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1 Johdanto 

 

Tämä tutkielma on kolmen henkilökohtaisesti kiinnostavan aiheen summa. Aiheet ovat ilmaston-

muutos, kuva-analyysi ja semiotiikka. Tutkin siis ilmastonmuutoskuvitusta ja siellä esiintyviä mer-

kityksiä. Aineistona käytän kuvakaappauksia Al Goren ja David Guggenheimin dokumenttieloku-

vasta An Inconvenient Truth, suomennettuna Epämiellyttävä totuus.  

 

Nykyään ilmastonmuutokseen tavalla tai toisella liittyvät tutkimukset on tapana aloittaa väitteellä, 

että, globaali ilmaston muuttuminen on yksi tämän ajan mullistavimmista ilmiöistä. Tätä se epäile-

mättä onkin. Ilmiö ulottuu paitsi luonnontieteeseen ja politiikkaan myös joka puolelle tavallista ar-

kea ja sosiaalista elämää. Ilmastonmuutos on myös kulttuurisen innoituksen aihe. Ilmastonmuutos 

on aihe elokuville, kirjoille ja jopa musiikille. Suomi sai oman ilmastolevynsä viimeistään vuonna 

2010, kun Stam1na-yhtye julkaisi kiitetyn albuminsa Viimeinen Atlantis. Ilmastonmuutos kulkee 

mukana arjessa. Sitä on syytä miettiä niin ruokaostoksilla, loman suunnittelussa kuin taloa rakennet-

taessa. Perustaltaan kemiallisfysikaalinen ilmiö on muuttunut osaksi jokapäiväistä elämismaailmaa 

ainakin länsimaissa.  

 

Aiheen merkittävyyden lisäksi ilmastokeskustelun erimielisyydet tekevät siitä kiinnostavan tutki-

musaiheen. Poliittinen ilmastokeskustelu leimahti liekkeihin lopullisesti 2000-luvun aikana, vaikka 

ilmastotutkimus käynnistyi jo 1800-luvun alkupuolella (Hulme 2009, 61). Tällä hetkellä tosin näyt-

tää siltä, että ilmastokeskustelu vetää henkeä. Ainakin suomalaisessa mediassa aiheen käsittely 

näyttää laantuneen huomattavasti parin vuoden takaisesta. Länsimaissa teoria ihmisen aiheuttamasta 

ilmastonmuutoksesta alkoi saada suosiota 1960-luvulla, jolloin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa 

koettiin laaja ympäristöherätys. Sen seurauksena ilmastonmuutos alettiin nähdä vaarallisena, jopa 

katastrofaalisena ilmiönä, kun sitä aiemmin oli pidetty positiivisena kehityksenä, joka tuo pohjoi-

seen pidemmän kasvukauden ja pitää tulevat jääkaudet loitolla. (Emt., 62.) Silti 2010-luvulle tulta-

essa ilmastokeskustelu ei vieläkään ole yksimielistä edes aiheen peruskysymyksestä, eli siitä, läm-

peneekö Maa ja onko se ihmisen syytä. Erimielisyys ei välttämättä johdu niinkään ilmastotutkimuk-

sen ongelmista vaan aiheen sosiaalisen määrittelyn dynamiikasta, johon palaan myöhemmin. Tässä 

kohdin on syytä todeta, että itse pidän ilmastonmuutosta ja ihmisen merkittävää roolia sen voimista-

jana yksiselitteisenä faktana. Nähdäkseni IPCC:n kokoama tutkimusaineisto on erittäin riittävää 

siihen, että ilmastonmuutosta hidastaviin toimiin on enemmän syitä ryhtyä kuin olla ryhtymättä. 

Tutkimuksessani pyrin minimoimaan tämän näkemyksen vaikutuksen ja löytämään kuvista ainesta 
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monille erilaisille tulkinnoille. Ilmastokeskustelua ymmärtääkseen sitä kannattaa ainakin jossain 

määrin tulkita skeptikon näkökulmasta. 

 

Erilaisilla ilmastonmuutostulkinnoilla ja niiden välisellä valtakamppailulla voi olla todella suuria 

vaikutuksia planeetan, ihmisen ja eläinlajien tulevaisuuden kannalta. Tulkinnat ja merkitykset eivät 

toki rajoitu juupas–eipäs-tyyppiseen vastakkainasetteluun, vaan ilmastoteorian hyväksyviin kan-

nanottoihin ja ilmaisuihin sisältyy runsaasti erilaisia sävyjä ja näkemyksiä ihmisen ja luonnon suh-

teista. Näihin sävyihin tahdon tutkielmassani pureutua. 

 

Tutkin ilmastonmuutosta nimenomaan visuaalisen viestinnän kautta siksi, että aiheen kuvallinen 

tutkimus on monessa mielessä lapsenkengissä tekstintutkimukseen verrattuna. Nähdäkseni kuvatut-

kimusta on sovellettu ilmastoaiheeseen hyvin vähän verrattuna esimerkiksi erilaisiin diskurssiana-

lyyseihin tai retorisiin tutkimuksiin. Ilmastokeskustelussa liikkuu suhteellisen pieni joukko vaiku-

tusvaltaisiksi nousseita kuva-aiheita, joiden merkitysten analysointi voi paljastaa kiinnostavia yksi-

tyiskohtia ilmastonmuutoksen kuvallisen viestinnän tausta-ajatuksista. Omaan tutkimustapaani ja 

kiinnostukseeni sopii parhaiten juuri kuvalähtöinen analyysi eikä esimerkiksi kuvien tuotantopro-

sessien tutkiminen, vaikka sekin on erittäin perusteltu tulokulma.  

 

Toinen syy kuva-analyysiin on aiemmin mainitsemani viehtymys kuvien tutkimiseen ja erityisesti 

niiden merkitysten pohtimiseen. Kolmanneksi ajattelen, että kuvan ja luonnollisen kielen tavat osal-

listua erilaisten ilmiöiden sosiaaliseen määrittelyprosessiin ovat erilaisia. Kuvien tulkinnassa ja 

tuottamisessa mielikuvilla, elämyksellisyydellä, nautinnolla ja muulla ei-järjellisellä on kenties 

merkittävämpi rooli kuin kielellisessä viestinnässä. Kuten myöhemmin käy selväksi, kuvat voivat 

muokata voimakkaasti katsojan mielikuvia ja todellisuuden visuaalista kokemistapaa varsinkin siinä 

tapauksessa, ettei kuvan katsojalla ole aiheesta omakohtaista kokemusta. Näin kuva avaa myös eri-

laisen näköalan julkisuuteen ja siellä käytäviin neuvotteluihin. Julkinen keskustelu ei ole vain jär-

keen pohjautuvaa asia-argumentointia, vaan mukana on aina mielikuvia, asenteita, sosiaalista taus-

taa ja jopa alitajuisia vaikuttimia. Tässä on yksi tutkimukseni tausta-ajatuksista. 

 

Semiotiikan valikoituminen tutkimuksen menetelmäksi johtuu paitsi aiemmin mainitusta kiinnos-

tuksestani semiotiikkaa kohtaan myös siitä, että sen avulla voi päästä käsiksi kulttuurin syvällisiin 

ymmärtämistapoihin. Hyvin toteutettuna semioottiset menetelmät voivat paljastaa arkiajattelun ja 

katseen ulottumattomiin jääviä käsitystapoja kulttuurille keskeisistä ilmiöistä. Ilmastonmuutoksen 

osalla tämä voi tarkoittaa esimerkiksi ymmärrystä ihmisen ja luonnon suhteesta – vastakkainasette-
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lu, joka jo itsessään sisältää tärkeän ihmisyyttä koskevan tulkinnan. Semioottinen analyysi voi myös 

paljastaa sen, millaisia kulttuurisia käsitystapoja tietty kuvasto puhuttelee ja mihin kuvan merkityk-

sellinen teho perustuu. Aiheena ilmastonmuutos antaa hyvät puitteet semiotiikan toteuttamiselle. 

Kun viestinnän aiheena on luonto, ympäristö ja ihminen, viestintä sisältää paljon semioottisesti la-

tautunutta ainesta. Viimeisenä perusteena semiotiikalle mainittakoon, että varsinkin bartheslaista 

käsitteistöä vastaavaa työkalustoa kuvan merkitysten erittelyyn on vaikeaa löytää. Merkityksiä voi 

toki tarkastella konkreettisemminkin esimerkiksi yleisötutkimuksen kautta, mutta tekstuaalisesti 

orientoituneelle merkitystutkijalle semioottinen työkalupakki on tehokas ja mietitty. 

 

 

1.1 Tutkimuksen kysymykset ja aineisto 

 

Tässä tutkielmassa kysyn, millaisia merkityksiä sisältyy elokuvan Epämiellyttävä totuus kuvamate-

riaaliin ja miten merkitykset muodostuvat. Selvitän myös, mitä aiheita kuvat sisältävät, missä yh-

teydessä kuvat ovat toisiinsa ja millaisia luonto–ihmissuhteita ne heijastavat. Näihin kysymyksiin 

etsin vastauksia ensin luokittelemalla kuva-aineiston sisällönanalyyttisesti ja toiseksi perehtymällä 

semioottisesti osaan koko aineiston kuvista. Semioottiseen analyysiin valikoin kuvat niin, että ne 

edustavat aineiston merkittävimpiä kuvaluokkia. Samalla pyrin valitsemaan joukosta elokuvan ker-

ronnan ja retoriikan kannalta keskeisiä kuvia. Tutkielman teoreettisessa osassa selvitän ilmaston-

muutoksen sosiaalisen määrittelyn anatomiaan. Esittelen ja pohdin julkisen keskustelun osallistujia 

ja niiden rooleja ilmasto-ongelman määrittelyssä sekä keskustelun areenoita. Käyn läpi myös do-

kumentin teoriaa selventääkseni elokuvan genrekontekstia ja sen vaikutuksia kuvien tulkintaan. 

 

Tarkoituksenani ei kuitenkaan ole luokitella ja eritellä elokuvan joka ikistä ruutua, joita kertyisi 

varmasti tuhansia. Perustan analyysini Goren esityksessään käyttämiin ilmastonmuutosta havainnol-

listaviin aihekuviin. En laske aineistoon mukaan Goren elämänkertaa kuvittavia osuuksia, elleivät 

kuvat ilmiselvästi esitä ilmastonmuutosta. Toiseksi olen poistanut aineistosta niin sanotut havainne-

kuvat, kuten erilaiset kuvaajat, numeeriset taulukot ja muut tietokonegrafiikalla rakennetut visuaali-

set esitykset. Toisin sanoen aineistooni kuuluu vain valokuvia ja liikkuvaa kuvaa. Näiden rajausten 

jälkeen aineistoni koostuu 172 kuvasta. Otan havainnekuvat huomioon kuvien suhteiden analyysis-

sä. Suhdeanalyysissä otos kattaa 259 kuvaa. Olen tehnyt edellä mainitut rajaukset pääasiassa sillä 

perusteella, että tarkastelen Goren esittämää kuvitusta suhteessa muuhun ilmastonmuutoksen visu-

aaliseen määrittelyyn. Esimerkiksi kuvat Goresta puhumassa yleisölle eivät kuvaa ilmastonmuutosta 

suoraan eivätkä nähdäkseni ole ottaneet paikkaansa ilmiön sosiaalisessa määrittelyssä.  
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Al Goren ilmastonmuutosesitys koostuu karkeasti puheesta ja kuvaesityksestä. Valokuvilla on esi-

tyksen kannalta keskeinen merkitys, ja ne vastaavat suurelta osin koko esitelmän emotionaalisesta 

tehosta ja dramaattisesta demonstraatiosta. Elokuvan tutkiminen kuvakaappausten kautta voi vaikut-

taa kyseenalaiselta, näin osa elokuvan semioottisesta annista jää pimentoon. Elokuvan karsiminen 

yksittäisiksi kaappauksiksi riisuu pois esimerkiksi kielellisen vaikuttamisen ja visuaalisen esityksen 

dynamiikan. Toisin sanoen merkittävä osa kuvallisen esittämisen kontekstista häviää. Nähdäkseni 

Goren esitelmän luonne kuitenkin antaa perusteet aiheen käsittelyyn nimenomaan yksittäisten kuvi-

en kautta, sillä niiden avulla Gore suurelta osin sanomaansa välittää. Koska esitys koostuu osin va-

lokuvista, niiden analysointi on nähdäkseni perusteltua edellä esitetyistä heikkouksista huolimatta. 

Olen pyrkinyt paikkaamaan elokuvan visuaalisen pilkkomisen aiheuttamaan kontekstin hukkaamis-

ta kuvaamalla peräkkäisten kuvien suhteet toisiinsa. 

 

Ilmastonmuutoksen kuvallisen viestinnän tutkimiseen olisi ollut tarjolla lukuisia erilaisia aineistoja. 

Päädyin Goreen ja hänen elokuvaansa siksi, että Epämiellyttävä totuus on yksi merkittävimpiä il-

mastokannanottoja koko aiheen julkisen käsittelyn historiassa. Kuten myöhemmin käy ilmi, eloku-

va puhutteli suurta yleisöjoukkoa varsinkin Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Samoin elokuva 

keräsi merkittäviä tunnustuksia ja sitä käsiteltiin laajasti mediassa. Laajan levikkinsä ja saamansa 

mediahuomion perusteella voi olettaa, että Epämiellyttävän totuuden tapa kuvittaa ilmastonmuutos 

on vaikuttanut aiheen visuaaliseen hahmottamiseen ja kuvalliseen käsittelyyn myös kuvajournalis-

missa ja sitä kautta suuren ihmisjoukon media-arjessa. Tämän lisäksi valokuvilla voi olla arvaama-

ton valta muokata katsojien mielikuvia varsinkin sellaisessa tapauksessa, ettei ”tosielämän” visuaa-

lista kokemusta ole saatavilla. Nämä kaksi seikkaa ovat nähdäkseni vahvimmat perustelut Epämiel-

lyttävän totuuden valitsemiselle tutkielmani aineistoksi. Edellä esitetyistä syistä myös elokuvan 

tarkasteleminen kuvien kautta on mielekästä.  
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2 Kaksi näkökulmaa ilmastonmuutokseen 

 

 

2.1 Luonnontieteellinen selitys 

 

Tutkimukseni kannalta on järkevää selvittää ilmastonmuutoksen luonnontieteelliset taustat, sillä 

niiden kautta avautuu se keskusteluyhteys tai konteksti, jossa Al Goren elokuva vaikuttaa. Tämän 

kontekstin summaan tarkemmin luvun lopussa samalla, kun pohdin, mitä se tutkimukseni kannalta 

tarkoittaa. Sitä ennen erittelen ilmastonmuutosta kolmen käsitteen suhteena. Nämä käsitteet ovat 

kasvihuoneilmiö, maailmanlaajuinen lämpötilan nousu (engl. global warming) ja ilmastonmuutos.  

 

Maantieteen professori Mark Maslin (2004) University College Londonista erottaa kyseiset käsitteet 

toisistaan. Hänen esityksessään termit asettuvat eräänlaiseen syy–seuraussuhteeseen. Kasvihuo-

neilmiö tarkoittaa luonnollista auringon säteilemän lämpöenergian, ilmakehän, maapallon pinnan ja 

kasvihuonekaasujen muodostamaa mekanismia. Maapallolle tulevasta lämpöenergiasta noin kol-

mannes heijastuu takaisin avaruuteen maapallon pinnasta, ilmakehästä ja pilvistä. Loput kaksi kol-

mannesta imeytyvät ilmakehään, maahan ja meriin ja lämmittävät maapalloa. Lämminnyt planeetta 

alkaa heijastaa pitkäaaltoista lämpöenergiaa takaisin avaruuteen. Kasvihuonekaasut, kuten vesi-

höyry ja hiilidioksidi, imevät ja heijastavat takaisin osan tästä lämmöstä. (emt., 5.) Tämä monimut-

kainen mekanismi pitää yllä maapallon nykyistä lämpötilaa. Kasvihuoneilmiöön sinänsä ei liity 

maapallon kannalta uhkaavia seurauksia, sillä ilman kasvihuoneilmiötä maapallon keskilämpötila 

olisi noin -20 celsiusastetta, eli huomattavasti nykyistä kylmempi (emt., 6). Ongelmana on kasvi-

huoneilmiön voimistuminen. 

 

Ihmisen toiminnan seurauksena ilmakehän kasvihuonekaasujen määrä on kasvanut huomattavasti 

teollisesta vallankumouksesta lähtien. Aikavälillä 1744–2007 hiilidioksidin pitoisuus ilmakehässä 

on kasvanut noin 37 prosenttia, eli 280:sta 384 miljoonasosaan (Worldwatch-instituutti 2009, 223). 

Kaikkiaan kasvihuonekaasuja on ilmakehässä nyt enemmän kuin koskaan ennen 650 000 vuoteen 

(ilmasto.org). Noin neljäsosa ihmisen aiheuttamista kasvihuonekaasuista syntyy energiantuotannos-

sa, joka on pitkälti fossiilisten polttoaineiden varassa. Toiseksi eniten, eli noin viidennes, kasvihuo-

nekaasuista syntyy teollisessa tuotannossa. Seuraavaksi suurimmat päästöjen aiheuttajat ovat metsä-

talous (17%), maatalous (14%) ja liikenne (13%). Luvut ovat vuodelta 2004. (Worldwatch-

instituutti 2009, 220.) Yksi merkittävimmistä tekijöistä kasvihuoneilmiön voimistumisen kannalta 

ovat maankäytön muutokset, joissa kasvihuonepäästöjä sitovia maatyyppejä, kuten metsiä, hävite-
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tään esimerkiksi teiden rakentamisen tai maatalouden tieltä. Maslinin (2004, 11–12) mukaan metsi-

en tilalle kasvava maatyyppi on usein paljon vähemmän kasvihuonekaasuja sitovaa. Maankäytön 

muutokset aiheuttavat vuosittain 1,6 miljardin tonnin hiilipäästöt (Worldwatch-instituutti 2009, 

221). 

 

Ihmisen aiheuttamista kasvihuonekaasuista hiilidioksidi on merkittävin siitä huolimatta, että monet 

muut ilmastokaasut ovat paljon hiilidioksidia tehokkaampia kasvihuoneilmiön voimistajia. Hiilidi-

oksidin merkittävyys perustuu sen muita kaasuja huomattavasti suurempaan määrään ilmakehässä 

(Maslin 2004, 15–17). Muita merkittäviä kasvihuonekaasuja ovat metaani, CFC-yhdisteet ja typpi-

oksiduuli (Worldwatch-instituutti 2009, 219).  

 

Laajan tieteellisen konsensuksen mukaan kasvihuonekaasujen lisääntyminen voimistaa kasvihuo-

neilmiötä ja nostaa maapallon keskilämpötilaa (Maslin 2004, 21). Maapallon keskilämpötila on 

noussut viimeisen sadan vuoden aikana 0,74°C. Ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuuden ja planee-

tan keskilämpötilan suhdetta on tutkittu jääkairauksilla noin 400 000 vuoden ajanjaksolta. Tutki-

mustulosten mukaan kahden mainitun tekijän välinen korrelaatio on selvästi havaittavissa. Tämä 

havainto tukee vahvasti oletusta siitä, että ihmisen päästöt lämmittävät maapalloa. (Emt., 7−8.) Toi-

sena merkittävänä todisteena ihmisen roolista ilmaston lämmittäjänä pidetään havaintoa, jonka mu-

kaan alailmakehä on lämminnyt, kun taas yläilmakehä on viilentynyt. Havainto on tulkittu niin, että 

ihmisen aiheuttamat lisääntyneet kasvihuonepäästöt estävät lämmön säteilyn yläilmakehään. (ilmas-

to.org) 

 

Arkisessa keskustelussa ilmastonmuutoksen määrittely jäisi todennäköisesti tähän. Usein ilmaston-

muutoksella tarkoitetaan edellä esitettyä maailmanlaajuista lämpötilan nousua. Maslinin (2004, 15) 

erottelun mukaan ilmastonmuutos ja globaali lämpötilannousu eivät ole samoja asioita, vaan ilmas-

tonmuutokseen luetaan lämpötilan nousun lisäksi jäätiköiden supistuminen tai kasvu, merenpinnan 

korkeuden muutokset, sademäärien vaihtelu, myrskyjen voimakkuus- ja reittimuutokset ja mahdol-

liset merivirtojen muutokset (emt., 21). Kaikki edellä mainitut ilmiöt ovat läheisesti kytköksissä 

globaaliin lämpötilan nousuun ja kasvihuoneilmiön voimistumiseen, mutta Maslinin esityksen mu-

kaan ilmastonmuutos on käsitteenä laajempi. Samalla ilmastonmuutoksen monet elementit tekevät 

ilmiön edistymisen mittaamisesta vaikeaa, sillä maapallon eri osat reagoivat lämpötilan muutoksiin 

eri nopeudella. Esimerkiksi ilmakehä reagoi ärsykkeisiin nopeasti, kun taas syvien merien vesien 

muutoksissa voi kestää vuosikymmeniä. (Emt.)  
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Ilmastonmuutokseen ja sen tutkimiseen liittyy vahvasti tulevaisuuden ennustaminen. Tutkijat pohti-

vat, kuinka paljon maapallon keskilämpötila muuttuu seuraavan sadan vuoden aikana, kuinka paljon 

merenpinta nousee, mannerjäät hupenevat ja niin edelleen. Maslin (2004) korostaa, että ilmaston-

muutoksen tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa, sillä maapallo ja sen ilmasto ovat tavattoman 

monimutkaisia kokonaisuuksia. Tämä näkyy ehkä parhaiten kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n 

tavassa ennustaa tulevaisuutta erilaisten skenaarioiden avulla. IPCC:ssä tiivistyy ihmiskunnan paras 

ilmastotietämys, ja, niin kuin Maslin (2004, 21) toteaa, käytettävissä on sama yhteinen tietoaines. 

Silti skenaarioiden tarjoamat kuvat tulevaisuudesta ovat hyvin erilaisia, ja tulevaisuuskuvauksiin 

liittyy paljon uskomuksia ja jopa myyttejä (emt.). Tähän aiheeseen palaan tutkielmassani myöhem-

min. 

 

Joukkoviestintätutkimuksen kannalta ilmastonmuutos on tässä mielessä kiinnostava tutkimuskohde. 

On eri asia välittää tietty kuva ilmiöstä, jonka tulevia vaikutuksia ei täysin tunneta, kuin kuvata hy-

vin tunnettuja, mahdollisesti jo menneitä tapahtumia. Epävarmassa tilanteessa vakuuttavalla vies-

tinnällä voidaan saada aikaan vahvoja poliittisia ja maailmankuvaan liittyviä vaikutuksia. Oman 

kuvansa tulevasta luo elokuvallaan Al Gorekin. Samalla hän kertoo tosiasioita ilmiöstä, jota hän ei 

voi läpikotaisin tuntea.  

 

 

2.2 Ilmastonmuutos sosiaalisena ilmiönä 

 

Tässä luvussa lähestyn ilmastonmuutosta toista kautta, nimittäin sosiaalisena ilmiönä. Ilmastonmuu-

tos ei ole vain erilaisin instrumentein mitattava fysikaalisen todellisuuden osa, vaan siitä on tullut 

laajalle levinnyt sosiaalinen ilmiö. Luvun perusajatuksena on, että ilmastonmuutos on sosiaalisen 

määrittelyn kohde ja julkisen keskustelun aihe. Keskustelussa pyritään antamaan ilmastolle ja sen 

muuttumiselle erilaisia merkityksiä. Samalla julkisuuteen pääsystä ja ilmiön määrittelystä käydään 

kamppailua, jossa erilaiset diskurssit, kehystykset ja ideologiat ottavat toisistaan mittaa. Mikä il-

mastonmuutos on? Kuinka vakavasta ongelmasta on kyse? Millaisiin vastatoimiin on ryhdyttävä, 

milloin ja millaisen tiedon pohjalta? Muun muassa tällaisiin kysymyksiin julkiseen merkityksenan-

toon osallistuvat pyrkivät vastaamaan.  

 

Tarkoituksenani on tällä tavalla hahmottaa sitä keskusteluyhteyttä, jossa Al Gore elokuvineen vai-

kuttaa. Nähdäkseni tämä on perusteltua, sillä yhtä puheenvuoroa ei kannata tutkia muista puheen-

vuoroista irrallisena. Aloitan luvun avaamalla sosiaalisen konstruktionismin teoriaa ja sitä käyttävää 
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tutkimustraditiota sekä pohtimalla ilmastonmuutosta sosiaalisena konstruktiona. Sen jälkeen eritte-

len ilmastonmuutoskeskustelua edellä mainitun tutkimussuuntauksen näkökulmasta. Tarkastelen 

sitä, ketkä ilmastonmuutoksen määrittelyyn osallistuvat, millaiset kannat tai diskurssit keskusteluun 

osallistuvat ja mistä erilaiset näkemyksen johtuvat. Luvun lopussa siirryn lähemmäs omaa ana-

lyysimenetelmääni ja tutkielman ydintä pohtimalla kuvallisen viestinnän osuutta ilmastonmuutok-

sen julkisessa määrittelyssä ja ilmastonmuutosta kuvallisen esittämisen aiheena. 

 

2.2.1 Näkökulmana sosiaalinen konstruktionismi 

 

Sosiaalinen konstruktionismi on fenomenologisen sosiologian suuntaus, jonka alkuun panijoina 

tavataan pitää amerikkalaistutkijoita Peter L. Berger ja Thomas Luckmann ja heidän teostaan The 

Social Construction of Reality vuodelta 1966. Bergerin ja Luckmannin sosiaalinen konstruktionismi 

tutkii arkitiedon rakentumista, yhteiskunnan instituutioiden legitimaatiota ja ihmisen identiteetin 

muotoutumista niin, että hän tulee osaksi yhteiskuntaa. Sosialisaation ja yhteiskunnallistumisen 

tarkastelussa Berger ja Luckmann lähtevät liikkeelle totutuista toimintamalleista, niiden muuttumi-

sesta objektiiviseksi todellisuudeksi ja lopulta legitimaatiosta. Näin he pyrkivät kehittämään koko 

yhteiskunnan syntyä ja sosiaalista anatomiaa koskevan kuvauksen. (Heiskala 2000, 97–98.) Berge-

rin ja Luckmannin ajatusten ympärille ei kuitenkaan ole rakentunut yhtenäistä teoreettista ja tutki-

muksellista koulukuntaa vaan The Social Construction of Realityn osaksi jäi lähinnä tuoda tietee-

seen termi sosiaalinen konstruktionismi, jonka ympärille on sittemmin kerääntynyt laaja joukko 

erilaisia ihmistieteellisiä tutkimussuuntauksia (Heiskala 1994, 146).    

 

Sosiaalisesta konstruktionismista ponnistaville tutkimussuunnille on yhteistä käsitys tiedosta ja so-

siaalisen todellisuuden syntytavasta: ihmiset rakentavat itse sosiaalisen todellisuutensa ja arkisen 

tietonsa todellisuuden erotteluista ja instituutioista. (Heiskala 2000, 197). Sosiaalinen todellisuus 

rakentuu ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Sellaiseksi voidaan laskea vaikkapa lääkärissä 

käynti tai ostosten tekeminen. Näissä tilanteissa totunnaisilla toimintamalleilla vahvistetaan tietyn-

laista todellisuutta ja siihen sisältyviä roolijakoja sekä niihin sisältyviä oletettuja toimintatapoja.  

 

Tutkielmani kannalta riittää kuitenkin käsitellä todellisuuden sosiaalista rakentumista likempänä 

viestintätutkimusta. Joukkoviestintätutkimuksen kannalta sosiaalinen konstruktionismi tarkoittaa 

sitä, että jokainen viestintäteko, olipa se sitten sanottuja sanoja tai valkokankaalle projisoituja kuvia, 

ei vain heijasta jotakin itsensä ulkopuolista vaan rakentaa todellisuutta osallistumalla määrittelypro-

sessiin (Väliverronen 1996, 40–41). Määrittelyprosessi ei terminä kuulune sosiaalisen konstruktio-
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nismin alkuperäiseen sanastoon, mutta tutkimukseni kannalta se on osuva. Yhtenä aikamme merkit-

tävimmistä määrittelyprosesseista voidaan pitää mediajulkisuutta, jonka keskusteluissa todellisuu-

den ilmiöt, kuten ilmastonmuutos, saavat merkityksiä. Viestintätutkimuksen kannalta sosiaalisen 

konstruktionistin tutkimuskohteiksi muodostuvat erilaiset todellisuutta koskevat määritelmät, niiden 

synty ja kehitys sekä määrittelyyn vaikuttavat voimat (emt.).  

 

Se, että viestintäteot osallistuvat ilmiön merkityksellistämiseen ja siten sosiaalisen todellisuuden 

luomiseen, ei tarkoita, että konstruktionistinen tutkimus kieltäisi kielenulkoisen, fyysisen ja objek-

tiivisen todellisuuden olemassaolon. Heiskalan (2000, 198) mukaan sosiaalinen konstruktionisti ei 

väitä, ettei ihmisen tahdosta riippumatonta yhteiskunnallista todellisuutta olisi olemassa. Sama pä-

tee nähdäkseni luonnonympäristöön. Sen voidaan olettaa olevan olemassa myös käsitejärjestel-

miemme ulkopuolella ja tiettyyn rajaan asti kielenkäytöstämme riippumaton. Käsitteillämme ja tie-

dollamme on oltava kohde. Ilmastonmuutoksen osalta ajatusta on kuitenkin tarkennettava, nimittäin 

ilmiö ei rajoitu vain luonnontieteelliseen havaintomateriaaliin. Hulmen mukaan (2009, 28) ilmas-

tonmuutos ja ilmasto ovat paitsi objektiivisesti havainnoitava sosiaalisen todellisuuden ulkoinen 

ilmiö, myös monella tapaa ideologiaan, politiikkaan ja uskontoon kietoutuva kokonaisuus. Ilmasto 

ja siihen liittyvät merkityksenannot on hänen mukaansa helppo liittää osaksi hyvin monenlaisia 

ideologisia järjestelmiä, joihin liittyy erilaisia valtapyrkimyksiä. Ilmastosta tulee hallitsemattoman 

taipuisa käsite, jota voidaan käyttää lähes missä tahansa poliittisessa tarkoituksessa. Siksi on syytä 

ymmärtää ilmastoon liittyvät kulttuuriset, ideologiset, uskonnolliset ja taloudelliset merkitykset, 

eikä nähdä sitä vain mitattavissa olevana fysikaalisena ilmiönä. Tästä syystä ilmastonmuutoksen 

konstruktionistinen tutkimus on perusteltua. Toinen tärkeä perustelu on se, että kielenkäytöllä niin 

kuin kaikella merkitysten luomisella on käytännön seurauksia (Kunelius 2003, 173–174). Tähän 

aiheeseen palaan pragmatistista semiotiikkaa esittelevässä luvussa. 

 

Edellisessä kappaleessa esittelemälläni Hulmen ilmastokäsityksellä pyrin vastaamaan Pertti Tötön 

(2001) artikkelissaan Totta vai konstruktiota? esittämään kritiikkiin. Tötön mukaan konstruktionis-

tisen tutkimuksen on syytä pitää tarkasti mielessä oma ”pointtinsa”. Tötön (2001,12) mukaan kon-

struktionismin ”pointti on ollut tietoisuuden kohottaminen, olevien olojen kritiikki, vapauttaminen.” 

Siksi Tötön mielestä ei ole mielekästä tutkia sellaisen ilmiön historiallista ja poliittista konstruoin-

tia, joka ei ole tutkijan mukaan jossain mielessä paha tai vahingollinen esimerkiksi tietylle ihmis-

ryhmälle. Toinen kriteeri konstruktionistisen tutkimuksen mielekkyydelle on Tötön mukaan se, että 

tutkittavaa konstruktiota pidetään kulttuurissa väistämättömänä, toisin sanoen luonnollisena totuu-

tena. Tämän kääntöpuolena on, että kunnollinen, kahdesta edellä mainitusta lähtökohdasta ponnis-
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tava konstruktionismi ei vain pyri osoittamaan tietyn konstruktion poliittis-historiallisia puitteita, 

vaan kykenee myös osoittamaan, että konstruktio ei ole totta. Ilman tällaista osoitusta konstruktio-

nistinen tutkimus on Tötön mielestä hampaatonta – jopa tarpeetonta (emt., 15). Samalla Tötön aja-

tukseen liittyy vaatimus objektiivisen todellisuuden ja historiallis-poliittisesti kehittyneiden kon-

struktioiden tarkkaan erotteluun. On syytä painottaa, ettei Töttö kuitenkaan kiellä konstruktioiden 

olemassaoloa. 

 

Bergerin ja Luckmannin oppien mukaan emme saa tietoa ilmastonmuutoksesta muuten kuin sosiaa-

lisesti rakentamalla ja käsitejärjestelmämme puitteissa (Heiskala 2000, 202). Tämä pätee myös esi-

merkiksi kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n edustamaan luonnontieteelliseen tietoon, jonka 

synty on alusta asti esimerkiksi mittaustapojen, teorioiden ja tiedekäsitysten rajaamaa. Niin kuin 

Väliverronen (1996, 43) asian omalla selkeällä tavallaan ilmaisee, ”Luonto ei tuota itseään koske-

vaa tietoa, vaan tietomme ovat sosiaalisesti ja kulttuurisesti rakentuneita.” Kuitenkaan ympäröivää 

todellisuutta ei voida rakentaa mielivaltaisesti, vaan näkemyksen on myötäiltävä empiirisiä havain-

toja todellisuudesta itsestään. Siispä ilmastonmuutoskaan ei ole ”vain” sosiaalinen rakennelma. Tätä 

mieltä ovat todennäköisesti myös Berger ja Luckmann (ks. Heiskala 1994, 149), jotka hahmottivat 

todellisuuden ihmisen tahdosta riippumattomaksi ilmiöiden maailmaksi. Toisin sanoen tiedollamme 

on ilmastonmuutoksenkin kohdalla ulkoinen kohteensa, mutta se on sirpaleina eri puolilla hahmot-

telemaamme ilmiötä. Lämpömittaukset eri puolilta maailmaa ja niistä laskettu maapallon lämpötilo-

jen keskiarvo ovat yksi palanen, jota käytämme ilmaston ja ilmastonmuutoksen sosiaaliseen raken-

tamiseen. Samalla ne asettavat ilmiön konstruoinnin rajat. Siksi ilmastonmuutos ei ole sosiaalinen 

konstruktio tai objektiivisen todellisuuden reaalinen ilmiö. Se on molempia. 

 

Tötön kritiikistä on hyvä ottaa opiksi se, ettei konstruktionistinen tutkimus saa eksyä ja unohtaa 

ilmiöiden fyysistä, sosiaalisesta merkityksenannosta riippumatonta todellisuutta tai päätyä liian pit-

källe meneviin sosiaalisiin selitysmalleihin. Vaikka ilmastonmuutos on mutkikkuudessaan lähes 

abstraktilta vaikuttava ilmiö, sen taustalla olevat yksilöidyt luonnonilmiöt voivat olla – ja monelta 

osin varmasti ovatkin – luonnollisessa syy–seuraus-suhteessa toisiinsa. Yhteiskuntatieteilijän ei 

siksi kannata olettaa, että näin monimutkainen ilmiö on vain monista tilkuista sosiaalisesti kasattu 

kokonaisuus, vaikka tiedon syntyminen monessa mielessä sosiaalista onkin. Ilmastotieteen vahvat 

poliittiset sidokset ja korostuneen sosiaalinen toimintamalli yhdistettynä laajaan kulttuuriseen nä-

kemykseen ilmastonmuutoksesta perustelee aiheen tutkimisen sosiaaliselta kannalta. 
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Osana tämän tutkimuksen teoreettista osaa on myös järkevää perehtyvä siihen, millaiset toimijat 

ilmastonmuutosta julkisuudessa määrittelevät. Ilmastonmuutos saa julkisessa määrittelyssä erilaisia 

merkityksiä sen mukaan, kuka sen määrittelee, millä areenalla ja millaisista olettamuksista lähtien. 

Ilmastonmuutosta määritellään esimerkiksi mediassa käytävissä julkisissa keskusteluissa. Toisaalta 

ilmiötä rakennetaan myös esimerkiksi YK:n ilmastokokouksissa tai luonnontieteellisessä tutkimuk-

sessa. Sosiaalisen konstruktionismin näkökulmasta myös tieteellinen tieto on pohjimmiltaan sosiaa-

lisesti syntynyttä (Heiskala 2000, 200). Määrittelijöihin, heidän kantoihinsa ja näiden kantojen väli-

seen dynamiikkaan palaan tarkemmin seuraavissa alaluvuissa. 

 

Myös viestintätutkimuksen piirissä ilmastonmuutosta määritellään eri tavoin. Alan tutkimuksissa 

ympäristöä käsitellään usein ongelma-kontekstissa, ja yksi merkittävä Bergerin ja Luckmannin työn 

perustalle rakentunut tutkimussuuntaus onkin sosiaalisten ongelmien ja niiden määrittelyn tutkimus 

(ks. esim. Hannigan 2006). Suomalaista ympäristökeskustelua tutkittaessa paljon referoitu Väliver-

ronen (1996) tarkastelee ympäristöä ongelman näkökulmasta, ja nähdäkseni myös ilmastonmuutosta 

käsitellään julkisuudessa useimmin ympäristöongelmana. Mediassa samoin kuin esimerkiksi YK:n 

ilmastokokouksissa keskustellaan muun muassa siitä, onko ilmastonmuutos ongelma vai ei, kuinka 

vakavasta ongelmasta on kyse ja millaisiin toimiin sen lieventämiseksi pitäisi ryhtyä. On kuitenkin 

syytä huomioida, että tämäkin on yksi sosiaalista todellisuutta muokkaava kehystys: ilmastonmuu-

tos on ongelma, joka täytyy ratkaista. Kuten aiemmin tuli esiin, englantilainen ilmastotutkija Mike 

Hulme (2009, 327–328) on argumentoinut kokonaisen kirjan verran sen puolesta, että ilmastonmuu-

tos voidaan merkityksellistää myös toisin. Hänelle ilmastonmuutos tarkoittaa laajaa kulttuurista, 

poliittista ja jopa uskonnollista ilmiötä, joka voidaan kytkeä monenlaiseen toimintaan ja sosiaalisen 

identiteetin rakentamiseen. Kehystyseroon liittyy se opetus, että ongelma ei ole ongelma itsestään, 

vaan vasta, kun se sellaiseksi tulkitaan. Samoin ilmastonmuutos ei merkitse sosiaalisen konstruktio-

nismin näkökulmasta mitään ilman inhimillistä tulkintaa ja merkityksen antoa.  

 

2.2.2 Ilmastokeskustelun osallistujat, areenat ja kamppailevat tulkinnat  

 

Ilmastonmuutoskeskustelulla on tiettyjä ominaispiirteitä ja suuria linjoja, joiden avulla voin edel-

leen tarkentaa sitä tulkintojen verkkoa, jonka muotoutumiseen Al Gore viimeistään elokuvallaan 

antoi oman merkittävän panoksensa. Tässä alaluvussa tarkastelen julkista ilmastokeskustelua kes-

kustelijoiden, heidän tulkintojensa ja keskusteluareenoiden kannalta. Määrittelyyn osallistujista olen 

valinnut nähdäkseni merkittävimmät, eli joukkoviestinnän, tieteen, ympäristöjärjestöt, poliitikot 

sekä talouden vaikuttajat. Areenoiden valinnassa nojaan Väliverrosen (1996, 89) listaukseen tär-
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keimmistä määrittelykentistä, joita ovat media, ympäristöjärjestöt, eduskunta ja hallinto. Ilmaston-

muutoksen kohdalla yhdeksi tärkeimmistä areenoista ovat nousseet kansainväliset neuvottelut, joten 

nekin on syytä pitää mukana tarkastelussa. Luvussa yhdistyvät sosiaalisen konstruktionismin perus-

ajatukset tiedon sosiaalisesta rakentamisesta ja diskurssianalyysistä kotoisin oleva ajatus määritte-

lyvallasta, jota jokainen ilmastokeskustelun osallistuja pyrkii käyttämään. Ilmiön sosiaalinen mää-

rittely on aina kamppailua siitä, kenen määritelmä saa osakseen laajinta hyväksyntää (emt.). On 

muistettava, etteivät määritelmät jää "vain" kielen tasolle, vaan erilaiset tulkinnat johtavat erilaisiin 

käytännön toimiin. Tutkimuksen lopussa peilaan analyysin tuloksia tässä luvussa esiteltyjen määrit-

telijöiden ilmastonmuutosajatteluun. 

 

Yhteiskunnassa on aina useita olosuhteita tai kehityksiä, jotka kamppailevat julkisuuden areenoilla 

ongelman statuksesta. Suhosen (1994, 34–35) mukaan tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että julkis-

ten areenoiden, kuten eduskunnan tai tiedotusvälineiden, mahdollisuudet aiheiden käsittelyyn ovat 

rajalliset. Jokainen aihe ei voi tulla kunnolla käsitellyksi julkisilla areenoilla, vaan julkisesta huomi-

osta käydään kiivasta kamppailua. Suhosen mukaan kaikkien aiheiden päätyminen julkisen huomi-

on kohteeksi tarkoittaisi sitä, ettei mikään aihe saisi kunnollista huomiota yhteiskunnassa. Lopulta 

sen, mitkä ongelmat nousevat keskeisiksi, määrittää Suhosen mukaan areenoiden välinen dynamiik-

ka. Eri areenoiden toisilleen antama tuki ja palaute lopulta määrittävät tietyn ilmiön julkisen huomi-

on määrän ja laadun. Esimerkiksi tieteen areenalla tehty havainto tai poliittinen aloite tarvitsee taak-

seen mediahuomiota. Samoin gallupein esitetty yleinen mielipide voi tarjota ilmiön määrittelylle 

ongelmaksi vahvan tuen. (Suhonen 1994, 34–35.) Areenoja onkin harhaanjohtavaa tarkastella toi-

sistaan erillisinä, sillä ne limittyvät toisiinsa jatkuvasti yhteiskunnallisissa prosesseissa. Koko ilmi-

ön hahmottamisen ja analysoinnin kannalta tällainen erottelu on kuitenkin hyödyllistä.  

 

2.2.3.1 Media aktiivisena määrittelyareenana 

 

Joukkoviestimet tarjoavat julkisen keskusteluareenan, jossa yhteiskunnalliset toimijat pyrkivät aja-

maan läpi omia määritelmiään sosiaalisen todellisuuden ilmiöistä. Media ei tietenkään ole ainoa 

julkisen määrittelyn tila, vaan sen lisäksi ympäristöongelmia puidaan kansallisilla ja kansainvälisillä 

poliittisilla areenoilla, ympäristöliikkeiden sisällä, hallinnossa, oikeuslaitoksissa ja tutkimuksen 

piirissä. Joukkoviestimet muodostavat kuitenkin siinä mielessä erityisen keskusteluareenan, että ne 

tuovat muiden areenoiden määrittelijät samaan tilaan, esittelevät muiden areenoiden tapahtumia ja 

puhuttelevat suurta lukijajoukkoa. (Väliverronen 1996, 89).  
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Mediaan pääsystä ja sosiaalisesta määrittelyvallasta käydään kamppailua keskustelijoiden välillä. 

Media toimii julkisuuden portinvartijana ja määrittelee osaltaan, mitkä ilmiöt nousevat julkiseen 

keskusteluun, ketkä saavat osallistua niiden määrittelyyn ja mistä näkökulmasta aihetta lähestytään. 

(Väliverronen 1996, 89). Näitä valintoja tehdessään media nojaa opittuihin toimintatapoihin ja ole-

tuksiin, kuten uutiskriteereihin ja oletukseen tiettyjen lähteiden legitimiteetistä. Journalistien lisäksi 

mediajulkisuuden porttia vartioivat mainostajat ja median omistajat. Mediat ovat taloudellisesti 

riippuvaisia mainostajista, joille pyrkivät tuottamaan ostovoimaisen yleisön. Tästä syystä median 

täytyy ainakin jossain määrin pitää mielessään mainostajalleen edullinen yleisö valitessaan juttujen-

sa näkökulmia ja lähteitä. Jotkut mainostajat antavat myös suoria ohjeita siitä, millaisten juttujen 

yhteydessä yrityksen mainos saa olla. (Dispensa & Brulle 2003, 84.) 

 

Median suuromistajilla puolestaan on periaatteessa mahdollisuus vaikuttaa mediasisältöihin niin, 

että ne tukevat omistajaeliitin etuja. Amerikkalaisessa lehdistössä tämä on tarkoittanut Dispensan ja 

Brullen (emt. 86) mukaan ilmastoteorian esittämistä hyvin kyseenalaisena. Syynä on se, että ilmas-

tonmuutos periaatteessa haastaa koko talouden kasvun idean ja on näin ristiriidassa mediaomistajien 

intressien kanssa. Journalistien, mainostajien ja mediaomistajien vaikutusvalta vaihtelee luonnolli-

sesti poliittisesta järjestelmästä, journalistisesta kulttuurista ja lopulta yksittäisestä viestimestä toi-

seen. Havainnot eri toimijoiden yhteisvaikutuksesta mediajulkisuuden hallinnassa ovat kuitenkin 

tärkeitä sosiaalisten ongelmien julkisen määrittelyn kannalta. Vaikka medialla on siis merkittävä 

valta ilmastonmuutoksen sosiaalisessa määrittelyssä, myös se on riippuvainen muista yhteiskunnan 

toimijoista.  

 

Omistajien ja mainostajien lisäksi mediassa käyttävät valtaa journalistien vakiintuneet tietolähteet. 

Tutkimusten mukaan mediassa saavat äänensä kuuluviin ne, joilla on taloudellista tai poliittista val-

taa, kulttuurillista arvostusta tai kykyä tarjota journalistin kannalta hyödyllistä aineistoa mediatuot-

teen tekoon. Viimeiseksi mainitun kanssa sopii hyvin yhteen ajatus, että media ei niinkään käytä 

määrittelyvaltaa itse vaan toistaa luotettavina pidettyjen toimijoiden mielipiteitä. Tällaisia luotetta-

via toimijoita ovat yleensä muun muassa hallitus ja muut viranomaiset sekä politiikan suurimmat 

eturyhmät. Ympäristöaiheiden osalta yhä merkittävämmäksi mediasisällön lähteeksi on noussut 

tiede. (Väliverronen 1996, 91–93.) Edellä mainitut käyttävät täten merkittävää määrittelyvaltaa 

myös ilmastonmuutoskeskustelussa. Siksi mediaa on ongelmallista pitää yhtenä ilmastonmuutoksen 

määrittelijöistä. Sen sisällöt tuotetaan paitsi toimituksissa myös niiden ulkopuolisissa organisaati-

oissa, kuten tiedeyhteisöissä ja kansalaisjärjestöissä. Siksi käsitän median roolin tässä aktiivisen 

areenan rooliksi.  
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Median aktiivisuus tulee sen tavoista muokata ja kehystää ulkopuolisten tietolähteiden informaatio-

ta. Median konkreettisimmat tavat vaikuttaa ilmastokeskusteluun näkyvätkin ehkä parhaiten yksit-

täisen journalistisen tuotteen, kuten uutisen, tasolla. Uutiset sisältävät totunnaisia tai journalismipro-

fessioon sisäistyneitä toimintamalleja, kuten näkökulman, tiedonlähteen ja juttuaiheen kontekstin 

valintoja.  Uutisia ei siksi tule tarkastella niinkään todellisuuden uskollisina heijastajina kuin tarkoi-

tuksenmukaisina rakennelmina, jotka esittävät todellisuutta tietyllä tavalla. (Väliverronen 1996, 90–

91.) Eräs ilmastokeskustelun kannalta kiinnostava journalistisen työn piirre on niin sanotun kovan 

uutisen rakentaminen yhden totuuden varaan. Kovissa uutisissa esitetään usein kerrallaan vain yksi 

totuudelta vaikuttava kanta, eikä vastustavia näkemyksiä tuoda osaksi juttua. Päinvastoin lehtijut-

tuun valitaan ”tosiasiaa” tukevia lisäargumentteja. Näin uutinen näyttäytyy varmana ja aukottoma-

na. (Emt. 152.) Samalla kuitenkin vältytään asettamasta eri kantoja keskusteluyhteyteen keskenään. 

Sen seurauksena jokainen voi poimia uutismassasta omaa kantaansa tukevat ”faktat” ja jättää vasta-

väitteet huomiotta.  

 

On tosin syytä muistaa, että journalistisiin tapoihin kuuluu myös tasapuolisen käsittelyn periaate. 

