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Tämä tutkimus on vastaanottotutkimus mustavalko- ja värivalokuvan lukuta-
voista. Tutkimuskysymyksiä on kolme: poikkeavatko mustavalko- ja värivalo-
kuvien lukutavat toisistaan, miten mustavalkoinen valokuva ajoitetaan suhtees-
sa värivalokuvaan ja liitetäänkö mustavalko- ja värivalokuva eri tavoin digitaa-
lisuuteen.  

Tutkimuksen yhteydessä tarkastellaan valokuvan luonnetta realismin, 
ajan ja värin näkökulmasta. Valokuvan realismista puhuttaessa avataan myös 
semiotiikan käsitettä indeksi, sekä analogisen että digitaalisen valokuvauksen 
näkökulmasta.  

Tutkimusaineisto on kerätty näyttämällä kahdelle eri ryhmälle kahta va-
lokuvaa: yksi mustavalkoinen ja yksi värillinen. Toiselle puolelle ryhmästä näy-
tettiin samat valokuvat, mutta eri värisyyttä edustavina. Henkilöiden oli määrä 
kirjoittaa näkemistään valokuvista vapaamuotoinen teksti. Näistä kirjoituksista 
koostuu tämän tutkimuksen aineisto. Tutkimusaineistoa on täydennetty loma-
kekyselyin, jonka tutkimukseen osallistuneet henkilöt täyttivät kirjoitustehtä-
vän jälkeen. Vastausta ensimmäiseen tutkimuskysymykseen haetaan kirjoite-
tuista teksteistä, ja kahteen viimeiseen lomakekyselyistä.  

Tämä tutkimus antaa viitteitä siitä, että mustavalko- ja värivalokuvaa lue-
taan eri tavoin. Lomakkeilla kerätty aineisto viittaa siihen, että mustavalkoinen 
valokuva koetaan 10–15 vuotta vanhemmaksi kuin värivalokuva ja värillinen 
valokuva mielletään useimmin digitaalikameralla otetuksi kuin mustavalkoi-
nen valokuva. 
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1 JOHDANTO 

Valokuvan tehtävänä on tallentaa näkymä. Tallennettava näkymä on valokuvan 
kohde, jota voimme tarkastella kuvanottohetken jälkeen. Jokainen ihminen tar-
kastelee valokuvaa omalla tavallaan. Tarkastelu ei perustu kuitenkaan pelkäs-
tään katsojan omakohtaisiin kokemuksiin ja tietoihin, vaan se on sitoutunut 
myös kulttuuriin ja yleisiin käytäntöihin.  

Valokuvaus keksittiin noin 170 vuotta sitten. Aluksi valokuvaaminen oli 
mahdollista ainoastaan mustavalkoisena, kunnes lukuisien vaiheiden jälkeen, 
1900-luvun alussa, Lumiéren veljekset esittelivät värillisen autochrome-
menetelmän. Se mullisti koko valokuvauksen kentän. Seuraavana käänteente-
kevänä teknisenä keksintönä voidaan pitää digitaalista valokuvaa. Näiden val-
kokuvauksen kannalta merkittävien tapahtumien väliin mahtuu monta muuta 
vaihetta, kuten mustavalkokuvauksen kukoistuskausi, kompaktikameroiden 
helppous ja värivalokuvauksen tuleminen osaksi ihmisten arkipäivää. Nyt, di-
gitaalisen valokuvauksen aikakaudella, valokuvan tuottamisvälineenä voi olla 
niin palkkikamera kuin matkapuhelinkin. Valokuvauksen historia on siis ollut 
vaiherikas ja nopeatempoinen. 

Nykypäivänä mustavalkoisia valokuvia näkyy varsin vähän. Kun kat-
somme ympärillemme, näemme joka puolella värivalokuvia: lehdissä, bussi-
pysäkeillä, tavarataloissa, pysäköintihalleissa ja internetissä. Minne ikinä me-
nemmekin, on vaikea välttyä näkemästä valokuvia, olivat ne sitten värillisiä tai 
mustavalkoisia. Mutta olemmeko koskaan miettineet, onko valokuvien värillä 
merkitystä? 

1.1 Mettänsyrjästä tutkimusaiheeksi 

Vuosina 1999 2000 työskentelin ”mettänsyrjä”-nimisen hankkeen parissa Au-
ranmaan maaseudulla Varsinais-Suomessa. Projekti kiteytyi saman nimiseen 
valokuvanäyttelyyn ja -uniikkikirjaan, jotka koostuivat dokumentaarisista va-
lokuvista käsitellen maaseudun asukkaita ja sen autioitumista.  

”Mettänsyrjä”-kirjan valokuvat esiteltiin osin mustavalko- ja osin väriva-
lokuvin. Kiinnostavaksi ilmiöksi muodostui ihmisten tapa tulkita näitä kahta 
eri värisyyttä edustavaa valokuvaa: yleisesti mustavalkoisten valokuvien oletet-
tiin olevan peräisin muutamaa vuosikymmentä aikaisemmalta ajalta kuin väri-
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valokuvien. Sen vuoksi mustavalkovalokuvia luettiin enemmän historiallisesta 
näkökulmasta: ”Kuvitelkaa, tuollaista oli Suomessa 30 vuotta sitten!” Koska 
ilmiö oli voimakas, se herätti kiinnostuksen mahdollisia eroavaisuuksia koh-
taan mustavalko- ja värivalokuvien lukutavoissa. Niinpä, tämän tutkimuksen 
tarkoitus on selvittää, onko mustavalko- ja värivalokuvan lukutavoilla eroa. 
Tutkimuskysymyksiä on kolme: 

1. Poikkeavatko värivalokuvan ja mustavalkovalokuvan  
tulkinnat toisistaan? 

2. Miten mustavalkoinen valokuva ajoitetaan suhteessa  
värivalokuvaan? 

3. Liitetäänkö mustavalko- ja värivalokuva eri tavoin digitaalisuuteen? 

1.2 Tutkimuksen eteneminen 

Tässä tutkimuksessa valokuva esittäytyy itsenäisenä esityksenä, jota tarkastel-
laan ainoastaan valokuvan ja sen esittämän kohteen puitteissa. Sen vuoksi tut-
kielman alussa valokuvaa lähestytään kolmen valokuvan kannalta tärkeän tee-
man kautta: realismin, ajan ja historian. Esiin nostetaan myös semiotiikan käsit-
teet indeksi ja ikoni, jotka ovat molemmat keskeisiä termejä, kun puhutaan valo-
kuvan luonteesta. Tutkimuskysymyksen kannalta on aiheellista käsitellä myös 
valokuvan mustavalkoisuutta ja värillisyyttä. Niitä käsitellään luvuissa viisi ja 
kuusi. 

Värisyys itsessään on mielenkiintoinen elementti. Michel Frizot (1998, 411) 
kirjoittaa, että valokuva pitäisi tehdä mustavalkoiseksi, jotta pääsisimme sen 
esteettisyyden juurille. Hän puhuu myös siitä, miten mustavalkoinen valokuva 
on täysin epärealistinen, sillä ihminen havainnoi ympärillään olevan todelli-
suuden värillisenä. Frizot (mts. 418) esittää myös teorian, että värivalokuvaa 
katsottaessa valokuvan värejä ei havainnoida erikseen, vaan ne hyväksytään 
sellaisinaan kuin ne valokuvassa näyttäytyvät. Siitä, miten värit vaikuttavat 
valokuvan katsomishetkeen, ei ole tiettävästi laajemmin tutkittu. 