Ilmastonmuutoksen osalta tämä tarkoittaa sitä, että ilmastoteorian epäilijät pääsevät julkisuuteen 

siinä, missä kannattajatkin. Usein skeptikot ja kannattajat kuitenkin esitetään eri jutuissa, eikä ar-

gumentoivaa keskustelua välttämättä synny. Tämä tukee ilmastokeskustelun jakautumista kahteen 

toisiaan vastaan sotivaan leiriin. Myös median taipumus yksinkertaistaa tieteellisiä tuloksia voi vai-

kuttaa samalla tavalla. Tämän tarkoituksena on tehdä lehtijutuista luettavampia, napakampia ja 

kiinnostavampia. (Bauhr 2005, 26.) Tuloksena saattaa olla myös se, että lukijoiden mielikuva ilmas-

tonmuutoksesta ja tieteen mahdollisuuksista sen ratkaisemisessa vääristyy. Pelkistetty esitystapa voi 

saada tutkittavan ilmiön näyttämään yksinkertaisemmalta kuin se todellisuudessa on. Tämä saattaa 

osaltaan jyrkentää keskustelun vastakkainasettelua. 

 

Toinen merkittävä tapa, jolla media vaikuttaa ympäristöaiheiden julkiseen määrittelyyn, on ilmiöi-

den kehystäminen. Joukkoviestinnän kannalta kehystämisellä tarkoitetaan havaitun todellisuuden 

tiettyjen näkökulmien korostamista yli muiden näkökulmien. Kehyksen kautta mediateksti tekee 

selväksi sen, mistä tapahtumassa tai ilmiössä on kyse. Tämän selvittämiseksi kehykset sisältävät 

määritelmän ongelmasta, oletetun syy–seuraus-suhteen, moraalisen arvostelman ja keinon ongel-

man ratkaisemiseksi. Käytännössä kehys näkyy mediatekstissä esimerkiksi tiettyjen kielellisten il-

mausten käytössä tai käyttämättä jättämisessä, kuvituksessa ja lähteiden valinnassa. (Entman 1993, 

52.). Hannigan (2006, 89–91) tarjoaa yhden monista median ympäristökehyslistauksista. Joukko-

viestinnässä ympäristöä käsitellään luonnontieteellisenä tai sosiaalisena ongelmana, taloudellisena 
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mahdollisuutena, taloudellisten tai poliittisten konfliktien aiheena, hallinnon alana ja maailmanlop-

puna. Jokainen kehys korostaa ilmastonmuutoksen eri piirteitä ja tekee erilaisia tulkintoja ilmiön 

syistä ja seurauksista. Samalla jokainen kehys on ilmastonmuutoksen määrittelyn ase. 

 

Kehysten osalta on syytä mainita, että niitä eivät määrittele vain toimitukset ja journalistit vaan 

myös juttujen tietolähteet, mainostajat ja mediaomistajat. Kehysten rakentaminen mediateksteihin 

voi olla yhtä hyvin tietoista kuin tiedostamatonta toimintaa. Tekstin lisäksi kehyksiä voidaan ajatel-

la olevan lukijan mielessä, kirjoittajan mielessä ja kulttuurissa, joten media ei ole ainoa kehysten 

määrittelijä. Mediatekstien lukeminen ja tuottaminen on siis tietynlaista kehysten kohtaamista ja 

sovittelua. Lukija voi yhtä hyvin jakaa tekstin tarjoaman kehystyksen kuin vastustaa sitä. (Entman 

1993, 52–53.)  

 

Erilaisen ja pessimistisemmän näkökulman mediaan sosiaalisten ongelmien määrittelyssä avaa 

ranskalaisteoreetikko Guy Debordin spektaakkeliteoria. Spektaakkelin ajatus on syytä käydä lyhy-

esti läpi, jotta kuva median roolista ja sosiaalisten ongelmien määrittelystä ylipäätään ei jäisi liian 

yksiulotteiseksi. Debordin mukaan spektaakkeli tarkoittaa yksilön ja todellisuuden läpeensä me-

diavälitteistä suhdetta. Täten ihmisyksilöllä ei enää ole mahdollisuutta olla yhteydessä todellisuu-

teen muuten kuin erilaisten viestimien kautta. Tämä visuaalisesti välittyvä, viihdyttävä ja sirkus-

mainen todellisuuden kuvajainen aiheuttaa Debordin mukaan hypnoottista käyttäytymistä ja on 

omiaan passivoimaan ja tekemään kansalaisista poliittisesti helposti käsiteltäviä. Debordin mukaan 

spektaakkeleille, kuten urheilutapahtumille, viihdetelevisiolle tai uutisille, altistuminen tekee ihmis-

yksilöistä aktiivisen sijaan passiivisia, tuottajan sijaan kuluttajia ja lopulta irrallisia omasta inhimil-

lisestä luovuudestaan. (Kellner 2003, 2–3.)  

 

Spektaakkelin yhteiskunnassa todellisuus ja elämä kietoutuvat kuvien, hyödykkeiden ja järjestetty-

jen tapahtumien kuluttamisen ja tuottamisen ympärille. Mediaspektaakkelin rooli tällaisessa yhteis-

kunnassa on yhteiskunnan perusarvojen välittäminen, kansalaisen sosiaalistaminen vallitsevaan 

elämäntapaan, yhteiskunnallisten kamppailujen dramatisointi ja niiden ratkaisutapojen esittäminen. 

(Kellner 2003, 2.) Mediaspektaakkelit tekevät vallitsevasta yhteiskuntajärjestyksestä ja sosiaalisesta 

rakenteesta luonnollisen ja halutun (Kellner 2003, 28). Tässä mielessä spektaakkeleilla on hyvin 

samanlainen funktio kuin Barthesin myyteillä, kuten myöhemmin selviää. 

 

Äärimmilleen vietynä ajatus spektaakkelin yhteiskunnasta tarkoittaa ihmisten irrottamista heidän 

omista eduistaan ja mahdollisuuksistaan. Näin spektaakkeliin liittyy ajatus jonkinlaisen valhetodel-
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lisuuden luomisesta ja totalitaarisesta vallankäytöstä. Kellner muokkaa Debordin alkuperäistä käsi-

tystä spektaakkelista siten, että spektaakkeli itsessään on kilpailun areena, jossa erilaiset spektaak-

kelit ja niiden sisältämät merkitykset ottavat toisistaan mittaa. (Kellner 2003, 11.) Lopulta spek-

taakkelikamppailun päämääränä on siis kuitenkin tiettyjen merkitysten korottaminen laajasti jaet-

tuun ja hyväksyttyyn asemaan. Ero Debordin lähtökohtaan on se, etteivät spektaakkelit edusta yhtä 

ainoaa poliittista päämäärää tai maailmankuvaa, vaan spektaakkelilla on aina vastaspektaakkeli. 

Tässäkin mielessä spektaakkelit muistuttavat bartheslaisia myyttejä. 

 

Spektaakkelin ajatus on siinä mielessä kiinnostava, että jos mediaspektaakkelit välittävät kulutta-

mista, yksilön menestystä ja nautintoa glorifioivaa arvomaailmaa, media toimii ilmastonmuutoksen 

torjuntaa heikentävänä yhteiskunnallisena voimana, sillä kuluttamisen vähentäminen ja sitä kautta 

monista nautinnoista luopuminen on monien mielestä yksi ilmastonmuutoksen torjunnan edellytys. 

Jos taas Debordin ajatus mediaspektaakkelista passivoivana ja luovaa elämänhallintaa heikentävänä 

mekanismina pitää paikkaansa, median viihdykemaailma voi hyvinkin vähentää kansalaisten toi-

mintakykyä myös ilmastokriisissä ja vähentää sitä kohtaan koettua mielenkiintoa. Tämä voi tarkoit-

taa yhtä hyvin oma-aloitteisen käytännön toiminnan kuin poliittisesti aktiivisen keskusteluun osal-

listumisen lopahtamista. Spektaakkeliteoria nostaa esiin myös sen ajatuksen, että media vaikuttaa 

tietyn ilmiön poliittiseen käsittelyyn myös silloin, kun se ei aihetta varsinaisesti käsittele. Tarjoa-

malla tiedollisen sisällön rinnalla ja osin sisällä, viihdettä ja erilaisia spektaakkeleja, media vaikut-

taa kansalaisten ajatusmaailmaan siten, että se heijastuu myös yhteiskunnassa käsiteltäviin poliitti-

siin aiheisiin. Media siis vaikuttaa sosiaalisten ongelmien määrittelyyn ja niistä käytävään keskuste-

luun myös aiheeseen liittymättömällä sisällöllään. 

 

2.2.3.2 Tiede näkymättömän näyttäjänä ja tiedon auktoriteettina 

 

Verrattuna muunlaisiin sosiaalisiin ongelmiin ympäristöongelmien määrittelyssä tieteen rooli koros-

tuu (Väliverronen 1996, 44). Kenties keskeisin syy tähän on ympäristöongelmien havaitsemisen 

vaikeus. Ilmastonmuutoksen tai otsonikadon tyyppisten ilmiöiden havainnointi ilman tieteellistä 

teknologiaa ja osaamista on käytännössä mahdotonta. Tieteen rooli on siis tehdä näkymätön näky-

väksi. Toki esimerkiksi muuttuvia sääolosuhteita voidaan havaita paljain silmin. Ilman tieteellistä 

tutkimusta on kuitenkin vaikeaa käsittää ilmiön syitä tai tehdä kestäviä väitteitä sääolosuhteiden 

pitkäaikaisesta kehityksestä.  
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Väliverrosen (1996, 44) mukaan tieteellä on myös keskustelun herättäjän rooli. Edellä mainitut roo-

lit liittyvät läheisesti toisiinsa: vasta havaittu ongelma voi herättää poliittista keskustelua. (Emt.) 

Hanniganin (2006, 77) mukaan tieteellinen todistusaineisto onkin ensimmäinen kriteeri, joka ilmiön 

pitää täyttää, jotta se voidaan hyväksyä sosiaaliseksi ongelmaksi. Yksin sekään ei riitä, vaan ongel-

ma on muun muassa saatava media-areenalle, ja ongelman määrittelylle on hankittava huomiota 

sekä yhteiskunnallista hyväksyntää.  

 

Ilmastokeskustelussa tieteellisen näytön olemassaolo ja riittävyys ovat muodostuneet yhdeksi kyn-

nyskysymyksistä. Ilmastoteoriaan luottavat vetoavat tieteeseen ja toteavat, että nykyinen näyttö 

riittää todistamaan, että ihmisen aiheuttama maapallon lämpeneminen on totta ja että siihen tulee 

reagoida nopeasti. Ilmastoskeptikot puolestaan toteavat, että tieteen epävarmuuksien takia poliitti-

siin toimiin ei tule ryhtyä, vaan korkeintaan on jatkettava ilmiön tutkimista. Tätä mieltä ovat olleet 

esimerkiksi amerikkalaiset öljy-yhtiöt sekä molempien Bushien kauden aikainen hallinto. Toisaalta 

myös ilmastoteorian kannattajat käyttävät tiedollisia epävarmuuksia retoriikkansa apuvälineinä ja 

toteavat, että koska emme sataprosenttisella varmuudella tiedä, mitä ilmastonmuutos tuo tullessaan, 

on ryhdyttävä torjuntatoimiin, jotta ainakaan pahimmat katastrofiskenaariot eivät pääse toteutumaan 

(Grundmann 2006, 79–80). Tällä tavalla tiede ja tulosten (epä)varmuus ovat ilmastokeskustelun 

ytimessä. Epävarmuuden ja varmuuden vastapari onkin nähdäkseni yksi tärkeimmistä tavoista, joil-

la tiede näkyy ilmaston poliittisessa määrittelyssä. Epävarmuus on tehokas argumentti kansainvälis-

ten ilmastosopimusten vastustamisessa.  

 

Hulmen (2009, 73) mukaan epävarmuus-retoriikan merkittävä rooli ilmastokeskustelussa johtuu 

osittain virheellisistä odotuksista. Tieteeltä ja sen tuloksilta odotetaan ehdotonta varmuutta. Hulmen 

(emt. 83) mukaan epävarmuus ilmastotieteessä on pikemmin vakio kuin poikkeus, sillä tutkittava 

ilmiö on tavattoman laaja ja mutkikas. Ilmasto ja sen muutokset ovat lukemattomien osatekijöiden, 

kuten merien, ilmakehän, metsien ja teollisen tuotannon, lähes kaoottiselta vaikuttavan yhteisvaiku-

tuksen summa. Tämän lisäksi tieteellä ei ole työkaluja ennustaa ihmiskunnan ja ihmisen toimintaa 

tulevaisuudessa. (Emt.) Hulmen mukaan ilmastokeskustelun riitaisuus ja kantojen vastakkaisuus 

johtuukin osaksi siitä, että tieteeltä odotetaan sellaista, mitä se ei voi saavuttaa. Toisaalta ilmaston-

muutoksen mutkikkuuden aiheuttama epävarmuus jossain mielessä lisää tieteen määrittelyvaltaa, 

sillä epävarmoissa oloissa poliitikot tukevat mielellään poliittista linjaansa tieteellisillä tuloksilla 

(Newell 2000, 41, 44). Tutkimukseni aiheen kannalta tämä tarkoittaa sitä, että aineiston kuvia on 

syytä tarkastella myös tiedollisten väittämien näkökulmasta ja tutkia sitä, missä määrin kuva-

aineiston väittämät nojaavat tieteen tämänhetkiseen konsensukseen. 
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On vaikeaa sanoa, mihin suuntaan ilmastotieteen epävarmuudet vievät, sillä epävarmuus-retoriikkaa 

voidaan käyttää moneen suuntaan. Tähän mennessä tiedon puutteellisuudella on perusteltu ilmasto-

sopimusten lykkäämistä tai niistä irrottautumista, joten näyttää siltä, että ilmastotieteeseen liittyvä 

epävarmuus on edesauttanut enemmän vahvan ilmastopolitiikan vastustajia, joista merkittävin lie-

nee Yhdysvallat. Voidaan myös ajatella, että maailmanlaajuisesti hyväksytyn tiedon puuttuminen 

ruokkii keskustelun ideologista puolta, jossa vaikuttavat tieteellistä tietoa enemmän yhteiskunnalli-

set myytit tai tiettyihin etuihin liittyvät diskurssit. Toisaalta tieteellisen tiedon valikoiman laajuus 

mahdollistaa kuhunkin poliittiseen kantaan sopivan tiedon etsimisen ja käyttämisen argumentaatios-

sa. Epävarmuuksien keskeltä voi löytää ainakin kaksi varmuutta: Niin kauan kuin ilmastopolitiikas-

sa vedotaan tiedon riittämättömyyteen, ilmastotieteen rahoitus jatkuu. Tässä mielessä tutkimusala 

hyötyy kohteensa monimutkaisuudesta. Toiseksi, vaikka ilmastotieteeseen liittyy epävarmuuksia, 

ilmastokeskustelussa tiedon auktoriteetti on edelleen tieteellä. Tieteeseen vedotaan, ja sen tuloksia 

käytetään poliittisten kantojen perusteluina (Väliverronen 1996, 44). Tämän vuoksi keskustelu il-

mastonmuutoksen vaatimista vastatoimista on ollut tieteellistä keskustelua. Tieteellä on siis valtaa 

määrittää, miten ilmastonmuutokseen tulee reagoida poliittisesti. Hallitusten välisen ilmastopaneelin 

(IPCC) tarkempi erittely näyttää, missä tieteen määrittelyvallan rajan menevät. 

 

YK:n alla toimiva IPCC on tämän hetken merkittävin ja julkisesti näkyvin tieteellinen ilmaston-

muutoksen määrittelijä. Sen toimintaan osallistuu tuhansia tiedemiehiä ympäri maailman. IPCC 

analysoi ja kokoaa ilmastonmuutostietoa sekä välittää sitä eri maiden hallinnoille ymmärrettävässä 

ja merkityksellisessä muodossa. Se ei itse tutki ilmastoa vaan arvioi, kokoa ja välittää tutkimustu-

loksia. Tähän mennessä paneeli on tuottanut neljä ilmastonmuutoksen arviointiraporttia, joista vii-

meisin ilmestyi vuonna 2007. Ne ovat muodostuneet paneelin sisäisenä kompromissina, jonka neu-

vottelemiseen osallistuu tiedemiesten lisäksi hallitusten edustajia kautta maailman. Hallitukset osal-

listuvat raporttien laatimiseen niiden suunnittelu-, kommentointi- ja hyväksymisvaiheissa. (IPCC, 

2009.) Tämän lisäksi hallitukset nimittävät osan IPCC:n keskeisistä jäsenistä, kuten varapuheenjoh-

tajat. Täten IPCC:ssä tiede ja hallinto tulevat hyvin lähelle toisiaan. Prosessi on antanut monelle 

ilmastoskeptikolle kritiikin avaimet, sillä tämänkaltainen neuvotteluun ja konsensukseen perustuva 

tiedon rakentamisen tapa vaikuttaa kaikelta muulta kuin objektiiviselta tai varmalta. IPCC:n tulos-

ten on jopa arvioitu pikemmin heijastavan tiettyjen poliittisten ryhmien tai yritysten näkökantoja 

kuin antavan kattavan esityksen luonnontieteellisistä havainnoista. (Hulme 2009, 91, 96–98.)  

 

Toisaalta konsensus- ja neuvottelumenettely on yksi tapa vastata ilmastotutkimuksen epävarmuuk-

siin ja tehdä siitä käyttökelpoisempaa hallituksille (Hulme 2009, 93). Konsensus, tai pikemminkin 
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mielikuva siitä, myös osaltaan lisää ilmastoeksperttien poliittista neuvonantovaltaa (Newell 2000 

44–46). Tästä pääsemme yhteen tieteen tärkeimmistä sisällöllisistä vaikutuksista ilmastokeskuste-

lussa: IPCC pyrkii luomaan yhtenäisen näkemyksen siitä, mikä ilmastonmuutos on. IPCC:n mukaan 

ilmastonmuutos on todellinen, ihmisen aiheuttama ja haitallinen (Grundmann 2006, 93). Tämän 

näkemyksen asettaminen ilmastokeskustelun pohjaksi on yksi IPCC:n tärkeimpiä anteja ilmaston 

julkiseen määrittelyyn. Tässä paneeli on onnistunutkin, sillä yhteisesti jaettu käsitys ilmastonmuu-

toksesta, sen syystä ja vaikutuksista on levinnyt laajalle, joskin osa tärkeistä ilmastoneuvottelijoista 

on eri mieltä.  

 

Konsensushakuisuuden takana on oletus, että tiedollinen yhteisymmärrys on avain tehokkaaseen 

poliittiseen toimintaan. Grundmann (2006, 89–93) on kyseenalaistanut tämän ajatuksen vertaamalla 

ilmasto- ja otsonipolitiikkaa. Tehokkaassa otsonipolitiikassa tiedollinen konsensus ei ollut ratkaise-

va tekijä, vaan suurempi paino oli Yhdysvaltain vahvalla poliittisella johtajuudella ja joukkoviestin-

nän luomalla kansainvälisiä sopimuksia suosivalla asenneilmastolla. Grundmannin mukaan ilmas-

tonmuutoksen kohdalla nämä tekijät puuttuvat. Mikään maa ei ole ottanut tarpeeksi vahvaa johtajan 

asemaa, eikä Yhdysvalloissa vallitse julkista vaatimusta kansainvälisten sopimusten hyväksymises-

tä. Täten ilmastopolitiikan hitauden tai tehokkuuden takeena ei niinkään ole tiedollinen yhteisym-

märrys vaan poliittiset ja sosiaaliset tekijät. (Emt.)  

 

Vaikka IPCC on pääasiassa tieteellinen elin, sen raporteissa näkyy väistämättä myös poliittisia kan-

toja. IPCC:n mukaan kasvihuonekaasupäästöjä on vähennettävä 60–80 prosenttia ilmastonmuutok-

sen hillitsemiseksi. Tämän lisäksi tiettyjä ilmastonmuutoksen hillintäkeinoja pidetään toisia parem-

pina. (Grundmann 2007, 416.) Paneeli on hallitusten reaktioiden pelossa joutunut kuitenkin varo-

maan astumasta liian selkeästi poliittiselle areenalle. Se on esimerkiksi välttänyt ottamasta suoraa 

kantaa siihen, kuinka suuri lämpötilannousu lopulta on ihmiselle vaarallinen. Tällaisen arvion te-

keminen vaatisi taustakseen poliittista arvoasetelmaa, jossa tiettyjen yhteiskunnallisten tai luonnol-

listen ilmiöiden menestyminen asetettaisiin toisten edelle. (Newell 2000, 47.) Hallitusten harjoitta-

ma tiukka poliittinen kontrolli on johtanut siihen, että IPCC pyrkii huomioimaan eri hallitusten ole-

tetut kannat jo raporttien laatimisvaiheessa. Tämän seurauksena äärimmäisimmät tulevaisuusske-

naariot on jätetty pois julkaistuista raporteista, sillä niiden on ajateltu olevan poliittisessa mielessä 

epärealistisia (Newell 2000, 47–48). Tästä syystä voidaan perustellusti väittää, että IPCC:n julkisuu-

teen tuoma tieteellinen sisältö on hallitusten ja niille sopivan politiikan rajaamaa. 
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Tiivistyksenä todettakoon, että tiede ja IPCC käyttävät merkittävää ilmastonmuutoksen määrittely-

valtaa, jota rajaavat kuitenkin monet tekijät, kuten hallitusten kontrolli ja maiden sisäisen poliittiset 

tendenssit. Tiedon varmuus ja epävarmuus ovat ilmastokeskustelun ydinaluetta. Vastauksena tähän 

IPCC on pyrkinyt tuottamaan tiedollista konsensusta, jonka tarkoituksena on parantaa ilmastopoli-

tiikan onnistumisen edellytyksiä. Yksi tärkeä huomio on, että olivatpa kyseessä sitten ilmastoteorian 

kannattajat tai epäilijät, tiede on tavalla tai toisella retoriikassa läsnä.  

 

2.2.3.3 Ympäristöjärjestöt monipuolisina ilmastovaikuttajina  

 

Yksi merkittävistä ilmastonmuutoksen tulkitsijoista ovat ympäristöjärjestöt, jotka toimivat ilmas-

tonmuutoksen määrittelyn eri areenoilla, kuten mediassa ja politiikassa. Usein ympäristöjärjestöjen 

roolia on väheksytty. Tämä on ollut seurausta melko rajoittuneesta valta-käsityksestä, jonka mukaan 

valta tarkoittaa kykyä tai mahdollisuutta mobilisoida väkivaltaa sekä hallita maantieteellistä aluetta 

ja talousresursseja. Jos valta käsitetään esimerkiksi kykynä muotoilla poliittisia toiminnan malleja ja 

käsityksiä eri ilmiöistä, ympäristöjärjestöjen rooli näyttäytyy merkittävämpänä. (Newell 2000, 3.) 

Laine ja Jokinen (2001, 60) toteavat tässä mielessä kiinnostavasti, että järjestöjen ääni uhkaa huk-

kua muiden määrittelijöiden, kuten talouselämän, ympäristöpuheen alle. Laineen ja Jokisen (emt.) 

mukaan 1990-luku on merkinnyt ympäristötietoisen kielenkäytön leviämistä kaikkialle yhteiskun-

taan, mikä voi heikentää järjestöjen roolia keskustelun herättäjänä.  

 

Ilmastonmuutoksen yhteydessä järjestöt ovat liikkuneet lähemmäs myös politiikan areenaa ja sen 

ydintä. Järjestöt ovat muuttuneet ulkopuolisesta arvostelijasta poliittiseksi neuvottelukumppaniksi, 

jolle on varattu paikka virallisen ilmastopolitiikan areenalla. Esimerkiksi Suomen virallisessa ilmas-

todelegaatiossa on mukana ympäristöjärjestöjen edustus. Kehityksen varjopuoli on järjestöjen kan-

nalta se, että ilmastopolitiikan mahdolliset epäonnistumiset voivat kaatua myös järjestöjen niskaan, 

millä puolestaan on negatiivinen vaikutus järjestön kannattajamäärään. Se taas on järjestöjen toi-

minnan perusta. (Gough & Shackley 2001, 329.)  

 

Ympäristöjärjestöjen joukko on hyvin heterogeeninen. Liikkeet eroavat toisistaan jäsenmäärän, ta-

loudellisten resurssien, toimintatapojen ja, mikä tärkeintä, poliittisen agendansa puolesta. Tästä 

syystä ympäristöjärjestöjen vaikutukset sosiaalisten ongelmien määrittelyssä vaihtelevat niin mää-

rällisesti kuin laadullisesti. Goughin ja Shackleyn (2001, 336–339) mukaan järjestöt voidaan jakaa 

toimintatapojen painotuksen mukaan kolmeen luokkaan: poliittisia ratkaisumalleja rakentaviin, tie-

toa tuottaviin ja poliittisiin painostusjärjestöihin. Jaottelu on valaiseva, vaikka monet järjestöt nou-
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dattavat toiminnassaan useita erilaisia strategioita. Poliittisia ratkaisumalleja luovat järjestöt ovat 

usein erilaisia ajatushautomoita tai tutkimuspainotteisia järjestöjä. Niiden tavoitteena on kehittää 

ilmastopolitiikkaan luovia malleja, joiden avulla ilmastonmuutoksen voidaan vastata. Yksi esi-

merkki on Global Commons Instituten kehittämä malli, jossa kasvihuonekaasujen leikkausrajoituk-

set määritellään kullekin maalle keskimääräisen asukaskohtaisen päästömäärän perusteella. Tavoit-

teena on leikata ilmastokaasuja niin, että kehittyvien maiden, kuten Kiinan tai Intian, talouden kehi-

tystä ei rasiteta liikaa. Malli on saanut kannatusta erityisesti juuri kehittyvissä maissa, mutta jossain 

määrin myös esimerkiksi Euroopassa. Tietoa tuottavien järjestöjen, kuten WWF:n ja Greenpeacen, 

tavoitteena on vaikuttaa ilmastokeskusteluun nostamalla esiin uutta tietoa tai kokoamalla yhteen 

alan tutkimuksia. Usein tutkijoina on tunnettuja akateemisia tiedemiehiä, mikä lisää julkaisujen 

uskottavuutta. Kolmannen järjestötyypin muodostavat perinteiset, poliittiseen taustavaikuttamiseen 

ja julkiseen kampanjointiin toimintansa perustavat painostusjärjestöt. Edellä mainitut Greenpeace ja 

WWF ovat kunnostautuneet myös tässä toimintatavassa, mutta niiden lisäksi voidaan mainita aina-

kin Maan ystävät. Uskottavan tiedollisen sisällön sijaan toimintatapa nojaa vahvoihin mediakuviin 

ja tunnevaikutukseen. Esimerkeistä käyvät vaikkapa järjestöjen verkkosivuilleen rakentamat kuva-

aineistot tai erilaiset vahvasti symboliikkaan nojaavat julkiset performanssit. (Emt. 336–340.) 

 

Ympäristöjärjestöjen toiminta perustuu Väliverrosen (1996, 48) mukaan ammattimaisesti organisoi-

tuun tiedon tuottamiseen, hankintaan ja levittämiseen sekä hienostuneeseen mediastrategiaan. Jär-

jestöt voivat kehystää aiheita uusilla tavoilla tai tukea jo syntyneitä kehystyksiä ja näin ajaa yhteis-

kunnassa tiettyä tulkintatapaa. Ympäristöjärjestöillä voi olla keskustelussa myös eräänlainen aloit-

teen tekijän tai keskustelun alustajan rooli, sillä niillä on parempien tiedollisten edellytysten vuoksi 

mahdollisuus muodostaa julkinen kantansa jo siinä vaiheessa, kun valtion hallinnon instituutiot vas-

ta muotoilevat omia linjauksiaan. (Newell 2000, 130–131.) Järjestöt ovat tässä likeisessä kanssa-

käymisessä tieteen areenan kanssa, sillä järjestöjen argumentaatiossaan käyttämä tietoaines on – 

varsinkin ilmastonmuutoksen tapauksessa – tieteellistä tietoa. Liikkeiden poliittisen toiminnan legi-

timaation lähteenä on kyky, edustaa laajaa julkista mielipidettä, jonka kuuluvuus poliittisessa pää-

töksenteossa on muuten vähäistä (Gough & Shackley 2001, 329). Siksi järjestöjen on pyrittävä vä-

hintään rakentamaan mielikuvaa sille myönteisestä julkisesta mielipiteestä (Newell 2000, 128–129).  

 

Järjestöjen toiminta ja vaikutus ympäristöaiheiden konstruoinnissa on paljolti riippuvaista kolmesta 

tekijästä: mediasta, julkisesta mielipiteestä sekä poliittisen instituution avoimuudesta. Ympäristöjär-

jestöjen toimintaa tarvitsee onnistuakseen myönteistä mediahuomiota. Tässä mielessä ilmastoaiheen 

rajoitukset mediaesitysten kannalta osuvat myös ympäristöjärjestöjen toimintaan. Järjestöjen aja-
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man asian kannalta on ongelmallista, ettei ilmastonmuutos itsessään usein anna median kannalta 

helppoja ja kiinnostavia asetelmia aiheen käsittelyyn tai kuvittamiseen. Ilmastonmuutostarinaa on 

esimerkiksi vaikeaa rakentaa hyvä–paha-akselin varaan, sillä yhtä selkeää uhria ja pahantekijää ei 

ole. (Newell 2000, 125.) Järjestöt voivat kuitenkin itse hankkia ympäristöaiheille mediahuomiota 

erilaisilla tempauksilla, kuten mielenosoituksilla tai julkisilla performansseilla. Tämä toimintatapa 

lähtee siitä ajatuksesta, että tiedotusvälineet edelleen raportoivat eri asioista pitkälti yksittäisten ta-

pahtumien kautta, vaikka ne voikin tulkita laajaa historiallista yhteyttä vasten (Väliverronen 1996, 

91). Järjestöjen riippuvuutta mediasta vähentää myös niiden kyky tiedottaa itse omista tavoitteis-

taan, vaatimuksistaan ja toimistaan esimerkiksi järjestölehdessä tai verkossa.  

 

Yksi järjestöjen tärkeimmistä vaikutustavoista on poliittinen taustavaikuttaminen. Siksi ne ovat osin 

riippuvaisia kunkin poliittisen järjestelmän avoimuudesta. Perinteisen lobbaamisen lisäksi järjestöt 

voivat vaikuttaa politiikan areenalla myös hankkimalla poliitikoille tietoainesta linjausten tukemi-

seksi. Tässä mielessä järjestöjen toiminta ilmastonmuutoksen määrittelyssä muistuttaa tieteen roo-

lia. Järjestöt voivat myös laatia valmiita ehdotuksia poliittisiksi linjausteksteiksi. Eri maiden, sa-

moin kuin tietyn maan eri hallinnon alojen, välillä on kuitenkin merkittäviä eroja siinä, miten paljon 

ne antavat virallisten instituutioiden ulkopuolisten toimijoiden vaikuttaa päätöksentekoon. Osin 

vastineeksi tälle ympäristöjärjestöt rakentavat kansainvälistä yhteistyötä, ja pyrkivät näin kasvatta-

maan poliittista uskottavuuttaan. (Newell 2000, 127–129, 133.) Näin ne saavat vähintäänkin enem-

män mediahuomiota. Tämä on näkynyt selvästi esimerkiksi kansainvälisten ympäristökokousten 

uutisoinnissa, jossa ympäristöjärjestöjen suurmielenosoitukset ovat saaneet merkittävää näkyvyyttä. 

On tosin syytä huomioida, että usein mielenosoituksia on käsitelty virkavallan hallinnollisesta nä-

kökulmasta, jolloin järjestöjen asialistaa enemmän painoa ovat saaneet mahdolliset yhteenotot ja 

kulloinkin valjastettujen poliisivoimien määrä. Toiseksi on vaikeaa sanoa, missä määrin liikkeellä 

on ollut agendaltaan yhtenäinen joukko ja missä määrin hajanainen järjestöjen tilkkutäkki. On help-

poa kallistua jälkimmäiselle kannalle. Yhteisen asialistan rakentaminen on vaikeaa, sillä eri järjestö-

jen tavoitteet ja painotukset eroavat toisistaan (emt.). Tähän ongelmaan järjestöt ovat pyrkineet vas-

taamaan esimerkiksi muodostamalla eurooppalaisen Climate Action Network Europe -kattojärjestön 

(Gough & Shackley 2001, 333).  

 

Tutkielmani kannalta kiinnostavinta on, että järjestöt voivat merkittävällä tavalla myös osallistua 

ympäristöongelman visuaaliseen rakentamiseen. Julian Doyle (2007) on tutkinut Greenpeacen tapo-

ja kuvittaa ilmastonmuutosta. Doyle perehtyi aiheeseen käymällä läpi järjestön ilmastonmuutoksen 

liittyvän kuvallisen viestinnän historiaa 1990-luvun alusta 2000-luvulle. Doylen (emt. 129) mukaan 
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Greenpeacen rooli ilmiön visualisoinnissa on ollut merkittävä. Kuvituksellaan järjestö on kiinnittä-

nyt huomiota erityisesti sulaviin mannerjäätiköihin, joista on Doylen mukaan tullut ilmastokuvituk-

sen tärkein aihe. Ilmastonmuutoksen visuaaliseen rakentamiseen palaan aiheelle omistetussa alalu-

vussa. Tässä riittää todeta, että Greenpeacen kuvakampanjoinnin tavoitteena on ollut tuoda ilmas-

tonmuutos osaksi populaarikulttuuria tekemällä ilmiöstä visuaalisesti havaittavan ja merkitykselli-

sen (emt. 135). Doylen muotoilu kuvallistamisen motiiveista on peräisin järjestöltä itseltään, joten 

vaikuttaa siltä, että ainakin Greenpeace osallistuu ilmiön julkiseen määrittelyyn erittäin tietoisesti. 

Greenpeacen esimerkki havainnollistaa myös sitä, että järjestöt ovat visuaalisessa viestinnässään 

riippuvaisia mediasta. Doylen mukaan Greenpeace pyrkii populaarikulttuurin muuttamiseen median 

kautta. Kuten aiemmin totesin, järjestöillä on keinoja myös itsenäiseen viestintään.  

 

Ympäristöjärjestöt ovat tuoneet ilmastonmuutoksen määrittelyyn hyvinkin vaihtelevia tulkintoja. 

Yhteistä monille suurille järjestöille on, että ne hyväksyvät linjaustensa lähtökohdaksi IPCC:n tie-

teellisen määritelmän sekä arvioidun ilmakehän herkkyyden. Ilmastonmuutoksen kohdalla sama 

tietopohja kuitenkin jättää runsaasti tulkinnan varaa. IPCC:n tietoainekseen viitaten järjestöt ovat 

vaatineet jyrkempiä ilmastonmuutoksen hillintäkeinoja kuin monet muut keskusteluun osallistuvat 

yhteiskunnalliset vaikuttajat. Toisaalta järjestöjen merkittävä rooli IPCC:n työssä on tarkoittanut 

sitä, että niiden on ollut pakko muuttaa painotuksiaan ilmastopolitiikassa. Eettisten ja poliittisten 

vaatimusten sijaan pääsy ilmastotieteen keskusareenalle on vaatinut keskittymistä teknisiin ja tie-

teellisiin näkökulmiin. Järjestöjen kritiikki ei juuri ole kohdistunut tieteeseen. Sen sijaan monet ta-

louselämän neuvotteluryhmät ovat kyseenalaistaneet ilmastotieteen tuloksia. (Gough & Shackley 

2001, 332–333.)  

 

Bäckstrand ja Lövbrand (2009, 132–134) nimittävät monien ympäristöjärjestön ilmastonmuutos-

hahmotusta vihreän kansalaisaktivismin diskurssiksi (civic environmentalism). Vihreän kansalais-

aktivismin diskurssissa ilmastonmuutos kehystetään tasa-arvo- ja valtakysymykseksi. Bäckstrand ja 

Lövbrand erottavat diskurssista kaksi linjaa, radikaalin ja reformistisen. Radikaalin aktivismidis-

kurssin edustajat suhtautuvat skeptisesti ilmastopolitiikan valtarakenteisiin ja vaativat niiden uudel-

leenmäärittelyä. Erityisesti liike-elämän intressien korostumista on pidetty ilmastonsuojelun kannal-

ta haitallisena. Kritiikin tähtäimessä on ollut esimerkiksi päästökauppa, jota on pidetty tehottomana 

ilmastonsuojelukeinona. Talousvetoisessa ilmastopolitiikassa on nähty myös se varjopuoli, että val-

tiot ovat sen nojalla voineet välttää vastuuta ilmasto-ongelman ratkaisussa. Toisena epäkohtana pi-

detään pohjoisten ja eteläisten valtioiden välistä vallan epäsuhtaa. Tätä diskurssia käyttävät vaativat 

ilmastopolitiikkaan tasa-arvoisuutta, torjuntakustannusten reilua jakoa ja taloudellisia korvauksia 
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ilmastonmuutoksesta eniten kärsiville maille. Epätasa-arvoisuuden lisäksi vallitsevia poliittisia me-

kanismeja pidetään yleisesti hampaattomina ilmasto-ongelmaan vastaamisessa. Diskurssin edustajat 

peräänkuuluttavat kulutustapojen ja valtainstituutioiden perustavanlaatuista muuttamista sekä ym-

päristökeskeistä ja tasa-arvoista maailmanjärjestystä. (Emt.) 

 

Tätä lievempi reformistinen versio ei vaadi koko ilmastopoliittisen rakennelman uudelleenkokoa-

mista eikä pidä talouden näkökulmaa ympäristön näkökulmalle vastakkaisena. Keskeisenä pidetään 

kansalaisyhteiskunnan roolin kasvattamista ilmastoneuvotteluissa. Näin globaali ilmastopolitiikka 

saisi diskurssin edustajien mukaan lisää legitimiteettiä ja julkista hyväksyttävyyttä. YK:n ilmasto-

konventissa tämä näkemys on toteutunut siten, että valtioiden ja talouselämän edustuksen lisäksi 

neuvotteluihin on otettu mukaan kansalaisjärjestöjä. Reformistinen diskurssi hyväksyy päästökau-

pan ja hahmottaa ilmastonmuutoksen osaksi laajempaa kestävän kehityksen ajatusta. Vuodesta 2001 

lähtien reformistinen vihreän kansalaisaktivismin diskurssi on ollut vallitsevat ympäristöjärjestöjen 

piirissä. Käännekohtana pidetään Yhdysvaltojen vetäytymistä Kioto-neuvotteluista. Neuvotteluiden 

pelastamiseksi monet järjestöt katsoivat parhaaksi lieventää ilmastonmuutoskantojaan. (Bäckstrand 

& Lövbrand 2009, 134–136.) 

 

Kehystystavoissa on myös merkittäviä eroja. Monet järjestöt tulkitsevat ilmastonmuutoksen luon-

nonympäristön, lajien monimuotoisuuden ja erilaisten luonnon kiertokulkujen ongelmana. Ilmas-

tonmuutosta kehityksen näkökulmasta tarkastelevat järjestöt, kuten Christian Aid, puolestaan ke-

hystävät ilmastonmuutoksen tasa-arvon ongelmana. Niiden mukaan on väärin vaatia kehittyviltä 

mailta sellaisia ilmastotekoja, jotka vähentävät niiden mahdollisuuksia saavuttaa teollisten länsi-

maiden tasoinen taloudellinen elintaso. Aiemmin mainitut, ilmastonmuutoksen lähinnä luonnonym-

päristön ongelmaksi tulkitsevat järjestöt taas eivät pidä länsimaisen elintason globaalia leviämistä 

toivottavana kehityksenä. (Cough & Shackley 2001 335–336.) Myös suurimpien järjestöjen, eli 

Greenpeacen, Maan ystävien ja WWF:n ilmastopuheen painotuksissa on eroja. Siinä missä kaksi 

viimeistä ovat laajentaneet agendaansa käsittämään myös ilmastonmuutoksen tasa-arvonäkökulman, 

Greenpeace korostaa tätä aspektia huomattavasti vähemmän. (Rootes 2006, 769.)  

 

2.2.3.4 Poliitikot mediavaikuttajina ja politiikan portinvartijoina 

 

Poliitikot muodostavat tietenkin merkittävän ilmastokeskusteluun osallistuvan joukon. He muodos-

tavat ilmastopolitiikan legitiiminä pidetyn osan, sillä heidät on valittu tehtäväänsä demokraattisesti. 

Poliitikot voivat kuitenkin edustaa keskustelussa hyvin monenlaisia etuja ja tavoitteita aina puolu-
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een, ministeriön tai tietyn eturyhmän, kuten energiateollisuuden, intresseistä yksittäisen kunnan, 

seudun tai valtion oletettuihin intresseihin. Usein ilmastopolitiikkaa tarkastellaan yksittäisten valti-

oiden välisenä neuvotteluna, mikä on tietenkin perusteltua. Tässä luvussa painoarvo on toisaalla. 

Ilmastokeskustelun tarkastelu valtioiden välisenä neuvotteluna antaisi helposti sen kuvan, että yksit-

täisellä valtiolla on tietty eheä ja kiistaton linja, mikä ei pidä paikkaansa. Politiikan määrittelyyn 

osallistuvat aiemmin mainittujen toimijoiden lisäksi ainakin ympäristöjärjestöt ja talouselämän 

edustajat. Tässä keskustelussa syntyy myös valtion kanta ja ajatus sen intresseistä, joita poliitikot 

edustavat kansainvälisissä neuvotteluissa. Tuo kanta on monien neuvotteluiden ja kompromissien 

tulos, joka voi vaihdella voimakkaastikin riippuen kulloinkin vallitsevasta poliittisesta suuntaukses-

ta.  

 

Ilmastonmuutoksen kohdalla yksi poliitikkojen merkittävimmistä määrittelyvallan areenoista ovat 

kansainväliset poliittiset organisaatiot ja neuvottelut, joissa muotoillaan laajasti vaikuttavia ilmasto-

poliittisia linjauksia. Poliitikot voivat vaikuttaa määrittelyyn esimerkiksi korostamalla maan omaa 

kantaa puoltavia tutkimustuloksia, ajamalla tiettyä ilmiötä yhteiselle asialistalle tai pyrkimällä dip-

lomaattisin suhtein vaikuttamaan muiden maiden kantoihin (Chasek et al. 2006, 43). Chasek et al. 

(emt., 117–118) jakaa ilmastoneuvotteluihin osallistuvat valtiot kolmeen luokkaan: Ensimmäiseen 

kuuluvat maat, joilla ei ole merkittäviä fossiilisen energian varantoja. Nämä maat ovat riippuvaisia 

energian tuonnista ja ovat siksi tottuneet suhteellisen tehokkaaseen energian käyttöön. Tähän luok-

kaan kuuluvat Japani ja suuri osa EU-maista Suomi mukaan luettuna. Toiseen luokkaan kuuluvat 

valtiot, joilla on suuret fossiilisen energian varannot ja joissa energian käyttö on perinteisesti ollut 

tehottomampaa ensimmäisen ryhmän maihin verrattuna. Tähän joukkoon kuuluvat muun muassa 

Brasilia, Kiina, Intia ja Yhdysvallat. Kolmas ryhmä pitää sisällään voimakkaasti fossiilisen energian 

viennistä taloudellisesti riippuvaisia maita. Näitä ovat muun muassa Australia, Norja, Iso-Britannia 

ja monet arabimaat. Chasekin mukaan se, millainen energiakulttuuri maassa vallitsee, selittää pit-

kälti valtion kansainvälistä ilmastopolitiikkaa, vaikka poikkeuksiakin on. Energian viejät ja ”tuhlaa-

jat” ovat yleensä haluttomampia hyväksymään voimakkaita ilmastopäästörajoituksia kuin tehokkaa-

seen energian käyttöön tottuneet maat. Tästä syystä esimerkiksi USA, Brasilia ja Kiina ovat toistu-

vasti vastustaneet tiukkoja ilmastonormeja. Esimerkiksi USA on varsinkin republikaanien valtakau-

della vedonnut lisätutkimuksen tarpeeseen ennen kuin ilmastopäästörajoitukset voidaan hyväksyä. 

EU puolestaan on toiminut ilmastoneuvotteluiden veturina. 

 

Valtioiden välisen ilmastokeskustelun suuria linjoja voidaan kartoittaa kahden määräävään asemaan 

nousseen diskurssin avulla. Näitä ovat vihreän hallinnan (green governance) ja ekologisen moderni-
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saation (ecological modernization) diskurssit. Bäckstrand ja Lövbrand (2009, 124) nimittävät niitä 

ilmastopolitiikan metadiskursseiksi ja toteavat niiden olevan keskeisiä ilmastonmuutoksen julkises-

sa määrittelyssä. Kolmas keskeinen puhetapa, eli vihreän kansalaisaktivismin diskurssi, käsiteltiin 

ympäristöjärjestöjen roolia kartoittavassa luvussa.  

 

Vihreän hallinnan diskurssi kehystää ilmastonmuutoksen maailmanlaajuisen hallinnan ongelmana. 

Ilmastonmuutosta voidaan parhaiten hillitä keskitetysti ja yhtenäisesti maailmanlaajuisissa hallinnan 

ja valvonnan instituutioissa. Hallinta kohteina pidetään niin yksilöä, laajoja ihmisjoukkoja kuin 

luonnonympäristöjä. Keskeisinä ilmastopolitiikan toimijoina pidetään suvereeneja valtioita, tiedettä 

ja liike-elämää. Ilmastonmuutoksen globaali hallinta velvoittaa valtiot mittaamaan ja raportoimaan 

päästöjensä muutokset sekä antamaan selvitykset ilmastopoliittisista päätöksistä YK:n ilmaston-

muutoskonventille, joka edustaa ilmastonmuutoksen kansainvälistä hallintaa. Ilmastonmuutoksen 

hallinta edellyttää täten myös yhtenäisiä ilmiön mittaustapoja. Tieteellinen hallinnointi kiteytyy 

tietenkin IPCC:n työssä. Tiede voi ottaa globaalin ekosysteemin hallintaansa esimerkiksi valvomal-

la ilmakehässä, merissä ja metsissä tapahtuvia muutoksia satelliittikuvausten, tietokonemallien ja 

maailmanlaajuisen meteorologisen havaintoverkoston avulla. Luonto käsitetään globaalina elämää 

ylläpitävänä mekanismina tai koneistona, joka tarvitsee tieteeseen perustuvaa, keskitettyä ja yhte-

näistä hallinnointia. Sittemmin diskurssi on lieventynyt siten, että paikallisten luonnonilmiöiden 

vaihtelevuus on saanut enemmän huomiota. Koska ilmastonmuutoksen vaikutukset ja ilmenemista-

vat vaihtelevat alueellisesti, myös asiantuntijuutta on alettu pitää enemmän alueperustaisena. Glo-

baali tarkastelutapa on siis saanut rinnalleen paikallisemman ja vaihtelevamman tavan hahmottaa 

ilmastonmuutosta. YK:n ilmastoneuvottelijoista EU on ollut tämän näkemyksen merkittävin esiin-

tuoja. (Bäckstrand & Lövbrand 2009, 126–128.) 

 

Ekologisen modernisaation diskurssiin paneudun perusteellisemmin seuraavassa luvussa. Tässä 

riittää mainita, että diskurssin edustajat hakevat ilmasto-ongelmaan taloudellisesti mahdollisimman 

kannattavia ratkaisuja. Niitä ovat erityisesti vihreän tekniikan kehittäminen ja myynti sekä päästö-

kauppa. Ympäristönsuojelu ja talouden kasvu nähdään yhteensopivina ilmiöinä. Ekologisen moder-

nisaation diskurssin vahvin edustaja ilmastopolitiikassa on ollut Yhdysvallat ja, kuten seuraavassa 

luvussa käy selväksi, yritysmaailman edustajat. Alun perin diskurssia vastustivat EU ja monet ym-

päristöjärjestöt, mutta käsitystavasta on sittemmin tullut ilmastopolitiikassa vallitseva. (Bäckstrand 

& Lövbrand 2009, 129–130.) 
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Poliitikot käyttävät merkittävää määrittelyvaltaa myös siinä mielessä, että he osaltaan päättävät, 

mitkä ympäristöongelmat otetaan poliittisen käsittelyn aiheeksi. Päästäkseen virallisen politiikan 

aiheeksi ongelman on täytettävä tietyt kriteerit: siihen on voitava esittää tekninen ratkaisu- tai käsit-

telytapa, sen on vastattava poliitikkojen yleistä arvoperustaa ja sen ratkaisuun täytyy liittyä selkeä 

(taloudellinen) hyöty. (Hannigan 2006, 73–74.) Kaksi viimeistä liittyvät likeisesti toisiinsa. Harvat 

poliitikot esimerkiksi jakavat syväekologisesti ajattelevien arvopohjaa, jossa ympäristöllä ja luon-

nolla on keskeinen itseisarvo. Sen sijaan ympäristö hahmotettaneen useammin hyödynnettävänä 

taloudellis-tuotannollisena voimavarana. Siksi päästäkseen poliittisen käsittelyn piiriin, tietty ilmiö 

on kehystettävä poliitikkojen ideologiaa vastaavasti esimerkiksi taloudellisena ongelmana. Hanni-

ganin listaamista yleisistä kriteereistä huolimatta on muistettava, että ongelmien poliittisen käsitte-

lyn intensiteetti vaihtelee esimerkiksi niin, että uusi vakavammaksi koettu ongelma vähentää kes-

kustelua aiemmasta ongelmasta. Ilmastonmuutoskeskustelu on hyvinkin voinut laantua suomalaisen 

politiikan areenalla globaalin taloustaantuman takia. 

 

Politiikan toimijoiden ja joukkoviestinten suhde on ilmastonmuutoksen, tai minkä tahansa sosiaali-

sen ilmiön, määrittelyn kannalta olennaista. Tietyssä mielessä vallitseva journalistinen kulttuuri ja 

siihen kuuluvat tiedonhankinnan tavat tukevat olennaisesti poliitikkojen määrittelyvaltaa ilmasto-

keskustelussa. Poliitikot ovat perinteisesti muodostaneet medioille olennaisen uutislähteen. Poliitti-

nen valta on yksi merkittävimmistä mediahuomion takeista, ja tiedotusvälineet seuraavat politiikan 

tapahtumia rutinoituneesti. Poliitikkojen äänen kuuluminen julkisuudessa on osin seurausta siitä, 

että poliitikot tuottavat joukkoviestimille uutismateriaalia. (Väliverronen 1996, 91–92). Poliitikko-

jen puhetta käytetään usein sinä ulkopuolisena äänenä ja referoinnin kohteena, jonka avulla joukko-

viestimet tai yksittäiset toimittajat häivyttävät itsensä uutisen kerronnasta. Myös ympäristöuutisoin-

nissa median tietoaines tulee usein politiikan kentältä, vaikka tieteen merkitys ympäristöaiheissa 

korostuukin. Toisaalta myös poliitikot käyttävät mediaa tietonsa lähteenä erityisesti ympäristöaihei-

den osalta (Suhonen 1994, 18–19). Poliittisten vaikuttajien ja median suhde on siis tiedon tuottami-

sen näkökulmasta symbioottinen. Median lisäksi poliitikot hyödyntävät tieteen ja ympäristöjärjestö-

jen tuottamaa tietomateriaalia. Ilmastopolitiikassa tieteen ja kansallisten hallintojen dialogi on ko-

rostunut ilmiön mutkikkuuden ja merkittävyyden vuoksi. Tieteen ja politiikan rooli on kuitenkin 

mutkikas. On erilaisia näkemyksiä siitä, etsiikö tiede teitä poliittisiin päämääriin, vastaako politiik-

ka tieteen havaintojen esittämiin ongelmiin vai onko yhteistyö kaksisuuntaista. (Ks. Hulme 2009, 

100–105.) 

  

 



 28 

2.3.2.5 Talouselämä ja ekologisen modernisaation diskurssi 

  

Viimeisenä ilmaston määrittelijäryhmänä esittelen tässä talouden vaikuttajat. Näitä ovat pääasiassa 

yritysjohtajat, pr-henkilöt, erilaisten talouden etujärjestöjen puhemiehet sekä monet taloustutkijat. 

Talouden näkökulma ja sen kieli ovat vahvasti läsnä ilmastonmuutoskeskustelussa. Yrityselämällä 

on vakiintuneet yhteydet politiikan vaikuttajiin, taloudellinen mahdollisuus ammattimaiseen lob-

baamiseen, kansainvälinen ja agendaltaan tiivis yhteistyö sekä merkittävä vaikutus kansallisvaltioi-

den bruttokansantuotteisiin, mikä vahvistaa yritysten ääntä ilmastokeskustelussa huomattavasti. 

(Newell 2000, 98–100.) Taloudellinen näkökulma hallitsee ympäristöongelmia koskevaa julkista 

keskustelua jopa siinä määrin, että muutkin argumentit pyritään mittaamaan rahassa. Väite saa tukea 

Hanniganilta (2006, 78), jonka mukaan jokainen ympäristöongelma on voitava esittää talouden kie-

lellä numeroina ja käyrinä; muuten ilmiötä ei todennäköisesti hyväksytä yhteiskunnalliseksi ongel-

maksi, eikä sen katsota vaativan poliittisia toimia. Ilmastonmuutoksen hintaa on kuitenkin ollut vai-

keaa määritellä, sillä ilmiö on vaikutuksiltaan tavattoman laaja ja vaihteleva eri valtioiden välillä. 

Hinta on vaihdellut paljon sen mukaan, millaista laskutapaa on käytetty ja mitä vaikutuksia hinnan 

määritykseen on otettu mukaan. (Hulme 2009, 112.)  

 

Yksi vaikutusvaltaisimmista yrityksistä laskea ilmastonmuutoksen hintaa on niin sanotussa Sternin 

raportissa, jonka tekijä on ekonomisti Nicholas Stern. Raportti on kenties tunnetuin analyysi ilmas-

tonmuutoksen talousvaikutuksista. Sen keskeinen väite on, että ilmastonmuutoksen torjuminen nyt 

on globaalissa bruttokansantuotteessa mitattuna huomattavasti halvempaa kuin muutoksiin sopeu-

tuminen myöhemmin. Siksi torjuntatöihin on ryhdyttävä pian. Keinoiksi Stern ehdottaa energiate-

hokkuuden lisäämistä, vihreää sähkö- lämmitys- ja kuljetustekniikkaa ja kysynnän ohjaamista vih-

reisiin tuotteisiin. Sternin mukaan ilmastonsuojelu ja talouskasvu eivät ole ristiriidassa keskenään, 

sillä vihreän tekniikan kehittäminen ja myynti luo huomattavat uudet markkinat. (Stern 2006, 

Summary of Conclusions vi ja viii.) Toisaalta raportin mukaan ilmastopäästöjen liian nopea vähen-

täminen uhkaisi talousjärjestelmää eikä ole siksi suositeltavaa. Stern ehdottaa kasvihuonekaasujen 

määrän vakauttamista 550 miljoonasosaan noin prosentin vuosivähennysvauhdilla. Tämä vastaisi 

noin 3–4 asteen lämpötilan nousua verrattuna esiteolliseen aikaan. Monien ilmastotieteilijöiden mu-

kaan tämä johtaisi ihmiskunnan ja luonnonympäristön kannalta katastrofaalisiin tuloksiin. (Bellamy 

Foster et al. 2009, 1087.) Sternin mukaan siis ilmastonmuutoksen torjunnan on tapahduttava yritys-

elämän ja talousjärjestelmän ehdoilla.  Bellamy Foster et al. (emt. 1091) kritisoivat Sterniä luonnon 

rajoitusten unohtamisesta ja ajatuksesta, jonka mukaan kapitalistinen talousjärjestelmä on olemassa 

perustavammalla tasolla kuin ympäristö. 
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Sternin raportin taustalla voi nähdä ekologisen modernisaation diskurssin. Puhe- ja käsitystavan 

ytimenä on, ettei ympäristöongelmien, täten myöskään ilmastonmuutoksen, torjunta vaadi radikaa-

leja yhteiskunnallisia ja taloudellisia muutoksia. Ympäristö, talouskasvu ja talouden vähäinen sään-

tely voivat kukoistaa yhdessä. Ekologisen modernisaation diskurssia ensimmäisenä analysoineen 

Maarten Hajerin mukaan puhetapa on läntisissä teollisuusmaissa hallitsevassa asemassa. (Laine & 

Jokinen 2001, 62). Sternin raportin menestystä voikin selittää sillä, että se ei haastanut nykyisiä 

talouden rakenteita vaan lähestyi ilmastonmuutosta vallitsevan järjestelmän näkökulmasta.  

 

Ekologisen modernisaation diskurssi on nähtävissä myös muiden talouselämän ilmastokeskusteli-

joiden ajatusten takana. Kansainvälisen ilmastopolitiikan osalta merkittäväksi talouden intressiryh-

mäksi ovat nousseet fossiilisten polttoaineiden tuottajat ja niistä vahvasti riippuvaiset teollisuuden 

alat, kuten auto- ja kemianteollisuus. Niiden ääni kuuluu vahvana Yhdysvaltain ilmastopolitiikassa. 

Yritykset, kuten maailman suurin öljy-yhtiö Exxon Mobil, ovat aktiivisesti toimineet kasvihuone-

kaasurajoitusten vastustamiseksi muun muassa rahoittamalla ilmastokriittistä tutkimusta. Yritysten 

näkemykset ovat saaneet tilaa ilmastopolitiikassa erityisesti republikaanihallinnon kausilla. 

(Grundmann 2006, 91, 94.) Newellin (2000, 98) mukaan tämän ryhmän vaikutus on jopa niin luja, 

että se on saanut lähes suvereenisti edustaa koko teollisuuden kantaa ilmastopolitiikassa. Niiden 

poliittinen vaatimus on, ettei kasvihuonepäästöjä tule vähentää ilmastotieteilijöiden ehdottamissa 

määrin, sillä tämä aiheuttaisi vakavia haittoja taloudelle. Sen sijaan "fossiililobbarit" ovat ehdotta-

neet ilmastonmuutoksen torjumista hiilinielujen ja uuden teknologian avulla. Energia-ala on perus-

tellut kantaansa ilmastotieteen epävarmuuksilla. (Newell 2000, 98–100.) Ryhmän politiikka näyttää 

olevan keskeisiltä osiltaan lähellä Sternin raportin ajattelua. Kasvihuonekaasujen nopean vähentä-

misen nähdään haittaavan liike-elämän menestymistä. Uudenlaisen teknologian kehittäminen koe-

taan tieksi talouden ja ilmaston sopusuhtaiselle hallinnalle.   

 

Talouselämä osallistuu ilmastonmuutoksen määrittelyyn myös tutkimuksen areenalla. Yritykset 

ovat merkittävä tutkimuksen rahoittaja. Näin ne saavat tutkittua haluamansa ilmiöt, julkisiksi ha-

luamansa tiedot ja salaisiksi niiden intressejä uhkaavat tiedot (Suhonen 1994, 23). Väliverronen 

(1994, 70) muistuttaa, ettei tällainen "ohjattu tiede" ole välttämättä vähemmän objektiivista kuin 

perinteinen akateeminen tiede, vaikka rahoittaja tahon näkökulma painottuukin tutkimuksen kysy-

myksenasettelussa. Väliverrosen (emt.) mukaan nimenomaan ympäristötiede on kovien poliittisten 

paineiden kohde. Talouselämän intressejä ilmastotutkimukseen ei ole vaikeaa kuvitella. Newellin 

(2000, 98) mukaan ilmastonmuutos haastaa nykyaikaisen kapitalismin ehkä vakavammin kuin mi-

kään muu ympäristöongelma tähän asti. Ilmastonmuutoksen torjunta vaatii merkittäviä muutoksia 



 30 

energian tuotannossa ja kulutuksessa, mikä puolestaan vaikuttaa suurimpaan osaan talouden sekto-

reista. Yritysten menestyminen ja talouden kasvu on tähän mennessä perustunut osin halpaan fossii-

lisista polttoaineista saatuun energiaan, mutta ilmastonmuutos näyttää vaativan tämän yhteiselon 

uudelleenarviointia.  

 

Talouden vaikuttajat käyttävät myös mediassa merkittävää määrittelyvaltaa. Kuten aiemmin on to-

dettu, taloudellinen valta on yksi mediahuomion vahvistaja. Sen turvin yritykset voivat ajaa omia 

tulkintojaan ja kehystyksiään myös ympäristökeskustelussa. Esimerkiksi ympäristö- ja energiavero-

tusasioissa yritysten ääni kuuluu. Keskustelussa voidaan käyttää aseena esimerkiksi työllistämisar-

gumenttia, jolla on vahva vastakaiku politiikan areenalla etenkin taloudellisesti vaikeina aikoina. 

Suhonen (1994, 23) toteaa ikään kuin realiteettina, että ympäristölainsäädäntöä voidaan toteuttaa 

vain "teollisuuden kantokyvyn rajoissa". Nähdäkseni on syytä korostaa, että se, mikä on talouden 

kantokyky, on ainakin jossain määrin tulkintakysymys. Teollisuuden ja ympäristöjärjestöjen näke-

mys talouden kantokyvystä lienee hyvin erilainen. 

 

Alaluvun lopuksi on syytä huomauttaa, että edellä esitelty ilmastonmuutoksen julkisen määrittelyn 

ja siihen osallistuvien yhteiskunnallisten toimijoiden malli mieltää julkisuuden pitkälti haber-

masilaisessa mielessä. Siinä julkisuus näyttäytyy järjellisen keskustelun ja määrittelyn areenana, 

jossa painottuvat nimenomaan järki ja asia-argumentaatio. Käsitystapa ei ole missään nimessä vää-

rä. Kuten aiemmin todettiin, ilmastonmuutoksesta keskustelu perustuu pitkälti tieteen tuottamaan 

tietoainekseen ja siten myös järkiargumentaatioon. Julkisuutta – ja samalla siihen osallistumisen 

tapoja ja perusteita – voidaan kuitenkin lähestyä myös toiselta kannalta, joka sopii ilmastonmuutok-

sen tapaukseen yhtä hyvin. 

  

Koivunen ja Lehtonen (2005, 10–11) esittelevät tämän toisen käsitystavan viittamaalla lukuisiin eri 

lähteisiin, joissa julkisuuden kulttuurista puolta sanallistetaan lukuisin eri tavoin. Tiivistetysti julki-

suus ei tältä kantilta ole vain järjellisen keskustelun ja määrittelyn areena, vaan myös kulttuurinen 

näyttäytymisen, erottumisen ja sosiaalisen minuuden rakentamisen kenttä. Tällöin yhteiskunnan 

jäsenet näyttäytyvät yhteisiin asioihin ja niiden tiedolliseen määrittelyyn sitoutuneiden kansalaisten 

sijasta kuluttajina, luovana merkitysten rakentajina ja tulkitsijoina, joille julkisuus ei ole vain tiedon 

hankinnan alue vaan itsen esittämisen ja sosiaalisen artikuloinnin paikka.  

 

Kun edellä esitetty yhdistetään ilmastonmuutoksen laajaan kulttuuriseen ja poliittiseen ulottuvuu-

teen, josta Hulme (2009) kirjoittaa, ilmiön julkinen määrittely näyttäytyy erilaisena. Se ei ole vain 
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tieteelliseen todistukseen nojaavaa järjellistä argumentointia tai edes poliittisten etujen ajamiseen 

perustuvaa neuvottelua. Ilmastonmuutoksen määrittelyssä liikkuvat järkiperusteluiden ohessa lukui-

sat minät ja niiden kulttuuriset määrittelyosaset, erilaiset alakulttuurit ja sosiaaliset kuuluvuudet. 

Esimerkiksi ydinvoiman vastustamisen tai kannattamisen perustana ei siten olekaan ainoastaan tie-

dollista perustelua tai tiettyjen etujen ajamista vaan myös minuuden sosiaalista rakentamista. Tie-

tynlaiseen minuuteen ja sen merkkeihin voi kuulua ydinvoiman vastustaminen ilman vahvaa tiedol-

lista perustaa. Sama pätee ydinvoiman kannattamiseen. Tiedollisuus voi liittyä tähän siten, että kes-

kustelun osallistuja etsii ennalta sisäistettyyn kantaansa sopivia asiaperusteluja.  

 

Selvimmin sosiaalisen minän rakentaminen ilmastonmuutoksen yhteydessä näkyy kenties ympäris-

töjärjestöjen toiminnassa. Ympäristönsuojelu on todennäköisesti osa järjestöjen jäsenistön minä-

käsitystä, ja toiminta ympäristön puolesta voidaan kokea – hahmopsykologisesti sanottuna – ajatte-

lua ja toimintaa harmonisoivana elämänalueena. Suhtautuminen ilmastonmuutokseen ja sen lä-

heisilmiöihin voi rakentua voimakkaastikin tätä kautta. Tällöin tullaan nähdäkseni lähelle myö-

hemmin esiteltävää merkityksen muodostumisen myyttitasoa. Yksilöllä – olipa hän poliittisen puo-

lueen edustaja tai suuryrityksen edunajaja – voi olla mielessään vahvasti sisäistynyt, jopa tiedosta-

mattomaksi muuttunut käsitys ihmisen ja luonnon suhteesta. Tuo käsitys voi määritellä pitkältikin 

yksilön ilmastonmuutoskantaa ja osallistumista julkiseen määrittelyyn. On tietenkin vaikeaa arvioi-

da uskottavasti, missä suhteessa edellä esitetyn kaltaiset identiteettitekijät ja tiedollinen aineisto 

vaikuttavat yksilön toimintaan ympäristöpolitiikan areenoilla. Identiteettien rakentamisella ja järjen 

tason ohittavalla kantojen muodostamisella voi kuitenkin olla ilmastonmuutoskeskustelussa yllättä-

vän suuri merkitys samoin kuin siihen liittyvien kuvien tulkinnassa. 

 

 

2.3 Ilmastonmuutos ja kuva 

 

Tässä luvussa käsittelen sitä, millainen ilmiö ilmastonmuutos on visuaalisen viestinnän kannalta ja 

miten kuvittaminen puolestaan vaikuttaa ilmastokeskusteluun. Millaisia rajoituksia ja toisaalta 

mahdollisuuksia ilmiö antaa kuvalliselle viestinnälle ja vaikuttamiselle? Miten kuvat vaikuttavat 

keskusteluun, ja millaisia ominaisuuksia niillä on keskustelun välineinä? Millaisia kuvia ilmaston-

muutoskeskustelussa liikkuu, ja mistä ne tulevat? Muun muassa näihin kysymyksiin pureudun seu-

raavaksi.  
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2.3.1 Valokuva todellisuuden palasena 

 

Ilmastonmuutosta on sen laajuuden ja mutkikkuuden vuoksi vaikeaa hahmottaa ja havainnoida. Se 

ylittää arkisen havainnointikyvyn edellytykset. Emme pysty osoittamaan sitä sormella. Osin tästä 

syystä ilmastonmuutoksen olemassaolo tuntuu meistä etäiseltä, jopa kyseenalaiselta. (Hulme 2009, 

236.) Tarvitsemme kuvaa voidaksemme pitää ilmastonmuutosta todellisena ja itsellemme merkityk-

sellisenä. IPCC:n vuoden 2007 raportin jälkeen ilmastonmuutoksen visualisointi mediassa lisääntyi. 

Valokuvan ja videoinnin avulla länsimaiset mediatalot pyrkivät vastaamaan ilmastonmuutoksen 

tarjoamaan visuaalisen viestinnän haasteeseen. Tässä prosessissa kuvat maapallosta olivat yksi 

merkittävä ilmastonmuutoksen visuaalisen rakentamisen osa. Kuvat konnotoivat toisaalta yhteisyyt-

tä ja globaalia merkittävyyttä, toisaalta myös maapallon haurautta ja pienuutta osana maailman-

kaikkeutta. Muita maininnanarvoisia kuva-aiheita olivat sulavat jäätiköt, kuivuus ja aavikoituminen 

sekä merenpinnan nousun uhkaamat paratiisimaiset saaret.  Näillä näyttävillä kuvaspektaakkeleilla 

ilmastonmuutokselle on hankittu kansainvälistä hyväksyntää vastatoimia vaativana kriisinä. Aiheen 

visualisointi on myös rakentanut kansalaisten käsitystä itsestään suhteessa ilmastonmuutokseen. 

Kuvaspektaakkelit ovat jopa voineet rakentaa eräänlaista ekologista kansalaisuutta. (Cottle 2009, 

506–507.) 

 

Tiedottavan funktion lisäksi kuvien emotionaalinen teho voi tehdä ilmiön kuvan katsojalle henkilö-

kohtaisesti merkitykselliseksi. Tällöin korostuu se, miten lähelle kuva onnistuu ilmiön tuomaan. 

Tehokkaimmin näyttävät toimivan kuvat, jotka sijoittuvat kuvan katsojan lähiympäristöön. (Nichol-

son-Cole 2004, 260). Susan Sontagin (1978/2003, 87−88) mukaan valokuvan teho perustuu osin sen 

sisältämälle läsnäolon ja etäisyyden jännitteelle. Samalla, kun valokuva tuo kohteensa lähelle katso-

jaa, se sisältää aina tiedon siitä, että kuvattu tapahtuma tai asia on jossain muualla. Sontagin mukaan 

tämä stimuloi katsojan halua kuvan katsomiseen.  

 

Kuvan oletettu totuudellisuus on yksi kuvan tehon pääsyistä. Näkyvällä ja todella on länsimaisessa 

kulttuurissa pitkä yhteinen historia. Doylen (2007, 130, 145) mukaan taustalla on empiristinen tieto-

oppi, jossa jonkin olemassaolon todistamiseen vaaditaan näkyvää havaintoaineistoa. Visuaalisen 

todistusvaatimuksen kääntöpuolena on se, että kuvien oletetaan usein olevan totta. Tämä on näh-

däkseni valokuvan merkittävin voimanlähde sosiaalisten ongelmien määrittelyssä. Oletus totuudel-

lisuudesta perustuu valokuvan ja kuvauskohteen erikoislaatuiseen suhteeseen, jota esimerkiksi kie-

lellä ei ole. Tämä suhde on ehkä parhaiten selitettävissä kolmella semiotiikan termillä, jotka on syy-

tä esitellä tässä yhteydessä. Kuvan semiotiikkaan perehdyn yksityiskohtaisemmin menetelmäluvus-
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sa. Tässä käsiteltävät kuvan semioottiset piirteet ovat ikonisuus, indeksisyys ja metonyymisyys. Ne 

selittävät kuvan roolia todellisena pidettynä ilmaisuvälineenä.  

 

Valokuvan ikonisuudella tarkoitetaan kuvan kykyä muistuttaa kohdettaan. Tässä mielessä kuva ero-

aa puheesta ja tekstistä viestinnän välineinä, ja sillä luonnollisen kielen ja merkin kohteen yhteys on 

tiettyjä onomatopoeettisia ilmauksia lukuun ottamatta symbolinen, toisin sanoen sopimuksenvarai-

nen. (Seppänen 2001, 179–180.) Valokuvan ikonisesta ominaisuudesta ei tosin olla yhtä mieltä alan 

tutkimuksen piirissä. Esimerkiksi Hall (1992, 138–139) on todennut, että valokuvan tapa tehdä 

kolmiulotteisesta kaksiulotteista sotii kuvan ikonisuutta vastaan. Seppänen (emt.) kuittaa Hallin 

ajatuksen vertaamalla kuvaa kieleen: on vaikeaa ajatella, ettei valokuva vaikkapa koirasta muistut-

taisi enemmän varsinaista eläintä kuin sana ”koira”. Myös ihmisten kyky havaita koira niin kuvasta 

kuin todellisuudessa kertoo Seppäsen mukaan kuvan ikonisuudesta. Merkin ikonisuuden tasoa voi-

daan analysoida käsiteparilla motivoituneisuus/motivoimattomuus. Motivoitu merkki on vahvasti 

kohteensa rajoittamaa. Toisin sanoen merkin kohde määrittää pitkälti merkin muotoa. Kuva jääti-

köstä on motivoituneempi kuin sana ”jäätikkö”, sillä kielen yhteys kohteeseensa on pitkälti sopi-

muksenvarainen. Kuva jäätiköstä taas on lähes poikkeuksetta jossain määrin kohteensa määrittele-

mä, ellei kuva ole esimerkiksi valotukseltaan täysin epäonnistunut tai epätarkka. Mitä motivoi-

tuneempi merkki on, sitä ikonisempi se on. (Seppänen 2001, 180.) 

 

Ikonisuudella on vahva vaikutus kuvan todistusvoimaan. Kuva ei voisi todistaa ilmiötä tai tapahtu-

maa elleivät ihmiset voisi tunnistaa kuvan ja kohteen samankaltaisuuksia. Tosin, kuten aiemmin 

totesin, ilmastonmuutosta sellaisenaan ei voi kuvata, ja valokuvan mahdollisuudet ilmiön olemassa-

olon vakuuttavaksi todistamiseksi ovat hyvin rajalliset. Joka tapauksessa ikonisuus on kuvan todis-

tusvoiman edellytys. Sama voimistava vaikutus ikonisuudella on myös kuvan kykyyn vaikuttaa 

katsojan tunteisiin ja tehdä ilmiöstä tälle merkityksellinen. Esimerkkinä voitaneen käyttää vaikkapa 

kuvitusta sodasta tai hätää kärsivän kasvoista. Kuvan kyky tuoda kohde realistisena katsojan ulottu-

ville on kriteeri tunteiden herättämiselle ja elämysten tuottamiselle. Tietenkään ikonisuus ei ole 

ainoa edellytys, vaan monet valokuvauksen keinot vaikuttavat oleellisesti kuvien kykyyn puhutella 

katsojaa. Tämä ei kuitenkaan vähennä kuvan ikonisuuden merkitystä millään tavalla. 

 

Indeksisyydellä on kuvan totuusoletuksessa ikonisuuttakin merkittävämpi rooli. Indeksisyys tarkoit-

taa sitä, että valokuvan olemassaolo on suorassa ja olemuksellisessa yhteydessä kuvauksen kohtee-

seen. Kun kameran suljin avautuu, kohteen heijastamat valonsäteet ikään kuin itsestään piirtävät 

filmin kalvolle kuvan. Näin valokuva syntyy kausaalisesti kohteen läsnäolon ja valon vaikutuksen 
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seurauksena. Tässä mielessä valokuva eroaa merkkijärjestelmänä esimerkiksi kielestä, jolla ei ole 

suoria tai materiaalisia sidoksia kielenulkoiseen kohteeseensa, vaan sanat ovat – monia onomatopo-

eettisia ilmauksia lukuun ottamatta – mielivaltaisia. (Seppänen & Väliverronen 2000, 333.) Toisaal-

ta on syytä muistaa, kuten Luukkonen (2009, 132) painokkaasti huomauttaa, että ”näkyminen ei ole 

olemista”. Luukkonen tarkentaa valokuvan ja ulkoisen todellisuuden suhdetta toteamalla, että valo-

kuva on sidoksissa näkyvään, ei fyysiseen todellisuuteen. Valokuva ei siis todista asioiden olemista 

vaan näkymistä. Tämä voidaan ymmärtää vähintään niin, että oleminen on muutakin kuin näkymis-

tä. Kaikki, mikä näkyy, ei kata kaikkea olevaa. Ilmastonmuutos on tästä hyvä esimerkki. 

  

Metonyymisyys puolestaan voidaan valokuvauksen kannalta ymmärtää kahdella tavalla. Ensinnäkin 

valonsäteet muodostavat kuvauksen kohteen ja filmin välille materiaalisen sidoksen, jolloin valoku-

vasta tulee ikään kuin materiaalinen osa esittämäänsä asiaa. Toisessa mielessä valokuva on meto-

nyyminen siksi, että se sisältää aina enemmän tai vähemmän pienen osan koko laajaa todellisuutta. 

(Seppänen & Väliverronen 2000, 333.) Vaikka kuvan tilallinen rajallisuus suhteessa ulkoiseen to-

dellisuuteen kuulostaa helposti kuvan ilmaisuvoimaa heikentävältä tekijältä, sitä se ei välttämättä 

ole. Hietala (1993, 76–77) huomauttaa, että rajallinen kuva vastaa ihmisen tapaa havainnoida ympä-

ristöään. Ihmisen katse, samoin kuin valokuva, voi tavoittaa vain pienen osan todellisuuden visuaa-

lisesta kokonaisuudesta. Ihmisen katse keskittyy vain valikoituihin yksityiskohtiin koko näköken-

tästä. Loput täydentyvät kognitiivisissa prosesseissa. Tämän lisäksi kuvan rajaus vahvistaa vaikut-

tavuutta siinä mielessä, että kuva on valmis, hallittu ja usein kaunis palanen kaoottista todellisuutta. 

Näin kuva aiheuttaa hallinnan tunteen. (Emt. 23.)  

 

Susan Sontagin (1978/2003, 87−88) mukaan valokuva voi vaikuttaa katsojaansa jopa voimak-

kaammin kuin henkilökohtainen kokemus kuvattavasta ilmiöstä. Tätä Sontag perustelee sillä, että 

kuvan katsoja altistuu kuvan (tai elokuvan) tekijän valinnoille, tarkennuksille ja korostuksille, jotka 

katsojan on joko koettava tai oltava katsomatta. Todellisessa tilanteessa kokija voi itse vaikuttaa 

siihen, mihin asioihin keskittyy ja miltä taas sulkee silmänsä. Kuvan teho perustuu osin juuri siihen, 

ettei se tavoita koko kuvattavaa todellisuutta vaan vain osan siitä. Vaikka Sontagin havainto on 

tarkka, myös vastakkaisia perusteluja on helppoa löytää. Tuntuu luontevalta ajatella, että kuvalla on 

joitakin elementtejä, jotka tekevät sen esimerkiksi sanaa vahvemmaksi emotionaalisesti puhuttele-

vaksi merkiksi. Verrattuna todelliseen tilanteeseen ja henkilökohtaiseen kokemiseen kuvalla on 

kuitenkin puutteita. Kuvan katsoja ei esimerkiksi voi kuulla, miltä vaikkapa pakokauhu tai nälänhä-

tä kuulostaa. Toiseksi kuvan aiheuttama etäisyyden tuntu ja käsitys siitä, että jokin asia on jo tapah-
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tunut, ei välttämättä aiheuta katsojassa yhtä vahvaa empatiaa tai halua puuttua ei-toivottuun tilan-

teeseen kuin todellisen elämän henkilökohtainen kokemus.  

 

Seppänen ja Väliverronen (2000, 333) huomauttavat tarkkanäköisesti, että kaikista valokuvan semi-

oottisista ominaisuuksista huolimatta totuusoletuksen painoarvo riippuu kuvan käyttöyhteydestä ja 

niistä kulttuurisista käytännöistä, joiden osana kuva on. Joissakin käyttöyhteyksissä kuvan totuus-

diskurssi on vahva retorinen keino, toisissa taas ei. Valokuvalta odotetaan suurempaa totuudelli-

suutta sanomalehden kuin muotilehden sivuilla. Ensin mainitussa kuvan oletetaan edustavan kuva-

ustilannetta sellaisenaan, ja siihen kuvan teho myös pitkälti perustuu. Jälkimmäisessä puolestaan 

kuvan digitaalinen käsittely alkaa olla odotusarvo.  

 

Millainen käyttöyhteys Goren elokuva sitten on? Nähdäkseni voi olettaa, että kuvien totuusfunktiota 

käytetään hyväksi elokuvan argumentaatiossa. Koko elokuvan retorisena lähtökohtanahan on ikään 

kuin rikkoa arkinen mukavuus ja tarjota epämiellyttävä mutta vääjäämätön totuus. Ajattelen, että 

kuvien käytöllä tässä yhteydessä pyritään tehostamaan elokuvan totuusvaikutelmaa. Täysin toinen 

asia on, olettaako katsoja kuvien edustavan tieteellistä todistusaineistoa vai esimerkiksi poliittisen 

vaikuttamisen keinoja. Tässä elokuvan lajityypillä, eli genrellä on merkittävä osa. Jos elokuva miel-

letään poliittiseksi kannanotoksi, myös oletus kuvien totuudellisuudesta heikkenee. Jos taas eloku-

vaa katsoo tieteellisenä dokumenttina tai tiedejournalismina, katsoja voi olettaa kuvien olevan osa 

lahjomatonta todistusaineistoa. Kahden edellä mainitun linjan välillä on mahdotonta tehdä selkeää 

ratkaisua. Elokuvassa yhdistyvät tieteellinen todistaminen ja poliittinen vaikuttaminen, joten myös 

katsojien oletukset kuvien suhteen voivat olla monenlaisia. Katsojan ideologinen tausta on tietenkin 

tässä mielessä tärkeä lähtökohta. Ilmastoskeptikot tarkastelevat Goren tarjoamaa kuva-aineistoa 

aivan erilailla kuin ympäristön tilasta huolestuneet katsojat. Oma vaikutuksensa voi olla silläkin, 

missä poliittisessa suhteessa katsoja on Goreen nähden. Goren kannattaja voi olla suopeampi myös 

elokuvan valokuville kuin poliittisen vastapuolen edustaja. 

   

Vaikka valokuvalla on mahdollisuus vakuuttavaan todistamiseen ja sitä kautta tehokkaaseen argu-

mentaatioon, kuvituksen aiheena oleva ilmiö asettaa visualisoinnille haasteita. Lisäksi kuvituksella 

on omat ongelmalliset vaikutuksensa aiheen julkiseen käsittelyyn. Doylen (2007, 145) mukaan vah-

va kiinnittyminen visuaaliseen todistukseen on haitallista ilmastonmuutosvaikuttamisen kannalta, 

sillä ilmiö on monelta osin näkymätön. Siksi sen olemassaoloa ja ilmiön vakavuutta on erittäin vai-

keaa viestiä kuvallisesti. Toisaalta ilmastonmuutoksen näkymättömät elementit jäävät helposti po-

liittisen keskustelun ulkopuolelle. (Emt., 130.) Nicholson-Colen (2004, 260) mukaan valokuva on 
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väistämättä yksinkertaistus monimutkaisesta aiheesta. Ilmastonmuutoksen kohdalla tämä on ilmeis-

tä. Doylen (emt. 147) mukaan ympäristöjärjestöjen ja tiedemiesten kannattaisikin nostaa keskuste-

luun ilmastonmuutoksen näkymättömyys sen sijaan, että ilmiön olemassaolo pyritään visuaalisesti 

todistamaan ja viestimään.  

 

Doyle (2009a, 280) huomauttaa myös, että valokuva ei voi saavuttaa ilmastonmuutoksen todellista 

luonnetta siksi, että valokuva kertoo aina siitä, mitä (kuvaushetkellä) on ollut. Kamera ei voi paljas-

taa, mitä (tulevaisuudessa) voi olla. Näin ilmastonmuutoksen ja valokuvauksen ajalliset olemukset 

eivät kohtaa. Luukkonen (2009, 131) puolestaan käyttää valokuvan hetkellisyyttä sen oletetun rea-

listisuuden kritiikkinä. Kuva on aina vain silmänräpäys pidemmästä ajallisesta jaksosta. Tähän Hie-

tala (1993, 84) huomauttaa nähdäkseni oikeutetusti, että valokuvan katsoja voi ikään kuin lukea 

kuvan tilanteeseen ajallisen keston, joka ylittää kuvan vangitseman hetken. Itse asiassa ilman täl-

laista luentaa kuvan merkitys jää usein hämäräksi, joten ajallinen täydentäminen on usein kuvan 

mielekkään tulkinnan edellytys. Esimerkiksi toiminnallisissa kuvissa katsojan on pakko miettiä sitä, 

miten tilanteeseen on tultu ja mitä siitä seuraa. Muussa tapauksessa kuvan tapahtuma ja toimija jää-

vät irrallisiksi ja hahmottomiksi. On kuitenkin vaikeaa sanoa, kuinka laajassa ajallisessa tai kausaa-

lisessa haarukassa lukijan ajattelu liikkuu. Ilmastonmuutoksen ajallinen sijoittuminen ja kausaaliset 

kytkennät ovat niin mutkikkaita ja laajoja, että se, miten hyvin lukijan tulkinnalliset kyvyt riittävät 

kattamaan kuvan jättämän ajallisen aukon, on vaikeaa arvioida. Tähän Hietala ei ota kantaa, mutta 

toteaa, että elotonta objektia tai maisemaa esittävään kuvaan ajallista luentaa ei voi soveltaa yhtä 

hyvin kuin esimerkiksi toiminnallisiin kuviin (emt. 85.).  Nähdäkseni kuvan katsojan tiedollinen 

kompetenssi on tässä mielessä tärkeä tekijä ilmastonmuutoskuvien tulkinnassa. Myös katsojan ideo-

logisilla lähtökohdilla lienee suuri merkitys. Ilmastoskeptikko voi tulkita esimerkiksi tulvakuvan 

kausaaliset ja ajalliset suhteet täysin toisella tavalla kuin ilmastoteorian kannattaja. 

 

Edellä esitetyt ajatukset ja valokuvan totuusolettamus nostavat esiin yhden ilmastonmuutoskuvituk-

sen kiinnostavimmista piirteistä. Toisaalta kuvalla on ilmastoviestinnässä valtaa. Jotta voimme us-

koa johonkin, se on voitava silmin havaita. Kuvalla on mahdollisuus tiivistää mutkikas ilmiö iske-

vään muotoon ja herättää tunteita sekä halua toimia. Toisaalta taas kuva on ilmastonmuutoksen 

edessä heikoilla. Ilmiön visuaalinen todistaminen on erittäin vaikeaa, ja yksittäisten sääilmiöiden 

selittäminen ilmastonmuutoksella on riskialtista. Samoin ilmiön ajallis-tilallinen kompleksisuus 

asettaa kuvalle ja sen tulkinnalle vakavan haasteen. 
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Näistä ongelmista huolimatta tiedollisen todistusvoiman avulla voidaan osin selittää esimerkiksi 

jäätikkökuvien menestystä ilmastonmuutoksen kuvallisessa konstruoinnissa. Ilmaston lämpenemi-

sen ja jäätiköiden sulamisen välinen yhteys sopii helposti arkijärkeen ja tuntuu loogiselta: ilmasto 

lämpenee, joten jää sulaa. Jäätikkökuvat muodostavat yhden ainoista järkeviltä ja aukottomilta tun-

tuvista tavoista havainnoida ilmastonmuutoksen vaikutuksia tähän päivään. Esimerkiksi tulvaa tai 

kuivuutta esittäviin kuviin liittyy enemmän epävarmuutta. Jäätikkökuvien tehoa lisäävät myös nii-

den avulla tehdyt ajalliset vertailut samasta kohteesta. Kuvista voidaan selvästi havaita jään hupe-

neminen ajan kuluessa. Vertailu osoittaa uskottavasti ilmastonmuutoksen vaikutukset. Greenpeace 

kuvasi sulavat jäätiköt ensimmäisen kerran vuonna 1997. Siitä lähtien jäätikkökuvat ovat muodos-

taneet tärkeän osan ilmastonmuutoksen visuaalisessa rakentamisessa ja levinneet laajalle esimerkik-

si median välityksellä. (Doyle 2007, 129.) 

 

2.3.2 Representaatio – kuvan rakennettu puoli 

 

Representaatio, eli esitys, on muodostunut yhdeksi visuaalisen kulttuurintutkimuksen avainkäsit-

teistä (Seppänen 2005, 84). Tutkielmani kannalta käsite on tärkeä, sillä se avaa totuusaspektista 

huomattavasti poikkeavan näkökulman valokuvaan. Vaikka totuusnäkökulma ei nähdäkseni kos-

kaan täysin häviä kuva-analyysistä, ilman representaation ajatusta käsitys valokuvasta jäisi liian 

viattomaksi ja vääjäämättömäksi ainakin yhteiskuntatutkimuksen kannalta.  Representaation käsite 

korostaa sitä, että erilaiset mediaesitykset eivät vain esitä tai heijasta todellisuutta vaan osallistuvat 

sen rakentamiseen. Representaation voi näin määritellä ”jonkin asian, ilmiön, ympäristön tai ihmi-

sen esittämiseksi jonkinlaisena.” Määritelmään sisältyy ajatus siitä, että representoiminen sisältää 

aina monenlaisia kohteen esittämistapaan liittyviä valintoja. Valokuvaaja voi valita esimerkiksi va-

lotuksen, kuvakulman tai kuvan värin ilmaisullisten pyrkimystensä mukaisesti. Samalla represen-

taatio tuo esiin sen, että mikään todellisuuden esitys ei ole vaihtoehdoton, vaan mistä tahansa ai-

heesta löytyy aina erilaisia esityksiä. (Herkman 2002, 219.) Representaatioiden, kuten valokuvien, 

rakentamiseen liittyy näin kulttuurisia ja subjektiivisia tekijöitä (Seppänen, 2005, 82). Erilaisiin 

kuvallisen esittämisen keinoihin pureudun perusteellisemmin semiotiikka-luvussa, kun käyn läpi 

konnotaation käsitettä. Tässä vaiheessa tärkeintä on representaation tarjoama, kuvan tekijän ja tul-

kitsijan toiminnallisuutta korostava näkökulma valokuvaan ja sen syntyyn sekä vaikutuksiin. 

 

Myös representaatioita voidaan tarkastella totuudellisuuden näkökulmasta. Tätä mallia kulttuurin-

tutkija Stuart Hall (1997, 24–26) nimittää reflektiiviseksi. Reflektiivisestä näkökulmasta konstruoi-

dut merkit näyttäytyvät todellisuuden heijastajina. Oma näkökulmani kallistuu enemmän esitysten 
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luomiseen ja sosiaaliseen todellisuuden rakentamiseen. Tätä lähestymistapaa Hall kutsuu luonnolli-

sesti konstruktivistiseksi. Konstruktivistisesta näkökulmasta kuva tai merkki on aina rakennettu. 

Merkityksiä ei ole – ne rakennetaan.   Samalla konstruktivistinen näkökulma representaatioon liittää 

kuvan ajatuksiin vallasta ja vaikuttamisesta. Kuva esittää todellisuuden aina tietynlaiseksi, sulkee 

pois muita esittämisen tapoja ja näin tarjoaa tietynlaista ensisijaisena. Erilaiset esittämisen tavat ja 

tulkinnat puolestaan palvelevat erilaisia (poliittisia) päämääriä.  

 

Seppänen (2005, 84) avaa representaation sisältöä kolmen käsitteellisen ulottuvuuden avulla. En-

sinnäkin representaatio voidaan käsittää erilaisten esitysten tuottamisena. Tutkimuksessa voidaan 

tällöin kysyä esimerkiksi sitä, kuka pääsee rakentamaan vaikutusvaltaisia representaatioita ja miksi. 

Myös konstruoinnin keinoja voidaan tutkia tästä näkökulmasta. Toinen lähestymistapa representaa-

tioon on erilaisten esitysten kuluttaminen tai tulkinta. Tulkintaa voi analysoida vaikkapa erilaisten 

kontekstuaalisten tekijöiden, kuten konkreettisen tulkintatilanteen tai lukijan yhteiskunnallisen ase-

man, kannalta. Kolmanneksi representaatio voidaan käsittää tulkintaprosessina, jossa ulkoisen maa-

ilma aistien välityksellä kohtaa ihmisen mielen sisäiset käsitteet, mielikuvat sekä hänen omaksu-

mansa erilaiset merkkijärjestelmät, kuten kielen tai erilaiset kasvojen ilmeet. Tästä näkökulmasta 

representaatio tarkoittaa ihmisen tapaa elää kulttuurissa ja antaa ympäröivälle maailmalle merkityk-

siä.  

 

Kolmas näkökulma valaisee valokuvan kulttuurista puolta. Valokuva syntyy ja se tulkitaan kulttuu-

risesti. Esimerkiksi kuva tulvasta kohtaa tulkinnassa mielemme tulvaan liittyvät käsitteet ja mieli-

kuvat, joita ilman emme kuvaa edes tulvaksi tunnistaisi. Lisäksi kuva herättää mielessämme valo-

kuvaan merkkijärjestelmänä liittyvät oletukset ja opitut luentatavat. Jos Seppäsen esittelemistä kol-

mesta ulottuvuudesta rakennetaan synteesi, voidaan ajatella, että representaatio on tulkintaa kaikista 

näkökulmista tarkasteltuna. Esimerkiksi valokuvan ottaminen on tulkinnan luomista kyseisestä het-

kestä, paikasta ja tapahtumasta. Tässä mielessä siis pelkästään kuvan katselu ja pohdinta eivät ole 

tulkintaa, vaan sitä on myös erilaisten representaatioiden rakentaminen. Totuudellisuusnäkökul-

maan peilattuna tämä ajatus on nähdäkseni keskeinen. Totuudellisuuteen pyrkivänäkin valokuva on 

tulkinta. 

 

2.3.3 Kuva, kokemus ja mielikuvat 

 

Tietoaspekti on kuitenkin vain yksi puoli valokuvasta ja visuaalisesta todistamisesta. Hietala (1993, 

22) huomauttaa, että näkemissä on kyse myös kokemisesta. Vasta näkijä on jonkin tapahtuman ko-
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kija. Muiden kertomat asiat eivät ole itse koettuja. Tässä mielessä näkemisessä yhdistyvät ihmisen 

kaksi – usein vastakkaisina pidettyä – puolta nimittäin äly ja elämys, toisin sanottuna järki ja tunne. 

Hietala (emt. 23) kirjoittaa kuvien katselun ja tekemisen tyydyttävän ihmisen näkemisviettiä, eli 

skopofiliaa. Sen seurauksena ihminen ei koskaan koe nähneensä tarpeeksi, vaan haluaa aina nähdä 

lisää. Teoria näkemisvietistä on peräisin psykoanalyysistä, jossa skopofilia yhdistetään seksuaali-

suuteen ja sadismiin. Sadismin tavoin kuvien katselun ajatellaan aiheuttavan seksuaalista mielihy-

vää muttei koskaan täyttymystä. Nähdäkseni ilmastonmuutoskuvituksen yhteydessä teorian selitys-

voima kyseenalaistuu. Voidaan ajatella, että ilmastonmuutoskuvitus herättää jopa halun lakata kat-

somasta, sillä kuvat viestivät monesti nykyihmisen elämäntavan kestämättömyyttä ja ehdottavat 

muutosta. Ajatukseen sisältyy toki se oletus, että ajatus ilmaston lämpenemisestä ja laajasta muu-

toksesta todella on epämiellyttävä. Tällöin kuvat eivät herättäisi halua nähdä lisää vaan halun peit-

tää silmät tai suhtautua kuvaan välinpitämättömästi. Vaikka skopofilia-ajatuksen selitysvoima il-

mastonmuutoksen kohdalla heikkenee, se tuo esiin kiinnostavan kysymyksen siitä, haluavatko kat-

sojat nähdä ilmastonmuutosta tai sen uskottavaa todistusta. Joka tapauksessa myös ilmastonmuu-

toskuvilla on elämyksellinen puolensa. Ne ovat usein visuaalisesti näyttäviä siitä huolimatta, että 

niiden taustalla on monesti tuhon ajatus, ja kuvat voivat tässä mielessä tarjota nautintoa katsojal-

leen. 

 

Eräänlaisen kokemusnäkökulman avaa myös simulaatioteoria. Sen avulla ilmastonmuutoskuvituk-

selle aukeaa uusi kiinnostava ulottuvuus ja mieli. Simulaatioteorian takana on ranskalainen sosiolo-

gi, filosofi ja yhteiskuntateoreetikko Jean Baudrillard, jonka mukaan multimediaalisen ja jälkiteolli-

sen yhteiskunnan tuntomerkkeihin kuuluu kaikenlaisten merkki–todellisuussuhteiden luhistuminen 

ja merkkien muuttuminen itse todellisuudeksi. Merkit, kuten kuvat, eivät siten enää esitä jotain it-

sensä ulkopuolista, vaan niistä itsestään tulee ihmiselle varsinaista todellisuutta aidompia. (Seppä-

nen 2004, 67.)  

 

Teoria nostaa näin esiin ajatuksen kuvista ilman kohdetta. Inhimillinen elämismaailma on muuttu-

nut merkkien maailmaksi, loputtomaksi kuvien, tekstien, äänien ja muiden merkkien kuluttamiseksi, 

josta ulkoinen todellisuus on pois pyyhitty. Onkin oikeutettua kysyä, mihin Baurdillard on unohta-

nut ulkoisen todellisuuden? Eikö nykyihmisellä todellakaan ole enää suhdetta merkkien ulkopuoli-

seen maailmaan? Simulaatioon ei voi lyödä päätään, mutta puunrunkoon voi. Ja nähdäkseni monilla 

tuo fyysinen kosketus todellisuuteen edelleen on. Ainakin on vaikeaa löytää vastaansanomattomia 

syitä todellisuuskosketuksen katoamiselle. Teoria on hankala myös siinä mielessä, että sen todenpe-

räisyyttä on teorian itsensä lähtökohdista mahdotonta testata. Miten voimme tietää, onko merkkien 
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takan todellisuus, jos meillä ei (enää) ole pääsyä siihen? Toisaalta voidaan kysyä, onko ihminen 

ennenkään voinut havainnoida todellisuutta muuten kuin merkkien kautta? Tähän tietoteoreettiseen 

kysymykseen en nyt syvenny. Baudrillard’n teoriassa on kuitenkin monia ongelmakohtia, joihin 

kriitikon on helppo tarttua. Kuten Seppänen (2004, 67) huomauttaa, Baudrillard’n teoriaa ei välttä-

mättä kannatakaan lähestyä yrityksenä kuvata todellisuutta vaan jotensakin moraalisena kertomuk-

sena ihmisen ja hänen kokemustodellisuutensa silloisesta nykytilasta. Sopivia palasia valikoimalla 

simulaatioteoriasta löytyy tärkeä näkökulma ilmastonmuutoskuviin ja kuvituksen luonteeseen. 