Tämä tutkimus on toteutettu vastaanottotutkimuksena, jossa tutkimuk-
seen osallistuville henkilöille näytettiin kahta eri valokuvaa. Toinen valokuvista 
oli värillinen ja toinen mustavalkoinen. Tutkimukseen osallistuvan henkilön 
tehtävänä oli kirjoittaa molemmista valokuvista vapaamuotoinen teksti. Kirjoi-
tustehtävän lisäksi henkilö täytti monivalintalomakkeen, jossa tiedusteltiin 
muun muassa valokuvan ajoittamista tietylle vuosikymmenelle. Tutkimusryh-
mä oli jaettu kahteen osaan. Toiselle puolelle ryhmää valokuvat näytettiin eri 
värisyyttä edustavina, kuin toiselle. Näin ollen, täysin samasta valokuvasta oli 
olemassa sekä värillinen että mustavalkoinen valokuvavedos, jotka olivat eri 
henkilöiden nähtävinä. Tutkimukseen osallistuneet henkilöt eivät olleet tietoisia 
siitä, että heidän näkemistään valokuvista oli eri värisyyttä edustavat kappaleet 
toisen ryhmän nähtävillä. Tämän tutkimuksen on tarkoitus arvioida sitä, poik-
keavatko värillisten ja mustavalkoisten valokuvien tulkinnat toisistaan, kun 
kyse on samasta valokuvasta, mutta eri värisyyttä edustavana. 
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Tutkimuksessa käytettyjen valokuvien valitseminen ei ollut helppoa, sillä 
niiden piti olla mahdollisimman ajattomia. Pitkällisen harkinnan jälkeen tutki-
mukseen valikoitui kaksi valokuvaa, jotka edustivat kahta eri valokuvan laji-
tyyppiä: toinen oli muotokuva 3-vuotiaasta pääsiäisnoidasta ja toinen talvinen 
maisemakuva Tampereen Kissanmaalta kuutamon ja sinisen hetken vallitessa. 
Muotokuva oli otettu dokumentointitarkoituksessa Tampereen museoiden va-
lokuvakokoelmiin, ja maisemakuva on otettu tätä tutkimusta varten. 

Tutkimukseen osallistui kymmenen 17–47-vuotiasta henkilöä. He olivat 
erilaisissa ammateissa toimivia eri sosiaaliryhmiä edustavia henkilöitä. Tutki-
mukseen osallistuvat henkilöt asuivat eri puolilla Tamperetta. He käyttivät va-
lokuvien tarkasteluun ja tekstien kirjoittamiseen sekä lomakkeen täyttämiseen 
aikaa keskimäärin 45–60 minuuttia. Aineisto kerättiin tutkimukseen osallistu-
valle henkilölle luonnollisessa ympäristössä, joko hänen kotonaan tai työpaikal-
laan. Yksi tutkimukseen mukaan pyydetty henkilö suljettiin pois tutkimusryh-
mästä, sillä hän tunsi toisen tutkimuksessa käytettävän valokuvan entuudes-
taan. Lisäksi, yhden kirjoittajan koko aineisto jätettiin käyttämättä ja korvattiin 
uudella, sillä tutkimukseen osallistuva otaksui valokuvien olevan aineistonke-
rääjän ottamia. Hän kertoi sen rajoittaneen kirjoituksiaan. Ennen varsinaista 
aineiston keräämistä tehtiin kaksi kokeellista keräämistapahtumaa. Koemieles-
sä kerätyt aineistot antoivat viitteitä siitä, miten varsinainen aineiston keräämi-
nen kannattaisi toteuttaa.  

Tutkimukseen osallistuvien henkilöiden tehtävänä oli kirjoittaa ”vapaa-
muotoinen teksti siitä, mitä hän valokuvassa näkee, miten hän sen kokee ja mitä 
tunteita se nostattaa.” Kirjoitustehtävän jälkeen henkilöiden piti täyttää moni-
valintalomake, jossa tiedusteltiin valokuvan lajityyppiä, ajoitusta, materiaalia, 
kuvamanipuloinnin mahdollisuutta sekä katsojan omaa arviota värisyyden vai-
kutuksesta hetki sitten kokemaansa valokuvan lukutapahtumaan. Lomakkeessa 
oli vastausten yhteydessä myös vapaakenttä, johon pystyi lyhyesti perustele-
maan vastauksensa. Kerätyt kirjoitukset valokuvista ja monivalintalomakkeet 
perusteluineen toimivat tämän tutkimuksen aineistona. Kerättyä aineistoa on 
siis kaksikymmentä vapaamuotoista ja vapaasti otsikoitua tekstiä, sekä kaksi-
kymmentä monivalintalomaketta. 

Vapaamuotoiset kirjoitukset valokuvista muodostavat tämän tutkimuksen 
laadullisen aineiston. Laadullisessa tutkimuksessa aineistoa on tarkasteltava 
erityisen huolellisesti, yrittäen löytää niistä tutkimuskysymysten kannalta oleel-
lisia vivahteita ja asioita. Myös tekstin kokonaisvaikutelma on tärkeä. Lomak-
keilla tehdyt kyselyt ja niiden vastaukset toimivat tämän tutkimuksen määrälli-
senä aineistona.  

Kirjoituksia valokuvista tarkastellaan yksi valokuva kerrallaan, kolmesta 
eri näkökulmasta. Tarkastelunäkökulmat on valittu valokuvan perusluonteen 
mukaisesti sekä tutkimuskysymyksiä silmällä pitäen. Ensimmäinen näkökulma 
on valokuvan realismi, ja miten se katsojalle avautuu. Toinen näkökulma on 
valokuvan  aika, ja sen esittäytyminen katsojille valokuvassa. Kolmas ja viimei-
nen näkökulma on valokuvan väri(syys), ja miten se nousee kirjoitetuista teks-
teistä esiin. Luvussa yhdeksän siirrytään kirjoitusten tarkastelusta lomake-
kyselyn vastauksiin. Niistä etsitään vastauksia kahteen viimeiseen tutkimusky-
symykseen. Ensin tarkastellaan valokuvan ajoitukseen liittyviä vastauksia ja 
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sitten valokuvan digitaalisuuteen ja värisyyteen liittyviä vastauksia. Kuten tul-
laan huomaamaan, selviä eroavaisuuksia ja yhteneväisyyksiä löytyy sekä kirjoi-
tetuista teksteistä että lomakkeilla kerätyistä vastauksista juuri värisyyden pe-
rusteella. 

Viimeisessä luvussa päästään tutkimuksen johtopäätöksiin. Luku kym-
menen on jaettu kolmeen osaan, jotka määräytyvät tutkimuskysymysten perus-
teella. Värisyyden merkitystä valokuvan tulkinnassa esitellään mustavalkoku-
va-värivalokuva -pari kerrallaan. Ensin johtopäätöksiä esitellään maisemaku-
van puitteissa ja sitten muotokuvan. Seuraavaksi edetään valokuvan ajoittami-
sen ja värisyyden välisiin yhteyksiin ja sitten valokuvan digitaalisuuden ja väri-
syyden välisiin yhteyksiin. Lopuksi esitellään vielä johtopäätöksiä pähkinän-
kuoressa. 

Tämä tutkimus kohdistuu valokuvaan itsenäisenä esityksenä, ja on tiettä-
västi ainoa laatuaan. Nykypäivän ihmisiä ympäröivä visuaalisuuden tulva liit-
tää tämän tutkimuksen osaksi ihmisten jokapäiväistä elämää, myös journalis-
min kentällä. On siis perusteltua saada lisää tietoa siitä, vaikuttaako valokuvan 
värisyys ihmisten tulkintoihin valokuvasta. 

Tämän tutkimuksen mahdollistivat tutkimukseen osallistuneet henkilöt, 
jotka antoivat osan itsestään tekstiensä mukana. Suuri kiitos kaikille heille. 
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2 VALOKUVA JA REALISMI 

Valokuvauksen katsotaan syntyneen vuonna 1839, jolloin valokuvaus esiteltiin 
Ranskan tiede- ja taideakatemian jäsenille Louis Daguerren (1787 1851) ja Jo-
seph Niépcen (1765–1833) keksintönä. Heidän yhdessä kehittämäänsä dagerro-
typiaa pidetään ensimmäisenä käyttökelpoisena valokuvausmenetelmänä. 1 
Koska valokuvalla oli erityinen kyky tallentaa kohteestaan suora jälki, indeksi, 
valokuvauksesta muodostui hyvin pian dokumentointiväline sellaisiin tarkoi-
tuksiin, joissa valokuva toimi todisteena kohteestaan. Tällaisia valokuvan käyttö-
tarkoituksia olivat muun muassa poliisien kortistointikuvat rikollisista, sekä 
valokuvat ihmiskehosta ihmistieteellisiä tutkimuksia varten. Valokuvaa käytet-
tiin myös todisteena erilaisista tapahtumista, kuten matkoista ja sodista. Valo-
kuva saavuttikin vankan aseman objektiivisena tallentajana, ja kaikki sen do-
kumentaariset tehtävät vahvistivat tuota asemaa entisestään. Valokuvalla oli 
vahva realistinen tehtävä (Tuori 2001, 64; Seppänen 2001, 134; Price & Wells 
2004, 57).  