 

Seppänen (2004., 68) käyttää merkin ja todellisuuden liukenemisesta esimerkkeinä todellista tuntu-

ripuroa ja olutmainoksen versiota tunturipurosta. Baudrillard’n teorian mukaan emme osaa sanoa, 

kumpi niistä on todellisempi. Sama koskee vaikkapa matkatoimistojen esittämää kuvaa aurinkoran-

nasta ja yksittäistä todellista rantaa. Nämä esimerkit erottaa kuitenkin useista muista se, että ne ovat 

monen ihmisen arkisen kokemuksen ulkopuolella. Tällöin voidaan todella väittää, ettei meillä ole 

valmiuksia erottaa merkin esitystä todellisesta kohteesta, vaan merkistä tulee todellisuutta. Sen si-

jaan vaikkapa Tampereen Näsinneulan nähnyt voi vertailla kuvan esitystä varsinaiseen Näsin-

neulaan. Ilmastokuvituksen kohdalla tilanne on kuitenkin pitkälti se, että kokemuksemme – ja en-

nen kaikkea mielikuvamme – ilmiöstä perustuvat muiden ottamiin ja esittämiin kuviin ja muihin 

merkkeihin. Eräässä mielessä voidaan siis väittää, että meille ilmastonmuutos on erilaisissa mer-

keissä eikä missään muualla. Tarkemmin sanoen meillä ei ole siitä kuin merkkien välittämiä koke-

muksia. Emme tiedä, miltä mahdollinen merenpinnan nousu näyttää vaikkapa Manhattanilla, jota 

Gorekin esimerkkinään käyttää. Monet ovat kuitenkin nähneet siitä kuvia, joista on tullut aidoin 

kokemus kyseisestä ilmiöstä. Näiden kuvien valta mielikuvien muokkaamisessa on suuri. Nähdäk-

seni tässä, jos jossain, on perustelu tutkia Goren rakentamaa kuvallista todellisuutta ilmastonmuu-

toksesta. 

 

Simulaatioteorian myötä paljastuu taas yksi valokuvan vaikutukseen liittyvä ristiriita. Toisaalta va-

lokuvalla on vaikeuksia vangita ilmastonmuutosta filmille. Toisaalta taas kuvalla on siinä mielessä 

huomattava valta, että meillä ei oikeastaan ole muita mielikuvia aiheena olevasta ilmiöstä, ellemme 

satu elämään alueilla, joilla ilmastonmuutoksen vaikutus on selvästi havaittavissa. Kuvilla on siis 

merkittävä mahdollisuus rakentaa mielikuvastoa ja sitä kautta vaikuttaa niin ”tavallisten” ihmisten 

kuin vaikkapa poliitikkojen näkemyksiin ilmastonmuutoksesta.  
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3 Al Gore ja Epämiellyttävä totuus 

 

Tässä luvussa esittelen tarkemmin Goren elokuvaa ja erityisesti sen roolia ilmastokeskustelussa. 

Ensin käyn läpi elokuvan peruspiirteet, kuten genren, sekä lajityypin vaikutukset elokuvan ja kuvien 

tulkintaan. Pohdin myös sitä, mikä on dokumenttielokuvan rooli yhteiskunnassa ja poliittisessa kes-

kustelussa. Toisessa alaluvussa syvennyn Epämiellyttävän totuuden osaan ilmastokeskustelussa ja -

politiikassa. Erittelen elokuvan ilmastonmuutoskäsitystä ja pohdin syitä elokuvan merkittävyyteen. 

Syitä elokuvan oletettuun merkittävyyteen etsin elokuvan luonteesta, sen aiheesta ja siitä, millaisia 

tehtäviä dokumentti täytti ilmasto-ongelman tuomisessa julkiseen käsittelyyn ja tietoisuuteen.  

 

 

3.1 Epämiellyttävä totuus ja dokumentin piirteet 

 

David Guggenheimin ohjaama Epämiellyttävä totuus ilmestyi vuonna 2006. Elokuva on dokumentti 

ilmastonmuutoksesta ja amerikkalaisen poliitikon Al Goren ilmastopoliittisesta työstä. Elokuvan 

keskiössä on Goren audiovisuaalinen luento ilmastonmuutoksesta. Esityksen perusväite on, että 

ilmastonmuutos on vakava ihmisen aiheuttama ongelma, joka vaatii pikaisia vastatoimia. Tätä kan-

taa Gore perustelee lukuisilla tieteellisillä näytöillä, kuten ilmakehän hiilidioksidin ja lämpötilan 

korrelaatiota osoittavilla tutkimuksilla. Samalla dokumentti pyrkii romuttamaan niin sanottujen il-

mastoskeptikoiden argumentaation ja näin lopettamaan tai ainakin vähentämään ilmastokeskustelun 

kaksinapaisuutta. Kolmanneksi Gore pyrkii motivoimaan yleisöä toimintaan ilmastonmuutoksen 

pysäyttämiseksi osoittamalla, että keinot ilmiön lieventämiseen ovat jo jokaisen ulottuvilla. 

  

Periaatteessa elokuva koostuu kahdesta keskenään vuorottelevasta osasta, eli Goren ilmastonmuu-

tosesityksestä ja puhujan henkilökuvasta. Niissä Gore muistelee poliittista historiaansa, kokemiaan 

epäonnistumisia ja epäoikeudenmukaisuuksia, valottaa perheensä osin traagista menneisyyttä ja 

kertoo tarinan siitä, miten hänestä tuli ilmastoaktiivi. Vaikka elokuva perustuu Goren luennolle, 

omaelämänkerrallisia osia ei sovi väheksyä; ne keventävät elokuvan tiedollisesti raskasta sisältöä, 

tekevät dokumentista inhimillisesti kiinnostavamman ja tuovat puhujan lähemmäs kuulijaa raken-

tamalla Goresta kuvan kokevana, tuntevana ja pettymyksiä kohdanneena ihmisenä. Täten elämän-

kerrallisten osuuksien retorinen anti on elokuvan kannalta keskeinen. Luento-osuus puolestaan 

koostuu pääasiassa Goren puheesta ja sitä havainnollistavista kuvista ja videoista. Tämäntyyppiselle 

esitykselle ominaisesti kuvien rooli on kokonaisuudessa keskeinen. 
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Genre, eli lajityyppi on kulttuurinen tapa järjestää ja luokitella kertomuksia ja verrata niitä toisiinsa 

(Herkman 2002., 85). Lajityyppejä määrittelevät niin tuottajat, kriitikot, tutkijat kuin katsojatkin 

(emt., 113). Ne ovat siis perustaltaan sosiaalisia ja siten myös muuttuvia. Tiettyyn genreen kuuluvil-

la esityksillä on yhteneväisyyksiä sisällössä, muodossa ja esityskanavassa. Näin genret yhdistävät ja 

erottavat mediaesityksiä. (Emt., 108–110.) Epämiellyttävä totuus mielletään yleisimmin genreltään 

dokumenttielokuvaksi. Perinteisen dokumentin rinnalla elokuvassa kulkee elämänkerrallinen ele-

mentti, joten Epämiellyttävä totuus tulee lähelle genrehybridiä, eli teosta, jossa yhdistyy useampi 

lajityyppi (emt., 142). On tosin tulkinnanvaraista, lasketaanko elämänkerta dokumentin alagenreksi 

vai omaksi lajityypikseen. Dokumenttielokuva voidaan määritellä tekstiksi, joka sisältää väitteen 

totuudenmukaisuudesta. Kyse voi olla yhtä hyvin todellisista tapahtumista tai oikeista henkilöhah-

moista. Totuudellisuusväittämä perustuu dokumentin osalta katsojan ja tuottajan sanattomaan sopi-

mukseen siitä, että esitetty todellisuus ja sosiohistoriallinen ympäristö eivät ole kuvitteellisia. (Beat-

tie 2004, 10–11.)  

 

Dokumenttielokuvan totuudellisuuden pohjana pidetään myös valokuvan kannalta keskeistä indek-

sisyyttä, eli sitä, että kuva on suoraan kytköksissä sen ulkoiseen todellisuuteen. Indeksinen kuva 

syntyy fysikaalis-kemiallisessa prosessissa kuin itsestään ilman inhimillistä väliintuloa, kun va-

losäteet kohtaavat filmin tai kennon pinnan. (Beattie 2004, 10–11, 13.) Indeksisyys on elokuvan 

totuudellisuuden pohjana siinä mielessä kiinnostava, että esimerkiksi fiktiivisten elokuvien tai kes-

kusteluohjelmien perustana on samalla tavalla kameran tallentama todellisuus. Toki fiktiivisen elo-

kuvan lajityypin oletukseen ei kuulu dokumentin tavoin kuvan muokkaamattomuus. Tarkasti ottaen 

kameran ja ulkoisen todellisuuden suhde on indeksisyyden osalta pohjimmiltaan sama myös ei-

dokumentaarisissa audiovisuaalisuuden lajeissa. Kenties dokumentin erottaakin fiktiivisistä eloku-

vista puhdasta indeksisyyttä enemmän juuri sopimus sosiohistoriallisen todellisuuden autenttisuu-

desta. Toki on syytä huomioida, että sosiohistoriallisen todellisuuden autenttisuutta on vaikeaa ku-

mota täysin myös ei-dokumentaarisessa audiovisuaalisessa viestinnässä. Esimerkiksi historialliset 

mutta lavastetut ja näytellyt elokuvat ovat olleet suosittuja pitkään. Ne perustuvat usein autenttisiin 

hahmoihin ja sosiaalisiin ympäristöihin, mutta mukana on elokuvan tekijöiden omaa tulkintaa ja 

käsikirjoitettuja dialogeja. Toisen esimerkin faktan ja fiktion mutkikkaasta suhteesta tarjoavat niin 

sanotut realitysarjat, joissa rakennetaan todellisesta materiaalista viihteellinen draamakertomus 

(Herkman 2002, 140). 

 

Genren käsite korostaa sitä tosiasiaa, että audiovisuaaliset tekstit eivät saa merkityksiään vain omi-

naisuuksiensa varassa vaan aina myös osana laajempaa esittämisen perinnettä (Herkman 2002, 85). 
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Dokumenttiin genrenä liitetään totuudellisuuden oletus, mikä vaikuttaa teoksen tulkintaan. Vertai-

lukohtana voidaan käyttää esimerkiksi poliittista satiiria, joka voi kerrontatavaltaan olla hyvinkin 

lähellä dokumenttia. Katsoja kuitenkin tunnistaa tekstin satiiriksi ja osaa siten suhtautua kerronnan 

sisältöön humoristisesti tai ironisesti. Epämiellyttävän totuuden katsoja voi pitää näkemäänsä myös 

poliittisena puheena, jolloin totuusoletus vähenee ja tilalle tulee odotus vaikutuspyrkimyksestä. Tä-

män seurauksena elokuvan esittämiin tiedollisiin väittämiin voidaan suhtautua kriittisemmin. Tämä 

ei tietenkään tarkoita, ettei katsoja voisi kritikoida myös dokumentiksi mielletyn tekstin tietoainesta; 

onhan Epämiellyttävästä totuudestakin löydetty ilmastotieteellisiä virheitä.  

 

Käsitys elokuvan genrestä vaikuttaa myös katsojan tulkintoihin Goren käyttämistä kuvista. Jos elo-

kuvaan suhtautuu poliittisena puheena, myös kuvien uskottavuus asettuu kyseenalaiseksi. Tällaises-

sa tilanteessa katsoja voi tietoisesti etsiä kuvista esittämisen tapoja, joiden tavoitteena on vaikuttaa 

katsojan tunteisiin esimerkiksi herättämällä pelkoa. Elokuvaa tieteellisenä dokumenttina lähestyvä 

katsoja taas voi pitää kuva-aineistoa enemmän todisteena Goren väittämille. Esityksen kuva-

aineisto on toki monipuolinen, ja erilaisissa kuvissa erilaiset funktiot korostuvat. Osa kuvista on 

havainnollistavia ja siten enemmän tiedottavia kuin esimerkiksi kuvat savua ilmaan puskevista teh-

taanpiipuista. Niiden funktio on nähdäkseni enemmän viestiä teollisen tuotannon vaarallisuutta il-

maston ja siten ihmisen tulevaisuuden kannalta. Kaikesta huolimatta kuvien perimmäisenä tarkoi-

tuksena lienee vaikuttaa katsojan mielipiteisiin Goren viestille myönteisellä tavalla. Tähän voidaan 

päästä montaa kautta – yhtä hyvin tiedottamalla kuin tunteisiin vetoamalla.   

 

Elokuvan luokittelu dokumentiksi jättää muutakin pohtimisen aihetta. Epämiellyttävästä totuudesta 

puuttuu jokunen dokumentin piirre. Kaikki ilmastonmuutosta käsittelevä tietoaines tulee Gorelta 

itseltään. Ulkopuolisia asiantuntijoita tai tiedemiehiä ei kuulla, eikä dokumentin kerronta ole muu-

tenkaan moniäänistä saati jännitteistä. (Rosteck & Frentz 2009, 9.) Tarkemmin määriteltynä Epä-

miellyttävä totuus onkin selostava (expository) dokumentti. Siinä kertojan kommentoiva puhe on 

korostuneessa roolissa verrattuna esimerkiksi kuvan käyttöön argumentoinnin päävälineenä. Selos-

tavassa dokumentissa kertojasta pyritään rakentamaan autoritäärinen, objektiivinen ja käsiteltävistä 

asioista ulkopuolinen vaikutelma. Kertojan tehtävänä on usein selittää tieteellinen aineisto maallik-

koyleisölle. Tällaisesta dokumentaarisen kerronnan tavasta on siksi käytetty ilmausta Jumalan ääni. 

(Beattie 2004, 21.) Näin Goren esitystapa näyttää lopulta sopivan dokumentin häilyvään määritel-

mään. On vielä todettava, ettei yksittäinen dokumentti koskaan edusta vain yhtä dokumentaarisen 

kerronnan muotoa. Guggenheimin dokumentissa esimerkiksi esittävä (performatiivinen) kerronnan 

muoto on vahvasti läsnä varsinkin elämänkerrallisissa osuuksissa. Dokumentin esittävyys tarkoittaa 
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tyylillisten ja poeettisten tehokeinojen etualaistumista. (Emt., 23.) Näin tekijän luovat valinnat käy-

vät katsojalle selväksi ja mielikuva dokumentin lahjomattomasta tallentavuudesta heikkenee.  

 

Eräs sitkeimmistä dokumenttielokuvia koskevista keskusteluista on pohdinta genren todellisuutta 

rakentavasta ja toisaalta tallentavasta puolesta. Vaikka dokumentin määritelmän pohjana on ei-

fiktiivisyys, voidaan kysyä, millainen tekstin autenttisuuden aste on oltava, jotta sanaa dokumentti 

on oikeutettua käyttää. (Herkman 2002, 134–135.) Kysymys on perusteltu, sillä dokumentti on aina 

paitsi todellisuuden tallentamista myös sen tulkintaa. Tätä tulkintaa ohjaavat tekijöiden tiedolliset 

ratkaisut, kuten kuvauspaikkojen muokkaaminen, ja toisaalta dokumentin tekemisen konventiot, 

kuten erilaiset kuvakulmat ja fokusoinnit. (Beattie 2004, 13.)  

 

Yhtenä autenttisuutta vähentävänä piirteenä on pidetty esimerkiksi draaman tahallista lisäämistä 

elokuvaan. Jos autenttisuusvaatimuksessa mennään pitkälle, Guggenheimin elokuvaa on vaikeaa 

pitää puhdasverisenä dokumenttina, sillä draamaa lisätään elokuvassa esimerkiksi musiikin ja Go-

ren elämän vastoinkäymisten avaamisen avulla. Esimerkiksi Goren tyttären onnettomuudesta ker-

tominen lisää elokuvaan dramatiikkaa ja inhimillistä ulottuvuutta, muttei ainakaan suoraan kerro 

mitään itse elokuvan aiheesta. Elokuvassa on siis selvästi retoriikan tehosteiksi tarkoitettuja ele-

menttejä, joita kriittinen katsoja voisi pitää myös tiedollista uskottavuutta vähentävänä tekijänä tai 

tieteellisen näytön heikkouden peittämisyrityksenä. 

 

Toisaalta todellisuuden lahjomattoman tallentamisen oletusta voi olla vanhanaikaista kannattaa. 

Varsinkin 2000-luvulla dokumentin taiteellinen puoli on korostunut, ja sen merkitystä on alettu 

pohtia alan tutkimuksessa. Taiteen näkökulmasta dokumentin muoto ei ole pakotettu kuvattavan 

ilmiön asettamiin raameihin, vaan tekijä ja hänen kokemuksensa korostuvat. Siten dokumentin teho 

ja vaikuttavuus perustuvat osittain sen kykyyn luoda kokemus käsiteltävästä asiasta. Dokumentin 

taiteellinen ulottuvuus korostaa elokuvan mahdollisuutta kiinnittyä ilmiön tiedollisen aineksen sijas-

ta sen kokemukselliseen puoleen. (Hongisto 2008, 5.) Goren elokuvassa kokemuksellista puolta 

edustavat nähdäkseni vahvimmin musiikki, elämänkerralliset osuudet ja esityksen tueksi valitut 

valokuvat. Vaikka elokuvan luento-osuudet on kuvattu ja esitetty taitavasti, niissä ilmaisu on vah-

vasti kytköksissä itse tapahtumaan, eli luentoon. Elokuvan elämyksellinen elementti on joka tapa-

uksessa olennainen, kun pohditaan dokumentin vaikutusmahdollisuuksia. Tähän aiheeseen palaan 

seuraavassa luvussa, kun pohdin dokumentin ja Goren ilmastopoliittista merkitystä ja sen syitä. 
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Erilaiset elokuvan manipulointimenetelmät ovat tuoneet dokumentit lähemmäs niin sanottua to-

tuuselokuvaa, jossa ulkoisen todellisuuden tallentamisen sijaan pyritään paljastamaan jokin ideolo-

ginen tai vahvasti näkökulmaan asetettu totuus (Herkman 2002, 134–135). Tähän pyrkii tiettyyn 

rajaan asti myös Epämiellyttävä totuus. Vaikka ilmaston muuttuminen ja ihmisen vaikutus on lopul-

ta fysikaalis-kemiallinen faktakysymys, Gore luo aiheesta tietynlaisen representaation, korostaa 

tiettyjä näkökulmia, tarjoaa tiettyjä ratkaisuja ja luo tiettyjä mielikuvia. Näkökulman valinnalta ei 

tosiasiakysymykseen pohjaavassa elokuvassakaan voi välttyä. Tämän osoittaa jo edellisissä luvuissa 

läpikäyty ilmastodiskurssien kamppailu. Vaikka pohjimmiltaan kyse on faktapohjaisesta, luonnon 

mekanismeihin perustuvasta asiasta, erilaisille korostuksille, selitysmalleille ja ratkaisutavoille jää 

runsaasti tilaa. Näitä korostuksia ja selitysmalleja etsin aineistoni kuvista.  

 

Toisen, Guggenheimin elokuvaan hyvin sopivan, muotoilun dokumenttielokuvan tehtävästä antaa 

Cowey, jonka mukaan dokumenttielokuvan on esitettävä todellisuus katsojalle niin, että se näyttäy-

tyy julkisena tilana, jonka voi haastaa ja jota voi muuttaa. Dokumentilla on siis katsojan yhteiskun-

nallista toimintaa stimuloiva funktio. (Hongisto 2008, 5–6) Guggenheimin dokumentin vaikutus 

yleisön toimintakykyyn on kaksijakoinen. Elokuva aktivoi yleisöä ilmastotekoihin sille omistetussa 

osassa elokuvan loppupuolella. Toisaalta elokuva keskittyy poliittista aktivointia enemmän ilmas-

tonmuutokseen liittyvien uhkakuvien esittämiseen, minkä voi ajatella jopa passivoivan yleisöä ai-

heuttamalla toivottomuuden tunnetta. Tähän näkökohtaan palaan tuonnempana. 

 

Yleisön aktivointi johdattaa vielä yhden genreen liittyvän kysymyksen ääreen: erilaiset genret ra-

kentavat erilaisia positioita yleisölleen (Ridell 2006, 192). Esimerkiksi saippuaoopperat rakentavat 

yleisölle hyvin erilaisen identiteetin kuin tieteellinen dokumentti tai poliittinen palopuhe. Goren 

elokuva puhuttelee katsojaansa ainakin tiedon vastaanottajana tai opetettavana, poliittisena toimija-

na, yksilöllisenä vaikuttajana ja empaattisena, yhteisen tunnetodellisuuden jakavana ihmisyksilönä. 

Elokuvan vahvasti tiedottava rooli korostaa yleisön identiteettiä tiedon vastaanottajana tai opetetta-

vana, jonka yläpuolelle Gore puhujana asettuu tiedollisen auktoriteettinsa avulla. Toisaalta Gore 

aktivoi yleisöään poliittiseen toimintaan ja arjen tasolla vaikuttamiseen ja ottaa itse enemmän poliit-

tisen agitoijan roolin. Elämänkerrallisissa osissa puolestaan vedotaan yleisön emotionaaliseen ja 

empaattiseen puoleen. Katsojaa kutsutaan osallistumaan Goren kokemiin pettymyksiin ja perhe-

elämän vastoinkäymisiin. Puhuttelemalla yleisön tätä puolta, Gore pyrkii lähentämään itseään ja 

katsojia ja rakentamaan yhteistä kokemuspohjaa retoriikkansa tueksi.  
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3.2 Ilmastopoliittinen puheenvuoro 

 

Sittemmin miljoonat ihmiset ovat nähneet Epämiellyttävän totuuden, ja siitä tuli yksi taloudellisesti 

tuottavimmista dokumenteista lajityypin historiassa. Dokumentin kotisivujen 

(www.climatecrisis.net) mukaan elokuvan maailmanlaajuinen yleisö on kooltaan yli viisi miljoonaa. 

Itse asiassa lukema tuntuu yllättävän pieneltä, sillä dokumenttia on esimerkiksi käytetty opetustar-

koituksessa eri puolilla maailmaa. Luku ei myöskään pitäne sisällään elokuvan verkosta ladanneita 

katsojia. Ilmeisesti kyse onkin elokuvateattereiden yleisömäärästä. Dokumentti keräsi lukuisia tun-

nustuksia, joista tärkeimpinä pidetään Academy Awardia parhaasta dokumentista sekä tietenkin 

IPCC:n kanssa jaettua Nobelin rauhanpalkintoa (Olson 2007, 90). Epämiellyttävästä totuudesta tuli 

siten yksi kuulluimmista puheenvuoroista ilmastopolitiikassa. Elokuvan myötä ilmastonmuutos 

aiheena sai huomattavaa lisäjulkisuutta. Tässä voimme palata edellisen luvun opetuksiin: koska 

ilmastonmuutos on media-aiheena abstrakti ja mutkikas, tarvitaan kiinnostavaa persoonaa, tiedon 

tehokasta popularisointia, sopivaa kehystämistä ja kiinnostavaa kuvittamista, jotta aiheen käsittely 

tiedotusvälineissä helpottuu. Toisekseen elokuva itse tarjosi konkreettisen ilmastonmuutokseen liit-

tyvän tapauksen, joka vastaa joukkoviestinnän tarpeita. Uutisoinnin lisäksi aihetta käsiteltiin esi-

merkiksi lukuisissa elokuvakritiikeissä. 

 

Elokuvalla on arvioitu olevan merkittäviä vaikutuksia varsinkin amerikkalaisen yleisön ilmaston-

muutosajatteluun, jonka kehitystä on mitattu erilaisilla ilmastonmuutoskyselyillä (Barnett et. al. 

2009, 209). On helppoa havaita, että dokumentti on suunnattu pääasiassa Yhdysvaltain kansalaisil-

le. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, miten Gore rakentaa yhteistä kokemuspohjaa yleisön kanssa viit-

taamalla syyskuun 11. päivän terrori-iskuihin ja hurrikaani Katrinaan. Ajateltu kohdeyleisö näkyy 

myös elokuvan diskurssissa. Goren esittämät ilmasto-ongelman ratkaisukeinot edustavat edellä esi-

teltyä ekologisen modernisaation diskurssia, millä on Yhdysvalloissa vahva kaikupohja. Goren ko-

rostama yksilöstä lähtevät ilmastonmuutoksen torjunta sopii hyvin amerikkalaiseen ajatteluun, jossa 

vahva valtio herättää usein vastustusta. Goren esitystä on moitittu siitä, ettei se vaadi USA:n valtiol-

ta vahvaa poliittista roolia ja vastuunottoa ilmastonsuojelussa. Amerikkalaisen ajattelun vahva yksi-

lön korostaminen voi olla syynä tähän. (Emt., 206, 209.) Gore kehystää ilmastonmuutoksen yleisek-

si huolenaiheeksi, johon voidaan vastata yksityisellä tasolla. 

 

Elokuvan viestiä voi analysoida syvällisemmin Hulmen (2009, 342–355) erittelemien ympäristö-

myyttien avulla. Myyttejä on neljä, ja kukin niistä korostaa eri puolta ilmastosta ja sen muutoksesta. 

Käytän myyttejä analyysissäni määrällisen osan pohdinnassa, mutta ne on syytä avata tässä yhtey-
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dessä, sillä ne avaavat kiinnostavan näkökulman dokumentin ilmastopoliittisiin painotuksiin. Yhtä 

keskeistä kuin se,  mihin myytteihin elokuvan ilmastonmuutoskäsitys perustuu, on se, mitkä myytit 

eivät dokumentin retoriikassa näy. Myytin käsitteellä Hulme (2009, 341) tarkoittaa erilaisia tarinoi-

ta, jotka pitävät sisällään itsestään selvältä näyttäviä totuuksia jokapäiväisestä todellisuudesta ja 

maailmasta. Myyttien kohdalla on siis eräällä tavalla kyse kaiken hahmottamisemme ja merkityksen 

luomisen taustalla olevista suurista totuuksista ja kertomuksista, joista on tullut niin huomaamatto-

mia, että ne tuntuvat todellisuudelta sellaisenaan.  

 

Ensimmäistä myyttiä kuvaa parhaiten käsitepari paratiisi ja menetys. Hulme (2009, 342–344) nimit-

tää myyttiä surevan Eedenin (lamenting Eden) myytiksi. Nimi voidaan suomentaa myös katoavan 

Eedenin suremiseksi. Eeden-myytissä ilmasto symboloi puhdasta, villiä ja vapaata luontoa. Samalla 

luontoon liittyy jotakin yli-inhimillistä, jopa jumalallista. Luonto edustaa harmoniaa, rauhaa ja mys-

tiikkaa. Ilmastonmuutoksen kiihdyttäminen tarkoittaa täten koskemattoman luonnon viimeisen sym-

bolin hävittämistä. Huoli ilmaston tilasta perustuu sen vahvaan symboliseen ja henkiseen arvoon 

eikä niinkään esimerkiksi ilmastonmuutoksesta seuraaviin hyvinvoinnin ongelmiin. Toinen myytti 

liittää ilmastonmuutoksen maailmanloppuun. Myytti konkretisoituu puheessa eläinlajien joukkoka-

toamisista, erilaisista katastrofeista ja koko ihmiskuntaa kohtaavista tuhoista. Maailmanloppu-

myytin kuvallisina ilmauksina Hulme pitää esimerkiksi merenpinnan nousun aiheuttamia muutoksia 

kartoissa tai Grönlannista irtoavia jäävuoria. (Emt. 345–348.)  Kolmas myytti saa nimensä Baabelin 

tornin rakentamisesta. Tämä myytti korostaa ihmisen kykyä ottaa ilmastonmuutos – tai laajemmin 

luonnonympäristö – teknisesti hallintaansa. Ilmasto nähdään siis ihmisen kontrollin kohteena ja 

teknologisen edistyksen osoituksena. Äärimmäisessä tapauksessa ihminen voi hallita ilmastoa täy-

sin ja rakentaa maapallolle ihanteelliset olosuhteet teknisen osaamisena avulla. Hillitympi versio 

tästä myytistä näkee ihmisen ja ilmaston yhteisen tulevaisuuden myönteisenä. Ratkaisuna nykyon-

gelmiin on tietenkin tieteellinen kehitys. (Emt. 348–353.) Hulmen myytille antamaa nimeä voidaan 

pitää sikäli harhaanjohtavana, että Raamatun kertomuksessa, johon myytin nimi viittaa, Baabelin 

tornin rakentaminen jää kesken Jumalan tahdosta. Kertomuksessa Jumala poistaa rakentajilta yhtei-

sen kielen, ja ihmiset jakaantuvat ympäri maailmaa. Hulmen myytissä teknologiseen hallintaan ei 

liity profetiaa surkeasta lopusta.   

 

Nähdäkseni mainitut kolme myyttiä ovat näkyvillä Goren ilmastonmuutosesityksessä. Elokuva al-

kaa ja päättyy kuvaukseen paratiisimaisesta luonnosta. Kerronnan keskellä esitellään myös Goren 

lapsuuden idyllimäistä ympäristöä ja verrataan sitä suurkaupunkiin lapsen kasvupaikkana – idylli-

sen luonnonympäristön eduksi. Näin ilmastonmuutos liitetään myyttiin paratiisin menettämisestä. 
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Toinen selvästi erottuva ominaisuus Goren kerronnassa on maailmanlopun kuvaston esittäminen. 

Maailmanloppu-myytti realisoituu kuvissa tulvista, pyörremyrskyistä ja merenpinnan noususta tuo-

vat elokuvaan maailmanlopun tunnun. Baabel-myytti puolestaan näkyy ilmastonmuutoksen torjun-

takeinoissa, jotka perustuvat pitkälti teknologiseen edistykseen eivätkä niinkään esimerkiksi poliitti-

sille tai taloudellisille uudistuksille. Näin näyttää siltä, että elokuvassa aktualisoituu toisilleen jän-

nitteisiä myyttejä: toisaalta elokuva korostaa tuhoa ja koskemattoman luonnon menettämistä, toi-

saalta korostetaan tekniikan mahdollisuuksia. On toki huomattava, ettei Gore rakenna teknisestä 

kehityksestä utopiaa, jossa ihminen hallitsee täysin maapalloa ja luonnon mekanismeja. Hän ei pu-

heessaan juhlista teknologisen kehityksen vauhtia ja mahdollisuuksia, vaan käsittelee asian lyhyesti 

toteamalla, että teknologia on jo kyllin kehittynyttä ilmastohaasteeseen vastaamiseksi. Nähdäkseni 

kahden ensin mainitun myytin rooli on elokuvassa teknologisen hallinnan myyttiä näkyvämpi. Il-

mastonmuutos merkitsee elokuvassa koskemattoman luonnon mahdollista tuhoa ja pahimmassa 

tapauksessa koko ihmis- ja eläinkuntaa koskevaa maailmanloppua.  

 

Yhtä paljon, ellei enemmän, Goren ilmastonmuutosnäkemyksestä kertoo neljäs jäljelle jäävä myytti. 

Sen osuus Goren elokuvassa on huomattavan pieni, ellei olematon, ja tästä elokuvaa on kritisoitu 

(ks. Barnett et. al. 2009, 209). Neljännessä myytissä ilmasto ja sen suojelu liittyvät sosiaalisen tasa-

arvon yhteyteen. Hulme nimeää myytin juutalaisen, noin kerran 50 vuodessa pidetyn riemujuhlan 

mukaan. Juhlan aiheena on orjien vapauttaminen sorron ikeestä. Tällä tavalla juhla symboloi tasa-

arvoa. Myytti kehystää ilmastonmuutoksen sosiaalisena tasa-arvo-ongelmana. Tärkeää se, kuka 

ilmiöstä on vastuussa, kenen täytyy toimia sen hillitsemiseksi ja kuka on oikeutettu apuun tai kor-

vauksiin. Ilmastonmuutosta tarkastellaan vahvasti inhimillis-eettisestä näkökulmasta. Hulmen mu-

kaan tätä ajattelua edustavat monet ympäristöliikkeet. (Hulme 2009, 353–355.)  

  

Goren esityksessä ilmastonmuutoksen tasa-arvoulottuvuus jää vähälle huomiolle. On jopa todettu, 

että Gorea kiinnostaa enemmän eläinlajien, luonnonympäristöjen ja ekosysteemien kuin ihmisten 

asuttamien seutujen ja elinkeinojen menettäminen. Näin Goren elokuva on osaltaan vahvistanut 

ilmastonmuutoskeskustelun kiertymistä luonnontieteen ja erilaisten tietokonemallinnusten ympäril-

le sen sijaan, että keskustelun ytimessä olisivat erilaiset kansalliset ja paikalliset käsitykset ja kohta-

lot. Samalla Goren elokuva tarkastelee ilmastonmuutosta globaalina ongelmana sen sijaan, että toisi 

esiin ilmastonmuutoksen erilaisia vaikutuksia eri alueilla. (Barnett et. al. 2009, 209–210.) Elokuva 

näyttää siis tukevan aiemmin esiteltyjä ekologisen modernisaation ja vihreän hallinnan diskursseja. 

Analyysiluvussa paneudun muun muassa siihen, miten nämä painotukset näkyvät elokuvan kuvas-
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tossa. Tähän antaa vastauksia esimerkiksi se, miten suuri osa kuvastosta käsittelee ilmastonmuutok-

sen aiheuttamia inhimillisiä kriisejä ja sosiaalista ongelmia. 

 

Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan sitä, millaisia vaikutuksia Goren näkemyksillä ja elokuvalla on 

ollut ilmastokeskustelussa. Vaikka tutkimustietoa elokuvan varsinaisista vaikutuksista on saatavilla 

rajallisesti, laajasti jaettu oletus näyttää olevan, että dokumentilla on ollut painoarvoa ilmastokes-

kustelussa. Olsonin (2007, 91) mukaan elokuva herätti poliittista keskustelua, sai aikaan sitoutumis-

ta ilmasto-ongelman ratkaisemiseen ja onnistui vakuuttamaan paitsi ilmastoteoriaan uskovat myös 

siihen epäilevästi tai välinpitämättömästi suhtautuvat. Johnsonin (2009, 29) mukaan Epämiellyttävä 

totuus vaikutti niin julkiseen kuin yksityiseen tietoisuuteen ilmastonmuutoksesta. Rosteck ja Frentz 

(2009, 2) taas kirjoittavat elokuvan olevan lähimenneisyyden merkittävin ympäristöpuheen yksittäi-

nen esimerkki. Ilmeisesti kirjoittavat viittaavat retoristen ansioiden lisäksi myös elokuvan poliitti-

seen merkitykseen. Huomionarvoista on, ettei yksikään edellä mainituista tutkijoista perusta väitet-

tään aiempaan tutkimukseen tai ainakaan viittaa sellaiseen. Winston (1995, 236) onkin kritisoinut 

oletusta dokumenttielokuvan merkittävistä sosiaalisista vaikutuksista. Winston toteaa, että hyvin 

usein oletetut vaikutukset jäävät vaille näyttöä.  

 

Voi olla, että elokuvan osakseen saama mediajulkisuus ja laaja huomio ohjaavat kirjoittajat oletta-

maan, että dokumentilla on ollut painoarvoa ilmastopolitiikassa. Nähdäkseni tekstin kulttuuris-

poliittinen merkitys ei kuitenkaan rajaudu siihen, kuinka luettu se on, vaikka tätäkään perustetta ei 

voi ohittaa. Elokuvan laajoja poliittisia vaikutuksia on kuitenkin vaikeaa eritellä muista lukematto-

mista ilmastokeskusteluun vaikuttaneista tekijöistä. Yhteiskunnallisten vaikutusten selvittämiseksi 

Whiteman (2009, 458–459) ehdottaa aihekeskeistä (issue-centered) tutkimusotetta, jossa tutkimuk-

sen lähtökohdaksi otetaan itse dokumentin sijaan sen käsittelemä aihe. Tällöin tutkitaan dokumentin 

ja sen tuottajien yhteyksiä aiheen eri intressiryhmiin, kuten ilmastonmuutoksen tapauksessa ympä-

ristöjärjestöihin ja poliittisiin vaikuttajiin. Tausta-ajatuksena on, että dokumentin vaikutus riippuu 

pitkälti siitä, miten elokuva onnistuu soluttautumaan poliittisten vaikuttajien käytäntöihin ja asialis-

toille. Dokumenttielokuva voi esimerkiksi auttaa uusia järjestöjä huomion hankkimisessa ja van-

hempia uskottavuuden ylläpitämisessä. Poliitikkojen osalta dokumenttifilmillä on havaittu ainakin 

kolmenlaisia vaikutuksia: elokuva voi korostaa tietyn ilmiön merkitystä, nopeuttaa päätöksentekoa 

ja vaikuttaa konkreettisten poliittisten ehdotusten sisältöön. Kansalaisjärjestöjen ja poliittisten päät-

täjien lisäksi dokumentti voi tietysti vaikuttaa myös mediaan ja esimerkiksi talouselämään.  
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On helppoa ajatella, että Goren elokuva korosti ilmastonmuutoksen merkitystä muun poliittisen 

keskustelun sisällä. Tähän se ylsi suurelta osin laajan mediahuomion avulla. Yhden konkreettisen 

esimerkin elokuvan vaikutuksista antaa Australia, jossa ilmastonmuutosta alettiin pian elokuvan 

rantautumisen jälkeen pitää vakavana ongelmana. Tätä ennen esimerkiksi terrorismi nähtiin ilmas-

tonmuutosta vakavammaksi ongelmaksi. Samalla julkinen mielipide alkoi vaatia poliittisia vasta-

toimia silläkin uhalla, että maan taloudelliset edellytykset näin heikkenisivät. (Smith & Hargoves 

2007, 16–17.)  

 

Harmillista kyllä, aihekeskeistä tutkimusta ei Goren elokuvan osalta löydy. Harmillista se on siksi, 

että tutkimuksen ulkopuolelle jäävät tällöin filmin poliittiset ja yhteiskunnalliset vaikutukset. Niiden 

tutkimuksessa yksittäisten katsojien tiedollisten muutosten havainnointi voi olla hampaatonta, sillä 

tällöin huomio kiinnittyy sinne, mistä dokumentin ajatukset ovat vähiten kytköksissä poliittiseen 

valtaan. (Whiteman 2009, 460.) Whitemankin (emt. 475) tosin myöntää, että Epämiellyttävän to-

tuuden tapaisten dokumenttien kohdalla merkittävin vaikutus voi olla laaja mielipiteiden muutos 

katsojien keskuudessa. Ainakin demokraattisessa järjestelmässä tarpeeksi laaja kansalaismielipiteen 

muutos voi vaikuttaa myös käytännön politiikkaan. Toisaalta ilmastonmuutos on ilmiö, johon on 

mahdollista vaikuttaa myös yksilötasolla, joten yksilölliset vaikutukset ovat konkreettisia.  

 

Dokumentin vaikutuksia yksilöihin on tutkittu jonkin verran. Nielsen Companyn ja Oxfordin yli-

opiston (http://nz.nielsen.com) vuonna 2007 tekemässä kyselytutkimuksessa tiedusteltiin kansalais-

ten mielipidettä heihin eniten vaikuttaneesta ilmastokeskustelijasta. Kyselyyn vastasi noin 26 500 

internetin käyttäjää 47 eri maasta. Maailmanlaajuisesti vaikuttavimmaksi koettiin Al Gore, joka sai 

noin 18 prosenttia äänistä. Samassa kyselyssä Goren elokuvan nähneiltä kuluttajilta tiedusteltiin, 

miten Epämiellyttävän totuuden katsominen heihin vaikutti. Vastaajista 66 prosenttia koki elokuvan 

muuttaneen heidän näkemystään ilmastonmuutoksesta. Lisäksi noin 75 prosenttia vastaajasta kertoi 

muuttaneensa ympäristökäyttäytymistään elokuvan nähtyään. Kyselyn virhemarginaali on tutkitta-

vasta maantieteellisestä alueesta riippuen kolme tai neljä prosenttia. Huomion arvoista on, että tut-

kimuksen tulos on suuressa määrin riippuvaista vastaajien kulttuurisesta taustasta. Yhdysvalloissa 

Gorea pidettiin merkittävimpänä ilmastokeskustelijana. Esimerkiksi Brasiliassa taas vastaajat pitivät 

tärkeimpänä ilmastovaikuttajana U2-yhtyeen laulajaa Bonoa. Tutkimuksesta ei myöskään ilmene 

elokuvan mahdollisia laajempia vaikutuksia ilmastokeskusteluun ja politiikkaan. 

  

Yksilöllisiä vaikutuksia valottaa myös Nolanin (2010) tutkimus, jossa testattiin elokuvan kykyä 

tiedottaa ja herättää huolta ilmastonmuutoksesta. Tutkimukseen osallistui 41 elokuvassa kävijää ja 
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31 opiskelijaa. Ensimmäinen ryhmä valitsi elokuvan nähtäväkseen vapaaehtoisesti. Toinen ryhmä 

näki elokuvan osana pakollisia opintojaan. Molemmille ryhmille tehty kysely osoitti, että elokuvan 

katsominen lisäsi tietoisuutta ilmastonmuutoksesta ja sen syistä. Tutkimus osoitti myös, että eloku-

van katsominen voi lisätä halua hankkia ilmastotietoa pidemmällä aikavälillä. Samoin tutkimukses-

sa kävi ilmi, että ongelmasta tiedottaminen lisää ongelman aiheuttamaa huolestuneisuutta. Toisaalta 

tutkimus osoitti myös sen, etteivät huoli ja halu toimia välttämättä aiheuta käytännön toimia pitkällä 

aikavälillä. Pieni 72 henkilön otos ei tietenkään paljasta elokuvan laajempaa poliittista vaikutusta 

eikä välttämättä vakuuttavasti edes yksilötason seurauksia tietoisuudessa ja käyttäytymisessä. Suun-

taa antavana katsauksena sitä voidaan nähdäkseni kuitenkin pitää.  

 

Monet tutkijat ovat joka tapauksessa olettaneet, että Gore onnistui dokumentillaan motivoimaan 

ihmisiä henkilökohtaiseen ilmastotyöhön ja herättämään yleisönsä poliittisesti. Gore esitti asiansa 

kuvallisesti ja kielellisesti niin iskevästi, että aihe herätti kiinnostusta laajoissa kansanjoukoissa. 

Olsonin (2007, 90–91) mukaan hän onnistui tässä ilman muodollista tieteellistä auktoriteettia. On 

totta, ettei Gorella ole formaalia luonnontieteellistä tutkintoa. Rosteck ja Frentz (2009, 11) väittävät, 

että Gore saavuttaa asiantuntijan aseman elokuvan aikana. Tutkijoiden tulkinnan mukaan Gore käy 

elokuvassa läpi eräänlaisen sankaritarinan, jossa hänestä tulee poliittisten epäonnistumisten ja hen-

kilökohtaisten koettelemusten kautta ilmastoasiantuntija – henkilö, jolla on oikeus tulla kuulluksi 

asiassa. Rosteckin ja Frentzin tulkinnan taustalla on amerikkalaisen kirjailijan Joseph Campbellin 

teoria kulttuurisesti yleisestä monomyytistä. Tässä rakenteellisesti pysyvässä myytissä sankari siir-

tyy viattomuuden tilasta koettelemusten kautta viisauden tilaan. Goren elokuvassa koettelemuksia 

ovat esimerkiksi Goren tyttären hengenvaarallinen liikenneonnettomuus ja tappio vuoden 2000 pre-

sidentin vaaleissa. Näiden koettelemusten jälkeen Gore viisastui. Hänen missiokseen kirkastui il-

mastonmuutoksesta puhuminen ja poliittisen toiminnan aktivointi. (Rosteck & Frentz 2009, 5–8.) 

Sankaritarinan avulla elokuva rakentaa Goresta mielikuvaa ilmastonmuutoksen asiantuntijana. Tätä 

mielikuvaa vahvistavat Goren tieteelliseen todistukseen nojaavat selitykset, yleisölle näytetyt ku-

vaajat ja tilastot sekä viittaukset Gorelle läheisiin ilmastoekspertteihin (Johnson 2009, 37). Täten 

virallisen tutkijastatuksen puuttuminen ei paljasta koko kuvaa Goren tieteellisestä uskottavuudesta.  

 

Olson (2007, 94–103) esittää neljä retorista keinoa, joiden avulla Gore onnistui vakuuttamaan ylei-

sönsä. Hän maalasi katsojilleen tenhoavan ja vetovoimaisen kuvan maailmasta, jonka muutos voi 

tehdä mahdolliseksi. Vastakohtana hän esitti näkemyksen siitä, mitä tapahtuu, jos Goren ehdottamia 

muutoksia ei tapahdu. Tämä vastakohta on kiinnostava myös kuvituksen kannalta, ja siihen palaan 

analyysissäni. Toiseksi Gore loi uskoa halutun muutoksen mahdollisuuteen ja katsojan merkittävään 
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rooliin sen osana. Kolmanneksi Gore antoi kuulijoilleen mielekkään tavan käsitellä syyllisyyttä, 

joka syntyy kuulijan ymmärrettyä oma osuutensa alkuperäiseen ongelmaan. Tämä tapa on eräänlai-

nen minuuden uudelleenmäärittely, jonka avulla kuulija voi hyvittää aiemmat, syyllisyyttä aiheutta-

vat tekonsa. Vanha minä osittain kuoletetaan (mortificate) ja tilalle syntyy uusi hyväksyttävämpi 

minuus, johon kuuluu ilmaston ja ympäristön huomiointi. Viimeiseksi Goren onnistui ylittää vanha 

maineensa puisevana ja raskaana puhujana ja näin vahvistaa omaa eetostaan. Parantuneet retoriset 

kyvyt tekivät elokuvasta uskottavan, kiinnostavan ja vetovoimaisen.    

 

Goren puhujanlahjojen lisäksi elokuvasta voi löytää useita muitakin perusteita sen saavuttamalle 

suosiolle. Asiapainotteinen elokuva on taitavasti koottu niin, että huumori, musiikki ja Goren elä-

mänkerralliset pohdinnat keventävät sisältöä ja tekevät siitä helpommin omaksuttavaa ja iskevää. 

Lisäksi ilmastonmuutoksen tieteellinen perusta on esitetty selkeästi ja ymmärrettävästi. Gore käyt-

tää tehokkaasti hyväkseen havainnollistavia kielikuvia. Hän esimerkiksi selittää hiilidioksidin vuo-

sittaisen vaihtelun vertaamalla sitä maapallon hengittämiseen. Nähdäkseni tärkein retorinen teho-

keino, jonka avulla Gore sai sanomaansa läpi, on yhteisen kokemuspohjan rakentaminen – lähinnä 

amerikkalaisen – yleisön kanssa. Gore kertaa luentonsa aikana maan lähimenneisyyttä viittaamalla 

New Yorkin terrori-iskuihin ja hurrikaani Katrinaan. Tämän lisäksi hän vetoaa yleisön empatiaan ja 

inhimillisyyteen esittelemällä oman perheensä traagista historiaa. Nähdäkseni Gore pyrkiikin esit-

täytymään ennen kaikkea kokevana ja tuntevana ihmisyksilönä, johon katsoja voi samaistua. Hän 

jopa sanoo ilmastonmuutoksen olevan poliittisen sijaan ennen muuta moraalinen kysymys. Näin 

hän pyrkii nähdäkseni esittäytymään poliitikkoa enemmän yleisön edustajien kaltaisena yksittäisenä 

ihmisenä ja lähentämään itseään yleisöön nähden. 

 

Hannigan (2006, 77–78) listaa kuusi välttämätöntä edellytystä, jotka ympäristöongelman on täytet-

tävä saadakseen vakavaa huomiota ja aiheuttaakseen poliittista toimintaa. Hanniganin analyysin 

avulla voidaan selittää myös Goren elokuvan menestystä tarkastelemalla sitä, millaisia rooleja Go-

ren elokuva julkisessa ongelmanmäärittelyssä täytti. Ensimmäinen vakavasti otettavan ongelman 

piirre on tieteellinen todistusaineisto, jota ilman ilmiötä ei Hanniganin mukaan hyväksytä ongel-

maksi. Tässä merkittävä osuus on ollut ilmastotieteellä ja IPCC:llä tulosten kokoajana ja viestijänä. 

Ilmastotieteen edistys on yksi edellytys, jota ilman Goren vaikutus olisi ollut olennaisesti pienempi. 

Koko elokuvan argumentaatio nojaa ilmastotieteen tuloksille.  

 

Toiseksi tarvitaan tieteellisen aineiston tulkitsija, joka viestii tieteen havainnot ja tulokset ymmär-

rettävästi. Tieteen popularisoijan roolin Goren elokuva on nähdäkseni kantanut menestyksellisesti. 
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Elokuvassa mutkikas ilmastotutkimus selitetään kansantajuisesti ja havainnollistetaan ymmärrettä-

vin kaavioin ja taulukoin. Killingsworth ja Palmer (1996, 27) huomauttavat, että puhujan tietynlai-

sesta yleisyydestä on etua ilmiön välittämisessä suurelle yleisölle. Esimerkiksi monet 1960-luvun 

amerikkalaisekologit kirjoineen saivat julkista huomiota vasta, kun Rachel Carsonin merkkiteos 

Silent Spring julkaistiin vuonna 1962. Sitä ennen moni kirjoittaja oli ohitettu liian erikoistuneena ja 

tieteellisenä. Tässä voi olla yksi syy Goren ilmastomuotoilujen menestykselle. Hän on riittävän tun-

nettu ja yleinen hahmo, johon ei liity liian erikoistunutta tai liian ”raskaaksi” koettavaa tieteellistä 

mielikuvaa. Tieteen popularisoijana Goren rooli ilmastokeskustelussa on samansuuntainen kuin 

ympäristöjärjestöjen tai median. Myös ne voivat tehdä ilmastotieteestä helposti ymmärrettävää ja 

arjessa merkityksellistä. 

 

Kolmanneksi ilmiön on saatava media puolelleen. Median avulla aihe saa merkittävyyttä kansalais-

ten ja poliittisten päättäjien keskuudessa. Hannigan (2006, 88) luettelee viisi tekijää, joiden avulla 

aiheen kiinnostavuus lisääntyy. Näitä ovat ilmiön riittävän sovinnainen kehystäminen, aiheen esit-

täminen auktoriteetin suulla, dramatisointi, ajankohtaisuus ja selkeiden ratkaisumallien esittäminen. 

Goren elokuvassa moni edellytyksistä täyttyy.  

 

Ilmastonmuutoksen kehystäminen on tutkielmani kannalta kiinnostava kohta. Johnson (2009, 39) 

huomauttaa osuvasti, että elokuvan ratkaisut ilmasto-ongelmaan painottuvat vahvasti niin sanotun 

vihreän kuluttamisen periaatteisiin eivätkä niinkään poliittiseen vaikuttamiseen tai laajoihin yhteis-

kunnallisiin muutoksiin. Näin Gorekin näyttää osin hyväksyneen vallitsevaa talousideologiaa myö-

täilevän ekologisen modernisaation diskurssin, jossa talouden kasvu ja ympäristönsuojelu ymmärre-

tään keskenään sopusointuisiksi ilmiöiksi. Diskurssin vastapainona elokuvassa näkyy apokalyptinen 

retoriikka. Goren esityksessä ilmastonmuutos näyttäytyy siis maailmanlopun kaltaisena koko ih-

miskuntaa uhkaavana luonnonilmiönä ja toisaalta ongelmana, johon voidaan hakea ratkaisuja yksi-

lötasolla ja ilman merkittäviä yhteiskunnallisia muutoksia. Luullakseni ainakin ekologiseen moder-

nisaatioon nojaaminen herättää julkisuudessa riittävän vähän kauhua, jotta dokumentti voi saada 

laajaa mediahuomiota. 

 

Sopivan kehystyksen lisäksi mediahuomiota lisäävät autoritäärinen puhuja, aiheen dramatisointi 

sekä esittäjän kyky tarjota ratkaisuja ongelmiin. Goren tieteellisestä auktoriteetista puhuin aiemmin. 

Sen lisäksi Gore nauttii uskottavuutta kokeneena poliitikkona. Elokuvan vaikuttavuuden kannalta 

on kiinnostavaa, että Goren rooli poliitikkona ja maallikkotieteilijänä ovat keskenään jännitteisiä. 

Tieteelliseen puhujaan liittyy helpommin mielikuva puolueettomuudesta ja faktapohjaisuudesta, 
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kun taas poliitikko näyttäytyy helposti oman kantansa ajajana ja kuulijan agitoijana. Se, kummalta 

kantilta katsoja Gorea tarkastelee, vaikuttaa voimakkaasti elokuvasta tehtyyn tulkintaan. (Rosteck & 

Frentz 2009, 3–4.)  

 

Yksi mediaa kiinnostava piirre on dramatiikka. Epämiellyttävän totuuden dramatiikkaa ja kiinnos-

tavuutta lisää Goren yksityiselämän ja poliittisten vastoinkäymisten käsittely dokumentaarisen tie-

toaineksen rinnalla. Myös elokuvan emotionaalinen kuva-aineisto lisää kerronnan draamaa. Viimei-

seksi elokuva tarjoaa myös selkeitä ongelmanratkaisumalleja, kuten aiemmin mainitsin. Näin Epä-

miellyttävä totuus näyttää täyttävän suurimman osan mediahuomion hankinnan edellytyksistä, mikä 

voi osin selittää elokuvan menestystä ja sen asemaa ilmastokeskustelussa. 

 

Hanniganin listauksena neljäntenä on ongelman iskevä kuvittaminen ja symbolointi. Visualisoimal-

la ongelma havainnollistuu eikä enää jää abstraktiksi tai triviaaliksi tieteellisten piirien keskustelun-

aiheeksi. Toiseksi visualisoimalla aiheelle saadaan eettistä polttavuutta ja emotionaalista vetovoi-

maa. Ilmastonmuutoksen visualisoinnissa Goren elokuva on ollut tehokas. Jo Goren valitsema esi-

tystapa tukee kuvallisuutta; pohjautuuhan esitys pääasiassa puheeseen ja diaesitykseen. Tämän li-

säksi valitut kuvat edustavat ilmastonmuutoskuvitusta konkreettisimmillaan. Harva kuva välittää 

tapahtuvan muutoksen yhtä vakuuttavasti kuin kuvat sulavista jäätiköistä tai vuoriston hupenevasta 

lumilakista.  

 

Johnsonin (2009, 31–32) mukaan valokuvien osuus elokuvan vaikutusstrategiassa on kriittinen. 

Gore käyttää kuvia sulavista jäätiköistä koko retoriikkansa perustana. Jos lukija ei pidä kuvia todis-

teena siitä, että maapallo ja ihmisen elinympäristö ovat muuttumassa (ei-toivottuun suuntaan) ja 

muutettavissa, koko elokuvan retorinen lähtökohta murenee. Muutos ja ennen kaikkea menetys ovat 

elokuvan retoriikan peruskäsitteitä. Jäätikkökuvat viestivät jonkin aina olleen menettämistä. John-

son (2009, 35) näkee kuvilla myös Goren tavoitteen kannalta mahdollisesti kielteisen vaikutuksen. 

Koska kuvat eivät voi osoittaa esittämänsä tilanteen aiheuttajaa, on vaarana, että ne herättävät kat-

sojassa voimattomuuden ja passiivisuuden tunteen. (Johnson 2009, 35.) Tämä kuvien vaikutus on 

jännitteinen elokuvan todennäköisesti toivottujen vaikutusten kanssa. Nähdäkseni kyse on pitkälti 

kunkin katsojan henkilökohtaisesta luonto–ihmiskäsityksestä. Jos katsoja kokee luonnon niin mas-

siiviseksi ja mutkikkaaksi kokonaisuudeksi, että ihmisen toimet ovat sen kannalta triviaaleja, kuvien 

herättämä tulkinta voi todella olla toivottomuus.  
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Lopuksi on syytä mainita, että dramaattinen kuvitus lisää elokuvan viihdyttävää ja kokemuksellista 

puolta, minkä voi ajatella toimivan tiedon popularisoinnin kannalta myönteisesti. Emotionaalisesti 

tehokas kuvitus vangitsee katsojan huomion ja pitää elokuvan kiinnostavana myös niiden kannalta, 

joita ilmastotiede sinänsä ei kiinnosta tai joille se on raskasta seurattavaa. Samalla kuvat ja muu 

elokuvaan lisätty dramatiikka tekevät Epämiellyttävästä totuudesta spektaakkelin, jossa visuaalinen 

voima, viihdyttävyys ja tieto esiintyvät rinta rinnan.  

 

Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi sosiaalinen ongelma on Hanniganin (2006, 77–78) mukaan 

kyettävä esittämään talouden kielellä. Viimeisenä edellytyksenä julkisen ja laajasti hyväksytyn in-

stituution on ryhdyttävä ajamaan ongelman sosiaalista hyväksymistä ja esitettävä vastatoimia. Näis-

sä Goren rooli on nähdäkseni ollut aiempia kohtia vähäisempi.  

 

Yhteenvetona todettakoon, että Goren merkittävä, tai ainakin sellaiseksi oletettu, vaikutus ilmasto-

politiikkaan perustuu sosiaalisen ongelmanmäärittelyn vaatimusten ja Goren elokuvan piirteiden 

yhteensopivuuteen. Retorisen ja visuaalisen laatunsa lisäksi elokuvan näkemyksen ilmastonmuutok-

sesta ja ennen kaikkea sen hillitsemiskeinoista sopivat riittävän hyvin median ja poliitikkojen taus-

taoletuksiin eivätkä vaatineet poliittisten tai talousjärjestelmien uudelleenjärjestelyä. 
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4 Sisällönanalyysi ja semioottinen kuvatutkimus 

 

Käytän aineistoni analysoinnissa kahta menetelmää. Sisällönanalyyttisessä osassa tarkastelen ai-

neistoa kokonaisvaltaisesti. Luokittelen aineistossa esiintyvät kuva-aiheet ja lasken niiden osuudet 

koko kuvajoukosta, tarkastelen kuvien suhteita toisiinsa ja tutkin erilaisten ihmis- ja luontokäsitys-

ten osuutta aineistossa. Sen jälkeen tarkennan erilaisten kuva-aiheiden sekä ihmis- ja luontokäsitys-

ten analyysiä tarkastelemalla merkitysten rakentumista semioottisesti. Paneudun erityisesti kuvien 

denotaatioihin ja konnotaatioihin sekä paradigmaattisiin valintoihin. Tällainen tutkimusrakenne on 

kuvatutkimuksessa melko suosittu. Esimerkiksi Seppänen ja Väliverronen (2003) tutkivat biodiver-

siteettikuvitusta Helsingin Sanomissa ja The Timesissa. Tutkijat kuvailevat aineiston ensin sisäl-

lönanalyyttisesti ja keskittyvät sen jälkeen muutaman kuvan merkityksiin tarkemmin. Seppänen ja 

Väliverronen tosin eivät käytä mainittuja Barthesin käsitteitä vaan tarkastelevat merkityksiä enem-

män metaforan näkökulmasta. Aloitan menetelmieni esittelyn sisällönanalyysistä. 

 

 

4.1 Sisällönanalyysi 

 

Sisällönanalyysi on aineiston, kuten kuvien tai tekstin, järjestelmällistä luokittelua ja erilaisten piir-

teiden laskemista (Seppänen 2005, 142). Menetelmä kehitettiin maailmansotien välisenä aikana 

puhutun ja kirjoitetun kielen analysoimiseen. Sen tarkoituksena oli tuoda kulttuurin tutkimukseen 

luonnontieteellistä selvyyttä, luotettavuutta ja objektiivisuutta vastapainona tulkitsevien analyysi-

menetelmien oletetulle sekavuudelle ja epämääräisyydelle. (Rose 2001, 54–55). Mediatutkimukses-

sa sisällönanalyysiä alettiin toden teolla käyttää 1950-luvun alussa. Kuvallisen aineiston tutkimuk-

sessa sisällönanalyysi on vasta alkanut vakiinnuttaa paikkansa. (Seppänen 2005, 144, 147.)  

 

Sisällönanalyysissä on selkeä kulkusuunta sekä nippu sääntöjä, joita noudattamalla tutkija pyrkii 

kohti menetelmän taustalla olevaa järjestelmällisyyden ja yksiselitteisyyden ihannetta. Menetelmän 

luonnetta ja analyysin kulkua lienee järkevää selittää sisällönanalyysin keskeisten termien avulla. 

Käsitteissä nojaan Seppäsen (2005, 148–155) määritelmiin. Ensiksi valitaan tutkimuksen kysymyk-

siin sopiva aineisto. Seppäsen mukaan sisällönanalyysi kohdistuu aina yhtä representaatiota suu-

rempaan aineistoon. Tämä ei kuitenkaan sulje pois yksittäisten representaatioiden tutkimista sisäl-

lönanalyyttisesti. Sisällönanalyysin avulla voidaan hahmottaa yksittäisen esityksen sijoittumista 

osaksi laajempaa kokonaisuutta. Omassa tutkimuksessani aineistona ovat Al Goren dokumentin 

kuvituskuvat. Sisällönanalyysin termeillä ilmaistuna aineistoni perusjoukon muodostavat kaikki 
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elokuvan visualisoinnit. Perusjoukosta poimimani otos sisältää dokumentissa esitettävät ilmaston-

muutokseen liittyvät valokuvat ja videoleikkeistä tekemäni kaappaukset. Otoksesta jäävät pois niin 

sanotut havainnekuvat, eli erilaiset tietokoneanimaatiot ja käyrät. Poikkeuksellisesti olen kuitenkin 

ottanut mukaan merenpinnan nousua kuvaavat tietokoneanimaatiot, sillä ovat elokuvassa keskeisiä 

ilmastonmuutoksen ja siihen liittyvien mielikuvien rakentajia ja ilmentävät hyvin elokuvalle kes-

keistä luonto- ja ihmiskäsitystä. Havainnekuvat ovat myös mukana kuvien suhteiden analyysissä, 

sillä muuten kuvakerronta näyttäytyisi valheellisen katkonaisena. Otos muodostuu havaintoyksi-

köistä. Aineistossani niitä ovat yksittäiset kuvat. Havaintoyksikköjä kertyi yhteensä 172. Kuvien 

suhteiden analyysissä määrä paisuu 259:än. Olennaista aineiston kasaamisessa on, että sitä tutkimal-

la on mahdollista saada vastauksia esitettyihin kysymyksiin. Yksi yleisimmistä kriteereistä on ai-

neiston koko. Jos halutaan tehdä mittavia yleistyksiä tai tutkia tilastollisesti merkittäviä korrelaatioi-

ta, otoksen on oltava riittävän laaja. Omassa tutkimuksessani tuloksia ei ole tarkoitus yleistää ai-

neiston ulkopuolelle. Sen sijaan selvitän analyysissä yhden ilmastopoliittisen puheenvuoron visuaa-

lisen sisällön. 

 

Kun aineisto on kasassa, sitä luokitellaan tutkimusongelman kannalta keskeisten piirteiden perus-

teella. Sisällönanalyysin määrällisessä osassa otoksen havaintoyksikköjä tarkastellaan erilaisten 

muuttujien avulla. Omassa aineistossani yksi muuttuja on kuvan aihe. Muuttujalla on kolme toisil-

leen vaihtoehtoista arvoa: luonto, ihminen sekä luonto ja ihminen. Kuville voidaan kehittää myös 

muita muuttujia. Luokittelu voi perustua esimerkiksi kuvan väriin: onko kyseessä mustavalko- vai 

värikuva. Määrällisesti painottuneessa sisällönanalyysissä muuttujia voidaan niiden luomisen jäl-

keen tarkastella yhdessä. Voidaan esimerkiksi tutkia, kuinka suuri osa ihmiskuvista on mustavalkoi-

sia ja kuinka moni taas värillisiä, vaikka tällaisen analyysin mieltä joutuisi perustelemaan ankarasti. 

Omassa analyysissäni tällaista muuttujien yhteistarkastelua ei ole, vaan analyysi perustuu kuva-

aiheiden, kuvasuhteiden sekä ihmis- ja luontokäsitysten yksinkertaiseen laskemiseen ja prosentuaa-

listen osuuksien esittämiseen. Tavoitteena on tarkastella sitä, mitkä aiheet ja näkemykset ovat hallit-

sevia ja millaisia väitteitä esimerkiksi syistä ja seurauksista kuvien suhteet paljastavat.  

 

Muuttujien ja niiden arvojen rakentamisella on keskeinen merkitys sisällönanalyysin alkuperäisten 

ihanteiden saavuttamisen kannalta. Validiteetti on yksi onnistuneen sisällönanalyysin päämääristä. 

Termi tarkoittaa tutkimuksen tai yksittäisen muuttujan kykyä mitata haluttua asiaa. Esimerkiksi 

ydinvoimakuvituksen tutkija voi pohtia, millaisilla muuttujilla saadaan vastauksia kuvassa olevien 

ihmisten mielipiteestä ydinvoimaan. Toista ihannetta nimitetään tutkimuksen reliabiliteetiksi, eli 

luotettavuudeksi. Lähtöajatuksena on se, että sisällönanalyysin lopputuloksen tulee olla mahdolli-
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simman vähän kiinni tutkimuksen tekijästä. Toisin sanoen muuttujat on pyrittävä luomaan niin, yk-

siselitteisesti ja johdonmukaisesti, että eri tutkijat koodaisivat aineiston mahdollisimman yhteneväl-

lä tavalla. Analyysin on siis oltava mahdollisimman helposti toistettava. 

 

Ainakaan visuaalisen aineiston kohdalla yksinkertaiselta tuntuvankaan koodaamisen toistettavuus ei 

ole itsestään selvää. Otan esimerkin omasta aineistostani, jossa yhden kuvaluokan ilmisisältönä on 

teollisuus. Nähdäkseni tämä on melko yksiselitteinen luokitus, jos pysytään tiukasti kuvan ilmisisäl-

lön luokittelussa. Kuvasarjan istuttaminen tiettyyn yläkategoriaan on kuitenkin huomattavasti han-

kalampaa. Olen luokitellut aineistoni luonto-, ihmis- sekä ihminen ja luonto -kuviin. Tässä luokitte-

lussa teollisuuskuvat ovat ongelmallinen ryhmä. Käytännössä teollisuutta edustavat aineistossa teh-

taan piiput, jotka on kuvattu taivasta vasten. Onko kyseessä siis ihmistä ja hänen toimintaansa vai 

luontoa ja ihmistä esittävä kuva? Luokittelussa voi nähdäkseni perustellusti päätyä kumpaan tahan-

sa kategorisointiin. Itse olen käyttänyt jaottelun perusteena kahta kriteeriä. Ensimmäisessä arvioin 

luonnon semioottista roolia kuvassa. Onko luonnonympäristö pelkkä pakollinen tausta vai onko 

sillä merkittävä tehtävä kuvan merkitysten luomisessa? Toisena kriteerinä on kuvan paikka muussa 

kerronnassa. Jos kuva on osana ilmastonmuutoksen syitä esittävää sarjaa, luonnon rooli korostuu. 

Jos kuva taas vaikkapa konkretisoi Goren esittämiä päästökäyriä, paino on nähdäkseni enemmän 

ihmisen toiminnassa. Teollisuus kuvia on aineistossa yhteensä 11 kappaletta. Niistä kuudessa luon-

non semioottinen on pieni tai melko pieni. Seitsemässä tapauksessa kuvat ovat kontekstissa, joka 

korostaa ihmisen toimintaa. Tällä perusteella olen luokitellut kuvat yläkategoriaan ”ihminen”.   

 

Aineiston määrällisen erittelyn lisäksi sisällönanalyysiin kuuluu yleensä myös kvalitatiivinen osuus 

(Seppänen 2005, 145–146). Sisällönanalyysin kvalitatiivinen elementti tarkoittaa yleensä määrällis-

ten havaintojen pohdintaa ja liittämistä tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen. Tuloksista hae-

taan selittäviä vastauksia esitettyihin kysymyksiin. Omassa tutkimuksessani tämä tarkoittaa tulosten 

tarkastelua osana ilmastonmuutoksen julkista määrittelyä. Pohdin siis esimerkiksi sitä, millaisten 

ilmastonmuutokseen liittyvien aiheiden osuutta dokumentti vahvistaa ja mitkä taas jäävät vähem-

mälle huomiolle. Analysoin myös sitä, millaisia ilmastonmuutokseen liittyviä väitteitä kuvasuhteet 

sisältävät. Seppänen (2005, 149) puhuu aineiston tai tutkimuskohteen kulttuurisen paikan selvittä-

misestä. Tällä tavalla voidaan osin vastata Fisken (2001, 187) esittämään sisällönanalyysin mene-

telmälliseen ongelmaan. Fisken mukaan ongelmana on, että sisällönanalyysi jättää auki kiusallisen 

kysymyksen ”entä sitten”. Toisin sanoen havainnoille on löydettävä aiheeseen liittyvää relevanssia 

ja merkitystä, mitä sisällönanalyysi itsessään ei anna.  
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Sisällönanalyysiä on kritikoitu monelta muultakin kantilta. Kuvatutkimuksen osalta sisällönanalyysi 

keskittyy pelkästään kuvan muotoon. Sen sijaan sisällönanalyyttinen tutkimus ei pääse kahteen 

muuhun merkityksen syntymisvaiheeseen, eli kuvan tuotantoon ja vastaanottoon. On myös todettu, 

että sisällönanalyyttinen tutkimus ei hahmota kuvan – tai minkään muunkaan tutkittavan kohteen – 

kulttuurista merkitystä. Tämä on kuitenkin riippuvaista siitä, miten hyvin tutkija itse kykenee liit-

tämään kuvan piirteet kohteen kulttuuriseen ympäristöön. (Rose 2001, 56.) Vaikka tässä mainitut 

argumentit ovat sinänsä totta, nähdäkseni ei ole mielekästä kritikoida menetelmää siitä, mihin se ei 

yllä. Kaikilla menetelmillä on omat sokeat pisteensä. Tästä syystä esimerkiksi kuvatutkijalla on 

käytössään laaja menetelmällinen arsenaali: eri menetelmät kykenevät vastaamaan eri kysymyksiin. 

Yhtä hyvin semioottista kuva-analyysiä voidaan arvostella siitä, ettei menetelmä anna mahdolli-

suuksia suurten aineistojen käsittelyyn ja esimerkiksi toistuvuuksien tarkasteluun. Sisällönanalyysin 

vahvuus on juuri siinä, että sen avulla laaja aineisto voidaan kuvata tehokkaasti ja mahdollisimman 

yksiselitteisesti. Merkitysten syntymisen analysointi taas vaatii toiset keinot. Jos taas puhutaan ai-

neiston kulttuurisesta merkityksestä, sisällönanalyysiin mahtuu hyvin myös kvantifioidun aineiston 

kulttuurisen paikan pohdinta. Tältä osin sisällönanalyysin ei tarvitse jäädä hampaattomaksi.  

 

Menetelmää voidaan kritikoida myös siitä, että pelkät numerot eivät paljasta merkittävyyttä. Aineis-

tossa yleisenkin kuvan merkitykset rakentuvat paljon myös sen kautta, mitä kuvassa ei ole. Rose 

(2001, 66) puhuu näkymättömästä vastakohdasta (invisible opposite). Tähän sisällön analyysissä ei 

välttämättä perehdytä tarpeeksi. Puutetta voidaan kuitenkin paikata jälleen aineiston sanallisessa 

analyysissä, jossa voidaan pohtia monen muun asian ohessa sitä, mitä sellaista, mitä aineistossa 

voisi olla, siinä ei ole. Oman aineistoni kohdalla tällainen aihe ovat eläimet. Esimerkiksi jääkarhu 

on yleinen ilmastonmuutoksen kuvituksen aihe. Goren dokumentissa aihe esiintyy kuitenkin vain 

kerran, vaikka jäätiköt muuten ovat elokuvan merkittävä kuvitus aihe. Rosen esittämään ongelmaan 

voidaan vastata myös esimerkiksi semioottisella tutkimusotteella. Kuvia voidaan tarkastella para-

digmaattisten valintojen näkökulmasta. Tällöin keskeistä on juuri se, mitä kuvassa on ja ei ole. 

 

Rose (2001, 66) problematisoi sisällönanalyysiä myös siksi, että numeerinen laskenta ei paljasta 

kuvien vahvuutta suhteessa muuttujaan. Toisin sanoen analyysistä ei näy sitä, miten yksiselitteisesti 

tai toisaalta heikosti yksittäinen havaintoyksikkö edustaa muuttujan tiettyä arvoa. Sisällönanalyytti-

sessä tarkastelussa kuva joko edustaa tiettyä muuttujan arvoa tai ei edusta – edustavuuden voimak-

kuutta ei mitata. Kritiikki vaikuttaa perustellulta. Tältä osin vastuu jää nähdäkseni tutkijalle. Itse 

olen ratkaissut ongelman analyysissäni niin, että olen laskenut kyllin epäselvät kuvat luokkaan 

”muut”, joka sisältää hajanaisten kuva-aiheiden tai -suhteiden lisäksi vaikeasti lajiteltavat aineiston 
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edustajat. Tämän lisäksi sisällönanalyysi on Rosen (emt.) mukaan sokea kuvan havainnoitavien 

osien välisille yhteyksille lukuun ottamatta tilastollisia yhteyksiä. Tämäkin lienee totta. Nähdäkseni 

kritiikkiin sisältyy aiemmin mainittu vaatimus tai vähintään toive tutkimusotteen kaikenkattavuu-

desta. Tämä toive jää toteutumatta useimpien – ellei kaikkein – metodien kohdalla. Tutkijan tehtä-

väksi jää tällöin koota analyysin palasista merkityksellisiä teemoja ja havaintoja. Sisällönanalyysin 

laadullinen osuus korostuu jälleen.  

 

Kaikista tässä esitellyistä ongelmista huolimatta sisällönanalyysi lienee ainoa kuvatutkimuksen me-

netelmä, jolla esimerkiksi tässä tutkielmassa käsiteltävän kokoisia aineistoja voidaan mielekkäästi 

eritellä kokonaisuutena. Kuten luvun alussa mainitsin, usein sisällönanalyysi saa rinnalleen sen 

puutteita – tai pikemmin rajoituksia – kompensoivan menetelmän. Tämän menetelmän esittelen 

seuraavaksi. 

 

 

4.2 Semioottinen kuva-analyysi 

 

4.2.1 Semiotiikka, esi-isät ja nykysuuntaukset 

 

Semiotiikka on merkkien ja niiden toiminnan tutkimusta (Fiske 2001, 61). Semiotiikan peruson-

gelman voisi tiivistää seuraavasti: miten merkitykset syntyvät? Tarkentavasti voidaan kysyä, miten 

tietty tulkinta todellisuudesta syntyy ja mihin yksittäisen teon tai merkin merkitys perustuu. (Kune-

lius 2003, 153.) Veivon (2009, 8) mukaan semiotiikan tutkimuskohteena on semiosis, eli ”merkitys-

ten tuottamisen ja välittymisen prosessi, joka tapahtuu merkkien ja tekstien kautta, avulla ja ehdoil-

la.” Tällöin semiotiikan tutkimuskenttä ei rajoitu vain kieleen tai kuviin vaan kaikkeen inhimilliseen 

todellisuuteen, jossa merkityksiä muodostuu jatkuvasti. Esimerkiksi arpi voi olla onnettomuuden ja 

laaja kirjakokoelma sivistyneisyyden merkki. Veivo (emt., 9) tosin huomauttaa, että semiosista 

esiintyy inhimillisen todellisuuden lisäksi eläin- ja kenties myös kasvimaailmassa. Semiotiikka on 

kiinnostunut kaikesta merkityksen muodostumisesta. Veivo (emt. 10) toteaa myös, että merkityksiä 

vaikeammin hahmotettavaa tutkimuskohdetta on tuskin olemassakaan, sillä merkitykset muuttuvat 

alati esimerkiksi tulkitsijan ja viestintätilanteen mukaan. Tästä huolimatta merkityksissä on aina 

myös sosiaalisesti jaettua yhtäläisyyttä. Semiotiikan tehtävänä ei ole määritellä monista merkityk-

sistä oikeaa ja väärää (emt. 12). Sen sijaan merkitysten moninaisuus on myönnettävä semiotiikan 

haasteeksi.  
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Fisken (2001, 61) mukaan merkitysten kiemuroita voidaan hahmottaa kolmesta näkökulmasta. En-

simmäinen keskittyy erilaisiin merkkeihin, niiden ominaisuuksiin, tapoihin herättää merkityksiä ja 

merkkejä käyttävien ihmisten tapoihin suhteutua merkkeihin. Fisken (emt.) mukaan semiotiikan 

keskeisin käsite on juuri merkki, eli fyysisesti havaittava itsensä ulkopuolelle viittaava olio, jonka 

käyttäjät tunnistavat merkiksi. Veivo (2009, 18) tosin huomauttaa, ettei merkin käsitteellä ole nyky-

tutkimuksen kannalta riittävää analyyttistä terää. Sen sijaan tutkimuksessa esiintyvät enemmän ter-

mit, kuten teksti, diskurssi, ikonisuus ja indeksisyys. Toinen Fisken erottamista näkökulmista koros-

taa koodeja, eli merkityksiä välittäviä järjestelmiä. Koodien tutkija voi analysoida esimerkiksi sitä, 

miten erilaiset ja vaihtelevia tarpeita palvelevat koodit ovat muodostuneet. Kolmas korostus asettaa 

tutkimuksen keskiöön kulttuurin, jossa merkityksiä tulkitaan erilaisilla koodeilla. Näkökulma koros-

taa näiden kolme tekijän, eli kulttuurin, koodien ja merkkien, vuorovaikutusta. Omassa analyysissä-

ni korostuu merkkien näkökulma. Tutkin sitä, millaisia merkityksiä kuvat sisältävät ja miten merki-

tykset syntyvät. 

 

Hyvin usein semiotiikan teoreettinen kentällinen on jaettu kahteen joukkueeseen, eli strukturalisti-

seen ja pragmatistiseen suuntaukseen (ks. esim. Kunelius 2003, Fiske 2001 ja Seppänen 2005). 

Strukturalistinen suuntaus on keskittynyt erilaisten merkkijärjestelmien, kuten kielen tai vaatetuk-

sen, säännönmukaisuuksiin ja rakenteisiin. Tutkimussuunnan isänä pidetään sveitsiläistä kielitietei-

lijää Ferdinand de Saussurea. Hän jakoi kielen analyyttisesti kahteen osaan, puhuntaan ja kielijärjes-

telmään. Samanlainen jako yksittäiseen käyttöön ja järjestelmään soveltuu Saussuren mukaan mui-

hinkin merkkijärjestelmiin. Kielellä on silti Saussuren perinnössä korostunut merkitys. Strukturalis-

tisessa teoriassa merkitys syntyy järjestelmässä, joka sisältää säännöt kuhunkin yksittäiseen puhun-

taan. Säännöt määräävät, miten merkin kaksi puolta, merkitsijä ja merkitty, ovat suhteessa toisiinsa. 

Merkitsijällä Saussure tarkoitti merkin fyysistä ja havaittavaa osaa, kuten sanaa tai hahmoa valoku-

vassa. Merkitty puolestaan tarkoittaa merkitsijän herättämää miellettä tai käsitettä, ei siis ulkoisen 

todellisuuden kohdetta, johon merkitsijä viittaa. (Kunelius 2003, 155.) Merkki liittyy todellisuuteen 

vain sitä käyttävien viestijöiden merkittyjen kautta (Fiske 2001, 63). 

 

Saussuren mukaan se, että yksittäinen merkitsijä herättää juuri tietyn merkityn, on kielijärjestelmän 

koodien määräämää. Tuo koodi ei ole absoluuttinen vaan sopimuksenvarainen ja sosiaalisesti syn-

tynyt. Ei ole olemassa ylhäältä annettua syytä sille, miksi esimerkiksi merkitsijä ”aamu” viittaa kä-

sitteeseemme tuosta vuorokauden toiveikkaimmasta hetkestä. Sen määrää kielijärjestelmään kuulu-

va merkityksiä koskeva sopimus tai tapa. On syytä muistaa, että koodi ei ainakaan kielen tai valo-
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kuvauksen tapauksessa ole yksiselitteinen, vaan merkitsijät voivat liittyä useisiin erilaisiin merkit-

tyihin eri viestintätilanteissa. (Kunelius 2003, 154–157.) 

 

Strukturalistisen teorian mukaan merkitys syntyy merkkijärjestelmän sisällä myös toisella tavalla 

nimittäin erojen kautta (Kunelius 2003, 157–158). Tämä tarkoittaa sitä, että vaikkapa sana koivu saa 

merkityksensä suhteessa muihin puulajeja erotteleviin sanoihin, kuten mänty, kuusi tai lehmus. 

Koivu on koivu siksi, että se ei ole vaikkapa kuusi tai mänty. Merkkijärjestelmässämme ne on ero-

tettu toisistaan. Veivo (2009, 10) puhuukin merkistä Saussuren yhteydessä ”paikkana merkkijärjes-

telmässä”.  

 

Kieli on siis erotteluiden järjestelmä. Siksi merkitykset ja niiden rakentaminen sisältävät aina valin-

taa ja poisjättämistä. (Kunelius 2003, 157–158.)  Puhutaan paradigmaattisista valinnoista. Termi 

paradigma on peräisin venäläiseltä Roman Jakobsonilta (Seppänen 2005, 127). Sanalla tarkoitetaan 

merkkijärjestelmässä esiintyviä ryhmiä, ”merkkien naapurustoja”, joissa on kylliksi sisällöllisiä 

eroavuuksia mutta myös riittävästi samaa. Eri värejä tarkoittavat sanat ovat tästä käytännöllinen 

esimerkki. Myös esimerkiksi päähineet muodostavat paradigman, jolta pukeutuja valitsee itselleen 

sopivan. Paradigmoilta tehtyjä valintoja yhdistelemällä syntyy syntagma. Esimerkiksi lause, valo-

kuva ja asustekokonaisuus ovat syntyneet paradigmaattisten valintojen yhdistelyn tuloksena. Tiivis-

tetysti merkkien käyttäminen on siis aina valintaa ja yhdistelyä. (Kunelius 2003, 157–158.) Syven-

nyn paradigman ja syntagman käsitteisiin kuva-analyysin kannalta seuraavassa alaluvussa. 

 

Töttö (2000, 97–98) kritisoi strukturalistista ajattelua siitä, että tutkimussuunta irrottaa yksittäisen 

merkin merkityksen lähettäjästä tai merkin luojasta. Strukturalisti olettaa Tötön mukaan, että erilai-

set merkkijärjestelmät, kuten kieli, ovat tahdottoman merkityksen aluetta, merkkejä ilman lähettäjiä. 

Tötön mukaan sopimuksenvaraisella merkillä, kuten sanoilla tai liikennemerkeillä, on olemassa 

merkitys vain silloin, kun joku käyttää merkkiä tietoisesti aikomuksen tai sanoman välittämiseen. 

Niinpä esimerkiksi semiootikon täytyisi Tötön ajatusmallin mukaisesti kysyä, mitä valokuvaaja 

tarkoittaa ottamallaan kuvalla eikä mitä kuva (lähettäjän aikomuksista irrotettuna) merkitsee.  

 

Kritiikkiin voi vastata monella tavalla. Ensinnäkin Töttö jättää käsittelemättä ja kunnolla kritikoi-

matta Saussuren ajatuksen kielestä eroja tekevänä rakenteena. Jos tämä ajatus hyväksytään, eikö 

silloin ole oikeutettua väittää, ettei merkitys (eikä edes sen alkuperäinen rakentaminen) ole pelkäs-

tään lähettäjän käsissä? Tötön (2000, 89) ajatus kielen ja todellisuuden suhteesta ei näytä olevan 

kovin kaukana Saussuren ajatuksesta. Töttö nimittäin tähdentää, että esimerkiksi värien luokittelu ei 
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esiinny luonnossa vaan vain erilaisten ihmisyhteisöjen erotteluissa. Kun tähän lisätään Saussuren 

ajatus kielen koodien sosiaalisuudesta, näkemysten erot näyttävät pieniltä. Toiseksi tiukka lähettä-

jänäkökulma unohtaa sen, ettei merkitys synny lähetettäessä vaan viestin rakentamisen ja tulkinnan 

yhteisvaikutuksena. Tulkintaan vaikuttavat voimakkaasti myös erilaiset viestintätilanteet, merkkien 

lähettäjien ja lukijoiden sosiaaliset taustat ja niin edelleen. Kolmanneksi voidaan todeta, ettei se-

miotiikan lähtökohtana ole ymmärtää lähettäjää, vaan tutkia merkitysten rakentumista ja merkkien 

toimintaa kulttuurisina prosesseina. Tötön kritiikki on tosin kohdistettu strukturalistista semiotiik-

kaa laajempaan kokonaisuuteen. Arvostelu koskee myös strukturalistista selittämismallia sosiaalis-

ten ilmiöiden analyysissä, ja niiltä osin Tötön kritiikki on osuvaa tai vähintään kiinnostavaa (ks. 

Töttö 2000, 97–101).  

 

Semiotiikan toisen pääsuuntauksen, pragmatistisen semiotiikan perustajana pidetään yhdysvaltalais-

ta Charles Sanders Peirceä. Nimensä mukaisesti pragmatistinen semiotiikka korostaa käytännön 

tilanteiden roolia merkitysten synnyssä. Pragmatistisen teorian mukaan merkki herättää kokijansa 

mielessä tulkitsimen, joka muuttuu semiosiksessa, eli jatkuvassa merkitysten synnyttämisen ja välit-

tämisen prosessissa. Kokijan mielessä heräävä tulkitsin kehittyy, kun merkkiä käytetään erilaisissa 

tilanteissa ja merkin käyttäjän kokemus erilaisista viestintäyhteyksistä lisääntyy. Merkitykset eivät 

siksi ole luonteeltaan staattisia. Merkityksiä eivät määrää (ainakaan yksin) kielen tapaiset merkki-

järjestelmät vaan käytännön tilanteet ja viestijöiden kokemus. Merkitysten syntymisen kannalta on 

siis keskeistä se, milloin ja millaisessa tilanteessa merkkejä käytetään ja ketkä viestivät. Merkkien 

tulkinta sosiaalisessa tilanteessa perustuu pragmatistisen teorian mukaan merkin lähettäjän ymmär-

tämiseen. Tulkitsija pyrkii asettumaan lähettäjän asemaan ja ymmärtämään tämän tarkoitusperiä. 

(Kunelius 2003, 170–172.) Sivuhuomiona mainittakoon, että lähettäjän ymmärtämisen ajatus miel-

lyttäisi todennäköisesti Töttöä, jonka mukaan merkitysten irrottaminen viestin lähettäjästä on virhe.  

 

Merkitys on siis tavallaan sosiaalisen neuvottelun tulos. Pragmatistin mielestä sama pätee myös 

totuuteen. Mikä tahansa totuus ei kuitenkaan käy vaan on aina materiaalisen todellisuuden rajoitta-

maa. Tämä johtuu siitä, että merkityksillä on aina käytännölliset seurauksensa, eivätkä mitkä tahan-

sa merkitykset voi siksi saada yhteisön yleistä hyväksyntää. (Kunelius 2003, 173–174.) Ilmastopoli-

tiikka tarjoaa tästä hyvän esimerkin: koko talous-poliittisen järjestelmän uudelleenrakentamista 

edellyttävät näkemykset eivät saa yleistä hyväksyntää ja paneutunutta poliittista käsittelyä. Liian 

dramaattiset käytännön seuraukset estävät tulkintaa muodostumasta yleiseksi totuudeksi. Tietyissä 

sosiaalisissa piireissä tällainen tulkinta on toki hyvin mahdollinen. 
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Pragmatistinen semiotiikka nostaa esiin merkityksen sosiaalisuuden. Vaikka merkin kokijan mieles-

sä heräävä tulkitsin muuttuu kokemuksen myötä, merkitykset eivät pragmatistisen semiotiikan mu-

kaan ole yksilöllisiä vaan yhteisiä. Tulkitsimet kehittyvät loputtomissa sosiaalisissa tilanteissa, jois-

sa merkin tulkitsija pyrkii ymmärtämään lähettäjän tarkoitusperiä. (Kunelius 2003, 173.) Fiske 

(2001, 64) näyttää olevan asiasta eri mieltä. Erilaisten tulkitsimien syntymistä rajaa sosiaalinen ta-

pa, kuten tietty kieli. Sosiaalinen tapa kuitenkin sallii yhteiskunnalliseen sijoittumiseen tai yksilölli-

siin eroihin liittyvää merkityksen muuntumista. Aihe on monimutkainen, mutta semiotiikan kannal-

ta oleellinen. Jatkan kysymyksen käsittelyä seuraavassa alaluvussa, kun avaan konnotaation käsitet-

tä. Tässä vaiheessa riittää todeta, että merkitysten sosiaalisuus on semioottisen tutkimuksen kannal-

ta kiinnostavampi alue kuin tiukan yksilölliset tulkinnat.  

 

Oma analyysini kiinnittyy pääasiassa strukturalistiseen semiotiikkaan ja erityisesti Roland Barthesin 

käsitteisiin, joita esittelen tuonnempana. Tutkielmani kannalta pragmatismin tärkein oppi on merki-

tysten kontekstuaalisuus. Kun erittelen aineistoni esimerkkikuvien merkitysten muodostumista, 

joudun pohtimaan myös sitä, missä yhteydessä kuvat katsojalle esitetään. Yksi yleinen konteksti on 

esimerkiksi katsojan näkemys elokuvan genrestä. Jos katsoja kokee seuraavansa tiededokumenttia, 

hänen tulkintansa elokuvan kuvituksesta on tyystin toisenlainen kuin katsojan, joka ajattelee todis-

tavansa poliittista agitaatiota. Toinen merkittävä konteksti on katsojan ilmastonmuutokseen liittyvä 

tietomäärä. Tämä vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi elokuvassa nähtävien hirmumyrskykuvien 

tulkintaan. Kolmas tärkeä konteksti voi olla katsojan poliittinen kanta. Amerikkalaiskatsojien osalta 

demokraatti voi olla keskimäärin myönteisempi Goren sanomalle kuin republikaani. 

  

1980-luvulta lähtien jyrkkä koulukuntajako on alkanut purkautua. Tiukka tutkimussuunnan tunnus-

taminen ei ole kyennyt vastaamaan nykysemiotiikan ongelmiin tai avaamaan uusia kysymyksiä, 

vaan koulukuntien ja niiden käsitteiden välisiä kuiluja on pyritty silloittamaan. Syynä on ollut myös 

se, että tiukkojen käsitteellisten jakojen ei ole katsottu sopivan mutkikkaaseen ja häilyvään tutki-

muskohteeseen, eli merkityksiin ja niiden muodostumiseen. Moninaistuva käsitteistö antaa parem-

mat mahdollisuudet erilaisten tutkimuskohteiden käsittelyyn. Koulukuntajaon hämärtymisen lisäksi 

ominaista on ollut semiotiikan lähentyminen muiden tutkimussuuntausten ja tieteenalojen kanssa. 

Esimerkiksi Peircen ikonin ja indeksin käsitteitä on alettu käyttää laajasti taiteen, kulttuurin ja yh-

teiskunnan tutkimuksessa. Myös kognitiotieteessä, fenomenologiassa ja eksistentialismissa semioot-

tisia käsitteitä on otettu käyttöön. Ihmisen kognitiivisiä ilmiöitä on käsitelty esimerkiksi metafora- 

ja metonymia-käsitteiden avulla. Eero Tarasti on puolestaan kehitellyt eksistentiaalista semiotiik-
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kaa. Tunnusmerkillistä on ollut lisäksi merkitysten muodostumisen tutkiminen yhteiskunnallisen ja 

kulttuurisen toiminnan yhteydessä.  

 

Semioottista tutkimusta voidaan kritikoida monelta kantilta. Samalla kritiikki esittää vaatimuksia 

tutkijalle. Yleensä semioottisen analyysin otos on pieni. Siksi voidaan kysyä, miksi esimerkiksi 

suuresta kuvajoukosta on valittu juuri kyseiset otokset, miten hyvin ne vastaavat laajempaa kuval-

lista ilmaisun tapaa ja – mikä tärkeintä – kuinka toistettavaa analyysi on. Viimeinen kysymys voi-

daan konkretisoida niin, olisiko analyysin tulos lähellekään sama, jos tutkija vaihtuisi.  

 

Tutkimuksen toistettavuuden ongelmat liittyvät likeisesti polysemiaan ja tutkijan omaan positioon. 

Polysemian, eli monimerkityksisyyden, huomiotta jättäminen on eräs semiotiikkakritiikin yleisistä 

näkökohdista. Tutkimus ei voi lähteä siitä, että analysoitavalla kohteella on vain yksi, oikea ja tutki-

jalle paljastuva merkitys, sillä tämä ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa. Merkityksiä on aina monia. 

Polysemian unohtaminen on kritiikissä liitetty strukturalistiseen analyysiin, jossa merkitysten näh-

dään syntyvän merkkijärjestelmässä, eikä tulkinnallisille tilanteille aseteta yhtä merkittävää paino-

arvoa. (Rose 2001, 98.) Jos pragmatistisen ajattelun väitteistä on opittu, ymmärretään, että merki-

tykset ovat kontekstuaalisia, eli yhteyssidonnaisia. Esimerkiksi tulkitsijan henkilöhistoria ja silkka 

tulkintatilanne ovat tärkeitä tulkintayhteyksiä, jotka vaikuttavat merkin herättämiin tulkitsimiin. 

Siksi merkkejä on tieteellisessä analyysissä syytä tulkita myös ”vastakarvaan”. Tutkijan on kysyttä-

vä itseltään: mitä jos kuvan katsoja ei jaa kanssani samoja taustaoletuksia vaan onkin täsmälleen 

toista mieltä? Vastauksena kritiikkiin tutkijan on myös oltava perillä ja tehtävä selko omista positi-

oistaan suhteessa tutkittavaan aineistoon. uskottavuutta. Oman positioni ilmastonmuutokseen olen 

selvittänyt aiemmin. Suhtaudun ilmastonmuutokseen ja tieteen tuloksiin vakavasti. Tämän lisäksi 

olen tutkimusta tehdessäni saanut perehtyä ilmastonmuutokseen ja sen sosiaaliseen määrittelyyn 

keskivertokatsojaa enemmän. Tämän seurauksena osaan toivoakseni tulkita kuvia kriittisesti ja mo-

niulotteisesti ja suhteuttaa kuvien herättämiä merkityksiä ilmastotieteen tuloksiin.  

 

Yleistettävyyskritiikkiin vastattaessa on hyvä ottaa huomioon semiotiikan tutkimukselliset päämää-

rät ja lähtökohdat. Tavoitteena ei ole tulosten yleistäminen vaan merkityksen luomisen tapojen ana-

lyysi. (Rose 2001, 97.) Yleistäminen liittyy määrälliseen tutkimukseen, mitä semiotiikka ei ole. 

Tötön (2000, 75) tiukan jaon mukaan semiotiikka laadullisena menetelmänä ei voi vastata miten 

paljon -tyyppisiin kysymyksiin ja yleistää havaintojaan ainakaan tilastollisessa mielessä. Sen sijaan 

semiotiikka kysyy miten merkitykset muodostuvat tai millaisia merkityksiä merkki kantaa.  
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Semiotiikkaa on kritikoitu myös terminologisesta hienostelusta. Joskus yksinkertaiset havainnot on 

sanallistettu tarpeettoman monimutkaisesti ja uutta termistöä kehittämällä niin, että analyysiin on 

saatu tieteellistä sävyä. (Rose 2001, 98.) Kritiikin osuvuus on tietenkin tutkimuskohtaista. Termeillä 

taiturointi ei saa tähdätä analyysin ohuuden peittämiseen. Nähdäkseni tarpeeton kielellinen raskaus 

harvoin lisää tutkimuksen uskottavuutta. Selkeys sen sijaan antaa kuvan havaintojen ymmärtämises-

tä. Omassa analyysissäni käytettävät denotaation, konnotaation ja paradigman käsitteet kuuluvat 

semioottisen kuva-analyysin kulmakiviin, ja niiden analyyttinen anti on testattu lukemattomissa 

tutkimuksissa. Denotaation avulla kuvan ilmisisältö voidaan kuvata havainnollisesti. Konnotaatio 

taas kiinnittää huomion kuvien kulttuurisiin sivumerkityksiin. Paradigman käsite puolestaan antaa 

mahdollisuuden tarttua siihen, millaisista kuvallisen ilmaisun valinnoista konnotaatiot voivat johtua. 

Jako denotaatioon ja konnotaatioon antaa analyysille selkeän rakenteen. On silti muistettava, ettei 

ilmisisältöä ja kuvan herättämiä sivumerkityksiä voi erottaa toisistaan muuten kuin analyysin hel-

pottamiseksi.   