Kielitoimiston sanakirja jakaa realismin kolmeen osaan: yleiseen, kirjalli-
suuden ja taiteen sekä filosofian realismiin. Yleisesti realismilla tarkoitetaan 
katsomustapaa, joka korostaa tosiseikkoja. Sanotaan esimerkiksi, että jollain 
henkilöllä on realistinen tavoite hoitaa jokin työ. Tällöin kyse on todellisuuden-
tajuisuudesta, joka on yksi realismin muodoista. 

Kirjallisuudessa ja taiteessa puhutaan realistisesta suuntauksesta, joka 
pyrkii kuvaamaan todellisuutta muuntumattomana. Sosialistisissa maissa, 
etenkin Neuvostoliitossa, oli 1934–91 vallalla taidesuuntaus, jota kutsuttiin so-
sialistiseksi realismiksi. Siinä sosialistinen ”todellisuus” tuli kuvata optimisti-
sessa valossa. Esimerkiksi agitaatio- eli vallankumousposliinin tarkoitus oli ja-
kaa uusien vallanpitäjien propagandaa. Posliiniastioihin maalattiin kansantajui-
sesti muun muassa työläisiä, jotka esitettiin esimerkillisinä työläissankareina. 
Sosialistista realismia esiintyi niin kuva- kuin kirjallisuustaiteessakin. Maaginen 
realismi on puolestaan realismia ja fantasiaa sekoittava kuvataiteen ja kirjalli-

                                                
1 Samana vuonna myös englantilainen matemaatikko William Talbot (1800 1877) julkisti keksi-
neensä valokuvauksen. Talbot patentoi oman paperinegatiivi–positiivimenetelmänsä, kalotypian 
tai talbotypian, vuonna 1941. 
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suuden tyylisuunta. Filosofiassa realismin käsitteellä tarkoitetaan sitä tiedosta-
mista, että on olemassa todellisuus, joka on riippumaton tietoisuudesta.  

2.1 Valokuvan realismi 

Valokuvat ovat kuvallisia representaatioita, esityksiä. Puhuttaessa valokuvan 
realismista viitataan sellaisiin valokuvallisiin esityksiin, jotka pyrkivät kuvaa-
maan todellisuutta mahdollisimman muuntumattomana ja vääristelemättömä-
nä – totuudenmukaisena (vrt. kirjallisuuden ja taiteen realistinen suuntaus, s.10). 
Todellisuuden mahdollisimman objektiivinen tallentaminen onkin realistisen 
valokuvan tehtävä (Kress & van Leeuwen 1999), jolloin valokuva toimii todis-
teena todellisuudesta (Wells 2004, 26 27). Tämä valokuvan todistusvoima pe-
rustuu valokuvan indeksiseen luonteeseen, eli kykyyn tallentaa suora jälki koh-
teestaan. 

Kuitenkaan valokuva itsessään ei todista mitään muuta kuin sen, että jo-
kin on ollut olemassa. Totuuden tasolla valokuva voi valehdella (Barthes 1984; 
Laakso 2003, 150; Touri 2001, 64–65). Ajatellaan esimerkiksi luontovalokuvia, 
mitkä ovat usein hyvin pitkälle rakennettuja valokuvia. Luontovalokuvat ote-
taan yleensä niiden ottamista varten rakennetuilla kuvauspaikoilla, minne eläimet 
houkutellaan esimerkiksi ruoan ja tuoksujen avulla. Yleisesti ottaen luontoku-
vat eivät siis ole luonnossa otettuja valokuvia eläimistä, vaan luontoon rakenne-
tuilla kuvauspaikoilla olevia eläimiä. Voimme puhua eräänlaisesta luontovalo-
kuvastudiosta, ja lavastetuista eläinmuotokuvista. Mitä todennäköisemmin kat-
soja olettaa luontovalokuvan esittävän kohdettaan (eläintä) luonnollisessa ym-
päristössään luonnon ehdoilla, ei ihmisen. Harri Laakso (2003, 150) kirjoittaa, 
että totuudenmukaisuus tai -kaltaisuus ovat totuutta läheisempiä termejä puhutta-
essa valokuvan todistusvoimasta. Tämä voidaan helposti mieltää luontokuvien 
kautta. Näissä rakennetuissa valokuvissa on kyse enemmän kaltaisuudesta 
kuin totuudesta. Laakso (2005, 151–153) kuvailee perinteisen luontokuvaajan 
olevan toiminnaltaan biologi, joka ottaa valokuvan omien tarkastelujensa kan-
nalta parhaasta näkökulmasta. Tarvittaessa parhaimman lopputuloksen saami-
seksi valokuvaajan on annettava valokuvalle panos, joka voi olla esimerkiksi 
haaska. Näin ollen, valokuvasta tulee ennalta arvattava luonnonmukainen malli, 
jonka vuoksi luontokuvat ovat toistensa kaltaisia. Ne ovat tieteen ehdoilla, sa-
malla tapaa tuotettuja (Laakso 2005, 151–153).  

Samoin ennalta arvattavasti ja toistensa kaltaisesti tuotettuja ovat muoto-
kuvat ihmisistä. Niissä tavoitteena on saada kuvattavalle kohteelle sellainen 
valokuva itsestään, minkälaisena hän haluaa itse itsensä ja toisten näkevän. Hyvin 
usein tällainen valokuva on kaukana siitä, miltä henkilö todellisuudessa, joka-
päiväisessä elämässään näyttää. Herääkin kysymys, milloin voidaan puhua va-
lokuvassa olevasta kohteessa, ja milloin siinä esiintyvästä kohteesta? Näiden kä-
sitteiden jakautuminen voitaisiin asettaa sanaan tiedostaminen. Kun kuvattava 
kohde tiedostaa häntä valokuvattavan, hän tavalla tai toisella esiintyy: hänen 
käyttäytymisensä muuttuu tietoiseksi. Silloin valokuvan todellisuus vääristyy. 
Toisaalta valokuva voi kertoa totuuden siitä, että tiedostaessaan ihminen muut-
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tuu tietoiseksi (joissakin tapauksissa myös eläin). Esimerkiksi jotkut nuoret ty-
töt saattavat ottaa kameran edessä heidän mieliinsä muodostuneen muotikuvan 
valokuvamallin roolin melko luontevastikin, sillä heillä on vankka käsitys siitä, 
miltä valokuvamallin tulee näyttää ja miten valokuvamallit poseeraavat. Tällai-
nen kuva saattaa näyttää jopa ironiselta, sillä tämänkaltainen poseeraaminen ei 
välttämättä sovi juuri kuvattavalle henkilölle. 

Toisenlainen valokuvan totuus löytyy Roland Barthesilta. Hän käsittelee 
kirjassaan Valoisa huone (1980) valokuvaa subjektiivisena kokemuksena. Hän 
yrittää kieltää kulttuurin ja tiedon olemassaolon olemalla valokuvia tarkastel-
lessaan mahdollisimman primitiivinen. Barthes puhuu valokuvauksen noemasta, 
eli siitä miten valokuvan todellisuus on aina läsnä valokuvassa. Hän haluaa 
erotella toisistaan kaksi käsitettä, totuus ja todellisuus. Barthesin mukaan valo-
kuva on kaksijakoinen, sillä valokuvan todellisuus on aina valokuvassa läsnä, 
mutta totuutta se ei pysty aina ilmaisemaan. Tässä kohden Laakson ja Barthesin 
käsitykset totuudesta eroavat: Laakson mielestä valokuvan todistamisella ei ole 
mitään yhteistä ”objektiivisen” totuuden kanssa, kun taas Barthesin mielestä 
valokuva saavuttaa joskus totuuden. Laakso tarkoittaa totuudella valokuvan 
pyrkimystä esittää todellisuutta objektiivisesti. Barthes puolestaan tarkoittaa 
totuudella valokuvan kykyä esittää asia juuri sellaisena, kuin se pohjimmiltaan 
on. Tämä tarkoittaa esimerkiksi ihmisten luonteenpiirteiden tallentumista valo-
kuvaan, eikä sitä, miltä hän ulkoisesti näyttää. Todellisuuden Barthes kuvai-
lee ”näin on ollut” -ilmauksella ja totuutta hän ilmaisee ”siinä se on” -ilmaisulla.  
Barthesin käyttämä valokuvan totuus voi olla jonkun ihmisen sellainen ominai-
suus, joita valokuvat tai valokuvaajat eivät aina pysty vangitsemaan. Barthesin 
mielestä hänestä itsestään on ainoastaan häntä ulkoisesti muistuttavia valoku-
via, joista ei voi havainnoida hänen todellista, henkistä olemustaan. Näin ollen, 
valokuvat ovat ajan tasolla todellisia, mutta havainnon tasolla valheellisia. Va-
lokuvan todistusvoima piilee siis ajassa, ei itse kohteessa (mts. 95).  

Puhuttaessa todellisuuden tuottamisesta valokuvaan, nousee valokuvaaja 
suureen rooliin. Aiemmin kerrottiin sosialistisesta realismista, jonka aikakau-
della asiat piti esittää jollain tietyllä tapaa. Tätä kautta voidaan ymmärtää, mi-
ten valokuvaaja on aina todellisuuden ja valokuvan välissä, ja hänellä on suuri 
mahdollisuus vaikuttaa valokuvan todellisuuteen (Tausk 1975, 187; Kress & van 
Leeuwen 199, 161; Laakso 2003, 150; Bazin 1975, 183; Sontag 1984, 12). Valoku-
van esitystapa ja rajaaminen muusta maisemasta asettavatkin valokuvaajan 
työhön moraalisen merkityksen (Tausk 1975, 187–188). Tauskin mukaan kuva-
journalismin vakavimmaksi eettiseksi ongelmaksi muodostuu valokuvallinen 
valehtelu. Hänen tarkoittaman valokuvallisen valehtelun perusta löytyy valo-
kuvauksen erityispiirteestä, indeksisyydestä, jonka vuoksi valokuvaa pidetään 
objektiivisena toisintona kohteestaan. Juuri tämä laajalle levinnyt usko valoku-
van totuudellisuudesta antaa valokuvaajan työhön moraalisen merkityksen, 
sillä valokuvaajan ei odoteta pettävän katsojien luottamusta. Luottamuksen 
voisi pettää esimerkiksi poimimalla todellisuudesta sille epätyypillisiä asioita ja 
kohteita. Samasta asiasta puhutaan joukkoviestintätutkimuksen kentällä kehys-
tämisenä (Kunelius 2004, 144–145). Esimerkiksi, jos Tampereesta tehtäisiin ku-
vareportaasi ulkomaille, jossa olisi kuvattu ainoastaan kodittomia ihmisiä ja 
autioita taloja, olisivat nämä Tampereesta esitetyt valokuvat epätyypillisiä esi-
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tyksiä todellisuudesta. Tällaista kehystämisen avulla tehtävää valokuvallista 
valehtelua Tausk pitää pahempana, kuin kuvamanipulaatiota, sillä todisteita 
valokuvan valheellisuudesta ei löydy, vaikka valokuvaa kuinka tarkastelisi.  

Myös Bazin (1983, 183) uskoo valokuvan uskottavuuden lisääntyvän valo-
kuvaajan poissaololla, sillä valokuvan ja toden välissä ei ole ihmistä vaikutta-
massa valokuvan piirtymiseen. Tällöin uskottavuus lisääntyy vastaanottajien 
mielissä ja vaikuttaa psykologisesti heidän asenteisiinsa katsojina. Luultavasti 
Bazin viittaa valokuvaajan poissaololla kameran indeksiseen luonteeseen, josta 
kerrotaan lisää luvussa 3.1. 

Puustinen ja Seppänen (2010) saivat tutkimuksessaan luottamuksesta uu-
tiskuviin tutkimustuloksen, joka on suoraan yhteydessä valokuvaajan eettiseen 
ongelmaan ja sen tiedostamiseen. Heidän tutkimuksensa mukaan ihmisten itse 
ottamat valokuvat koetaan realistisemmiksi kuin ammattilaisten ottamat valo-
kuvat. Tämä johtui muun muassa siitä, että ammattivalokuvaajan kuviteltiin 
ottavan jokin tietty rooli valokuvaa tuottaessa (valokuvaajan takana esimerkiksi 
jokin organisaatio). 

Kress ja van Leeuwen (1999, 163) esittävät, että valokuvan realistisuus 
riippuu siitä, miten valokuva on teknisesti toteutettu. Jos se vastaa katsojan 
mieleen painunutta näkymää todellisuudesta, ja valokuvasta löytyvät sekä val-
litsevat että yleisön keskuudessa yleisesti tunnetut valokuvaustekniikan omi-
naisuudet, valokuvaa pidetään totuudenmukaisena esityksenä todellisuudesta. 
Tämä tarkoittaisi nykypäivänä digitaalikameralla otettua luonnollisen väristä 
värivalokuvaa ilman syvyysterävyyden ja liike-epäterävyyden liiallista esiin-
tuomista. Kress ja van Leeuwen esittävätkin, että valokuvat joissa on liikaa vä-
rikylläisyyttä, syvyyttä tai yksityiskohtia, koetaan hypertodellisuutena. (Mts. 
163). Myös Michel Frizot (1998, 411) kirjoittaa tekniikan vaikutuksista ihmisten 
käsityksiin valokuvan realismista. Hänen mukaansa käsitys valokuvan realis-
mista on aina muuttunut uusien tekniikoiden myötä. Myöhemmin voidaan to-
deta, kuinka eri aikakausien tekniikoiden tavoittamat värit ovat olleet kyseisen 
aikakauden realistisen valokuvan ”oikeat” värit. Muun muassa autochromet 
kantavat mukanaan harmonisia värisävyjä, jotka ovat edustanee aikakautensa 
realistisen valokuvan värejä.  

2.2 Maaginen realismi  

Ensimmäisenä maagisen realismin käsitteen esitteli saksalainen taidekriitikko 
Franz Roh vuonna 1925. Roh käytti käsitettä kuvailemaan uutta taidesuuntaus-
ta, jonka hän näki nousevan ekspressionismin vastapainoksi Euroopassa. Myö-
hemmin, 1960-luvulla, venezuelalainen esseisti Arturo Uslar-Pietri käytti maa-
ginen realismi -käsitettä kuvaillessaan Latinalaisen Amerikan kirjallisuutta. 
Sieltä käsite levisi muuallekin maailmaan, etenkin postkoloniaaliseen kirjalli-
suuteen.  

Maalaustaiteessa ja kirjallisuudessa maagisen realismin käsitettä käytetään 
eri tavoin. Kirjallisuudessa maaginen realismi näyttäytyy realistisena tekstinä, 
johon on liitetty maagisia elementtejä. Maagiset elementit voivat olla esimerkik-
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si myyttejä, legendoja tai kansanuskomuksia, jotka esitetään osana todellisuutta. 
Postkoloniaalisessa kirjallisuudessa tällainen teksti saattoi heikentää länsimai-
sen sitoutumisen tieteellistä ja historiallista pohjaa, jolloin maaginen realismi 
liitti esitettyyn todellisuuteen lukijan omat unelmat. (Bell 2010, 179; Reeds 2006, 
175–179.) Tämän tutkimuksen osalta voidaan jättää kirjallisuudessa esiintyvä 
maagisen realismin käsite sikseen, ja keskittyä enemmän Rohin esittelemään 
taiteen yhteydessä käytettävään maagisen realismin käsitteeseen.  