 

4.2.2 Kuvan semioottiset ominaisuudet 

 

Esittelin kuvan ikonisen, indeksisen ja metonyymisen ulottuvuuden valokuvan sosiaalista tehtävää 

pohtivassa luvussa. Kuvalla on kuitenkin myös muita merkittäviä semioottisia piirteitä, joita ana-

lysoin osana tutkimustani. Semioottisten ominaisuuksien lisäksi on syytä puhua myös semioottisista 

vaikutustavoista. Tällöin voidaan kysyä, miten ja millä semioottisilla tasoilla valokuva puhuttelee 

lukijaansa.  

 

Valokuvaan samoin kuin esimerkiksi kieleen liittyvät edellä esitellyt käsitteet paradigmaattisuus ja 

syntagmaattisuus. Seppäsen (2001, 128) mukaan paradigma tarkoittaa yksikköjoukkoa, jonka yksit-

täisillä edustajilla on yhteisiä piirteitä mutta myös eroja. Paradigmalta valitaan merkitysten raken-

tamisprosessissa yksi edustaja. Lukuisten paradigmaattisten valintojen tuloksena syntyy syntagma, 

eli kokonaisuus. Valokuvauksessa paradigmaattisia valintoja tehdään kameran, kuvaustilanteen ja 

kuvan tasolla. Kuvaaja voi valita kameran asetuksista esimerkiksi itselleen sopivan polttovälin, va-

lotusajan ja objektiivin. Toiseksi kuvaajalla voi olla mahdollisuus vaikuttaa kuvattavan kohteen 

sisältämiin paradigmaattisiin valintoihin, kuten kuvattavan mallin vaatetukseen, taustaan tai yksin-

kertaisesti kuvattavaan kohteeseen. Esimerkiksi luonnonmullistusaihetta kuvittavalla journalistisella 

kuvaajalla on mahdollisuus valita luonnonkatastrofien paradigmalta. Kuvan tason valintoihin Sep-

pänen laskee esimerkiksi kuvakulman ja tarkan kuvaushetken, millä puolestaan on vaikutusta esi-
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merkiksi kuvattavan kohteen asentoon tai (ihmisen kohdalla) ilmeeseen. Näiden valintojen seurauk-

sena syntyy syntagmaattinen kuva. 

 

Paradigman ja syntagman osalta oleellista on nähdäkseni nimenomaan valinta, eli se, mikä näkyy ja 

mikä ei ja miten näkyy ja miten ei. Ei ole yhdentekevää, mikä ilmiö esimerkiksi valitaan ilmaston-

muutoksen kuva-aiheeksi. Tällöin liikutaan merkityksen denotaatiotasolla, johon siirryn seuraavak-

si. Toisaalta paradigmaattisilla valinnoilla voidaan vaikuttaa paljon siihen, millaisia konnotaatioita 

kuva ja sen kohde lukijassa herättää. Käytän esimerkkinä ilmastonmuutosmielenosoitusta. Jos ku-

vaaja valitsee laajan kuvakulman ja suuren etäisyyden mielenosoittajiin, voidaan ajatella, että kuva 

herättää lukijassa joukkovoiman – tai sen puutteen – sivumerkityksiä. Jos kuvaaja valitsee kohteek-

seen yksittäisen osallistujan tai pienen tunnistettavan joukon mielenosoittajia, voi olla, että kuvassa 

korostuvat karnevaalin ja vaikkapa kansalaistottelemattomuuden mielikuvat. Tämä riippuu tietenkin 

siitä, millaisia kohteita kuvaaja löytää ja valitsee puhumattakaan lukijan taustoista ja ajatustavoista.  

 

Denotaation ja konnotaation käsitteet avaavat valokuvan ja muiden merkkijärjestelmien semiootti-

sia ominaisuuksia hieman eri näkökulmasta kuin aiemmin esitellyt käsitteet. Denotaation ja konno-

taation avulla päästään nähdäkseni lähemmäs merkitysten yleistä anatomiaa. Denotaatio ja konno-

taatio liittyvät kaikkeen merkityksellistämiseen. Käsitteet ovat lähtöisin Roland Barthesilta. Hän 

jakoi merkityksen kahteen tasoon. Denotaatio tarkoittaa merkin yleisimmin hyväksyttyä ja selvintä 

ilmimerkitystä. Denotaatiota kutsutaan siksi ensimmäisen tason merkitykseksi. Esimerkiksi siltaa ja 

autoa esittävän kuvan ensimmäisen tason merkitys on auto ja silta. Konnotaatiolla taas viitataan 

merkin kulttuurisempaan merkitykseen, joka syntyy, kun merkki kohtaa lukijan mielenliikkeet ja 

kulttuuriset arvot ja käsitykset. Barthesin jaottelussa konnotaatio kuuluu merkityksellistämisen toi-

seen tasoon. (Fiske 1992, 113.)  

 

Niin kuin denotaation määritelmästä näkyy, tämän tason merkitysten ajatellaan olevan yhteisiä tie-

tyn kieliryhmän ja kulttuurin edustajille (Kunelius 2003, 164). Esimerkiksi sanan ”meri” denotatii-

viset tulkinnat ovat todennäköisesti kieliryhmän sisällä hyvin samanlaiset, ja jokainen ymmärtää 

ainakin jossain määrin, mitä sana tarkoittaa. Todennäköisesti myös valokuva merestä tunnistettai-

siin kohteekseen helposti. Myös konnotaatioon liittyy jaettuja merkityksiä kieliyhteisön sisällä 

(emt.). Fiske (1992, 113) allekirjoittaa ajatuksen, mutta puhuu konnotaatioista denotaatiota subjek-

tiivisempana tai ainakin intersubjektiivisempana merkityksen ulottuvuutena. Merkin herättämissä 

konnotaatioissa on myös subjektiivinen puoli eikä pelkästään kulttuurisesti jaettu merkitys. Esimer-

kiksi kalastajan ja luonnonsuojelijan sanalle ”meri” antamat sivu- tai lisämerkitykset voivat olla 
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hyvin erilaiset. Siinä, missä meri kalastajalle merkitsee todennäköisesti ainakin elinkeinon edelly-

tystä, luonnonsuojelijalle meri voi merkitä sinänsä arvokasta luonnonympäristön osaa ja lajien 

elinympäristöä, joka vaatii suojelua esimerkiksi kalastusta vähentämällä. Tällä tavalla konnotaatiot 

kertovat merkin lukijan kulttuurisesta taustatiedosta ja ajatusmaailmasta. Tätä subjektiivisemmalla 

tasolla meren voi tulkita rauhoittavaksi luonnonympäristöksi, jonka ääressä on hyvä hiljentyä tai 

vaikkapa kirjoittaa runoja. Tässä meri liittyy yksilölliseen tunnemaailmaan eikä niinkään sosiaali-

sesti opittuun ajatukseen, vaikkakin on selvää, että meren kokeminen rauhoittavaksi on yleistä. To-

siasiassa merkityksen subjektiivisen ja kulttuurisen puolen erottaminen toisistaan on tavattoman 

vaikeaa jo siksikin, että ihmisen yksilöllinen minuus muodostuu sosiaalisesti. Tähän problematiik-

kaan en tämän enempää paneudu. Sosiaalisen ja yksilöllisen limittyminen toisiinsa on joka tapauk-

sessa semioottisestikin kiinnostava asia. 

 

Yhteiskuntatieteessä lienee kuitenkin hedelmällisempää pyrkiä pureutumaan merkitysten sosiaali-

seen puoleen subjektiivisen sijasta.  Kunelius (2003, 164) antaa tähän yhden perustelun toteamalla, 

että konnotaatiot ovat myös merkityksenantoon liittyvän valtataistelun ainesta. Yleisiksi vakiintu-

neet konnotaatiot kertovat tietyn todellisuuden tulkintatavan ylivallasta muihin nähden. Tätä ylival-

taa voidaan horjuttaa tarjoamalla mediasisältöihin uudenlaisia tulkintoja todellisuuden piirteistä. 

Valokuvauksen tämä tarkoittaa esimerkiksi ilmiöiden kuvaustapojen luovaa muuntelua ja kuvatta-

vien kohteiden tavanomaisuutta horjuttavia valintoja. Fisken (1992, 114) mukaan konnotaatio tar-

koittaakin merkin rakentajan näkökulmasta sitä, miten jokin on kuvattu. Denotaatio puolestaan tar-

koittaa sitä, mitä on kuvattu. Auringonlaskun aikaan kuvattu puhtaan sininen meri herättää täysin 

toisenlaiset konnotaatiot kuin harmaana päivänä kuvattu roskainen rantaviiva. Fisken mukaan kon-

notaatiot syntyvät siis pitkälti representoimisen tavoista. Van Leeuwen (2003, 97) on tästä Fisken 

kanssa eri mieltä. Van Leeuwen toteaa, että konnotaatiot liittyvät sekä kuvauksen kohteeseen että 

esittämisen tapaan. Nähdäkseni kysymyksessä on jälleen sekä–että- eikä joko–tai-kysymys. Vaikka 

esittämisen tapa eittämättä voi välittää erilaisia konnotatiivisia merkityksiä, myös esittämisen koh-

teisiin liittyy kulttuurisia toisen tason merkityksiä. Tämä näkyy hyvin aiemmin mainitsemastani 

meriesimerkistä. Riippumatta kuvauksen tavasta merkin kokija liittää mereen tiettyjä merkityksiä 

oman taustansa ja ajatusmaailmansa mukaisesti. Toisaalta meren kuvaustapa kertoo paljon kuvan 

luojan merelle antamista merkityksistä. Kuvien semioottisessa analyysissä on paneuduttava molem-

piin. 

 

Denotaatioiden ja konnotaatioiden lisäksi valokuva saa merkityksiä myyttisellä tasolla. Myytti on 

nyt mainituista Barthesin termeistä hankalin analysoitava. Myytti-sanaa käytetään monessa merki-
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tyksessä, ja tutkijan on pysyttävä erityisen tarkkana halutessaan pysyä johdonmukaisesti esimerkik-

si bartheslaisten myyttien analyysissä. Vaihtoehtoisena myyttimääritelmänä mainittaakoon Claude 

Levi-Straussilta peräisin oleva myyttikäsitys, jossa myytit nähdään kulttuurille perimmäisiä aiheita 

käsittelevinä, vastakohtapareja rakentavina tarinoina (Kunelius 2003, 166–169). Tämän lisäksi 

Barthesin myytti-ajatuksen ymmärtämisen tekee hankalaksi, että aihetta käsitellään semiotiikan 

oppikirjoissa varsin vaihtelevilla tavoilla. Usein denotaatio, konnotaatio ja myytti esitellään toisis-

taan erillään ilman, että niiden välttämättömiä kytköksiä tuodaan kunnolla esiin. Varsinkin konno-

taation ja myytin erottaminen toisistaan on jopa harhaanjohtavaa, jos käsitteiden kytköksiä ei tehdä 

selväksi. Yhtä lailla harhauttavaa on esittää käsitteet saman kategorian termeinä. Toisaalta esimer-

kiksi Van Leeuwen (2003, 97) puhuu myytistä ja konnotatiivisesta merkityksestä synonyymeinä 

eikä erittele käsitteiden suhteita sen enempää. 

 

Barthes (1973/2003, 51–53) painottaa, että myytti on viestinnän muoto, omanlaisensa kieli. Se ei 

ole merkin herättämä mielle tai merkkijärjestelmän ulkoinen viittauksen kohde. Se ei myöskään ole 

viestinnässä syntyvä merkitys, vaan merkityksen toisen tason kieli. Merkityksen toisella tasolla en-

simmäisen tason (denotatiivinen) merkki, kuten merkiksi ymmärretty ruusu, on merkitsijä. Sen he-

rättämä toisen tason merkitty on konnotaatio. Ruusu voidaan käsittää esimerkiksi romanttisen rak-

kauden merkiksi. Siinä, missä ensimmäisen tason merkitys perustui kielisysteemiin, toisella tasolla 

merkitsijän ja merkityn sitoo yhteen myytti. Toisen tason merkitykset, eli konnotaatiot, siis perustu-

vat myyttiin eivätkä esimerkiksi kielijärjestelmän eroihin.  

 

Mistä tahansa todellisuuden ilmiöstä voidaan puhua myyttisesti. Se, mitkä aiheet ovat kulloinkin 

myyttisen puheen kohteena, vaihtelee. Barthes oli kuitenkin sitä mieltä, että toiset käsitteet antautu-

vat toisia helpommin myyttisen puheen aiheeksi kuin toiset. (Barthes 1973/2003, 51, 53.) Siksi 

myytin esimerkkeinä käytetään usein ruusua laajempia sosiaalisia ilmiöitä. Vanhakantaisissa myy-

teissä on käsitelty esimerkiksi hyvää ja pahaa tai elämää ja kuolemaa. Nykyaikaisemmat myytit, 

joita Barthes analysoi, käsittelevät usein esimerkiksi sukupuolisuutta, rahaa, menestystä tai muuta 

yhteiskunnallista aihetta. Helpon esimerkin tarjoaa myyttinen puhe naisesta kodin hoitajana ja jälke-

läisten kasvattajana. Merkitys näyttää saavan tukea luonnosta, sillä imettäminen ja synnyttäminen 

ovat naiseuteen liittyviä piirteitä. (Fiske 1992, 115–117, 119.) Barthesin (1973/2003, 53) mukaan 

myytti rakentuu tosiasiassa historiallisessa merkitysten ketjussa. Myyttinen puhe esimerkiksi nai-

sesta näkee vain tuon ketjun viimeiseksi syntyneen merkityksen ja jättää sen historian huomiotta. 

Näin myyttinen puhe pönkittää tiettyjä merkityksiä. Nykyaikainen käsitys naisesta on tietenkin 
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edellä esitettyä monivivahteisempi, eivätkä vallitsevatkaan myytit ole horjumattomia. Vallitsevilla 

käsityksillä on aina vastakäsitykset, ja sama pätee myytteihin. (Fiske 1992, 115–117, 119.) 

 

Valokuvauksen kannalta myytti tavallaan edeltää viestintätekoa (Fiske 1992, 116–117). Valokuvaa-

jan tai muun kuvallisen viestijän mielessä on tietty myyttiin perustuva konnotaatio kuvattavasta 

kohteesta. Kyseiset myytit realisoituvat valokuvissa erilaisina kuvauksellisina valintoina. Ne taas 

voivat herättää kuvan lukijoissa erilaisia konnotaatioita ja tukea erilaisia myyttisiä käsityksiä todel-

lisuudesta. Tällä tavalla kuvat voivat tukea yhteiskunnassa vallitsevaan asemaan noussutta myyttiä 

tai vastustaa sitä esittämällä aiheesta myyttiä vastustavan tulkinnan. On hyvä muistaa, että kuvan 

kokijan konnotaatiot eivät perustu vain kohteen esittämisen tapoihin vaan myös kohteeseen itseensä 

liittyviin myyttisiin puhetapoihin. 

 

Tutkielmani kannalta tärkeät käsitykset luonnon ja ihmisen suhteesta sisältävät paljon myyttistä 

ainesta. Esittelin neljä ilmastomyyttiä Goren dokumenttia käsittelevässä luvussa. Niiden lisäksi käy-

tän analyysissäni neljää luontoaiheisia myyttisiä. Luontokäsityksiä tutki 1980-luvulla ekologi Buzz 

Holling, joka löysi kanadalaisten metsänhoitajien puheesta kolme erilaista luontomyyttiä. Myö-

hemmin hänen työtään täydensi neljännellä myytillä Michael Thompson. Yhden käsityksen mukaan 

luonto on pohjimmiltaan hyväntahtoinen tai suopea (benign). Tämän käsityksen mukaan ympäristö-

riskit ovat hallittavissa. Vaikka ihminen vaikuttaa ympäristöön, lopulta luonto palautuu ihmiselle 

vaarattomaan ja suotuisaan tilaan. Tälle vastakkainen käsitys pitää luontoa herkkänä, haavoittuvana 

ja jopa väliaikaisena (ephemeral). Ihminen voi tämän käsityksen mukaan horjuttaa luonnon tasapai-

noa peruuttamattomasti ja menettää kontrollinsa luonnonympäristöön. Jonnekin edellä mainittujen 

välimaastoon sijoittuu myyttinen käsitys luonnosta kestävänä ja sitkeänä (perverse/tolerant). Ihmi-

nen ei tämän myytin mukaan hallitse luontoa täydellisesti, mutta oikein hallinnoituna luonnonym-

päristö kestää kovaakin kuormitusta hyvin. Ilmastonmuutos ei tässä käsitystavassa ole merkitykse-

tön, mutta sen oikeaoppinen käsittely vaatii lisätietoa ja tutkimusta. Viimeinen neljästä luontomyy-

tistä pitää luontoa arvaamattomana ja oikukkaana (capricious). Luonto koostuu tämän käsitystavan 

mukaan lukemattomista osatekijöistä, joista ihminen on vain yksi. Siksi ympäristö ei ole ihmisen 

hallittavissa, vaan esimerkiksi ilmastoon liittyviä riskejä syntyy jatkossakin. (Hulme 2009, 189–

190.)  

 

Edellä esitellyt myytit voivat tarjota kiinnostavan ja valaisevan työkalun myös ilmastokuvituksen 

analyysiin. Näin analyysissä päästään luontoon liittyvien merkitysten syvätasolle ja nähdään, mil-
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lainen laaja ajatuskokonaisuus on kuvin esittämistapojen taustalla. Samalla voidaan paljastaa se, 

kuinka yhtenäinen dokumentin luontokäsitys lopulta on.  
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5 Analyysi 

 

Analyysini on kaksivaiheinen. Sisällönanalyyttisessä osassa luokittelen kuvia eri perustein. Aivan 

ensiksi esittelen aineiston erilaisia kuvasuhteita, eli missä suhteessa yksittäinen kuva on sitä edeltä-

vään. Näin teen siksi, että kuvasuhteet ovat koko analyysin ymmärtämisen kannalta keskeisiä. Ku-

vasuhteiden erittely paljastaa esimerkiksi kuvakerrontaan sisältyviä syy–seurausväitteitä ja antaa 

yksittäisen kuvan analysointiin arvokasta tietoa kontekstista. Seuraavaksi jaan kuvat karkeasti kate-

gorioihin niiden aiheen mukaan ja tarkennan niiden denotatiivista sisältöä alaluokkien avulla. Sen 

jälkeen tarkastelen kuviin sisältyvää käsitystä luonnosta ja ihmisestä sekä niiden suhteesta. Ana-

lysoin eri käsitysten yleisyyttä ja käyn aineistoa läpi esimerkkikuvien kautta. Olen valinnut kutakin 

ihmis- tai luontokäsitystä hyvin edustavan esimerkin semioottista analyysiä varten. Esimerkkikuvil-

la havainnollistan sitä, miten luonto- ja ihmiskäsitykset muodostuvat. Luokittelussa on mukana 172 

kuvaa. Suhdeanalyysissä aineisto kasvaa 259 kuvaan, kun myös havainnekuvat ovat mukana eritte-

lyssä.  

 

 

5.1 Kuvasuhteet ja niiden merkitys 

 

 

Avaan ensiksi laatimieni kuvasuhteiden merkitykset, 

sillä niiden tunteminen on koko luokittelun ymmärtä-

misen kannalta olennaista. Kuvasuhteet tarkoittavat siis 

kunkin kuvan suhdetta edelliseen kuvaan. Tässä vai-

heessa otos sisältää myös havainnekuvat, jotta analyysi 

tavoittaisi elokuvan koko kuvallisen rakenteen. Välillä 

kuvien suhdeketju katkeaa esimerkiksi niin, että Goren 

luento-osuudesta siirrytään elämänkerralliseen jaksoon. 

Suhdeketju voi tietenkin katketa myös niin, että Gore 

yksinkertaisesti siirtyy aiheesta toiseen, jolloin kuvien 

suhde jää löyhäksi tai sitä ei ole ollenkaan. Kun kat-

kokset jätetään pois laskuista, kuvasuhteita kertyi yh-

teensä 236.  

 

SUHTEEN TYYPPI MÄÄRÄ  

Argumentin jatko 94 (36%) 

Kehittely 69 (27%) 

Vertaus 17 (7%) 

Seuraus 16 (6%) 

Syy 7   (3%) 

Esimerkki/konkretisointi 7   (3%) 

Vastakohta/mitä tapahtuu 7  (3%) 

Vastakohta/mitä voisi olla 7   (3%) 

Mittakaava/yleiseen 6   (2%) 

Mittakaava/yksittäiseen 4   (2%) 

Selitys 2   (1%) 

Ei suhdetta tai suhde epäselvä 

Yht. 

22 (9%) 

258 

Taulukko 1: Kuvasuhteet 
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Selvästi yleisimmät suhdeluokat ovat argumentin jatko ja kehittely. Samaa argumenttia jatkavassa 

kuvien sarjassa seuraava kuva antaa lisäesimerkin edellisen kuvan väitteestä. Tällainen kuva suhde 

nähdään esimerkiksi aivan dokumentin alussa, jossa kuvataan luonnon paratiisimaisuutta neljällä 

peräkkäisellä kuvalla. Toinen esimerkki argumentin jatkosta on helleaallon kuvittaminen elokuvan 

alkupuolella. Ensimmäisessä kuvassa on auto kuumana väreilevässä ilmassa, toisessa kuvassa sa-

massa ympäristössä ovat sähkölangat, kolmannessa kaupunki ja niin edelleen. Kuvat eivät tuo mer-

kityksellistä lisätietoa vaan antavat näytteitä samasta väitteestä, eli siitä, että ilmastonmuutos aiheut-

taa haitallisia helleaaltoja. Argumenttia jatkava kuvasuhde on niin lavea, että analyysissä on otetta-

va huomioon, mitä argumenttia kuva jatkaa. Näin myös teen seuraavassa kuvakategorioita erittele-

vässä luvussa.  

 

Kehittelevissä kuvasuhteissa argumenttia tarkennetaan ja siitä annetaan lisätietoa. Suuri osa kehitte-

levistä kuvasuhteista on havainnekuvien välillä, mutta niitä esiintyy myös muussa aineistossa. Esi-

merkkinä mainittakoon kuvasarja, joka kertoo Golf-virran mahdollisen hidastumisen tai pysähtymi-

sen haitoista Euroopassa. Kuvasarjan edetessä katsojalle esitetään puuston, rakentamisen ja infra-

struktuurin kärsimiä haittoja. Kuvat siis tuovat olennaisesti lisää tietoa luonnonilmiön seurauksista.  

 

Joskus kehittelevien ja samaa argumenttia jatkavien kuvasuhteiden erottaminen toisistaan on vaike-

aa. Tällöin olen pitänyt kriteerinä sitä, miten erottelevaa ja uutta kuvan tuoma tietoaines on. Uuden 

esimerkin antaminen samasta asiasta ei ole argumentin viemistä eteenpäin. Todettakoon lopuksi, 

että kehittävä kuvasuhde on tavallaan kuvasuhteista viattomin. Argumentin kehittäminen ei yleensä 

sisällä vahvaa pyrkimystä vaikuttaa katsojaan emotionaalisilla kuvilla, vaan katsojalle tarjotaan 

lisätietoa. Tämä pitää tietenkin paikkansa vain siinä tapauksessa, että kuvien tiedottava sisältö on 

tieteellisesti oikeaa. Aina näin ei ole, kuten analyysissä käy ilmi. 

 

Vertaus on kuvasuhteena selkeä. Siinä kuva tarjoaa edelliselle kuvalle selkeän kehityksellisen ver-

tailukohdan. Tällöin edellytyksenä on totta kai, että kuva on otettu samasta paikasta tai että vertaillu 

koskee täsmälleen samaa kehitystä. Ehdottomasti tärkeimmät vertailevat kuvat aineistossa ovat vuo-

ristojen jäätiköiden sulamista esittävät kuvaparit. Ne tarjoavat katsojalle selkeää ja arkijärkeen sopi-

vaa todistusaineistoa ilmastonmuutoksen etenemisestä ja vaikutuksista. Vertaavat kuvasuhteet ovat 

näin yksi elokuvan tiedollisen todistamisen kulmakivistä.  

 

Yksi dokumentin kuvallisen esittämisen kannalta kiinnostavimmista kuvasuhteista on seuraus. Täl-

laisessa suhteessa kuva esittää edellisen kuvan esittämän ilmiön oletetun seurauksen. Seuraavassa, 
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kuvatyyppejä esittävässä luvussa paneudun tarkemmin siihen, mitkä ilmiöt kuvasarjassa asetetaan 

syy–seuraussuhteeseen. Mainittakoon tässä, että yleisiä seurauksia ovat esimerkiksi pyörremyrskyt 

ja jäätiköiden sulaminen mutta mukana on myös inhimillistä kärsimystä esittäviä kuvia. Seuraus-

suhteessa olevat kuvat edustavat elokuvassa sitä, mitä tapahtuu, jos Goren ehdottamiin ilmaston-

muutoksen torjuntatoimiin ei ryhdytä. Ne edustavat uhkaa. Toki tällainen funktio on myös muilla 

kuin seuraussuhteessa olevilla kuvilla. 

 

Hieman harvinaisempi, mutta retoriselta sisällöltään yhtä merkittävä kuvasuhde on syy. Tällöin ku-

va kertoo, mikä aiheuttaa edellisen kuvan ilmiön. Samoin kuin seurausta esittävissä kuvissa myös 

syy-kuvissa on se kiinnostava puoli, että ilmastonmuutoksesta puhuttaessa syy–seuraussuhteet ovat 

monimutkaisia ja hankalasti yksilöitäviä. Suhdeanalyysi paljastaa elokuvassa tarjottavat selitykset. 

Tietyn syyn tai seurauksen tarjoavan kuvan lisäksi analyysissä on tietenkin keskityttävä myös sii-

hen, mille kuva tarjoaa syyn tai seurauksen. Kuvasuhde selitys tulee hyvin lähelle syytä. Selittävät 

kuvat antavat tieteellisen ja yksityiskohtaisen esityksen siitä, miten edellisen kuvan ilmiö tapahtuu. 

Tällaisessa suhteessa on aineistossa vain kaksi kuvaa, mutta olen nimennyt suhteen erikseen sen 

selkeyden vuoksi.  

 

Dokumentissa rakennetaan visuaalista dynamiikkaa muuttamalla mittakaavaa yksittäiseen tai ylei-

seen suuntaan. Tällainen kuvasuhde nähdään esimerkiksi elokuvan alussa, kun idyllistä joen penk-

kaa esittävästä kuvasta siirrytään tarkastelemaan maapalloa avaruudesta. Mittakaavan muuttaminen 

yleisestä yksittäiseen tarjoaa katsojalle lisää konkretiaa viemällä katsojan tapahtumapaikalle. Ylei-

seen vietynä mittakaavan muutos asettaa yksittäisen ilmiön laajempaan asiayhteyteen ja antaa kat-

sojalle näin merkittävää lisätietoa ilmiöstä. Mittakaavan muutosta tarkemmin rajattu kuvasuhde on 

esimerkki/konkretisointi. Konkretisoiva kuva antaa esimerkin täsmälleen samasta aiheesta, jota 

edellinen kuva käsittelee. Usein valokuva tai videoleike konkretisoi tilastoa tai käyrää. Esimerk-

kisuhde osoittaa, että käyrän osoittama ilmiö esiintyy myös luonnossa. Tässäkin valokuvan indeksi-

nen ominaisuus on keskeinen: kaaviokuva voi hämätä, mutta valokuva kaavion ilmiöstä lisää väit-

teen uskottavuutta.  

 

Vastakohta on retorisesti elokuvan polttavimpia kuvasuhdeluokkia. Vastakohtatyyppejä on kaksi: 

mitä voisi olla ja mitä tapahtuu. Ensin mainittu vastakohta ilmentää toivottua todellisuuden tilaa, 

jälkimmäinen taas ei-toivottua nykyisyyttä. Yksi esimerkki tästä on elokuvan alkupuolella osassa, 

jossa esitellään vuoristoissa tapahtunutta jääkerroksen hupenemista. Alaskan vuoriston jäätilannetta 

esittävästä kuvasta siirrytään esteettiseen kuvaan jäätiköstä, vuoristosta ja havumetsästä päivän 
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paisteessa. Kuva edustaa idyllistä luontoa koskemattomana ja pyrkii vaikuttamaan katsojaan luon-

non kauneuden avulla. Samalla kuva esittää sen, mitä edellisen kuvan kehitys uhkaa. Seuraavaksi 

katsojalle näytetään sulavaa jäätikköä, joka on vastakohtasuhteessa edelliseen idylliin. Se palauttaa 

katsojan todellisuuteen ja näyttää, miten edellisen kuvan idyllinen ympäristö on vaarassa.  

 

 

5.2 Visuaaliset rakennuspalikat 

 

 

Kuten taulukosta ilmenee, suurin osa aineiston kuvista 

on luontokuvia. Niiden osuus on hieman yli puolet. Toi-

seksi suurimman luokan muodostavat luonnon kohteita 

ja ihmisiä sisältävät kuvat. Neljännes kuvista edustaa tätä 

kuvatyyppiä. Pelkästään ihmisiä sisältävät kuvat ovat 

pienin luokka. Niitä on aineistosta alle viidennes. Ihmisiä 

esittäviin kuviin kuuluvat myös ihmisen toimintaa käsit-

televät kuvat, vaikkei niissä ihmisyksilöä olisikaan. Ne 

kuvat, joissa luonnon ja ihmisen vuorovaikutus on ilmei-

nen, olen laskenut ihmistä ja luontoa esittäviin kuviin. 

Tällaisia kuvia ovat esimerkiksi vihreää teknologiaa kä-

sittelevät kuvat, joissa varsinainen kohde, kuten tuuli-

voimaturbiini, on tarkoituksellisesti sijoitettu luonnon 

miljööseen. Ihmiskuviin taas olen laskenut mukaan ne 

aineiston yksiköt, joissa luonnonympäristön osuus on 

minimaalinen tai kuvan ottamisen kannalta pakollinen. 

Tällaisia kuvia ovat esimerkiksi monet teollisuutta esit-

tävät otokset. Toisaalta lähes yhtä monissa teollisuusku-

vissa luonnon rooli on kuvan merkitysten kannalta kes-

keinen. Tästä syystä teollisuutta esittävien otosten luokit-

telu yläkategorioihin oli ongelmallista. Olen halunnut 

pitää teollisuuskuvat yhtenä luokkana, sillä denotatiivisen sisältönsä puolesta ryhmä on selkeästi 

muista erottuva. Olen luokitellut kuvat ihmiskuviksi, sillä suurimmassa osassa luonnon rooli on 

ennemmin triviaali kuin keskeinen. Suurin osa kuvista myös esiintyy asiayhteydessä, jossa nimen-

KUVA-AIHE MÄÄRÄ  

Luonto 99 (57%) 

    jäätikkö 46 

    pyörremyrsky 14 

    vesistöt 10 

    metsä ja vesistö 8 

    metsä 8 

    maapallo 8 

    eläin 2 

    muut 3 

Luonto ja ihminen 46 (27%) 

    luonnonmullistus 20 

    aineelliset vahingot 9 

    vihreä teknologia 6 

    helleaalto 5 

    ihmisen aiheutt. haitat 3 

    muut 3 

Ihminen 27 (16%) 

    teollisuus 11 

    tiede 6 

    hätä/kärsimys 6 

    muut 

Yht. 

4 

172 

Taulukko 2: Kuva-aiheet 
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omaan ihmisen toiminta korostuu. Seuraavaksi käyn läpi jokaisen kuvaluokan ja tutkin kuvien suh-

teita toisiinsa. 

 

5.2.1 Luontokuvat ja mihin niitä käytetään 

 

Silmiinpistävää luontokuvien osalta on, että lähes puolet niistä on jäätikkökuvia. Tätä ei voine kui-

tenkaan pitää yllätyksenä, kun otetaan huomioon jäätikkökuvien merkittävä rooli yleisessä ilmas-

tonmuutoksen visuaalisessa konstruoinnissa. Cottlen (2009, 506–507) mukaan jäätiköt olivat yksi 

yleinen kuva-aihe, kun ilmiön käsittely mediassa lisääntyi IPCC:n neljännen arviointiraportin jäl-

keen. Toisin päin ajateltuna Gore on varmasti osaltaan ollut tukemassa jäätikkökuvien asemaa il-

mastonmuutoksen kuvittamisessa. Dokumentti hyödyntää Greenpeacen vuonna 1997 käyttämää 

strategiaa viestittää ilmastonmuutoksen todellisuudesta sulavien mannerjäätiköiden avulla. Green-

peace on visualisoinut ilmastonmuutosta myös jäätiköiden sulamisen osoittavien vertailukuvien 

avulla. (Doyle 2007, 130, 140). Jäätikkökuvien laajaan käyttöön on todennäköisesti vaikuttanut 

niiden sopivuus yleisön arkijärkeen: kun ilmasto lämpenee, tuntuu selvältä, että jäätiköt sulavat. 

(Doyle 2009a, 279.) Jäätiköt ovat näin ilmastonmuutoksen indeksi ja sellaisena muita elokuvassa 

esitettyjä luonnonilmiöitä vakuuttavampi. Esimerkiksi seuraavaksi käsiteltävät hirmumyrskyt ovat 

paljon kiistanalaisempia ilmastonmuutoksen seurauksia.  

 

Jäätiköt tarjoavat katsojalle myös keinon havaita itse luonnossa tapahtuvia ajallisia muutoksia toisin 

kuin monet muut luontokuvat. Goren elokuvassa ajallisella vertailulla on merkittävä rooli. Kaikista 

jäätikkökuvista 30, eli suurin osa, on ajallisesti vertailevia. Suurin osa niistä näytetään dokumentin 

alkupuolella pitkässä sarjassa, jossa vuoristojäätiköiden sulamista tarkastellaan eri puolilla maail-

maa. Kuvasuhteiden tarkastelu osoittaa, että sarja kertoo ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousun 

seuraukset. Ennen vuoristojäätikkösarjaa nähdään käyrä ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kehi-

tyksestä. Suoraan tai saman argumentin jatkona ilmakehän lämpenemisen seurauksista kertoo 25 

jäätikkökuvaa. Tosin kun otetaan huomioon elokuvan perimmäinen väite ilmastonmuutoksen todel-

lisuudesta, vaarallisuudesta ja ihmisen roolista sen aiheuttajana, lähes kaikki jäätikkökuvat voidaan 

ajatella seuraussuhteeseen ilmaston lämpenemisen kanssa.  

 

Jäätikkökuvat muodostavat näin merkittävän tiedollisen todistusvälineen Goren sanomalle. Vah-

vimmillaan todistusvoima on sulamista vertailevissa jäätikkökuvissa. Katsojat näkevät kuvien yh-

teydessä vuosiluvut. Kun tämä yhdistetään valokuvan indeksisyyteen ja sen tuomaan totuusoletuk-

seen, vaikutus on vahva: kamera on ollut paikalla kuvaparin molemmilla hetkillä, ja muutokset nä-
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kyvät selvästi. Kuvan totuusoletusta lisää elokuvan käsittäminen dokumentiksi. Näin kuvien todis-

tusvoima rakentuu kolmen tekijän, valokuvan indeksisyyden, dokumentin oletetun tosiasiapohjai-

suuden ja luonnon ilmentämän selvän kehityksen varaan. On huomattavaa, että kaikista jäätikköku-

vista vain viidessä jäätikkö ei sula. Nämä kuvat merkitsevät sitä, mitä voisi olla, eli edustavat kos-

kematonta luontoa ja toivottua tulevaisuutta. Neljä jäätikkökuvaa edustaa puolestaan ei-toivottua 

nykyisyyttä asettumalla mitä tapahtuu -suhteeseen edellisen, jollain tavalla toivottua tilaa esittävän 

kuvan kanssa. Jo mainittujen kuvasuhteiden lisäksi kolme jäätikkökuvaa konkretisoi havainnekuvi-

en tietoainesta, kaksi kehittelee tiedollista argumentaatiota ja yksi vie mittakaavan yleisestä yksittäi-

seen. Neljän jäätikkökuvan suhteet muihin kuviin jäivät epäselviksi.   

 

Toiseksi yleisin luontokuva-aihe on pyörremyrsky. Niitä on aineistossa 14 kappaletta. Retorisesti 

merkittävimmässä roolissa on hirmumyrsky Katrina, joka vetoaa erityisesti amerikkalaiskatsojiin. 

Pyörremyrskykuvista kolme esittää Katrinaa. Luonto-kategorian hirmumyrskykuvista suurin osa on 

satelliittikuvia. Niissä myrskyt on kuvattu ylhäältäpäin niin, että ilmiön koko suhteessa maa-

alueisiin korostuu. Koon korostamisen lisäksi kuvien tehoa lisätään esittämällä myrskykuvat mitta-

vana sarjana. Elokuvan alkupuolella katsojan silmille vyörytetään 11 kuvan sarja pyörremyrskyjä 

eri puolilta maailmaa. Katsojalle muodostuu näin helposti käsitys hirmumyrskyjen määrän kasvusta, 

vaikka on todettu, että pyörremyrskyjen lisääntyminen on kyseenalainen ilmastonmuutoksen seura-

us (IPCC 2007). Kuvat ovat kuitenkin osa ilmastonmuutoksen seurauksia esittävästä sarjasta, ja 

kuten todettua, kuviin ei sisälly konditionaalia. Kuvat kertovat, että näin on, vaikka tässä tapaukses-

sa voi olla toisinkin. Kuvien tiedollinen teho riippuu tietenkin myös katsojan kyvystä arvioida il-

mastonmuutoksen luonnontieteellisiä seikkoja. Vaikka kuvilla on vahva emotionaalinen funktio, 

johon palaan seuraavassa luvussa, kuvasuhdeanalyysi paljastaa, että pyörremyrskyt esitetään eloku-

vassa ilmastonmuutoksen suorina seurauksina. Yhtä lukuun ottamatta kaikki hirmumyrskykuvat 

ovat seuraussuhteessa ilmastonmuutoksen kehittymistä esittäviin havainnekuviin. Tämä altistaa 

elokuvan ilmastotieteelliselle kritiikille. Yksi kuvista esittää hirmumyrskyt laajojen aineellisten tu-

hojen syynä. 

 

Vesistöä esittävillä kuvilla on elokuvan visualisoinnissa osin samanlainen tehtävä kuin pyörremyrs-

kykuvilla. Ne esitetään yleensä mannerjäätikön sulamisen ja siten ilmastonmuutoksen seurauksina. 

Samalla kuvat rakentavat pelottavaa kuvaa tulevaisuudesta, jossa ilmastonmuutos on karannut ihmi-

sen hallinnasta ja merivesi valtaa merkittävän osan tärkeistä asuinalueista. Luonto-kategorian vesis-

tökuvista seitsemän esittää merenpinnan nousua rannikkoalueilla, kuten New Yorkissa ja Pekingis-

sä. Kuvat sopivat hyvin dokumenttikäyttöön, sillä esimerkiksi tiedelehtien tai kirjojen sivuilla kat-
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soja ei itse pääse seuraamaan animoitua merenpinnan nousua. Nämä kuvat ovat seuraussuhteessa 

Grönlannin sulamiseen. Kuvien esittäminen sarjana eri puolilta maailmaa rakentaa yleisyyden mer-

kityksiä ja lisää näin ilmiön vakavuutta.  

 

Yhdistettynä metsiin vesistöt saavat elokuvassa aivan uudenlaisen roolin. Metsä ja vesistö -kuvissa 

vesistöä edustaa rauhallisesti virtaava joki, jonka edessä ja takana on vehreää metsikköä. Näitä ku-

via nähdään sekä elokuvan alussa että lopussa. Itse asiassa kuvat dokumentin alussa ja lopussa ovat 

täsmälleen samat. Näin elokuvan visuaaliseen kerrontaan rakennetaan kokonaista, harmonista ym-

pyrää. Verrattuna merenpinnan nousua esittäviin kuviin, metsä ja vesistö -kuvien mielikuvafunktio 

edustaa toista äärilaitaa; merenpinnan nousu – samoin kuin pyörremyrskyt – rakentavat mielikuvaa 

ei-toivotusta tulevaisuudesta. Idylliset metsä ja vesistö -kuvat puolestaan edustavat menneisyyttä, 

nykyhetkeä ja toivottua tulevaisuutta, jossa vaarallinen ilmastonmuutos saadaan torjuttua. Toisaalta 

kuvat edustavat katsojalle myös sitä, mitä ilmastonmuutoksen seurauksena voidaan menettää: har-

moninen, koskematon luonto. Kaksi kuvaa edustaa vastakohtaa metsäkadolle, kaksi taas jäätiköiden 

sulamiselle. Näin metsää ja vesistöä esittävät kuvat edustavat toivottua asiantilaa ja voivat siten 

motivoida katsojaa ilmastotyöhön.  Tähän aiheeseen paneudun tarkemmin, kun erittelen aineiston 

kuvien tapoja representoida luonto ja ihminen sekä niiden välinen suhde. 

  

Pelkkää metsää esittäviä kuvia on aineistossani kahdeksan kappaletta. Tälläkin kuva-aiheella on 

melko tarkasti rajattu oma roolinsa elokuvan visuaalisessa kokonaisuudessa. Neljässä kuvassa kah-

deksasta metsät ilmentävät ilmastonmuutoksen ja ihmisen toiminnan suoria seurauksia. Hakattua 

sademetsää esittävä kuva taas näyttää yhden jäätiköiden sulamisen ja siten ilmastonmuutoksen 

syyn. Jäljelle jääneet kolme metsäkuvaa puolestaan liittyvät ruoan ja veden tarpeen kasvuun. Metsi-

en avulla osoitetaan, mitä ilmastonmuutoksen mahdollisesti mukanaan tuoma kuivuus ja nälänhä-

dän yleistyminen aiheuttaa luonnonympäristöille. Näin metsäkuvien funktiona on toimia ihmisen 

toiminnan uhrina, mihin palaan tarkemmin myöhemmin. Ylipäätään vaikuttaa siltä, että kuvaluokil-

la on hyvin rajattu määrä tehtäviä dokumentissa, vaikka epäilemättä suuri osa esimerkiksi luontoa 

esittävistä kuvista sopisi moneen erilaiseen funktioon. 

 

Viimeisen määrällisesti merkittävän luontokuvatyypin muodostavat maapalloa esittävät kuvat. 

Metsä- ja vesistökuvien kanssa maapallokuvat liittyvät ympäristöä voimakkaasti estetisoivaan ku-

vasarjaan elokuvan alkuun. Näitä estetisoivia kuvia on aineistossa viisi kappaletta. Loput kolme 

osuvat elokuvan kerronnan murroskohtiin, eikä niillä ole selkeää yhteyttä muihin kuviin. Yhteenve-

tona voidaan todeta, että maapallon rooli Goren elokuvan ilmastonmuutoskuvituksessa on vedota 
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katsojan esteettiseen silmään ja viehättää kauneudellaan. Näin ne metsä ja vesistö -kuvien tavoin 

edustavat sitä, minkä suojelemisen puolesta Gore puhuu. Kuvien merkityksiin pureudun tarkemmin 

luonto- ja ihmiskuvien analyysissä. 

 

5.2.2 Luonto ja ihminen 

 

Luonnon ilmiöitä ja ihmisiä sisältävistä kuvista 20, eli hieman alle puolet esittää luonnonmullistuk-

sia. Kuvaluokan yleisin aihe on hirmumyrsky Katrina, johon liittyy 13 kaikista luonnonmullistus-

kuvista. Muita pyörremyrskyjä tässä kategoriassa ei esiinny. Yhden kuvan aiheena on äärimmäinen 

kuivuus, ja loput kuusi esittävät ihmisiä tulvassa. On selvää, että Katrinalla on erityinen merkitys 

amerikkalaisyleisölle, ja siksi se on myös tehokas ilmastovaikuttamisen väline. Sen avulla voidaan 

palauttaa katsojan mieleen katastrofin herättämä tunteet, kuten pelko ja huoli, sekä muistot. Katrina 

tuo ilmastonmuutoksen amerikkalaiskatsojan lähelle. Samalla kuvat rakentavat motivaatiota välttää 

kyseiset ilmiöt tulevaisuudessa. Kuvien taustalla voidaan nähdä myös sisäpoliittinen tarkoitusperä, 

sillä Bushin hallintoa kritisoitiin voimakkaasti kyvyttömyydestä vastata New Orleansin kohtaamaan 

katastrofiin. Mediatekstien lisäksi aiheesta on julkaistu lukuisia tieteellisiä tutkimuksia, mutta niihin 

ei ole tässä syytä paneutua. Hirmumyrskykuvien emotionaalista tehoa lisätään elokuvan alussa näyt-

tämällä sarja myrskykuvia idyllisten ja vehreiden luontokuvien jälkeen. Näin rakentuu voimakas 

vastakkainasettelu kahden tulevaisuuskuvan välille: tuleva voi tuoda tullessaan rauhaa ja idylliä tai 

kaoottista sekasortoa. Luonnonmullistuskuvat tukevoittavat hirmumyrskyn merkitystä elokuvan 

kuva-aiheena, kun mukaan lasketaan aiemmin läpi käydyt luonto-kategorian pyörremyrskyt. Jääti-

köiden ohella hirmumyrsky on toinen erityisen yleinen kuva-aihe. 

 

Kuten todettua äärimmäisten luonnonilmiöiden liittäminen ilmastonmuutokseen on paljon kyseen-

alaisempaa kuin esimerkiksi jäätiköiden sulamisen pitäminen ilmastonmuutoksen seurauksena. Täs-

tä huolimatta viisi hirmumyrskykuvaa esitetään teollisen tuotannon ja hiilipäästöjen seuraukseksi. 

Myös Katrina liitetään ilmastonmuutokseen esittämällä kuvasarjan edellä ilmastonmuutoksen vai-

kutus meriveden lämpötilaan, tuulen voimakkuuksiin ja myrskyjen kosteuden määrään. Täten kaik-

ki hirmumyrskyjä sisältävät luonnonmullistuskuvat esitetään tavalla tai toisella ilmastonmuutoksen 

seurauksina. Aineiston kuudesta tulvakuvasta kaksi liitetään mannerjään sulamiseen ja loput neljä 

ovat konkretisointeja Mumbain kohonneesta tulvakäyrästä. Elokuvan ainoa kuivuutta esittävä kuva 

on sademäärän laskun konkretisointi.  
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On tärkeää huomata, että vaikka hirmumyrskyjen esittäminen ilmastonmuutoksen seurauksena on 

aina kyseenalaista, myrskykuvat osallistuvat joka tapauksessa ilmiöön liittyvien mielikuvien raken-

tamiseen. Ilmastonmuutoksesta ja sen seurauksista vain harvalla on henkilökohtaisia kokemuksia. 

Siksi todistusvoimaltaan heikoilla mutta tunteellisesti vahvoilla kuvilla on mahdollisuus vaikuttaa 

voimakkaasti katsojan käsitykseen tulevaisuudesta ilmastonmuutoksen yhteiskunnassa. Tulevaisuu-

destahan ilmastonmuutoksessa ja siten myös sen viestimisessä pitkälti on kysymys. 

   

Toiseksi yleisin ihmistä ja luontoa käsittelevä kuvaluokka esittää aineellisia vahinkoja. Kuten odot-

taa saattaa kuvaluokan yleisin tehtävä on olla todisteena ilmastonmuutoksen aineellisista seurauk-

sista. Omaisuusvahinkojen syiksi tarjotaan dokumentissa tulvia, pyörremyrskyä sekä Arktisten alu-

eiden lämpenemistä. Vaikka aineelliset vahingot kuvaluokkana vaikuttaa retorisesti valjulta esimer-

kiksi katastrofikuvien rinnalla, taitavalla kuvauksen kohteiden valinnalla kuviin saadaan vaikutta-

vuutta. Esimerkiksi kuvat kallistuneesta ja siltaan törmänneestä öljylautasta ja tulvan aiheuttamasta 

henkilöautopinosta viestittävät vaikuttavasti luonnon ääri-ilmiöiden voimaa ja ilmastonmuutokseen 

kytkettynä antavat tukea Goren retoriikalle. Kenties kuvien retorinen mahti perustuukin ihmisen ja 

hänen rakentamansa miljöön ja luonnon voiman vastakkainasetteluun: äärimmäisten luonnonilmiöi-

den edessä ihmiskunnan rakennelmat vaikuttavat korttitaloilta. Aineelliset vahingot ovat elokuvan 

visuaalisessa kerronnassa yksi ilmastonmuutoksen konkreettinen seuraus lisää. 

 

Helleaalto on jälleen yksi kuvaluokka, joka määrällisesti ei ole koko elokuvan mitassa kovin mer-

kittävä, mutta jonka retorinen polte tekee siitä kiinnostavan. Kaikki viisi hellekuvaa näytetään kat-

sojalle parin minuutin jaksossa. Samoin kaikki viisi otosta ovat esimerkkisuhteessa edellisiin kuviin 

tosin niin, että kaksi viidestä on selviä esimerkkejä ja loput kolme saman argumentin jatkoja. Kuvat 

konkretisoivat helletilastoja, jotka varsinkin Euroopan osalta ovat dramaattisia: vuoden 2003 helle-

aalto vaati kymmeniä tuhansia uhreja. Helleaaltokuvissa aihetta ei kuitenkaan esitetä ihmisuhrien tai 

kärsimyksen kautta, vaan helteessä paistuvat autot, sähkölinjat ja kaupunkiympäristö. Helle konkre-

tisoituu kuvissa väreilevänä ilmana, ja näin kuvat viestivät polttavaa kuumuutta. Vallitsevana värinä 

kuvissa on punainen. Kuvien tarkempiin merkityksiin perehdyn analyysin toisessa vaiheessa. 

 

Samoin kuin jäätikkökuvat, hellekuvat tuntuvat liittyvän suoraan ilmastonmuutokseen ja sopivat 

siksi hyvin arkijärkisiksi ilmastonmuutoksen todisteiksi, vaikka yksittäisiä kuumia kausia on vaike-

aa vakuuttavasti liittää maapallon yleiseen lämpenemiseen. Viimeksi esitetty ajatus pätee myös ai-

emmin esiteltyihin hirmumyrskykuviin. Kenties tässä näkyy ilmastonmuutoksen kuvalliselle vies-

tinnälle asettama haaste. Monimutkainen ja laaja ilmiö on voitava representoida jotenkin myös vi-
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suaalisesti, ja viestijä joutuu ottamaan tiedollisia riskejä. Emotionaalisesti tehokkaat kuva-aiheet 

eivät välttämättä saisi ilmastotieteilijöiden varauksetonta hyväksyntää. Tämä ei tietenkään tarkoita, 

etteivätkö kuvat silti voisi olla tehokkaita poliittisen vaikuttamisen välineitä.  

 

Pieni kuuden kuvan ryhmä esittää vihreää teknologiaa. Kuvat nähdään aivan elokuvan lopussa, kun 

Gore kertoo mahdollisuuksista ilmastonmuutoksen hillintään. Kuvat esittävät aurinkopaneeleja, 

tuulivoimaloita, joukkoliikennettä ja henkilöautoa. Kaikki kuusi kuvaa jatkavat mitä voisi olla -

argumenttia. Kuvasarja seuraa joukkoa mustavalkokuvia, joissa nähdään ympäristön kannalta hai-

tallisia aiheita, kuten liikennettä ja väestön paljoutta. Tämä vastakkainasettelu lisää kuvien tehoa. 

Vastakohtaisuutta syventää se, että ihmiskunnan haitallisia piirteitä kuvataan mustavalkoisesti, kun 

taas ympäristön kannalta edulliset toimintatavat esitetään väreissä. Kuva-aiheet on eksplisiittisesti 

sijoitettu luonnon maisemaan, ja näin korostetaan tietyn teknologian yhteensopivuutta ympäristön 

hyvinvoinnin kanssa.  Vihreää teknologiaa esittävissä kuvissa konkretisoituu ekologisen moderni-

saation diskurssi: radikaaleja yhteiskunnallisia muutoksia tai taloudellista uudelleenajattelua ei tar-

vita, kunhan toivotunlainen teknologia saadaan kyllin yleiseen käyttöön. Tätä puolta kuvituksesta 

käsittelen myöhemmin.  

 

Viimeinen erittelemäni kuvaluokka tässä kategoriassa käsittelee ympäristön kannalta haitallista 

ihmisen toimintaa. Näitä kuvia on aineistossa vain kolme, mutta kuvat erottuvat selvästi omaksi 

luokakseen yksinkertaisesti sisältönsä vuoksi. Kaksi kolmesta kuvasta liittyy metsään ja sen tu-

hoamiseen. Yhdessä kuvassa mies sahaa sademetsäpuuta, toisessa kuvassa on palavaa metsää ja 

mies palava soihtu kädessään. Molemmat kuvat liittyvät dokumentissa argumenttiin, että ihmispo-

pulaation sekä ruoan ja veden kysynnän lisääntymien aiheuttavat tarpeen tuhota metsiä viljelymaa-

alan kasvattamiseksi. Kuvia ennen Gore näyttää katsojalle kuvaajat maapallon kasvavasta ihmisvä-

estöstä sekä lisääntyvästä veden ja ruoan tarpeesta. Tämän jälkeen leikataan suoraan metsän tuhoa 

esittäviin kuviin. Samalla soihtua kantava mies esitetään metsäkadon syyksi. Kolmas ihmisen hai-

tallista toimintaa esittävä kuva sisältää öljynporauslautan ja sulanutta jäätä. Lautan tupruttama savu 

ja tuli korostavat sitä käsitystä, että öljyn poraaminen osaltaan aiheuttaa jäätiköiden sulamista, eli 

ilmaston lämpenemistä. Kuvalla ei ole selkeää suhdetta mihinkään aiempaan aineiston kuvaan. Seu-

raavassa luvussa esiteltävät teollisuutta käsittelevät kuvat tulevat ainakin funktionsa kannalta lähelle 

tässä käsiteltävää kuvaluokkaa. Olen kuitenkin pitänyt ne erillään toisistaan selkeyden vuoksi: näin 

kuvien yläkategoriat, eli luonto, ihminen sekä luonto ja ihminen, on voitu käsitellä erikseen.   
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5.2.3 Ihminen ja ihmisen toiminta 

 

Määrällisesti merkittävin ihmistä tai hänen toimintaansa käsittelevän kategorian kuvista esittää teol-

lisuutta ja päästöjä. Näitä kuvia on aineistossa 11 kappaletta. Kuten aiemmin totesin, teollisuusku-

vat olisi voinut sijoittaa myös luonto ja ihminen -kategoriaan. Päädyin lukemaan kuvat ihmiskuvik-

si, sillä ihmisen toiminnalla on kuvissa dominoiva rooli suhteessa luonnon ympäristöön, vaikka 

silläkin on kuvien merkitysten kannalta tärkeä tehtävä. Kaksi teollisuuskuvaa on syysuhteessa kas-

vihuoneilmiön voimistumiselle. Kuvat esitetään katsojalle heti kasvihuoneilmiötä selittävän ani-

maatiokuvan jälkeen. Kolme teollisuuskuvaa antaa esimerkin hiilidioksidipäästöjen kasvusta. Ennen 

niitä nähdään kuvaaja maa- tai aluekohtaisista hiilipäästöistä. Mainittujen yhteyksien lisäksi teolli-

suus representoidaan elokuvan alkupuolella jään sulamisen, maastopalojen ja lisääntyvän kuivuuden 

syynä. Kolme teollisuuskuvaa liittyy Goren elämänkertaan, eikä niillä näin ole selkeää suhdetta 

muuhun kuvitukseen. Teollisuuden osalta kuvallisen konstruoinnin tavat ovat huomattavan ekspli-

siittisiä. Analysoin esimerkkikuvia tarkemmin tuonnempana, mutta tässä vaiheessa mainittakoon, 

että kuvissa teollisuus taas uhkaavan ja synkeän sävyn. Räikeä kuvittamisen tapa tuo etualalle Go-

ren teollisuuteen liittämät konnotaatiot: teollisuus ja sen aiheuttamat hiilipäästöt ovat vakava uhka 

ja koko teollisuus merkittävä ilmastonmuutoksen syy. 

 

Tiede on ihmiskuvien toiseksi yleisin aihe. Kaikki kuusi, tiedekuvaa esittävät jäätiköiden tutkimista. 

Kuvat seuraavat laajaa sarjaa sulavista vuoristojäistä, ja osoittavat, että jäätiköistä todella saadaan 

tietoa ilmastonmuutoksen historiasta. Tiedekuvien funktiona näyttää näin olevan vakuuttaa katsoja 

siitä, että tieto ilmastonmuutoksesta on luotettavaa. Katsoja on varmasti kohdannut lukemattomia 

ilmastonmuutokseen liittyviä käyriä, mutta se, mistä käyrien tieto saadaan, voi olla epäselvää. Tä-

hän tiedekuvat vastaavat. Samalla kuvat korostavat jäätiköiden roolia ilmastonmuutoksen todistee-

na.  

 

Ihmiskuvien dramaattisin ja tunteisiin vetoavin luokka lienee hätä/kärsimys. Kaikki kategorian kuu-

si kuvaa liittyvät hirmumyrsky Katrinaan, ja, samoin kuin luonnonmullistuskuvat, ne esitetään me-

rien lämpenemisen, tuulen voimakkuuden kasvun ja myrskyjen kosteuspitoisuuden lisääntymisen 

syynä. Siten kärsimyskuvat liitetään elokuvan kerronnassa ilmastonmuutokseen. Kärsimyskuvat 

kuuluvat dokumentissa samaan sarjaan edellä mainittujen luonnonmullistuskuvien kanssa, mutta 

selvyyden vuoksi ne on eritelty toisistaan. Kärsimyskuvissa pääpaino on selvästi ihmisessä. Toisin 

sanottuna luonnon osuus kuvien denotatiivisessa sisällössä on olematon. Kuvissa nähdään joukoit-

tain Katrinalta suojautuneita ihmisiä, tunnistamattomia suuren jäähallin lattialla makaavia hahmoja 
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ja hirmumyrskyn uhreja yleisessä sekasorrossa. Luonnonmullistukset liitetään näin inhimilliseen 

kontekstiin, ja itse ilmiöihin liittyy enemmän suoraa tunteellista sisältöä kuvauskohteiden kärsimys-

ten muodossa. Kuvien konnotaatioita ja tapoja rakentaa ihmisen ja luonnon suhdetta käsittelen seu-

raavassa luvussa. 

  

Ihmiskuvaluokan muut-kategoria pitää sisällään liikennettä ja väestötiheyttä käsitteleviä kuvia. Elo-

kuvan lopussa esitettävät kuvat ovat harmaasävykuvia. Kuvista kaksi esittää liikenneruuhkaa, yksi 

täpötäyttä kävelykatua ja yksi tiheää asutusta. Kuvat viestivät tehokkaasti massaliikenteen ja paisu-

van väestömäärän haittoja, ja kuvaustapa herättää helposti negatiivisia konnotaatioita kuvan katso-

jassa. Kuvat ovat vastakohtasuhteessa aiemmin esiteltyihin tiedekuviin, jotka edustivat teknologian 

”puhtautta” ja mahdollisuuksia ja jotka näytetään elokuvassa heti liikennekuvien jälkeen. Liikenne- 

ja väestökuvat korostavat suurkaupunkien, liikenteen ja tiheän asutuksen ”likaisuutta” ympäristön 

näkökulmasta tarkasteltuna.   

 

 

5.3 Millainen ihminen, millainen luonto ja millainen suhde? 

 

Tässä alaluvussa kaivaudun kuvien ilmisisällön sijasta syvemmälle dokumentin visuaalisen kerron-

nan merkityksiin. Olen luokitellut aineiston kuvat havainnekuvia lukuun ottamatta sen perusteella, 

millainen käsitys kuvassa on luonnosta, ihmisestä sekä ihmisen ja luonnon suhteesta. Tällä tavalla 

voidaan nähdä syvemmälle elokuvan ilmastonmuutoskäsityksiin ja saada tietoa siitä, millaiset ih-

mis- ja luontokäsitykset elokuvassa ovat keskeisiä. Rikon tähän asti noudattamani kaavan käsitellä 

kuvia pääaiheluokkien mukaisesti. Olen niputtanut eri pääryhmien kuvia niiden sisältämän luonto- 

tai ihmiskäsitysten perusteella. Näin olen tehnyt siksi, että merkityksiltään yhtenevien kuvien käsit-

tely samassa yhteydessä paljastaa elokuvan erilaisten luonto- ja ihmiskäsitysten painotukset. Tällä 

tavalla tutkielmani pysyy myös luettavampana, kun tekstin osien välille ei synny hankalia viittaus-

suhteita. Havainnollistan jokaista luonto- ja ihmiskäsitystä esimerkkikuvien semioottisella analyy-

sillä. Tässä käytän apunani paradigman sekä Barthesin denotaatio- ja konnotaatiokäsitteitä. Käytän 

analyysissäni apuna myös Hulmen ilmastomyyttejä sekä Hollingin ja Thompsonin luontomyyttejä. 
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5.3.1 Ihmisen haavoittama luonto 

 

 

Aloitan yleisimmästä ihmisen ja luonnon esit-

tämistavasta, jossa luonto kuvataan haavoittu-

vaksi ja ihmisen aiheuttamalle kuormitukselle 

herkäksi. Ihminen puolestaan esitetään luonnon 

kannalta haittana. Tällaisia kuvia on aineistossa 

yhteensä 80 kappaletta, eli hieman vajaa puolet 

koko aineistosta. Leijonan osa ryhmästä on 

luontokuvia. Kuvat sisältävät pelkästään luon-

non elementtejä ja representoivat luonnon haa-

voittuvana. Sulavat jäätiköt muodostavat sel-

västi yleisimmän kuva-aiheen. Niiden osuus 

koko ryhmästä on noin puolet. Toiseksi suurin 

tähän ryhmään kuuluva kuvaluokka esittää ihmistä ja ihmisen toimintaa. Ne konstruoivat ihmisen 

toiminnan ympäristön kannalta haitalliseksi. Merkittävin kuva-aihe tässä luokassa on teollisuus. 

Ihminen ja luonto -kategoriasta vain kolme kuvaa konstruoi ihmisen ja luonnon suhteen ympäristön 

kannalta vahingolliseksi. Käyn tarkempaan analyysiin suurimman ryhmän, eli luontokuvien kautta. 

 

Luonnon haavoittuvuus on aineistossa yleisin luonnon esittämisen tapa. Kuvissa ihmisen toiminnan 

jälki näkyy, mutta ihminen ei. Tähän luokkaan kuuluvat myös ne kuvat, jotka kyllin eksplisiittisesti 

kuvaavat luonnon haurautta ilman näkyvää ihmisen aiheuttamaa haittaa. Tällä tarkoitan lähinnä 

kuuluisan Earthrise-otoksen tyyppisiä kuvia maapallosta mustaa avaruutta vasten. Earthrise oli en-

simmäinen avaruudesta käsin otettu kuva maapallosta. Vuonna 1968 otetun kuvan vaikutus oli niin 

suuri, että siitä tuli yksi laajan ympäristöherätyksen sytykkeistä. Earthrisen tapaiset kuvat Maasta 

olen laskenut tähän luokkaan, sillä yleinen tulkinta kuvista on ollut se, että maapallo näyttäytyy 

kuvissa yksinäisenä, pienenä ja hauraana vasten mustaa avaruutta. (Connor 2009.) Ne maapalloku-

vat, joissa haurauden konnotaatio ei ole ilmeinen, eivät kuulu tähän kuvaryhmään.  

 

Selvä enemmistö luonnon haavoittuvaksi konstruoivissa kuvissa on jäätiköillä, joita on muutenkin 

suurin osa kaikista luontokuvista. Jäätiköillä on näin elokuvassa kaksoisfunktio: toisaalta niiden 

avulla vakuutetaan katsoja ilmastonmuutoksen todellisuudesta, toisaalta ne osoittavat ympäristön 

haurautta ja herkkyyttä ihmisen kuormitukselle. Ympäristön haurautta esittävistä kuvista 42 on jää-

KUVALUOKKA MÄÄRÄ 
Luonto haavoittuvana 62  

    jäätikkö 42 

    metsä 8 

    maapallo 7 

    eläin 2 

    vesistöt 1 

    muut 2 

Ihminen ympäristöongelmana 15 

    teollisuus 11 

    muut 4 

Ihminen luonnon haittana 

Yht. 

3 

80 (47%) 

Taulukko 3: Haavoittuvan luonnon elementit 
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tikkökuvia. Suuren osan tästä kuvaluokasta muodostavat vuoristojäiden sulamista esittävät vertailu-

kuvat, joita on aineistossa 23 kappaletta. Dokumentti sisältää myös sellaisia jäätikkökuvia, joissa ei 

selvästi näytetä sen sulamista. Tällöin en ole laskenut niitä mukaan tähän luokkaan.  

 

Jäätikkökuvat ovat siinä mielessä äärimmäinen esimerkki luonnon haavoittuvuutta koskevista ku-

vista, että jäätiköt edustavat helposti jotain ikuista ja pysyvää. Niin kauan kuin ihmiskunnan histori-

aa on kirjoitettu tai siitä on tietoa saatu, jäätiköt ovat olleet olemassa. Jäätiköt ovat myös tavallisen 

ihmisen saavuttamattomissa, ja niihin voi siksi liittyä koskemattomuuden konnotaatio. Jäätiköiden 

semioottinen lataus on tästä syystä voimakas. Muutos ja ennen kaikkea menetys ovat elokuvan reto-

riikan peruskäsitteet. Jäätikkökuvat merkitsevät jonkin menettämistä kenties peruuttamattomasti. 

(Johnson 2009, 31–32.) Kuten aiemmin on todettu, jäiden sulaminen ilmaston lämpenemisen todis-

teena sopii arkijärkeen, mikä varmasti osin selittää jäätiköiden taajan käytön ilmastonmuutoksen 

kuvallisessa viestinnässä. Semioottisesti sanottuna sulava jäätikkö on ilmastonmuutoksen indeksi. 

Sulamisella on suora ja olemuksellinen yhteys globaaliin lämpötilan nousuun. Kun kuvat todistavat 

jäätiköiden reagoivan ihmisen toimintaan, ne rikkovat samalla sitä käsitystä, että luonto on laajuu-

dessaan ihmisen toiminnalle immuuni. Tästä aiheesta Gore myös puhuu luennossaan, ja siihen pa-

laan tämän alaluvun lopussa. 

 

Esimerkkikuvassa 1 ihmisen vaikutus jäätikköön on erityisen selvä. Tämä on kenties yksi syy sille, 

miksi kuva on valittu esitettäväksi dokumentissa ja vieläpä sen alussa. Kuva näytetään katsojalle 

idyllistä luonnon maisemaa esittävien kuvien jälkeen. Näin kyseinen otos, niin kuin suuri osa muis-

takin jäätikkökuvista, edustaa toivotun paratiisimaisen olotilan ei-toivottua vastakohtaa ja samalla 

nykyhetkeä. Tällaiset kuvat jäätiköistä ovat harvinaisia ilmastonmuutoksesta kertovassa journalis-

missa ja muussa ilmastoviestinnässä. Useammin kuvituksena nähdään esimerkiksi lohkoutuvaa 

mannerjäätikköä. Kuvan erottaa muista jäätikkökuvista selvimmin jään pinnassa näkyvä noki. Se on 

syntynyt esimerkiksi puun tai hiilen polttamisen tuloksena, ja on ihmisen toiminnan jälki. Esimerk-

kikuva asettuu näin poikkiteloin jäätiköiden saavuttamattomuus- ja ikuisuusmerkitysten kanssa. 

Musta noki tuo kuvaan likaisuuden vaikutelman vastakohtana valkoisen jään puhtauskonnotaatiolle. 

Samalla vähentämällä kuvan valkoisuutta noki lisää kuvan maisemaan lämmöntuntua. Mustan ja 

valkoisen vastakkaisuus luo kuvaan voimakkaan värien jännitteen, joka rakentuu suorastaan myytti-

sille elementeille. Valkoinen väri edustaa puhdasta, viatonta ja hyvää. Musta taas merkitsee surua ja 

pahuutta. Näin tulkittuna paha valtaa tilaa hyvältä. Noen lisäksi runsas sula vesi korostaa jäätiköi-

den herkkyyttä ihmisen vaikutukselle ja korostaa sulamisen nopeutta. Etualalla oleva sulavesi näyt-

tää jäätikön vetäytyvänä ja luo kuvaan näin liikettä. Toinen merkittävä asetelmallinen ratkaisu on 
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kuvata jäätikkö niin, että se jatkuu kuvan reunasta toiseen ja jatkuu niiden ylitse. Valittu kuvakulma 

saa nokivahingon näyttämään laajalta, mitä se tosiasiassa onkin. Kiteytettynä kuva rakentaa haa-

voittuvuuden vaikutelmaa noen, kuvan ankean värimaailman ja runsaan sulan veden avulla. 

 

 

 

 

Toinen tärkeä luonnon haavoittuvuutta kuvaava aihe ovat metsät. On merkille pantavaa, että metsil-

le on elokuvassa rakennettu näin selkeä rooli. Kaikki pelkästään metsää esittävät kuvat viestivät 

luonnon haavoittuvuutta. Metsät toimivatkin tähän tarkoitukseen hyvin, sillä niissä ihmisen käden-

jälki näkyy jopa selvemmin kuin jäätiköissä. Hakkuuaukeat ja palava metsä ovat tehokkaita luon-

non haavoittuvuuden ilmaisijoita siksikin, että metsä edustaa elokuvassa myös idylliä. Näin metsis-

sä konkretisoituu se, mitä voisi olla, ja se, mitä ei-toivottavaa kuitenkin tapahtuu.  

 

Edellä mainitut maapallokuvat ovat kolmas luonnon haurautta korostava kuvatyyppi. Hauraus ra-

kentuu kuvissa maapallon ja sitä ympäröivän mustan avaruuden jännitteestä. Koko ihmisen elämän-

piirin kattava planeetta näyttää yhtäkkiä paljon pienemmältä ja vaikutukselle alttiilta. Samalla maa-

pallo ei enää näytä elämän ja maailmankaikkeuden keskukselta vaan yksinäiseltä saarekkeelta sy-

vässä avaruudessa. Maapallo representoidaan ihmisen ainoana kotina, joka vaatii suojelua. Toisaalta 

maapallokuvissa on mukana myös tuonnempana käsiteltävä paratiisin ajatus, jota kuvien vahva es-

teettisyys korostaa. Olen kuitenkin laskenut kuvat tähän luokkaan siksi, että haavoittuvuuskonnotaa-

tio on ollut niin yleinen.  

Ihminen ympäristöongelmana -kuvat näyttävät konkreettisesti, millaista toimintaa pidetään eloku-

vassa luonnolle haitallisena. Samalla kuvat tavallaan nostavat esiin ilmastonmuutoksen syntipukke-

ja lukemattomasta luonnolle haitallisista toimista. Ryhmä on lukumäärässä mitattuna tärkein ihmis-

Esimerkkikuva 1: Jäätikkö haavoittuvana luontona 
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kuvan laji. Suurin osa tämän ryhmän kuvista käsittelee teollisuutta. Kuten aiemmin totesin, teolli-

suus esitetään elokuvassa ilmastonmuutoksen, jään sulamisen, maastopalojen ja lisääntyvän kui-

vuuden syynä. Teollisuuskuvia käytetään myös ilmakehän kasvavan hiilidioksidipitoisuuden konk-

reettisena esimerkkinä. Näin teollinen tuotanto ja fossiilisten polttoaineiden käyttö saavat kuvaker-

ronnassa hyvin negatiivisen käsittelyn.  

 

Kuvien sisältämä käsitys teollisuudesta näkyy hyvin myös esimerkkikuvan 2 kuvallisen rakentami-

sen valinnoissa ja niiden herättämissä konnotaatioissa. Kuva on kauttaaltaan tummasävyinen lukuun 

ottamatta auringonvaloa. Savua tupruttava piippu on pikimusta, itse savu harmaata ja ympäröivä 

taivas sekin elottomanväristä. Kuvan valotus on tehty niin, että nimenomaan piippu jää mustaksi. 

Tummuus ja mustuus tuovat kuvaan uhkaavuutta. Toisaalta kuvan värimaailmassa on kiinnostava 

ristiriita: piipusta tuleva savu, joka on ilmastonmuutoksen kannalta kuvan konkreettinen ongelma, 

on auringonvalon jälkeen valkoisin elementti ja huomattavasti taustalla olevaa taivasta valoisampi. 

Värien kannalta kuvan voisi siis tulkita myös niin, että piippu tupruttaa puhtautta likaiselle taivaalle. 

Tämä tulkinta on kuitenkin elokuvan kontekstiin räikeän epäsopiva. Kuva on asemoitu niin, että 

piipun savu peittää auringon, mikä itsessään tuntuu sisältävän viestin: ihmisen haitallinen toiminta 

peittää luonnon kauneuden. Yhdessä värimaailman kanssa kuvan asemointi rakentaa teollisuudesta 

kuvaa luonnolle haitallisena toimintana. 

 

 

 

 

Jos edellä käsitellyt luontokuvat esittivät ympäristön hauraana, tämänkaltaiset kuvat konstruoivat 

ihmisen toiminnan erittäin haitallisena. Kahdessa muussa aineiston teollisuuskuvassa mustien teh-

taiden ja piippujen sekä sankan savun taustalla on tulenpalavan oranssi taivas. Näissä kuvissa teolli-

Esimerkkikuva 2: Teollisuus luonnon haittana 
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suus näyttäytyy jopa apokalyptisenä: oranssi taivas viestii äärimmäistä kuumuutta, joka on ainakin 

kristillisjuutalaisessa traditiossa helposti liitettävissä helvettiin ja maailmanloppuun. Teollisuusku-

vat ovat hyvä esimerkki siitä, miten määrällisesti suhteellisen vähäpätöinen kuvasarja voi silti olla 

elokuvan visuaalisen vaikuttamisen kannalta keskeinen ja mieleenpainuva.    

 

Muita ympäristön kannalta haitallisia ihmisen toimia tai piirteitä ovat tiheä väestö ja väestön kasvu, 

liikenne ja urbaani kaupunkielämä. Kuvat nähdään dokumentin loppupuolella ennen kuin siirrytään 

esittelemään ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta kannatettavampia toimintatapoja. Liikenne, 

ruuhka ja kaupunkielämä esitetään harmaasävykuvissa, mikä korostaa aiheiden lohduttomuutta. 

Toisaalta harmaasävykuvat herättävät vanhanaikaisuuden konnotaation. Kuvat tavallaan vievät kat-

sojan hetkeksi tulevaisuuteen, josta käsin tämän päivän todellisuutta liikenneruuhkineen tarkastel-

laan. Niiden jälkeen näytettävät toivottavat toimintamallit, kuten tuulivoima, aurinkoenergia ja 

joukkoliikenne, esitetään värikylläisissä kuvissa.  

 

Ihminen ja luonto -kuvista vain kolme rakentaa kuva-aiheidensa suhteen luonnon kannalta vahin-

golliseksi. Kuvien aiheita ovat metsän polttaminen ja hakkuu sekä öljynporaus, joka liitetään kuvas-

sa jään sulamiseen.  

 

Luvussa 4.2.2 käsittelin Hollingin ja Thompsonin kehittämiä ympäristömyyttejä. Luonnon haavoit-

tuvana esittävien kuvien taustalla voi nähdä myytin, jonka mukaan luonto on herkkä, haavoittuva ja 

jopa väliaikainen. Myyttiin sisältyy myös se ajatus, että ihminen voi helposti menettää kontrollinsa 

luontoon ja sen ilmiöihin. (Hulme 2009, 189–190.) Luonnon haavoittuvana esittävät kuvat sisältä-

vät nähdäkseni saman myytin. Kuvat hyökkäävät sitä käsitystä vastaan, ettei ihmisellä ole ympäris-

töön vaikutusta. Jos aihetta pohditaan ilmastokeskustelun näkökulmasta, kuvien sisältämä käsitys 

vastustaa ennen kaikkea fossiilista energiaa tuottavien yhtiöiden ja osan yhdysvaltalaislehdistöstä 

kannattamaa ajatusta ilmastonmuutoksesta. (Dispensa & Brulle 2003, 99–100.) Voimakkaita pääs-

tönormeja vastustavat vetoavat tieteen epävarmuuksiin ja kyseenalaistavat ihmisen vaikutuksen 

ilmastonmuutokseen. Ajatukseen sopii huonosti dokumentin kuva-aineiston sisältämä käsitys ympä-

ristöstä hauraana ja ihmisen toiminnalle herkkänä kokonaisuutena. Toisaalta kuvien sisältämä luon-

tokäsitys kelpaa varmasti suurimmalle osalle ympäristöjärjestöistä, jotka ajavat tiukkoja päästönor-

meja ja jopa globaalin taloudellisen rakenteen uudelleenmuotoilua. Goren elokuvaa onkin käytetty 

järjestöjen ympäristövaikuttamisen apukeinona. 
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Dispensan ja Brullen (2003, 99–100) mukaan amerikkalainen ilmastokeskustelu näyttäytyy tieteen 

yksimielisyyteen verrattuna harhaanjohtavan kaksinapaiselta siksi, että mediaomistajilla ja fossiilis-

ta energiaa tuottavilla yrityksillä on taloudellisia yhteyksiä. Zehr (2009, 82−83) huomauttaa, näh-

däkseni osuvasti, että mediakäsittelyn kaksinapaisuudesta ei voi syyttää vain journalistisia normeja 

tai öljylobbareiden vahvaa poliittista panosta. Zehrin mukaan epävarmuusdiskurssi perustuu myös 

tieteeseen ja tiedemiesten haastatteluihin, joissa jatkotutkimuksen tarvetta usein korostetaan. Ame-

rikkalainen ilmastodiskurssi on perinteisesti jakautunut räikeästi kahtia. Öljy- ja kaasualan puoles-

tapuhujien vastapainona ovat ilmastonmuutokseen vakavana uhkana suhtautuvat (Russell 2010, 

328–329). Amerikkalaisena ilmastopuheenvuorona Goren kuvitus tukee vahvasti jälkimmäistä osaa 

keskustelijoista. Tätä korostaa teollisuuden synkkä representoiminen ilmastonmuutoksen syynä.  

 

5.3.2 Luonto vaarana, ihminen uhrina 

 

 

Toiseksi yleisin ihmisen ja luonnon suhteen esittä-

mistapa kääntää edellisessä luvussa selitetyn ase-

telman ylösalaisin ja dramatisoi kuvitusta huomat-

tavasti. 62 kuvassa luonto nähdään ihmiselle vaa-

rallisena ja ihminen luonnon uhrina tai sille alistei-

sena. Kuvien osuus koko aineistosta on merkittävät 

36 prosenttia. Yhdeksän tämän ryhmän kuvista 

tosin sisältää aineellisia vahinkoja, mutta vaikka 

nämä kuvat laskettaisiin pois, luonnon vaarallisena 

esittävät kuvat ovat aineistossa toiseksi eniten edus-

tettuina. Suurin yksittäinen kuvaluokka sisältää 

sekä ihmisiä että luonnon ympäristöä. Luokan nimi 

on ”ihminen luonnon armoilla”. Toiseksi suurin ja 

lähes yhtä suuri kuvaryhmä edustaa luontokuvia. Pelkästään ihmisiä sisältävistä kuvista kuusi rep-

resentoi ihmisen luonnon uhrina. Aloitan tarkemman erittelyn tutusti suurimmasta kuvaryhmästä. 

 

Yli puolet luonto ja ihminen -aiheisista kuvista rakentaa ihmisen ja luonnon suhteen siten, että ih-

minen on luonnon armoilla. Luonto puolestaan esitetään ihmiselle vaarallisena. Kuvissa korostuu 

inhimillinen hätä. Samalla kuvaryhmä edustaa ei-toivottua tulevaisuutta. Kuvat viestivät sen, mil-

lainen tulevaisuus voi olla, jos ilmastonmuutosta ei saada torjuttua. Ilmastonmuutoksen yhteiskunta 

KUVALUOKKA MÄÄRÄ 

Ihminen luonnon armoilla 25 

    luonnonmullistus 20 

    helleaalto 5 

Luonto vaarana 22 

    pyörremyrsky 14 

    vesistö 8 

Luonto ihmisen haittana 9 

    aineelliset vahingot 9 

Ihminen uhrina 6 

    hätä/kärsimys 

Yht. 

6 

62 (36%) 

Taulukko 4: Luonto vaarana -kuva-aiheet 
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esitetään vaarallisena ja kaoottisena katastrofien yhteiskuntana. Kuvat muodostavat vastavoiman 

luonnon paratiisimaisuutta korostaville kuville, jotka viestivät toivottua tulevaisuutta ja tietenkin 

myös nykyhetkeä, sillä kuvat ovat todellisia.  

 

Suurin osa ihminen luonnon armoilla -kuvista esittää hirmumyrsky Katrinaa. Näitä kuvia on 13. 

Merkitystensä puolesta samaan kastiin voidaan laskea myös ihminen-kategorian hätää ja kärsimystä 

esittävät kuvat, joita on aineistossa kuusi. Myös ne liittyvät poikkeuksetta Katrinaan ja samaan yh-

tenäiseen kuvasarjaan hirmumyrskyn tuhoista. Kuvissa korostuvat Katrinan aiheuttama sekasorto ja 

myrskyn alle joutuneiden ihmisten ahdinko. Kuvien denotatiivisen sisällön tärkeimmät tekijät ovat 

tulvavesi, hädässä olevat ihmiset ja myrskyssä repeytyneet rakennukset. Yhdessä ryhmän kuvista on 

jopa vedessä makaava ruumis. Ihmis-kategorian kuvat puolestaan esittävät suureen jäähalliin eva-

kuoituja tai hoidettavina olevia New Orleansin asukkaita. Merkitykset molemmissa kuvaryhmissä 

ovat pitkälti samat: ilmastonmuutos on ihmiselle vaarallinen ja tuo mukanaan äärimmäisiä luon-

nonilmiöitä ja vaaraa. 

 

Esimerkkikuva 3 edustaa luokkaa ihminen luonnon armoilla. Luokittelen kuvan ihminen ja luonto -

kategoriaan siksi, että vaikka vettä on kuvassa verrattain vähän, sen merkitys ei missään nimessä ole 

triviaali: se kertoo, mistä kuvan kaoottisuus johtuu. Kuva on otettu ylhäältäpäin (kenties helikopte-

rista) sen sijaan, että kuvaaja olisi ollut otoksessa esiintyvien ihmisen keskellä. Yksikään kuvan 

kohteista ei katso kameraan tai vaikuta tietoiselta sen läsnäolosta. Valittu kuvakulma korostaa 

myrskyn uhrien pienuutta ja voimattomuutta suhteessa vallitsevaan sekasortoon. Toiseksi valittu 

kuvakulma vie merkin kokijan melko kauas kuvan tapahtumista ja myrskyn uhrien tunteista. Mer-

kin kokijasta tulee näin tilanteen ulkopuolinen tarkkailija. Moraaliselta kannalta kuvakulman valinta 

voi aiheuttaa häiritsevän tunteen: traagisia tapahtumia tarkastellaan ikään kuin laboratorio-

olosuhteissa, jossa kuvan ihmiset voi nähdä koe-eläinasetelmassa. Kuvakulma ei korosta ihmisten 

yksilöllisyyttä vaan tuntuu rakentavan luonnon ja ihmislajin vastakkaisuutta.  

 

Kuvan kaoottista mielikuvaa vahvistavat vedessä ajelehtivat roskat ja ympäristön yleinen epäjärjes-

tys. Kuvassa esiintyvät lapset lisäävät haavoittuvuuden tunnetta. Kuvaa katsellessa huomio kiinnit-

tyy ensimmäisenä keskellä olevaan mieheen, jonka paidattomuus viestii poikkeuksellisia oloja ja 

tuo mieleen selviytymistaistelun. Miehen katse on kamerasta poispäin. Tämä tekee henkilöstä ek-

syneennäköisen, mikä korostaa kuvan kaaosta. Kuva on hyvä esimerkki ihminen luonnon armoilla -

kuvista, sillä siinä yhdistyvät tälle kuvaluokalle tunnusomaiset piirteet: sekasorto ja hätä. Tätäkin 

dramaattisempia kuvia aineistossa toki on. 
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Ihminen luonnon armoilla -luokka pitää sisällään myös muita kuin hirmumyrskykuvia. Viisi kuvaa 

esittää luonnon ja ihmisen vaikeaa suhdetta tulvien kautta. Yksi kuva esittää ihmisjoukkoa kulke-

massa jonossa keskellä tulvivaa kaupunkia, toisessa kiinalaismiehet kamppailevat vyötäröään myö-

ten vedessä ja kolmannessa tulvasta kärsivät kaksi miestä ja lapsi. Kaksi kuvaa puolestaan esittää 

matalien saarivaltioiden asukkaita nousevan veden armoilla. Kuvien määrä on koko elokuvan mi-

tassa tarkasteluna melko pieni, mutta niiden emotionaalinen teho on vahva. Ensin mainittu kuva 

korostaa tulvan ja ilmastonmuutoksen laajuutta. Se koskee suurta ihmisjoukkoa ja voi aiheuttaa 

ympäristöpakolaisuutta. Toiseksi mainittu kuva taas käsittelee ilmastonmuutoksen uhkaa yksilön 

näkökulmasta. Kuvan miesten kasvoista heijastuu paniikki ja hätä. Kolmas kuva korostaa ihmisen 

heikkoutta ankarissa luonnonoloissa esittämällä lasta tulvan keskellä.  

 

Kaksi viimeisenä mainittua kuvaa matalista saarivaltioista ovat kiinnostavia siksi, että ne ovat do-

kumentin kuva-aineistossa ainoat otokset, joissa konkretisoituu vihreän kansalaisaktivismin dis-

kurssi ja joissa ilmastonmuutos kehystetään tasa-arvon ongelmana. Vaikka ihmistä ja luontoa esit-

täviä kuvia on aineistossa paljon, sosiaalisen tasa-arvon näkökulma jää elokuvassa pimentoon. Sitä 

enemmän ilmastonmuutos kehystetään luonnon ongelmana tai katastrofikuvituksen kautta maail-

manloppuna. Ilmastokeskustelun näkökulmasta tämä on yksi analyysin merkittävistä havainnoista. 

 

Kolmas ihmistä luonnon armoilla esittävä kuvaluokka esittää helleaaltoja. Niitä aineistossa on viisi 

kappaletta. Kuvat esittävät autoja, sähkölankoja ja kaupunkimaisemaa. Kaikissa kuvissa ilma on 

Esimerkkikuva 3: Ihminen luonnon armoilla 
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väreilevän kuuma ja hallitseva väri punainen. Tämä korostaa kuumuutta. Kuvissa inhimillinen ah-

dinko ei ole kovin näkyvä elementti. Sitä merkittävämpää on se, että luonto on kuvissa ottanut yh-

teiskunnan hallintaansa. Kuvissa korostuu helteen kaikenkattavuus ja sisäänsä sulkevuus. Selvim-

min tämä piirre näkyy kuvassa, jossa ylhäältäpäin kuvattu kaupunki kylpee savussa ja väreilevässä 

ilmassa. Kuvan suurkaupunki näyttää hautautuvan kuumaan ilmaan. 

 

Toiseksi suurin luonnon vaarallisena esittävä kuvaluokka sisältää pelkkiä luonnon elementtejä. Olen 

nimennyt kuvaluokan yksinkertaisesti ”luonto vaarana”. Tämä on luonnon rooleista toiseksi yleisin. 

Yleisin on aiemmin käsitelty haavoittuvuus ja alttius ihmisen vaikutuksille. Luonto konstruoidaan 

vaaralliseksi 22 luontokuvassa. Kun luonnon haavoittuvuutta korostavissa kuvissa luonnon rooli on 

alistua ihmisen haitallisille vaikutuksille, vaarakuvissa luonnonvoimat näyttäytyvät pelottavina. 

Nämä asetelmat ovat tietenkin linjassa keskenään: ilmastonmuutos on ihmisen aiheuttama, joten sitä 

ovat lopulta myös lämpenemisen seuraukset. Käsitys luonnosta vaarallisena onkin elokuvan retorii-

kassa luonto haavoittuvana -käsityksen seuraus. Luonto on ihmisen vaikutuksille altis ja herkkä. Jos 

vaikutukset ylittävät luonnon sietokyvyn, tulos on ihmisen kannalta vaarallinen. 

 

Luonnon vaarallisuutta korostavat ilmastonmuutoskuvat koostuvat kahdesta kuva-aiheesta, hirmu-

myrskyistä ja merenpinnan noususta. 22 kuvasta 14 esittää pyörremyrskyä ja kahdeksan merenpin-

nan nousua. Suurin osa pyörremyrskyistä nähdään yhdessä kuvasarjassa samoin kuin kaikki meren-

pinnan nousua esittävistä kuvista yhtä lukuun ottamatta. Pyörremyrskykuvista 13 on satelliittikuvia. 

Myrskyt on kuvattu ylhäältäpäin niin, että niiden koko suhteessa mantereisiin korostuu. Sivustapäin 

tai ”myrskyn silmästä” kuvattuina myrskyjen koko jäisi epäselväksi. Osassa kuvista myrskyt näyt-

tävät mittasuhteiltaan miltei maailmanlaajuisilta; niin suuren osan maapallon pinnasta ne näyttävät 

peittävän. Katrinan liikkeitä näyttävissä kuvissa taas runsas punainen väri korostaa vaaran tunnetta. 

Kuvissa merialueet ovat punaisia. Niiden jälkeen näytettävät otokset rampautuneista öljynporaus-

lautoista lisäävät myrskykuvien pelottavuutta. Yhtenä tehokeinona vaaran rakentamisessa käytetään 

myös kuvasarjaa, jossa on hirmumyrskyjä eri puolilta maailmaa. Kuvat tarjoavat katsojalle käsitys-

tä, että hirmumyrskyjen määrä on olennaisesti kasvanut ja kasvaa.  

 

Esimerkkikuvassa 4 on hurrikaani Ivan Floridan rannikolla syyskuussa 2004. Tästä kuvaluokasta 

esimerkiksi olisi käynyt mikä tahansa hirmumyrskyotos, sillä ne ovat teknisesti ja sisällöltään hyvin 

samanlaisia. Myrskyn vaikutuspiiriä osoittava valkoinen alue on huomattavan laaja ja peittää suuren 

osan koko osavaltiosta. Kuvan herättää katsojassa helposti konnotaation suuruudesta, valtavasta 

voimasta ja pakenemisen mahdottomuudesta. Vaikka luonto-kategorian kuvissa ei näy inhimillistä 
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hätää tai kärsimystä, kuvat onnistuvat herättämään pelkoa juuri edellä mainittua kokoa ja voimaa 

korostamalla. Jos aihetta pohditaan kuvausteknisesti, kuvan herättämät tunteet olisivat hyvin erilai-

sia, jos kuvan rajaus olisi väljempi tai hirmumyrsky olisi kuvattu kauempaa. Myrskyn mittavuus on 

näin taiten rakennettu mielikuva, vaikka kuva muuten vaikuttaa lähes tieteelliseltä ja siten objektiii-

selta aiheen esitykseltä. Satelliittikuva herättää katsojassa käsityksen tieteellisyydestä. Kuvan teho 

perustuukin tieteellisen uskottavuuden ja pelon tunteen yhteisvaikutukseen. 

 

 

 

 

Hirmumyrskyjen lisäksi luonto vaarana -kuvien aiheena on merenpinnan nousu. Kuvat ovat mones-

sa mielessä yhtä dramaattisia ja voimakkaita mielikuvien muokkaajia kuin hirmumyrskyt. Ilmas-

tonmuutoksen mahdolliset vaikutukset merenpinnan tasoon näytetään katsojalle seitsemän kuvan 

sarjassa. Kuvat ovat animaatioita, joissa katsoja voi omin silmin nähdä, miten meri valtaa merkittä-

viä osia tutuista kaupungeista, kuten San Franciscosta ja New Yorkista. Kuvat rakentavat mieliku-

via tulevaisuudesta, jossa ilmastonmuutos on karannut ihmiskunnan käsistä. Ne edustavat tulevai-

suutta, jota kukaan ei vielä voi nähdä, mutta joka on kuvasarjan jälkeen helppo kuvitella. Siksi me-

renpinnan nousua esittävien kuvien vaikutus katsojaan voi olla voimakas.  

 

Luonnon ja ihmisen ongelmallista suhdetta esittävät myös luonto ihmisen haittana -kuvat. Ne eroa-

vat tässä luvussa aiemmin läpikäydyistä siinä, että kuvissa ei näy henkilövahinkoja tai ihmisen hä-

tää vaan aineellisia tuhoja. Kohteena ovat esimerkiksi öljynporauslautat, talot ja infrastruktuuri. 

Esimerkkikuva 4: Vaarallinen luonto 
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Esimerkkikuvassa 5 maailman suurin öljynporauslautta on rampautunut hirmumyrskyn seurauksena 

ja näyttää vajoavan mereen. Samoin kuin edellä käsitellyissä merenpinnan nousua esittävissä kuvis-

sa, kyseisessä otoksessa luonto näyttää valtaavan ihmisen rakentamaa miljöötä. Kuvassa meren ti-

lallinen osuus on suuri, mikä korostaa luonnon voimaa suhteessa ihmisen luomaan ympäristöön. 

Kuvaa edeltää satelliittikuva hirmumyrsky Denniksestä. Esimerkkikuvan on siten tarkoitus vahvis-

taa käsitystä hirmumyrskyistä ihmiselle vaarallisena ja voimaltaan valtavana luonnonilmiönä, joka 

elokuvan kuvakerronnassa esitetään ilmastonmuutoksen seurauksena. Se, että aineellisia vahinkoja 

demonstroidaan öljynporauslautan avulla, ei ole sattumaa. Kuvan voi tulkita väittävän, että – Yh-

dysvaltain sisäpolitiikan kannalta merkittävä – öljyteollisuus on ristiriidassa ympäristön hyvinvoin-

nin ja ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta. Dokumentin koko kuvallisen kerronnan kontekstissa 

öljyenergia kuuluvat menneisyyteen siinä, missä esimerkiksi tuulivoima ja aurinkoenergia edustavat 

nykypäivää. 

 

 

 

 

Yhteistä luonto vaarana -kuville on, että niiden esittämässä tulevaisuudessa ihminen on menettänyt 

vallan luonnolle. Hirmumyrskyt liikuttavat öljynporauslauttoja, ja meri peittää alleen maata vas-

taansanomattomasti. Luonto konstruoidaan ihmisen hallintakyvyn ylittävänä. Kuvien taustalla voi 

helposti nähdä luontomyytin, jossa luontoa pidetään haavoittuvana ja väliaikaisena (ephemeral). 

Myyttiin kuuluu ajatus siitä, että kun luontoa kuormitetaan kylliksi, sen kehitys karkaa hallitsemat-

tomaksi. Monet luonto vaarana -kuvat edustavat hallitsemattomuutta. Toisaalta kuvissa voidaan 

havaita myös Hulmen (2009, 345–348) esittelemä ilmastomyytti, jossa aihe merkityksellistetään 

Esimerkkikuva 5: Luonto haittana 
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maailmanloppuna. Hulmen mukaan yleisiä aiheita ovat tällöin erilaiset katastrofit ja ihmiskuntaa 

kohtaavat tuhot. Erityisenä esimerkkinä maailmanloppukuvituksesta Hulme pitää merenpinnan nou-

sua esittäviä kuvia. Hulmen mukaan maailmanloppukuvitus ja ilmastonmuutoksen ymmärtäminen 

tämän myytin kautta on yleistynyt länsieurooppalaisessa ja yhdysvaltalaisessa ympäristödiskurssis-

sa. (Emt.) Goren kuvasto näyttää tukevan tätä kehitystä. Niin merkittävä rooli katastrofikuvilla elo-

kuvassa on. Maailmanloppukuvilla katsojassa voidaan helposti herättää pelon tunteita ja halua vält-

tyä kuvien esittämiltä tilanteilta tulevaisuudessa.  

 

Tutkielmani teoriaosiossa käsittelin Baudrillardin simulaatioteoriaa ja totesin, että kuvan valta to-

dellisiksi miellettyjen mielikuvien muokkaamisessa voi voimistua, jos kuvan katsojalla ei ole ai-

heesta henkilökohtaista kokemusta tai tietoa. Ilmastonmuutos on aiheena juuri tällainen. Vaikka 

Doylen (2009a, 280) huomautus siitä, ettei kamera voi tavoittaa tulevaisuutta, on totta, katsojan 

kannalta tilanne voi olla toinen. Kuvat ilmastonmuutoksen seurauksista saattava hyvin merkitä kat-

sojalle sitä, että tulevaisuudessa samat ilmiöt voivat toistua. Siten pyörremyrskyjä tai merenpinnan 

nousua esittävät kuvat voivat merkittävästi muokata katsojan käsitystä siitä, millaiselta tulevaisuus 

ilmastonmuutoksen yhteiskunnassa näyttää ja tuntuu: Ilmastonmuutoksen yhteiskunta on vaaralli-

nen ja kaoottinen. Ihmisen osana on olla tuhoisien luonnonmullistuksien uhrina. Tämä on kenties 

luonto vaarana -kuvien merkittävin funktio Epämiellyttävässä totuudessa.  