Taiteen kentällä käytetty käsite maaginen realismi voidaan jakaa kahteen  
eri osaan: maagiseen ja realismiin. Saksan realismi ei ollut kovin kaunista vuonna 
1925, kun Roh esitteli maagisen realismin. Silloin maagisen realismin realistinen 
puoli esitti Saksan todellisuuden ”loputtomina kauhukuvina”. Roh piti maagi-
sen realismin todellisuuden esittämistä vastakohtana ekspressionismin todelli-
suudelle. Se oli kylmää ja kyynistä. Siinä missä ekspressionistit halusivat näyt-
tää sisäisen maailmansa, maaginen realismi avasi todellisuuden katsojan eteen 
välittömästi. Maagisen realismin toinen puoli, maagisuus, onkin käsitteenä 
hankalampi osa maagista realismia. Maagisuus tarkoittaa sananmukaisesti tai-
anomaista. Rohin mukaan maaginen realismi ei tuottanut näkymää uudelleen 
valokuvan kaltaisesti, vaan se uudisti kohteensa ja mahdollisti sen hengellisen 
ilmestymisen. Tämä hengellinen ilmestyminen oli tuote, jonka Roh näki jatku-
vana heiluriliikkeenä kahden eri maailman välillä: kiintymyksenä unelmien 
maailmaan ja uskollisuutena realistiseen maailmaan. Roh näki ekspressionis-
min eräänlaisena mystisenä pyrähdyksenä todellisuuteen, joka penkoi todelli-
suutta mystisellä tavalla. Maaginen realismi oli paluu todellisuuteen, ja se oli 
samalla syvällinen ja ajatteleva. Roh piti maagista realismia vieraana aikaisem-
min tunnetusta realismista. Maaginen realismi oli suuntaus, joka sekoitti ja sel-
keytti sekä toi mukanaan asioita syvällisemmässä merkityksessä. Se paljasti 
mysteereitä, jotka olivat aina uhanneet turvallista ja rauhallista yksinkertaisuut-
ta sekä viattomia kohteita. (Reeds 2006, 175–179.) 

 Filosofisesti ajatellen Roh näki maagisessa realismissa kaksi ääripäätä. 
Toisessa päässä oli 1800-luvun realistit ja impressionistit, jotka esittivät maail-
man epämääräisen aistillisuuden ja vilpittömän todellisuuden läpi. Toisessa 
päässä olivat ekspressionistit, jotka reagoivat voimakkaasti rakentuneisiin kaa-
vamaisuuksiin ja valta-asemassa olevaan idealismiin. Ensimmäistä ääripäätä 
Roh luonnehti henkilöllä, joka ”pohtii ja tietää”, ja toisessa ääripäässä oli ”uto-
pisti, joka halveksuu mitättömiä tietoja.” (Roh 1995, 23, Kenneth Reedsin 2006, 
178 mukaan). Keskelle näitä kahta ääripäätä sijoittuivat maagiset realistit, jotka 
eivät tinkineet ihanteistaan, ja tiesivät miten esittää niitä ”mahtavalla todelli-
suuden kunnioituksella” ja tarkemmalla tietoisuudella siitä, mitä oli olemassa. 
(Mts. 175–179.) 

Tässä tutkimuksessa käytetään maagisen realismin käsitettä. Se nojautuu 
Rohin käyttämään käsitteeseen, mutta toimii tuottamisen osalta eri tavoin kuin 
maalaustaiteessa. Tässä tutkimuksessa käytettävä maaginen realismi ei ole syn-
tynyt valokuvan tuottajan, eli valokuvaajan, tietoisen toiminnan tuloksena, 
vaan se on valokuvan katsojan tapa avata valokuvan todellisuus. Roh kuvaili 
maagista realismia siten, että sillä oli kyky uudistaa kohteensa ja näin ollen sen 
henkinen ilmestyminen oli mahdollista. Tällöin katsoja liikkui realistisen maa-
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ilman ja mielikuviensa välillä. Tämä on se ydin, jonka ympärille tämän tutki-
muksen maaginen realismi kietoutuu. 

2.3 Digitaalinen valokuva ja realismi 

Kun tullaan kysymykseen digitaalisen valokuvan vaikutuksesta valokuvan rea-
lismiin, tutkijoiden mielipiteet jakautuvat kahtia. Yon Marsh (2009, 267) esittää 
valokuvan kuolleen digitaalisen valokuvan aikakauden myötä. Hän toteaa, että 
yleinen käsitys valokuvasta digitaalisen valokuvan saapumiseen saakka on ol-
lut se, että valokuva ei valehtele. Hänen mukaansa digitaalinen valokuva on 
tuonut mukanaan valokuvan totuuden kriisiytymisen. Tämä valokuvan totuu-
den kriisiytyminen johtuu siitä, että digitaalisen valokuvan aikakaudella useat 
ihmiset tiedostavat valokuvan muokkaamisen olevan suhteellisen helppoa, sillä 
heillä itsellään on mahdollisuus työskennellä luovasti valokuvan parissa 
(Marsh 2009, 267; Wells 2004, 297). Valokuvien muokkaamisen ovat mahdollis-
taneet edulliset, tai jopa ilmaiset, kuvankäsittelyohjelmat, valokuvauslaitteet ja 
tietokoneet. Myös tiedonhankinta on entistä helpompaa ja edullisempaa. Näin 
ollen, vaikka kuvamanipulaatiota on tehty miltei koko valokuvan olemassaolon 
ajan, vasta nyt ihmiset tajuavat sen olevan mahdollista (Marsh 2009, 267). 
Marshin (mts.) mielestä paluuta entiseen ei enää ole – valokuva on kuollut.  

Merja Salo puolestaan (2000, 207) kertoo James Kellyn ja Diona Nacen 
vuonna 1994 tekemästä tutkimuksesta, jossa mitattiin katsojien luottamusta va-
lokuvan totuudellisuuteen. Tutkimukseen osallistuville henkilöille näytettiin 
ensin valokuvia, ja sen jälkeen video digitaalisesta kuvankäsittelystä ja sen 
mahdollisuuksista. Koehenkilöt eivät muuttaneet kantaansa valokuvasta vide-
on jälkeen, joten tutkijat päätyivät johtopäätökseen, että tieto kuvamanipuloin-
nin helppoudesta ei vähennä uskoa valokuvan totuudellisuuteen. 

Puustinen ja Seppänen (2010) saivat myös Salon esittelemän tutkimuksen 
johtopäätöstä tukevan tutkimustuloksen tutkiessaan ihmisten luottamusta uu-
tiskuviin. Tutkimusasetelmassa murennettiin aluksi luottamus valokuviin esit-
tämällä kysymys luottamuksesta valokuvaan, jolloin luottamus valokuviin saa-
tettiin kyseenalaistaa. Tutkimukseen osallistuvalle henkilölle näytettiin sanoma-
lehdissä julkaistuja valokuvia. Yhtenä kysymyksenä esitettiin, onko katsoja iki-
nä epäillyt uutiskuvaa väärennökseksi. Näin tuotiin esiin valokuvan mahdolli-
suus valehdella. Kuvien katselun yhteydessä heiltä kyseltiin myös uutiskuvien 
kuvankäsittelystä. Vaikka uutiskuvien totuudellisuus asetettiin näin avoimesti 
kyseenalaiseksi, tutkimustulokseksi saatiin ihmisten pääasiassa luottavan uu-
tiskuviin. Kyse oli nimenomaan hiljaisesta luottamuksesta, jossa valokuvan us-
kotaan olevan realistinen ja objektiivinen esitys näkymästä (tutkimuksen tapa-
uksessa maailmasta), sitä sen kummemmin kyseenalaistamatta.  
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3 VALOKUVAN SEMIOTIIKKAA 

Kuten tekstissä aiemmin kirjoitettiin, valokuva on todiste siitä, että jokin on ol-
lut olemassa ja kamera (ja todennäköisesti myös valokuvaaja) on ollut paikalla. 
Valokuvan todellisuus rakentuu siis siitä, mitä valokuvaan on piirtynyt ja millä 
tavoin valokuva esittää kohteensa. Kun puhutaan valokuvan semiotiikasta, 
nämä asiat voidaan esittää käsitteillä indeksi ja ikoni.  

Etenkin mediakuvista puhuttaessa semiotiikka on ollut hyvin keskeinen 
tapa lähestyä valokuvaa. Semiotiikka on merkkien tutkimista, sekä niiden toi-
minnan analysoimista. Huomio kohdistuu nimenomaan tekstiin, joka tässä tut-
kimuksessa on valokuva. Kaiken kaikkiaan semiotiikka tarkastelee viestintää 
merkityksen luojana viesteissä. John Fisken (1992, 61) mukaan semioottisessa 
tutkimuksessa on kolme pääkohdetta: 

1. Itse merkki, jolloin tutkitaan merkkien tapoja välittää merkityksiä. 
Tutkitaan, minkälaisia erilaisia merkkejä on, ja miten niitä muun-
nellaan. Koska merkit ovat ihmisten aikaansaannoksia, voidaan ne 
ymmärtää sitä kautta, miten ihmiset niitä käyttävät. 

2. Koodit ja järjestelmät, joihin merkit jäsentyvät. Huomio kohdiste-
taan siihen, miten yhteiskuntaa tai kulttuuria palvelevat koodit 
ovat kehittyneet. 

3. Kulttuuri, jossa koodit ja merkit toimivat. Koodit ja merkit ovat 
kulttuurin muodon ja olemassaolon perusta. 

Tässä tutkimuksessa huomio kohdistetaan itse merkkiin ja sen merkityk-
siin, jolloin katsoja tulkitsee valokuvassa näkemiään merkkejä. Erityisesti tämä 
tutkimus kiinnittää huomiota siihen, voiko valokuvan värisyys tai sen värit olla 
yksi semioottinen merkki, joita katsojan mieli tulkitsee.  

Semiotiikassa vastaanottajasta käytetään yleensä termiä lukija, sillä merk-
kien tulkitseminen on aktiivisempaa kuin pelkkä vastaanotto (mts. 62). Koska 
eri kulttuurit lukevat merkkejä eri tavoin, uloskoodattu viesti saattaa olla hy-
vinkin erilainen eri puolilla maailmaa. Merkkien tulkinnan perustana ovatkin 
lukijan omat kulttuurissaan oppimat säännöt ja käytännöt, havainnot, asenteet, 
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tunteet sekä tiedot, joiden puitteissa merkkejä luetaan. Merkkien tulkinnat ovat 
siis sekä  yksilö- että kulttuurisidonnaisia. 

Semiotiikan kaksi yleisintä merkitysmallia löytyvät yhdysvaltalaisen filo-
sofin C.S. Peircen (1839–1914) ja sveitsinranskalaisen kielitieteilijän Ferdinand 
de Saussuren (1857–1913) teorioista. Suurin ero näiden kahden mallin välillä on 
se, että Saussurelainen semiotiikka sitoo merkin merkityksen enemmän yhtei-
sesti hyväksyttyihin sopimuksiin ja käytäntöihin, kun taas Peirceläinen se-
miotiikka sallii merkityksen tuottamisessa myös hyvinkin subjektiiviset koke-
mukset ja merkitystenannot. 

3.1 Valokuva ja indeksisyys 

Nykyisen kameran edeltäjänä pidetään camera obscuraa (lat. ’pimeä huone’). Se 
on käännöksensä mukaisesti pimeä huone, jonka yhdellä seinällä on pieni reikä. 
Reiän kautta vastakkaiselle seinälle heijastuu ylösalaisin kuva kohteesta.  

Koska kuva on tarkka heijastuma kohteestaan, alettiin camera obscuraa 
käyttää pian keksimisensä jälkeen apuvälineenä ”realististen kuvien” piirtämi-
seen. Saatavilla oli myös camera obscuran matkamalleja, jolloin piirtolaite voitiin 
ottaa mukaan esimerkiksi ulkomaanmatkalle (Saraste 2010, 19). Näiden piirret-
tyjen matkakuvien totuudellisuuteen luotettiin, sillä vertailukohtana olivat kir-
joitetut matkakuvaelmat, joiden totuudenperäisyys ja objektiivisuus saattoivat 
olla lukijalleen arvoitus. Näin syntyneitä piirroksia, niin kutsuttuja ”realistisia 
kuvia”, pidettiin tuohon aikaan objektiivisina (Lalvani 1996, 9–13, Tuorin 2001, 
67 mukaan).  

Filmikamera toimii samalla periaatteella kuin camera obscura, mutta kuva 
piirtyy seinän sijaan filmipinnalle. Kehitysprosessissa filmin emulsiopinnalle 
muodostunut latenttikuva tehdään näkyväksi ja pysyväksi, eli se kehitetään ja 
kiinnitetään filmipintaan. Näin filmille syntyy, eli jää, kohteesta suora jälki, in-
deksi. Indeksin käsite tarkoittaa siis merkkiä, jolla on suora yhteys kohteeseensa 
(Fiske 1992, 71). Esimerkkinä voidaan ajatella jalanjälkiä lumihangessa: ihminen 
on kävellyt lumihangessa, ja hänen kengistään on jäänyt jalanjäljet lumihankeen. 
Näiden kahden asian, jalanjälkien ja kenkien välillä on suora, kausaalinen (tässä 
tapauksessa myös fyysinen) yhteys. Camera obscuran avulla tehdyn piirrosku-
van ja filmille muodostuneen kuvan välinen ero on siis juuri indeksisyys. Piir-
ros on piirretty jonkun toimijan toimesta, mutta filmille piirtynyt jälki on muo-
dostunut suoraan kohteestaan, ilman minkään toimijan väliintuloa. 

Digitaalisen valokuvauksen kentällä indeksin käsite jakaa mielipiteet kah-
tia: joidenkin tutkijoiden mielestä digitaalisessa valokuvassa indeksi voidaan 
käsittää samalla tapaa kuin filmille valokuvatessakin, ja joidenkin tutkijoiden 
mielestä indeksisyys näiden kahden erilaisen valokuvan välillä on erilaista.  
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3.1.1 Harri Laakso ja indeksisyys 

Harri Laakso pohtii väitöskirjassaan Valokuvan tapahtuma (2003) valokuvalli-
sen indeksin käsitettä hyvinkin laajasti. Hänen pohdintansa nojautuu se-
miotiikko Charles Peircen teorioihin ja käsitteisiin. Peircen mukaan merkki viit-
taa johonkin itsensä ulkopuoliseen kohteeseen. Kun vastaanottaja lukee merkin, 
se puhuttelee hänen mieltään, tulkitsinta (Fiske 1992, 64). Tulkitsin ei siis ole 
käyttäjä, vaan hänen mielensä, joka antaa merkille merkityksen. Täten merki-
tyksen muodostumiseen vaikuttavat muun muassa lukijan oma kulttuuri ja yh-
teiskunnallinen asema. Saussurelaisesta semiotiikasta eroten merkityksen muo-
dostumiseen vaikuttavat edellisten lisäksi lukijan psyykkiset ominaisuudet ja 
henkilökohtaiset kokemukset. Merkitys ei siis ole missään yhteisissä käytän-
nöissä sovittu, ”vaan se vaihtelee käyttäjänsä kokemuksen rajoissa” (Fiske 1992, 
64). Näin ollen, sama merkki voi merkitä eri asioita eri kulttuureissa ja eri ih-
misten kesken. Laakso (2003) asettaa valokuvalliselle indeksille kaksi roolia: 
indeksi jälkenä ja indeksi osoittimena. Myöhemmin Laakso lisää indeksille vielä 
kolmannen roolin, mustelman.  

Puhuessaan indeksistä jälkenä, Laakso viittaa sellaiseen aitoon suhteeseen, 
jolla on suora yhteys aiheuttajaansa. Valokuvauksessa tällainen suora yhteys on 
kohteella, joka linssin kautta heijastuu filmipinnalle. Fotonit (valo) kohtaavat 
filmipinnan, ja saavat aikaan muutoksen, jäljen, emulsiossa. Tällainen indeksi-
nen jälki on aina olemassa, vaikka emme tietäisikään, mikä sen on aiheuttanut – 
naulanreikä on seinässä, vaikka naulaa ei enää olisikaan.  