 

Kuvien vaikuttavuutta voi horjuttaa se, että ääri-ilmiöiden, kuten hirmumyrskyjen liittäminen ilmas-

tonmuutokseen on tieteellisesti kyseenalaista. Pyörremyrskyjen osalta Gore irrottautuu tieteellisen 

tutkimuksen tuottamista tuloksista ja esittää kyseenalaisia syy–seurausväitteitä. Tähän voi olla seli-

tyksenä se, että saadakseen mediahuomiota ja siten julkista näkyvyyttä abstrakti ilmastonmuutos 

tarvitsee yksittäisiä ja näkyviä ilmiöitä. Menneisyydessä tällainen ilmiö on ollut vuoden 1988 poik-

keuksellisen kuuma kesä, joka lisäsi ilmastonmuutoksen mediahuomiota USA:ssa (Chasek et al. 

2006, 118). Pyörremyrskykuvien joukossa hirmumyrsky Katrinalla on erityisen suuri rooli. Katri-

nan nostaminen esiin näin vahvasti voi olla yritys rakentaa yhtä suurta tapausta, joka herättäisi il-

mastokeskustelun.  

 

Kuvat esittävät ilmastonmuutoksen siis eksplisiittisen vaarallisena. Tässä mielessä dokumentin ku-

va-aineisto tukee IPCC:n kantaa siitä, että ilmastonmuutos on ihmiselle haitallinen (esim. Grund-

mann 2006, 93). Tämän kannan ovat omaksuneet myös ympäristöjärjestöt ja monet valtiot. Sitä 

vastustavat kenties jyrkimmin fossiilisen energian tuottajat ja siitä riippuvaiset teollisuuden alat, 

joiden ääni on kuulunut Yhdysvaltain kannanotoissa. (Emt., 421.) 
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Osassa tässä käsitellyn luokan kuvista konkretisoituu vihreän hallinnan ilmastodiskurssi, jossa luon-

to käsitetään globaalina mekanismina, jota voidaan keskitetysti ja tietyin tieteellisin metodein ha-

vainnoida ja hallita. Tämä näkemys ilmastonmuutoksesta näkyy selvimmin merenpinnan nousua ja 

kenties myös pyörremyrskyjä esittävissä kuvissa, eli luonto vaarana -kuvaluokassa. Bäckstrandin ja 

Lövbrandin (2009, 126–128) mukaanhan vihreän hallinnan diskurssi näkyy nimenomaan satelliitti-

kuvissa. Todettakoon vielä, että vihreän hallinnan diskurssi konkretisoituu myös monissa havainne-

kuvissa, jotka eivät kuulu analyysini tähän osaan.  

 

5.3.3 Sopusointu paratiisissa 

 

 

Kolmas tapa merkityksellistää ihmisen ja 

luonnon suhde on konstruoida se sopusointui-

sena. Tässä yhteydessä luonto saa paratiisin 

merkityksen. Ihminen taas nähdään luonnon 

hyvinvoinnin ylläpitäjänä. Näitä kuvia on 

aineistossa yhteensä 17, eli huomattavasti 

vähemmän kuin kahden aiemmin käsitellyn 

ryhmän edustajia. Paratiisikuvien osuus koko 

aineistosta on noin kymmenesosa. Sopusointu rakentaa elokuvaan kuitenkin vahvan jännitteen kah-

den aiemmin käsitellyn kuvaustavan kanssa, joten sen retorinen rooli on tärkeä. Paratiisikuvat ko-

rostavat sitä, mitä on ilmastonmuutoksen torjunta merkitsee ja mitä sillä voidaan saavuttaa. Nekin 

voivat motivoida katsojaa ympäristön kannalta positiivisiin tekoihin ja stimuloida sen mukaisia po-

liittisia ajatuksia ja valintoja. Samalla tämä kuvaluokka rakentaa vahvoja ja jossain mielessä hyvin 

yksipuolisia mielikuvia siitä, millainen ihanteellinen luonnon tila on. Näitä mielikuvia analysoin 

seuraavaksi. 

 

Suurin osa ihmisen ja luonnon sopusointua rakentavista kuvista on peräisin luonto-kategoriasta. 

Tällaista kuvitusta on elokuvan alussa ja lopussa. Luonto paratiisina -kuvia on yhteensä 11 ja niistä 

suurin osa esittää vesistöä ja metsää. Muita aiheita ovat jäätikkö ja koralliriutta. Luonnon idylliä 

edustavat dokumentissa käytännössä hiljaa virtaava joki ja vehreä metsikkö. Esimerkkikuva 6 on 

koko elokuvassa toisena nähtävä kuva, ja se edustaa dokumentin käsitystä luonnon paratiisimaisuut-

ta erinomaisesti. Kyseisen kuvan perusteella luonnon idylli rakentuu lähinnä kolmesta tekijästä, 

auringon valosta, vedestä ja vihreydestä. Muissa metsä ja vesistö -kuvissa paratiisimaisuus rakentuu 

KUVALUOKKA MÄÄRÄ 
Luonto paratiisina 11 

    metsä ja vesistö 8 
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Ihminen luonnon suojelijana 6 
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samoista aineksista, ja itse asiassa kuvat on todennäköisesti otettu samasta paikasta.  Esimerkkiku-

vassa valo heijastuu kauniisti sekä puiden lehdistä että veden pinnasta. Harmonista mielikuvaa lisää 

veden asettuminen diagonaaliin. Itse vesi näyttäytyy kuvassa sinisenä ja rauhallisesti virtaavana. 

Sinisyys viestii puhtautta ja koskemattomuutta. Samanlainen merkitys on kuvan runsaalla vihreällä 

värillä. Toisaalta vihreydestä on tullut luonnonsuojelun ja itse asiassa koko luonnon tunnusväri. On 

syytä pitää mielessä, että vihreä on vain yksi luonnon lukemattomista väreistä. Silti sen rooli luon-

non merkkinä on poikkeuksellinen muihin väreihin verrattuna. Siten kuvat rakentavat merkityksen-

sä hyvin arkkityyppisistä aineksista. 

 

 

 

 

Loput sopusointua rakentavista kuvista esittävät luontoa ja ihmistä. Kuvien aiheena on vihreä tek-

nologia, tarkemmin aurinkovoimalat, tuuliturbiinit, peltojen keskellä ajava auto, joukkoliikenne ja 

polkupyöräily. Viimeksi mainitun luokittelu vihreäksi teknologiaksi on siinä mielessä arveluttavaa, 

että muut kuvat edustavat melko kehittynyttä tekniikkaa, mutta pyörä on keksintönä vanha ja kaiketi 

ympäristöystävällisyytensä huipun tavoittanut laite. Kuva kuitenkin esitetään samassa sarjassa 

muun vihreän teknologian kanssa, ja polkupyöräily edustaa dokumentin esittämiä toivottuja toimin-

tamalleja, joten olen laskenut sen mukaan tähän kuvaryhmään. 

 

Vihreä teknologia ja siten elokuvan sanoman kannalta toivotut toimintamallit esitetään yhtenäisenä 

sarjana elokuvan lopussa. Niitä ennen katsojalle näytetään ihmisen luonnon kannalta kielteisiä toi-

minta- ja elämistapoja: suurikaupunkielämää, ruuhkautunutta liikennettä ja tiheää asutusta. Erittelen 

vihreän teknologian merkityksiä kuvissa kahden esimerkkikuvan avulla. Kuvien välissä on kolme 

Esimerkkikuva 6: Luonto paratiisina 
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muuta vihreää teknologiaa esittelevää otosta. Esimerkkikuva 7 esittää edellä mainittuja luonnon 

kannalta kielteisiä piirteitä. Kuvassa on liikenneruuhka, tarkemmin sanottuna autojono viisikaistai-

sella tiellä. Kuvan värityksenä on käytetty harmaan sävyjä. Runsas harmaa väri konnotoi likaisuut-

ta. Toisaalta harmaasävyisen kuvan konnotaatiot liittyvät usein vanhuuteen ja tekniikan näkökul-

masta vanhanaikaisuuteen. Verrattuna seuraavaksi käsiteltävään vihreään teknologiaan, esimerkki-

kuvan kaltainen yksityisautoilu edustaa mennyttä aikaa. Sopivan läheltä otettu ja tiukasti rajattu 

kuva korostaa ahtautta ja liikenteen massiivisuutta. Kuvassa on lisäksi silmiin pistävän paljon van-

hoja autoja. Katsojan on kuitenkin vaikeaa arvioida kuvan relevanssia suhteessa (ilmeisesti amerik-

kalaiseen) liikennekulttuuriin ja autojen ikärakenteeseen, sillä tietoja kuvausajasta ei ole. Katsoja 

voi siksi tulkita kuvan myös niin, että vanha kuva on taiten ja hämäävästi valittu esittämään nykyai-

kaista yksityisautoilua. Tämä saattaa vähentää dokumentin luotettavuutta.  

 

 

 

 

Esimerkkikuva 8 taas representoi autoilua hyvin erilaisella tavalla aiemmin käsiteltyyn kuvaan ver-

rattuna. Kuvassa on vain yksi, uudelta vaikuttava auto. Yhden auton esittäminen liikenneruuhkan 

sijasta on selvä kuvallisen vaikuttamisen keino: jos autoja olisi kuvassa enemmän, ne eivät näyttäy-

tyisi ympäristön kannalta yhtä harmittomina kuin kyseisessä kuvassa, jossa on runsaasti tilaa luon-

non ympäristölle. Kuvassa on käytetty runsaasti lämpimiä ja luonnollisia värejä, ja varsinkin vihre-

ällä on kuvassa keskeinen asema. Värit konnotoivat luonnollisuutta ja puhtautta. Edellä analysoidun 

liikennekuvan kontekstissa värikkyys merkitsee myös nykyaikaa, mitä kuvan auto edustaa. Luon-

non ja autoilun sopusointua korostaa myös kirkas taivas ja kauniisti peltomaiseman taakse laskeva 

aurinko. Kuva on otettu niin kaukaa, että maisema pääsee esiin. Auton sijoittaminen kuvattuun vä-

rimaailmaan ja luonnon maisemaan pyrkii liittämään uudenaikaiseen liikenneteknologiaan ja yksi-

tyisautoiluun luonnollisuutta. Taustan luonnollisuus liittyy kuvassa myös autoon. Tätä korostaa 

Esimerkkikuva 7: Ihminen luonnon haittana  
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myös auton hillitty väri. Jos ajoneuvo olisi esimerkiksi vaaleanpunainen, se sulautuisi huomattavasti 

hankalammin osaksi luonnon maisemaa. Kuvaustavan ja siten merkityksellistämisen erot edelliseen 

kuvaan ovat todella suuret. Uudella ja vähemmän kuluttavalla autolla yksityinen liikkuminen on 

suotavaa ja ilmastotavoitteiden kannalta myönteistä. Yksityisautoilusta voidaan kuitenkin ilmas-

tonmuutoksen torjuntakeinona olla montaa mieltä. Laajamittainen autokannan uusiminen lisäisi 

kuluttamista ja autoteollisuuden energian tarvetta suunnattomasti. Tässä mielessä henkilöauton va-

litseminen yhdeksi vihreän teknologian edustajista on kiinnostava ratkaisu. 

 

 

 

 

Luonnon kuvaaminen paratiisina rakentaa vastavoiman kahdelle edellä esitellylle luonnon merki-

tyksellistämistavalle. Paratiisi edustaa sitä, mitä on suojeltava ja miltä tulevaisuus voi näyttää. Sa-

malla paratiisikuvat kertovat, mitä ilmaston muuttuessa voidaan menettää. Kuvat voivat näin tarjota 

motivaation tiukemman ilmastopolitiikan kannattamiselle tai henkilökohtaisille ympäristön kannalta 

myönteisille teoille. Dokumentissa nähtävät katastrofikuvat lisäävät paratiisikuvituksen motivoivaa 

vetovoimaa entisestään. Hirmumyrskyt ja tulvat rakentavat tulevaisuudesta hyvin toisenlaisen ku-

van. Katsoja voi mielessään valita näiden tulevaisuuksien väliltä. 

 

Hannigan (2006, 37) käyttää luontoa romantisoivasta ajattelu- ja puhetavasta nimitystä poeettinen 

ympäristödiskurssi. Ajatustapa korostaa luonnon esteettisyyttä, mystisyyttä ja henkistä arvoa. Han-

nigan (2006, 36) nimittää ajatustapaa myös arkadiseksi diskurssiksi (arcadian discourse). Adjektiivi 

arkadinen tarkoittaa ihannoidun luonnonmaiseman kaltaista tai idyllistä (Pienehkö sivistyssanakirja 

2011). Arkadisessa diskurssissa ympäristö saa merkityksensä jonakin ihmisten yhteiskunnan ja 

kaupungistuneen arjen ulkopuolisena. Luonnon visuaalisuus kytketään arkkityyppisiin kuviin ym-

Esimerkkikuva 8: Vihreä teknologia 
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päristön estetiikasta. Hanniganin mukaan tällaisia kulttuuriseen muistiin tallentuneita arkkityyppisiä 

luonnon kuvia ovat valokuvat alkukantaisesta kesyttämättömästä luonnontilasta, kuten Amazonin 

sademetsästä. Arkadinen diskurssi vastustaa urbaania teollistunutta yhteiskuntaa ja siihen liittyviä 

ympäristöongelmia. Hanniganin mukaan tähän diskurssiin liittyy ajatus paluusta luontoon. (Emt.) 

Kuvaus sopii melko hyvin aiemmin käsiteltyyn luonto paratiisina -kuvaan ja kyseiseen kuvaluok-

kaan. Myös Goren esityksessä luonnon paratiisimaisena esittäviin kuviin liittyy vahvaa henkisyyttä 

ja ennen kaikkea rauhaa. Vihreys, rauha ja harmonia ovat silmiinpistävimpiä piirteitä paratiisikuvis-

sa. Vihreän teknologian kehittämistä ja käyttöä ajaessaan Gore myös rakentaa kielteisen kuvan ur-

baanista elämästä ja sen vaikutuksista ympäristöön. 

 

Ilmastonmuutoksen sosiaalisen konstruoinnin näkökulmasta luonnon esittäminen paratiisimaisena 

tukee monien ympäristöjärjestöjen diskurssia. Heinz et al. (2007, 31) tutkivat Greenpeacen verk-

kosivuilta järjestön tapoja merkityksellistää ympäristö. Tutkijat havaitsivat, että yksi yhteinen piirre 

järjestön osastojen puhetavassa oli luonnon kuvaaminen paratiisimaisena. Näin ollen dokumentin 

tapa kuvittaa ilmastonmuutosta tukee jälleen ainakin osan ympäristöjärjestöistä käsityksiä ilmastos-

ta ja sen muutoksesta.  

 

Toisaalta taas vihreän teknologian myönteinen konstruointi tukee vahvasti hallitsevaa ekologisen 

modernisaation diskurssia, jossa ympäristöongelmat ja taloudellinen kehitys kytketään toisiinsa ja 

samalla riisutaan vastakkaisuuksista. Tämän näkemyksen jakavat monet keskenään hyvin eri tavoil-

la ilmastonmuutokseen suhtautuvat valtiot, kuten Kiina, Venäjä ja Saksa (ks. Peixi 2010, 133; Ya-

godin 2010, 283; Hahn & Hermann 2010, 198). Ekologisen modernisaation näkökulma ilmasto-

ongelmaan on yhteinen myös merkittävimmille ympäristöjärjestöille. WWF ei vaadi kapitalistisen 

talouslogiikan täyskäännöstä vaan puhuu vastuullisesta kapitalismista. Tämän vuoksi järjestö on 

tehnyt tiivistä yhteistyötä yritysten ja hallitusten kanssa. Tavoitteena on vaikuttaa yrityksiin niin, 

että ne tekevät enemmän ympäristön kannalta vähemmän haitallisia investointeja. Vaikka Green-

peacen ilmastodiskurssi on kolmesta tässä mainitusta ympäristöjärjestöstä radikaaleinta, se hieman 

yllättäen perustelee uusiutuvan energian käytön taloudellisesti pitämällä sitä energiamuotona, joka 

mahdollistaa talouden kasvun. Tämäkin sopii ekologisen modernisaation ajatukseen. Maanystävät 

sen sijaan pyrkii haastamaan nykyisen talousrakenteen ja suuryritysvetoisen globalisaation. Kol-

mesta tässä mainitusta järjestöstä Maanystävät näkee ilmastonmuutoksen selvimmin myös sosiaali-

sena tasa-arvo-ongelmana. (Doyle 2009b, 110–113.) 
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Ekologisen modernisaation diskurssiin tukeutuminen on siinä mielessä kiinnostavaa, että kuvien 

joukossa on myös apokalyptistä kerrontaa ilmastonmuutoksen seurauksista. Esimerkiksi Johnson 

(2009, 42) huomauttaa, että apokalyptinen retoriikkaa viittaa aina radikaalin muutoksen ja poliitti-

seen kapinaan. Tätä ajatusta tukee myös Hannigan (2006, 88), jonka mukaan sosiaalinen ongelma ei 

saa liian voimakkaasti haastaa vallitsevia maailmankuvia ja puhetapoja, jotta ongelma saa osakseen 

julkista huomiota ja poliittista kiinnostusta. Goren elokuvassa ja sen kuvituksessa ilmastonmuutosta 

torjutaan kuitenkin hyvin maltillisin keinoin, vaikka elokuva sisältää voimakasta apokalyptistä ker-

rontaa ja kuvitusta. Syynä on kenties juuri Hanniganin mainitsema sosiaalisen ongelman menestyk-

sellisen esittämisen edellytys.   

 

Jos paratiisi- ja sopusointukuvia tarkastellaan Hulmen (2009, 342–355) ilmastomyyttien näkökul-

masta, kuvien taustalla voidaan havaita ainakin kaksi erilaista ajatusmallia. Näistä ilmeisempi on 

myytti, jota Hulme nimittää itkeväksi Eedeniksi tai (katoavan) Eedenin suremiseksi (lamenting 

Eden). Myytissä ilmasto näyttäytyy puhtaan, villin ja vapaan luonnon symbolina. Ihmisen aiheut-

tama ilmastonmuutos merkitsee villin ja vapaan luonnon menettämistä. Huoli ilmaston tilasta on 

seurausta sen vahvasta symbolisesta arvosta eikä niinkään esimerkiksi ilmastonmuutoksesta seuraa-

vista hyvinvoinnin ongelmista. (Emt., 342–344.) Luonnon henkinen ja symbolinen merkitys koros-

tuvat myös Goren esityksen kuvallisessa viestinnässä, sillä paratiisikuvat toimivat elokuvassa ilmas-

to-ongelman ratkaisemisen motivoijina. Kuvat joesta ja metsästä esitetään elokuvassa niin, että ne 

korostavat rauhaa ja henkisyyttä. Tätä tulkintaa tukee myös Goren raukea ja korostetun rauhallinen 

puhetapa, jolla hän kuvailee luonnon harmoniaa ja ääniä. Näin rakentuu vahva vaikkakin yksipuoli-

nen mielikuva siitä, mitä ilmastonmuutoksen hillitsemisellä voidaan pelastaa.  

  

Toinen sopusointukuvien taustalta löytyvä ilmastokertomus on nimeltään Baabel-myytti. Hulmen 

(emt., 348–353) tässä myytissä on kyse ilmaston ja luonnon teknisestä hallinnasta. Ääritapauksessa 

tämän myytin mukainen ajattelu johtaa ilmastoutopiaan, jossa ihminen voi muokata ilmastosta mie-

lensä mukaisen. Kaikki tämän myytin alle luettavat ajattelutavat eivät ole näin äärimmäisiä. Yhtei-

senä tekijänä Baabel-myytin mukaisesti ajattelevilla on kuitenkin usko ihmisen kykyyn jossain 

määrin ottaa ilmastonmuutos tekniseen hallintaansa. Ilmastonmuutos nähdään paljolti teknologis-

hallinnollisena ongelmana. Baabel-myytillä ja ekologisen modernisaation diskurssilla on siten pal-

jon yhteistä. Molemmissa teknologinen kehitys nähdään ympäristöongelmien ratkaisuna. Jälkim-

mäisessä teknologinen kehitys tasapainottaa ympäristön ja taloudellisen kehityksen intressit. Baa-

bel-myyttiä äärimmäisessä muodossa ei dokumentin kuvituksessa esiinny. Vihreää teknologiaa esit-

tävissä kuvissa voidaan kuitenkin havaita laimeahko versio tästä tavasta käsitteellistää ilmaston-
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muutos. Muualla aineistossa tätä ilmastonmuutoksen ymmärtämistapaa ei ole nähtävissä, vaan Ee-

denin ja maailmanlopun myytit ovat hallitsevampia.  

 

5.3.4 Luonto tutkimuskohteena 

 

 

Viimeinen ja sisällöltään kenties neutraalein tapa 

esittää ihmisen ja luonnon suhde on representoida 

ihminen luonnon tutkijana. Luokkaan ei sisälly 

yhtä vahvoja poliittisia latauksia kuin edellä käsi-

teltyihin ihmisen ja luonnon kuvaustapoihin. Ku-

vat koostuvat kahdesta luokasta. Määrällisesti suurin on ihmiskuvien kuvaluokka ihminen luonnon 

tutkijana. Kuvat sisältävät jäätikkötutkijoiden ryhmän tutkimustyössä. Toinen kuvaryhmä kuuluu 

kategoriaan luonto ja ihminen. Näissä kuvissa luonto konstruoidaan tutkimuskohteeksi. Käytännös-

sä molempien kuvaluokkien merkitykset ovat samat, joskin suuremmassa ryhmässä tieteen teknolo-

gia saa suuremman painon. 

 

Kaikki kuusi ihminen luonnon tutkijana -kuvaa esittävät jäätutkijoiden ryhmää, ja kuvat esitetään 

yhtenä sarjana. Kuvasarjan sijoittaminen juuri ennen katsojille näytettävää hiilidioksidipitoisuuksia 

ja ilmakehän lämpötilan muutoksia esittävää käyrää on merkityksellistä. Tiedekuvien tarkoituksena 

lienee vakuuttaa katsoja siitä, että jäätiköiden tutkimus on validia ja ilmastonmuutoksesta todella 

voidaan saada tietoa. Tätä kautta Goren esittämä käyrä saa lisää uskottavuutta samoin kuin muu 

dokumentin todistusaineisto. Kuvissa tutkijat ottavat näytteitä mannerjäätiköstä ja analysoivat niitä. 

Tutkimukseen käytettävä teknologia on kuvissa keskeisessä roolissa. Tutkimuskaluston roolin ko-

rostuminen voi lisätä kuvien ja sitä kautta ilmastotutkimuksen luotettavuuden tuntua. Katsojalle ei 

selosteta, mitä kuvissa tapahtuu. Näin ilmastotutkimus jää katsojan ymmärryksen yläpuolelle, mikä 

myös voi lisätä kuvien vakuuttavuutta. 

 

Esimerkkikuvassa 9 ilmastonmuutos on saatettu tutkittavan kokoiseksi ja hallittavaksi palaseksi. 

Ennen esimerkkikuvaa katsojalle esitetään tutkijoita ottamassa koepaloja mannerjäätiköstä ja sa-

haamassa näytettä pienemmäksi palaseksi. Näin katsoja saa seurata lyhyen pätkän koko tutkimus-

prosessia. Pihdit, joilla jään palasta pidellään, ja taustalla näkyvä työympäristö tuovat kuvaan labo-

ratoriomaisen tunnelman. Nämä tekijät tuovat kuvan toiminnalle uskottavuutta. Erityisesti laborato-

riomaisella luonnontieteellisellä tutkimuksella on vahva luotettavuusarvo. Toisaalta kuvan katsoja 
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Ihminen luonnon tutkijana 6 
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Luonto tutkimuskohteena 
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2 
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Taulukko 6: Ihminen luonnon tutkijana 
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voi ihmetellä, voiko maailmanlaajuista ilmastonmuutosta todella tutkia parin kymmenen kuutiosen-

tin koepalasta. Sen lisäksi, että ihminen luonnon tutkijana -kuvat rakentavat uskottavuutta Goren 

esitykselle, ne tukevat ilmastotiedettä yleisesti. Näin dokumentin kuvitus tukee sekä IPCC:tä että 

sen tuloksiin nojaavia vahvan ilmastopolitiikan myötävaikuttajia. Koska kuvat konkretisoivat ai-

neistossa laajoja ilmastonmuutoksen kehitystä kuvaavia käyriä, myös tämän kuvaluokan taustalta 

voidaan löytää vihreän hallinnan diskurssia. Jäätikkötutkimuksen avulla rakennetaan globaaleja 

malleja maapallon keskilämpötilan ja ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden suhteesta. Globaali näkö-

kulma ympäristöön korostuu vihreän hallinnan diskurssissa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esimerkkikuva 9: Luonto tutkimuskohteena 
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6 Katastrofin ainekset 

 

Tutkielmassani olen eritellyt Epämiellyttävän totuuden kuvitusta monelta kantilta. Analyysi on joh-

tanut ainakin yhtä moneen tulokseen ja tuntui lopulta muuttuvan uudenvuoden tinaa muistuttavaksi 

möhkäleeksi, jonka tulkinta ja ehjänä pitäminen on työn ja tuskan takana. Luvun otsikon on kuiten-

kin tarkoitus paitsi kuvata tutkielmaani myös kiteyttää tämän luvun tarkoitus. Seuraavassa alaluvus-

sa esitän tiiviisti analyysin tärkeimmät havainnot ja kytken löydökset teoreettiseen keskusteluun. 

Toisessa alaluvussa pohdin tutkielman ongelmakohtia, menetelmiin liittyviä havaintoja ja sitä, mi-

hin suuntaan ilmastonmuutoksen visuaalista tutkimusta voisi jatkossa viedä. 

 

 

6.1 Johtopäätökset 

 

Analyysin alussa kävin läpi dokumentin kuva-aiheet. Niistä kaksi erottuu määrällisesti selvästi 

muista. Yleisin yksittäinen kuva-aihe on jäätikkö. Kuvien osuus koko aineistosta on hieman yli nel-

jännes. Havainto tukee esimerkiksi Doylen (2007, 129) ja Cottlen (2009, 506–507) väitteitä, että 

sulavista jäätiköistä on tullut ilmastonmuutoksen visuaalisen viestinnän keskeinen aihe. Tässä tut-

kielmassa ei valitettavasti voitu perehtyä siihen, miten kuvien kierto ilmastonmuutoksen julkisessa 

määrittelyssä on edennyt. On hyvin mahdollista, että Goren dokumentti vaikutusvaltaisena ilmasto-

poliittisena puheenvuorona on vahvistanut jäätiköiden merkitystä ilmastokuvituksessa. Toisaalta 

sulavia mannerjäitä ja prosessia havainnollistavia vertailukuvia käytti ilmastonmuutoksen kuvitta-

misessa ensimmäistä kertaa Greenpeace. Tähän visualisointiin Goren dokumentti jäätikkökuvien 

osalta nojaa. Kuvasuhdeanalyysin perusteella jäätikkökuvia käytetään elokuvassa todisteina ilmas-

tonmuutoksen todellisuudesta. Tähän jäätikkökuvat sopivat hyvin, sillä sulaminen lämpenemisen 

seurauksena tuntuu luonnolliselta ja järkevältä vastineena ilmastonmuutoksen mutkikkuuteen. Tällä 

tavalla dokumentti pyrkii vaikuttamaan ilmastonmuutokseen epäilevästi suhtautuvien katsojien mie-

lipiteisiin kenties vastauksena amerikkalaisen ilmastokeskustelun havaittuun kaksinapaisuuteen. 

Tiedollisen todistuksen lisäksi jäätiköiden roolina on elokuvassa edustaa haavoittuvaa ja ihmisen 

toiminnalle herkkää luontoa. 

 

Määrällisesti lähes yhtä keskeinen kuva-aihe on hirmumyrsky. Aihe on edustettuna kaikissa kol-

messa kuvien pääluokassa, eli luonto-, ihmis- sekä luonto ja ihminen -kuvissa. Yhteenlaskettuna 

myrskykuvien osuus nousee melko lähelle jäätikkökuvien määrää. Niitä on aineistossa yhteensä 33 

kappaletta. Myrskykuvat edustavat luontoa ihmiselle vaarallisena ja rakentavat uhkaavaa kuvaa 
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tulevaisuudesta, jossa elokuvan sanomaa ilmasto-ongelmasta ei ole otettu vakavasti ja ehdotettuihin 

ratkaisutoimiin ryhdytty. Suhdeanalyysi paljastaa, että myrskyjen lisääntyminen esitetään ilmas-

tonmuutoksen seurauksena. Ilmastotieteen tähänastisten löydösten valossa tämä on kyseenalainen 

väite. Vaikka Gore käyttää ilmastontutkimuksen tuloksia hyödyksi retoriikassaan, hirmumyrskyku-

vien osalta hän tekee eroa IPCC:n hyväksymiin väitteisiin ilmastonmuutoksen syy–

seuraussuhteissa. Tämä on yksi analyysini kiinnostavimmista havainnoista. Myrskykuvien keskeistä 

roolia elokuvassa voidaan tulkita ainakin kahdelta kantilta. Hirmumyrsky Katrinan käyttäminen 

ilmastonmuutoksen esimerkkinä puhuttelee voimakkaasti amerikkalaiskatsojaa, jolle myrskyn tuhot 

ovat lähimenneisyyttä. Toisaalta ilmastonmuutoksen tehokas viestintä vaatii yksittäisiä ilmiöitä 

muuttuakseen konkreettisemmaksi ja ylipäätään silmin nähtäväksi. 

 

Kolmanneksi yleisin kuva-aihe aineistossa on teollisuus, joka saa kuvakerronnassa ilmastonmuu-

toksen syntypukin roolin. Vaikka kuvien määrä kahteen edellä mainittuun ryhmään verrattuna on 

pieni, kuvasuhdeanalyysi paljastaa, että teollisuus on dokumentin visuaalisessa rakenteessa tärkein 

yksittäinen ilmastonmuutoksen syy. Tämä näkyy selvästi myös teollisuuskuvien rakennustavoissa ja 

konnotaatioissa. Teollisuus edustaa ihmistä luonnolle haitallisena. Sen sijaan niin sanottu vihreä 

teknologia esitetään dokumentissa ympäristön kannalta haitallisten toimintamallien vastakohtana. 

Kuvakerronta rakentaa näin vahvan jännitteen vanhan ja uuden teknologian välille ja konkretisoi 

ekologisen modernisaation diskurssin, jossa talouden edistys ja ilmasto-ongelman ratkaisu nähdään 

toisiinsa kytkettyinä asioina. Ilmastonmuutokseen voidaan vastata liberaalin talousajattelun ja 

markkinatalouden keinoin tuomalla markkinoille ympäristöä vähemmän kuormittavaa teknologiaa.   

 

Yleisenä havaintona voidaan todeta, että kuva-aineistossa on näkyvillä monia ilmastonmuutokseen 

ja ympäristöön liittyviä hahmotustapoja, diskursseja ja myyttisiä ajatuskokonaisuuksia. Kuvitus 

jakaa näin käsitystapoja monen ilmastonmuutoksen julkiseen määrittelyyn osallistuvan ryhmän 

kanssa. Toiset puhetavat ja myyttiset käsitykset ovat kuitenkin selvästi alisteisia toisille. 

 

Kolmesta tutkielmassa esitellystä ilmastonmuutokseen liittyvästä metadiskurssista mainittu ekolo-

ginen modernisaatio ja vihreän hallinnan diskurssi olivat selvästi etualalla. Vihreän hallinnan puhe-

tapaa on ilmastopolitiikassa perinteisesti käyttänyt EU. Ekologisen modernisaation merkittävin 

edustaja on puolestaan Yhdysvallat, joskin käsitystapa on sittemmin lähes hegemonisoitunut. Vih-

reän hallinnan diskurssi näkyy esimerkiksi merenpinnan nousua ja hirmumyrskyjen yleistymistä 

esittävissä kuvasarjoissa. Puhetapa korostaa globaalia näkökulmaa luontoon ja ilmastonmuutoksen 

keskitetyn tieteellistä hallintaa. Diskurssin merkitys olisi todennäköisesti kasvanut entisestään, jos 
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niin sanotut havainnekuvat olisi otettu analyysiin mukaan. Sen sijaan vihreän kansalaisaktivismin 

diskurssi näkyy vain kahdessa aineiston kuvassa. Ilmastonmuutosta ei siis niinkään käsitellä tasa-

arvon, ilmastonmuutoksen paikallisten vaikutusten tai vallitsevien poliittis-taloudellisten rakentei-

den haastamisen näkökulmasta. Tätä enemmän ilmastonmuutoksessa on kyse keskitetystä tieteelli-

sestä hallinnasta ja uudenaikaisista teknologisista vastauksista ilmasto-ongelmaan. Ilmastokeskuste-

lun näkökulmasta kuvitus näyttää myötäilevän enemmän pohjoisten kuin eteläisten valtioiden ja 

monien ympäristöjärjestöjen ilmastonmuutoskäsityksiä, vaikka varsinkin ekologisen modernisaa-

tion diskurssi on ajan myötä saavuttanut kannatusta myös ympäristöjärjestöjen joukossa. Näkökul-

ma korostaa niiden maiden kantaa, joilla on taloustuotannolliset mahdollisuudet hyötyä ilmaston-

muutoksesta.  

 

Kaksi merkittävää aineistossa ilmenevää ilmastonmuutoksen myyttistä hahmotusta ovat luonnon 

idyllin menettäminen ja maailmanloppu. Tämä selvisi soveltamalla aineistoon Hulmen ilmasto-

myyttejä. Ilmastomyyteistä elokuvassa saavat merkittävän roolin Eeden- ja maailmanloppumyytti. 

Eeden-myytti näkyy selvimmin elokuvan alussa ja lopussa esitettävissä paratiisimaisissa luontoku-

vissa ja maapallokuvissa. Eeden-myytissä luonnon arvo perustuu ennen kaikkea vahvaan esteetti-

syyteen, symbolisuuteen ja henkiseen luontoyhteyteen. Maailmanloppumyytti sen sijaan konkreti-

soitui esimerkiksi hirmumyrsky- ja merenpinnan nousu -kuvissa. Sisällöltään vastakkaiset myytit 

motivoivat katsojaa omaksumaan dokumentin sanoman rakentamalla kaksi vastakkaista kuvaa tule-

vaisuudesta. Toisessa vallitsee rauha luonnon ja ihmisen välillä; toisessa ihminen joutuu luonnon 

armoille. Hollingin ja Thompsonin luontomyyteistä luonnon käsittäminen hauraana konkretisoituu 

kuva-aineistossa selvästi useimmin. Tätä näkemystä edustavat selvimmin dokumentin jäätikkö- ja 

metsäkuvat.  

 

Myyttianalyysin osalta on syytä todeta, että sen soveltaminen näin suureen aineistoon on työlästä ja 

sisällönanalyyttisenä osana liiankin tulkinnanvarainen. Yksittäisten kuvien jakaminen myyttiluoki-

tusten mukaisesti on monimutkaista, sillä usein yksi kuva voi konkretisoida monenlaisia ilmasto- tai 

luontokäsityksiä. Toisaalta osa kuvista heijastaa tiettyä myyttiä hyvinkin selvästi. Yksi esimerkki 

tästä ovat paratiisimaiset luontokuvat, jotka edustavat monella tapaa aiemmin esiteltyä arkadiaanista 

luontokäsitystä ja Eeden-myyttiä. 

 

Analyysin toisessa vaiheessa tutkin aineiston kuvien käsityksiä ihmisestä, luonnosta ja niiden suh-

teesta. Luokittelin kuvat neljään kategoriaan niiden sisältämän luonto- ja ihmiskäsityksen perusteel-

la ja havainnollistin merkitysten muodostumista kuvissa semioottisella analyysillä. Luonto esitetään 
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dokumentissa useimmin haavoittuvana ja ihmisen toiminnalle alttiina. Vastaavasti ihminen konst-

ruoidaan ympäristön kannalta haittatekijänä. Tämä käsitys näkyy noin puolessa aineiston kuvista. 

Yli puolet kaikista tämän ryhmän kuvista esittää sulavaa jäätikköä. Kuvat tukevat käsitystä ilmas-

tonmuutoksesta vakavana ongelmana ja ihmisen aiheuttamana ilmiönä. Nähdäkseni tällaisen käsi-

tyksen jakaa suurin osa ilmaston julkisista määrittelijöistä. IPCC:n tieteellisen auktoriteetin kautta 

kanta on muodostunut pohjaksi suurelle osalle ilmastonmuutoksen sosiaalista konstruointia. Ihmi-

sen vaikutuksen vähättely tai kiistäminen on poliittisessa puheessa harvinaista. Vaikutusvaltaisinta 

kritiikkiä ovat esittäneet fossiilisia polttoaineita käyttävät energiayhtiöt, joiden vaikutus amerikka-

laismediaan ja usein myös hallinnon kantaan on ollut voimakas. Toki kriittisiä kantoja ilmaston-

muutokseen ilmenee myös kansalaiskeskustelussa. 

 

Toiseksi yleisin luonnon ja ihmisen kuvaustapa konstruoi suhteen ihmisen kannalta vaaralliseksi. 

Ihminen on luonnon uhri ja luonto ihmiselle vaarallinen. Tämän käsitys sisältyy 36 prosenttiin ai-

neiston kuvista. Merkittävin yksittäinen kuva-aihe on hirmumyrsky, joka esiintyy aineistossa yh-

teensä 33 kertaa. Suurin osa hirmumyrskykuvista viittaa Katrinaan. Muita keskeisiä kuva-aiheita 

ovat merenpinnan nousu ja helleaallot. Käsitys ilmastonmuutoksesta ihmiselle haitallisena tukee 

IPCC:n, useimpien valtioiden ja ympäristöjärjestöjen kantaa. Kuvat konkretisoivat Hulmen esitte-

lemän maailmanloppumyytin. Niin kuin Hulme (2009, 345–348) toteaa, ilmastonmuutoksen hah-

mottaminen katastrofien näkökulmasta on yleistynyt länsimaissa myös mediassa.  

 

Kolmanneksi yleisin ihmisen ja luonnon suhde on sopusointu. Luonto representoidaan paratiisina. 

Ihmisen esitetään luonnon suojelijana. Kuvaluokan merkittävimmät aiheet ovat metsät ja vesistö 

sekä vihreä teknologia. Kuvien osuus aineistossa on vain kymmenesosa. Ne on kuitenkin sijoitettu 

elokuvan kannalta strategisesti alkuun ja loppuun, mikä korostaa kuvien roolia. Ne rakentavat myös 

voimakkaan vastakohdan maailmanloppukuvitukselle ja tarjoavat sille vastaisen odotuksen tulevai-

suudesta. Paratiisin ja maailmanlopun vastakkaisuus on kuvituksen keskeinen retorinen keino. 

Hulmen myyteistä kuvitus konkretisoi juuri Eeden-myyttiä. Vihreää teknologiaa esittävissä kuvissa 

on havaittavissa myös Baabel-myytin mukaista ympäristöajattelua. On tärkeää havaita, mihin arvoi-

hin paratiisikuvien motivointi perustuu. Kuvissa korostuvat luonnon esteettisyys, harmonia ja hen-

kisyys. Luontoon suhtaudutaan romanttisesti sen sijaan, että esimerkiksi korostettaisiin biodiversi-

teettiä tai ekolokeroiden ehtymistä. Paratiisikuvituksen osalta dokumentti ammentaa jälleen samois-

ta aiheista kuin Greenpeace. Vihreä teknologia -kuvien heijastama ekologisen modernisaation dis-

kurssi sen sijaan on ilmastopoliittisesti hegemonisoitunut käsitystapa. 
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Mainittujen luonto–ihmissuhteiden lisäksi ympäristö esitettiin tutkimuksen kohteena ja ihminen 

tietenkin tutkijana. Tämän ryhmän osuus aineistossa oli kuitenkin huomattavasti kahta ensin mainit-

tua pienempi ja retorinen rooli sopusointukuvausta vähäisempi. Huomion arvoista on se, että ilmas-

tontutkimusta edusti käytännössä jäätiköiden tutkimus. Tämä vahvistaa jäätikkökuvien asemaa do-

kumentin tiedollisena todisteena ilmastonmuutoksen todellisuudesta. 

 

Millainen rooli aineistolla sitten on suhteessa tutkielmassa käsiteltyihin ilmastonmuutoksen julkisiin 

määrittelijöihin? Ensimmäinen havainto on, että runsas jäätikkökuvien käyttö todistusaineistona 

vahvistaa ilmastotieteen ja samalla IPCC:n asemaa tiedon auktoriteettina. Tällä tavalla kuvitus 

edesauttaa tiedollisen kiistelyn ratkaisemista ilmastoteorian hyväksi. Toisaalta kuvastossa ilmaston-

tutkimus redusoidaan jäätikkötutkimukseksi, vaikka havaintoaineistoa ilmiöstä hankitaan monella 

muullakin menetelmällä. Dokumentti, ja kuva-aineisto sen osana, osallistui ilmastotiedon levittämi-

seen ja poliittiseen mielipidevaikuttamiseen esittämällä tunteisiin vetoavaa kuvastoa esimerkiksi 

hirmumyrskyistä. Näin tehdessään dokumentti täyttää ilmastopolitiikassa vastaavaa roolia kuin mo-

net ympäristöjärjestöt, vaikkakin aineistossa näkyvät ilmastodiskurssit eivät tue monien järjestöjen 

tasa-arvoon painottuvaa näkökulmaa ilmastonmuutokseen.  

 

Median roolia käsittelevässä alaluvussa listasin joukkoviestinnän ympäristökehyksiä. Medialle 

ominaisten käsitystapojen myötäileminen helpottaa dokumentin aiheen pääsyä julkiseen käsittelyyn. 

Kuva-aineistossa esiintyvät näkökulmat ilmastonmuutokseen ovat pitkälti samansuuntaisia tiedo-

tusvälineiden ympäristökehysten kanssa. Ilmastonmuutosta käsitellään ennen kaikkea ympäristöon-

gelmana sosiaalisen ongelman sijasta. Tämän lisäksi ekologisen modernisaation diskurssiin sisältyy 

ajatus ilmastonmuutoksesta taloudellisena mahdollisuutena, mikä on yleinen kehystystapa myös 

mediassa. Samoin kuin aineistoni kuvissa myös joukkoviestinnässä ympäristöongelmia käsitellään 

myös maailmanloppukuvaston avulla. Mediahuomion lisäksi yleisesti hyväksytyt näkökulmat lisää-

vät ilmasto-ongelman mahdollisuuksia päästä politiikan areenalle. Ilmastonmuutosta tasa-arvon 

näkökulmasta käsittelevät kuvat olisivat todennäköisesti heikentäneet dokumentin kykyä pönkittää 

ilmasto-ongelman asemaa poliittisena puheenaiheena. Toisaalta maailmanloppukuvasto ja luonnon 

romantisointi eivät ole ainakaan suomalaisessa poliittisessa puheessa yleisiä näkökulmia. 
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6.2 Tutkimuksen lukot ja avaimet 

 

Lopuksi sananen tutkimuksen ongelmista ja menetelmällisistä havainnoista sekä ilmastonmuutos-

viestinnän visuaalisen tutkimuksen mahdollisuuksista. Aiemmin mainitun myyttianalyysin lisäksi 

kuvien luokittelu osoittautui yllättävän haasteelliseksi myös konkreettisemmilla tasoilla. Kuvien 

jakaminen kolmeen pääluokkaan vaati toisinaan tarkkaa puntarointia ja tiettyjen piirteiden osuuksi-

en laskemista. Tämä tukee Rosen (2001, 55) väitettä, että myös määrälliseltä vaikuttava luokittelu 

vaatii usein laadullisia ratkaisuja. Tarkoituksena ei ole ottaa kantaa kummankaan tutkimusotteen 

puolesta. Objektiiviseen tarkkuuteen tähtäävää menetelmää käyttävän tutkijan on kuitenkin hyvä 

pitää mielessä tämä seikka. Nähdäkseni tärkeintä on pyrkiä tutkimuksen raportoinnissa avoimuu-

teen ja luokittelussa loogisuuteen, vaikka tutkimusmenetelmä ei käytäkään itse itseään. 

 

Analyysin menetelmällinen runko koostuu sisällönanalyysistä ja semioottisesta kuva-analyysistä. 

Usein niitä käytetään siten, että aineisto luokitellaan ja esitellään sisällönanalyyttisesti ja tutkimuk-

sen analyyttinen ydin tulee esiin semioottisessa erittelyssä. Tässä tutkimuksessa asetelma on päin-

vastainen. Suurin osa aineistoon liittyvistä havainnoista syntyi sisällönanalyysissä ja sen teoreetti-

sessa pohdinnassa. Semioottisen tutkimuksen roolina oli kuvata sisällönanalyysissä tehtyjen tulkin-

tojen syntytapaa ja perusteita. Semiotiikalla oli siis tutkimuksessani havainnollistava rooli. Nähdäk-

seni tällainen tutkimusasetelma toimi hyvin laajan aineiston analyysissä ja teki tutkimusprosessista 

toivoakseni läpinäkyvää. Erityisen antoisaksi tutkimusmenetelmäksi osoittautui kuvasuhteiden erit-

tely. Sen avulla visuaalisen rakenteen sisältämiä väitteitä voi paljastaa tehokkaasti samoin kuin tiet-

tyjen kuva-aiheiden käyttöyhteyksiä. Kuvasuhteiden tarkastelu auttoi myös kuvien merkitysten ana-

lysoinnissa ja helpotti aineiston luokittelua hankalissa tapauksissa. 

 

Analyysin yhteenvedossa olisi tietenkin ollut makoisaa kiteyttää yhteen virkkeeseen se, kenen asiaa 

Goren dokumentin kuvat ajavat ja mikä käsitys ilmastonmuutoksesta niihin kätkeytyy. Harmillista 

kyllä näin ytimekkään kaunista salapoliisityötä ei tutkimusotteen moninaisuuden ja aineiston sisäl-

löllisen haarautuvuuden vuoksi voi hyvällä omallatunnolla tehdä. Kuva-aineisto onkin hyvä esi-

merkki siitä, että yksittäiseen esitykseen ei sisälly kiinteää ja sisällöllisesti järkähtämätöntä käsitystä 

ilmastonmuutoksesta. Samoin ilmiön merkittävät sosiaaliset määrittelijät, kuten media, poliitikot ja 

ympäristöjärjestöt, käsittävät ja kehystävät ilmastonmuutoksen monella tavalla. Kenties tämän mo-

nipolvisuuden hyväksyminen on rehellistä vaikkakin kirvelevää. 
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Ilmastonmuutoksen visuaalisen viestinnän tutkimuksessa on paljon kiinnostavaa ja tärkeää työtä 

tekemättä. Ilmiön visuaalisen määrittelyn laajan verkon selvittely on yksi kiinnostava lähtökohta. 

Teorialuvussa viittasin teksteihin, joissa vähintään vilahti oletuksia siitä, miten tietyn kuva-aiheen 

painoarvo ilmastonmuutoksen visualisoinnissa on syntynyt ja kasvanut. Usein väitteiden takaa ei 

kuitenkaan löytynyt empiiristä tutkimusta. Samasta syystä Goren dokumentin vaikutuksesta ilmas-

tokuvitukseen on vaikeaa sanoa mitään painokasta. Jatkossa olisikin kiinnostavaa tehdä laajapoh-

jaista selvitystä siitä, mitkä kuva-aiheet tosiasiassa ovat määrällisesti hallitsevia eri puolilla maail-

maa tapahtuvassa ilmastonmuutoksen sosiaalisessa käsittelyssä. Aihepohjaisen analyysin lisäksi on 

tärkeää tutkia kuvien kierron historiaa ja selvittää, mistä tiettyjen kuva-aiheiden vaikuttavuus ja 

yleisyys on alkanut ja miten prosessi on kehittynyt. 

 

Ainakin ympäristöpolitiikan tutkimuksessa kansalaisjärjestöjen ilmastopoliittinen rooli otetaan va-

kavasti. Niitä pidetään ympäristöongelmien sosiaalisina määrittelijöinä ja monipuolisina vaikuttaji-

na. Vaikka muutamat suuret järjestöt hallitsevat pitkälti mediajulkisuutta, järjestökenttä on sirpalei-

nen käsitykset ympäristöongelmista vaihtelevat. Järjestöjen visuaalisen viestinnän erot ja yhtäläi-

syydet olisi hyvä selvittää. Se helpottaisi poliittisiin prosesseihin kytkeytyvää kuvatutkimusta aina-

kin ilmastonmuutoksen osalta.  
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