Indeksi osoittimena on puolestaan indeksinen kyky osoittaa kohti jotakin 
asiaa. Valokuvauksessa tämä voidaan liittää digitaaliseen valokuvaukseen, jos-
sa valo kohtaa kameran kennon, mistä tieto siirtyy pienellä viiveellä, ei siis re-
aaliaikaisesti, muistikortille. Näin ollen, valokuvan tallennus perustuu tiedon 
elektroniseen käännökseen, ei kontaktin aiheuttamaan jälkeen. Näkymä näyttää 
kyllä oikealta, mutta ei ole kuitenkaan indeksinen jälki. Osoittaminen siis liittää 
kuvan ja kohteen yhteen. Tämä käsite on erittäin lähellä ikonisuuden käsitettä, 
josta kerrotaan kappaleessa 3.2.  

Siinä missä Barthes puhuu punctumista, Laakso puhuu mustelmasta. Nii-
den vaikutus on suurin piirtein sama, mutta punctum koskee katsojaa, mustel-
ma valokuvaajaa. Barthesin punctum tulee, pistää katsojaa ja jättää häneen jäljen. 
Se on jokin selittämätön asia ja tunne, joka kumpuaa valokuvan ulkopuolelta ja 
katsojasta itsestään. Valokuvaaja ei voi sitä tarkoituksenmukaisesti valokuvaan 
sisällyttää. Punctum on siis kooditon, ja sen kokeminen on täysin subjektiivista. 
Harri Laakson mustelma puolestaan on ruhje, joka jättää merkin valokuvaajaan. 
Kun valokuvaaja ottaa valokuvan, häneen jää jälki, mustelma, kuvaustapahtu-
masta. Laakson mustelma on voimakas sidos, ”jälki jäljestä” (Laakso 2003, 128). 

Laakso osoittaa Petri Anttosen kuvien avulla, että indeksisyys ei aina vas-
taa näkymää (mts, 100). Petri Anttosen kuvia kutsutaan aikasarjavalokuviksi. 
Aikasarjavalokuvat ovat liukuvalla sulkimella otettuja valokuvia. Liukuva sul-
jin on tasainen levy, missä on kapea rako. Se kulkee hyvin lähellä filmipintaa, ja 
sen suunta ja vauhti ovat vapaasti valittavissa. Suljin kulkee aina vakionopeu-
della. Kuvantuma syntyy filmipinnalle kameran optisten lakien mukaisesti. 
(Anttonen 2005, 54–55). Kun liikkuva rako liukuu hyvin hitaasti, ja kuvattavas-
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sa kohteessa objektit liikkuvat rakoa nopeammin, saadaan aikaan valokuva, 
jossa on useita eri aikaulottuvuuksia. Vaikka liukuvalla sulkimella varustettu 
kamera toimiikin indeksisenä, ei syntynyttä jälkeä voi pitää ikonisena, sillä se ei 
vastaa todellisuudessa olevaa näkymää (kuva 1).  

 

 
Kuva 1 Petri Anttonen: Yhdeksän autoa itään ja kymmenen länteen, 1998.  
Sarjasta Ajan kudos, 1999. 

Laakso tuo esille myös sen, että silmin ei voida aina havaita kohdetta, joka 
tallentuu indeksisen logiikan mukaisesti. Tästä esimerkkinä Laakso mainitsee 
röntgenkuvat. Näkymättömästä röntgensäteilystä vedostetaan valokuvan kal-
tainen käännös. Käännös toimii osoittimena johonkin, itse säteily on indeksistä. 

3.1.2 Digitaalinen valokuva ja indeksisyys 

Uuden keskustelunaiheen valokuvan indeksisyydelle on tuonut digitaalinen 
valokuva. Kuten jo aiemmin on tullut ilmi, digitaalisesta valokuvasta ja indeksi-
syydestä puhuttaessa tutkijoiden mielipiteet jakautuvat kahteen osaan. 

Merja Salo on kirjoittanut, että digitaalikamera voi halutessaan tallentaa 
todellisuutta aivan saman indeksisen logiikan mukaan kuin perinteinen kame-
rakin. Laakson mielestä tällainen argumentti viittaa indeksisyyden samaistami-
seen tallennettavissa olevaan näkymään, ei itse indeksisyyteen (Laakso 2003, 
101). Laakso kyllä myöntää, että filmi- ja digitaalikamerassa ovat samat piirty-
misen tavat, mutta indeksisyys niissä on erilaista (mts. 99). Laakson esitys no-
jautuu siihen, että digitaalisen valokuvan tallennus perustuu tiedon elektroni-
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seen käännökseen, ei kontaktin aiheuttamaan jälkeen (mts, 101). Laakso miel-
tääkin digitaalisen valokuvan indeksiksi osoittimena, jolloin se viittaa tiettyyn 
asiaan, kohteeseensa. Ja koska digitaalinen valokuva on tallentavan laitteen 
(esimerkiksi digitaalikameran) muistiin generoitu kuva,  joka kontaktin aiheut-
taman jäljen sijaan perustuu elektroniseen käännökseen, puhuu Laakso myös 
indeksistä operaationa (mts. 101).  Myös Yon Marsh (2009, 268) määrittelee digi-
taalisen valokuvan syntyvän lukemattomien algoritmien ja käännösten tulok-
sena, ei suorana jälkenä.  

Harri Laakson teoria kuulostaa järkevältä ja loogiselta. Keskusteluun voisi 
kuitenkin tuoda vielä yhden uuden käsitteen, indeksin suora siirros eli suoran 
jäljen suora siirros. Käsite kuvaa sitä, että digitaalikameran kennolle heijastunut 
kuva ei jää pysyväksi jäljeksi alkuperäiseen heijastuskohteeseensa, vaan siirtyy 
muuntumattomana, samalla tavalla järjestäytyneinä ykkösinä ja nollina, kameran 
muistiin tai muistikortille.  

3.2 Valokuva ja ikonisuus 

Ikonisuudella tarkoitetaan sitä, miten ulkoisin ominaisuuksin kuva vastaa koh-
dettaan. Valokuva on sitä ikonisempi, mitä enemmän se on kohteensa näköinen, 
eli miten se viittaa kohteeseensa omien ominaisuuksiensa avulla. Passikuvat 
ovat yleensä hyvin ikonisia, sillä vastaavat ulkoisilta piirteiltään melko tarkasti 
valokuvattua henkilöä. Jos ihmisestä piirrettäisiin karikatyyri, se olisi vähem-
män ikoninen kuin valokuva, sillä sen ulkoiset ominaisuudet eivät vastaisi yhtä 
paljon kohdettaan kuin valokuvan.  

Valokuvan kohdalla ikonisuus ei ole kaikkien mielestä aivan yksioikoista. 
Esimerkiksi Stuart Hallin (1992, 138–139) mielestä valokuva ei voi olla ikoninen, 
sillä näkymät avautuvat kolmiulotteisina, kun taas valokuva on aina kaksiulot-
teinen. Tästä asiasta voisi vielä jatkaa toisessa yhteydessä, sillä stereo- ja 3D-
valokuvat luovat illuusion kolmiulotteisuudesta, ja näin ollen saattavat olla hy-
vinkin ikonisia suhteessa valokuvattuun todellisuuteen myös Hallin näkökul-
masta. 

Ikonisuuden käsite voidaan erotella kahteen osaan: motivoituneeseen ja 
motivoimattomaan. Mitä ikonisempi valokuva on, sitä motivoituneempi se on, 
ja päinvastoin. Mitä motivoituneempi kuva on, sitä enemmän merkki rajoittaa 
merkitsijää (Fiske 1992, 78). Valokuvauksessa esimerkiksi henkilön ulkonäkö 
määrää sen, minkä näköinen valokuvasta tulee. Jos joku tekee samasta henki-
löstä näköispiirroksen, mennään askel kohti motivoimatonta merkkiä. Jatketaan 
matkaa kohti vielä motivoimattomampaa. Ajatellaan pilapiirroksen tekijää. Hä-
nellä on melko vapaat kädet piirtää henkilöstä muotokuva. Tällöin henkilön 
todellinen ulkonäkö antaa ainoastaan viitteitä lopputulokseen. Jos ajatellaan 
todella motivoimatonta merkkiä, sitä voisi vastata sukupuolta merkitsevä urok-
sen tai naaraan merkki. Valokuva on siis hyvin pitkälle motivoitunut (Seppänen 
2005, 133). 
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Yleensä valokuvan ikonisuus on jatke indeksisyydelle, mutta poikkeuk-
siakin on. Näitä ovat esimerkiksi aikasarjavalokuvat, infrapunakuvat ja rönt-
genkuvat. Ikonisuus ei siis ole automaattinen jatke indeksisyydelle.  
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4 VALOKUVAN AIKA 

Tutkimuksessa kiinnostavaksi asiaksi nousee se, määritteleekö valokuvan väri-
syys sen, miten valokuva sijoitetaan historian aikajanalle. Kuten valokuvan rea-
lismia käsiteltäessä todettiin, valokuva on aina osa historiaa: varmaa on, että 
siinä oleva näkymä on ollut olemassa ja joku on todennäköisesti nähnyt sen 
(poissulkien esimerkiksi vitkalaukaisimen tai ajastimen avulla otetut valokuvat). 
Valokuvalla on myös ajallinen todistusvoima jonkin asian paikallaolosta (Bart-
hes 1984, 93): ”Sinä olet ollut siellä, koska siitä on olemassa valokuva.”  

Muisto on jokin mieleen jäänyt elämys. Se voi olla iloinen tai kaunis, su-
rullinen tai satuttava. Yleensä muistot haalistuvat, tai muuttuvat. Muistoihin 
liittyvät myös muistoesineet, joita voi säilyttää itseänsä varten, tai antaa toiselle 
muistoksi. Muistoesine auttaa muistamaan jonkin tapahtuman tai asian. Muis-
ton synonyymeina voidaan käyttää myös sanoja jäännös ja jälki. Valokuvalla on 
muiston kanssa paljonkin yhteistä, sillä se kertoo sen, mitä on ollut – muisto on 
aina osa historiaa. Samalla se toimii myös muistin välineenä, joka liittyy kiinte-
ästi muistoon. Melko usein muisto on henkilökohtainen.  

Sekä André Bazin (1983, 178–183) että Susan Sontag (1984, 153) kirjoittavat 
valokuvasta muistin välineenä. Heidän mielestään valokuva kertoo sen, mitä on 
ollut. Samalla valokuva pelastaa kohteensa toiselta kuolemalta säilyttäen en-
simmäisen hetken itsessään. Ensimmäinen kuolema tapahtuu silloin, kun valo-
kuva on otettu. Silloin kaikki sinä hetkenä ollut on mennyttä – kadotettua.   

4.1 Valokuvan aika 

Valokuvan ottohetken ja sen piirtymisen välillä on pieni viive. Viive on oikeas-
taan aika mitätön, mutta se on kuitenkin olemassa. Sitä hallitsee valonnopeu-
den rajallisuus. Tätä aikaa kutsumme fyysiseksi ajaksi. Fyysinen aika määrää 
sen, että kohteen ja siitä piirtyneen näkymän välillä on aina katkos (Laakso 2003, 
253). Aika kuvanottohetkestä siihen, kun katsoja pääsee katsomaan valokuvaa, 
on hieman pidempi. Digitaalisen valokuvan myötä olemme päässeet melko no-
peaan tapaan näyttää katsojalle valokuva heti kuvanottohetken jälkeen. Nyky-



23 

tekniikka mahdollistaa esimerkiksi valokuvaamisen suoraan tietokoneelle ja sen 
ruudulle 2.   

Valoissa huoneessa Barthes käyttää ilmaisua ”ajan muserrus” (1985, 102). Se 
tarkoittaa sitä, että valokuvaa katsoessamme tiedämme mitä on tapahtumassa 
tai mitä on tapahtunut. Voimme siis nähdä valokuvassa historian, mutta samal-
la tiedämme sen tulevaisuuden. Kyse ei ole valokuvan tulevaisuudesta esineenä, 
vaan siinä olevan kohteen tulevaisuudesta. Voimme esimerkiksi katsoa vanhaa 
valokuvaa kaupunkimiljööstä. Sitä katsoessamme tiedostamme, että joitakin 
rakennuksia ei enää ole olemassa, jotkin ovat muuttuneet, ja joitakin tullaan 
lähitulevaisuudessa purkamaan. Olemme tietoisia rakennusten tulevaisuudesta 
niiden menneisyydessä.  

Barthes puhuu myös siitä, miten valokuvan objektit voidaan sitoa tiettyyn 
aikaan ominaisuuksiensa vuoksi, kuten liittämällä kuvassa olevien ihmisten 
pukeutuminen johonkin tiettyyn ajanjaksoon. Barthesin mielestä tähän on us-
kottava valokuvan indeksisyyden vuoksi, joka sinetöi kohteen paikallaolon. 
Jokin määrätty valokuvan kohde tai kohteet johdattavat katsojan tiettyyn ai-
kaan, jonka hän voi tietojensa valossa arvioida. Tätä indeksisyyden ja ajan si-
dosta käytetään esimerkiksi tutkimuksessa, jossa halutaan kartoittaa työläisten 
esineistöä ja pukeutumista 1920-luvulla.  

Mikä sitten määrittää valokuvan sijoittumisen aikaan, jos siinä ei esitetä 
mitään historiallisesti tunnistettavissa olevaa tapahtumaa tai esineistöä? Voim-
me esimerkiksi tutkia valokuvaustekniikkaa ja sommittelua, ja pyrkiä liittä-
mään ne paikallisiin valtavirtauksiin. Tämänkaltainen arvioiminen voi liikkua 
kymmenien vuosien aikahaarukoilla, ja valokuvien ajoittaminen voi olla vaike-
aa. Kuten myöhemmin tulemme huomaamaan, värivalokuvan tuottamisen tul-
tua mahdolliseksi jotkut valokuvaajat taistelivat kaikin voimin sitä vastaan. 
Heidän mielestään värivalokuvaus ei ollut valokuvausta sen syvimmässä mer-
kityksessään. Myös kustannussyistä saatettiin pysytellä mustavalkokuvaukses-
sa vielä pitkään värivalokuvan rinnalla. Muun muassa näiden seikkojen vuoksi, 
valokuvien ajoittaminen värisyyden perusteella hajaantuu pitkälle aikajaksolle 
aina värikuvien tulosta nykypäivään saakka. 

4.2 Valokuva ja ajan hulluus 

Valokuvassa asettuvat päällekkäin kaksi aikaulottuvuutta: nykyisyys ja men-
neisyys (Barthes 1985, 82). Näiden hetkien asettuessa toistensa päälle, valoku-
van fyysisellä ajalla ei ole enää mitään merkitystä. Kokemus tästä moniaikai-
suudesta saattaa olla hyvinkin hämmentävä. Tämä ei kuitenkaan olisi mahdol-
lista ilman valokuvan kykyä pysäyttää aika. Valokuva, joka seisauttaa ajan, tuo 
sen uudelleen siihen hetkeen, jossa olemme. Harri Laakso (2007, 90) korostaa, 

                                                
2 Valokuvaamista tietokoneelle ja valokuvan tuottamisen nopeutta hyödynnetään etenkin mai-
nosvalokuvauksessa, jossa asiakas on mukana. Näin asiakas pääsee heti kommentoimaan valo-
kuvia. Tästä on hyötyä myös siinä suhteessa, että uusi valokuva voidaan ottaa aina edellisen 
valokuvan pohjalta muokaten sitä haluttuun suuntaan. Myös valotuksen tarkistaminen ja 
muuttaminen oikeaksi on täten muuttunut helpommaksi. 
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että tämä eriaikaisuus ei ole teknistä (esimerkiksi päällekkäisvalotukset ja ku-
vapintojen jaot), vaan nimenomaan tapa, jolla päästään valokuvan tapahtuman 
sisään. Hän vertaa sitä tähtitaivaaseen, joka aina eri hetkinä tarjoaa ”aina sekä 
tähtien eriaikaisuuden että niiden eripaikkaisuuden” 3 . Marjaana Kella (2007, 
62) pohtii samaa asiaa valokuvaajan näkökulmasta todeten kuvattavan kääntä-
vän kuvaajalle aina yhden puolen kerrallaan peittäen kaiken muun.  

Harri Laakso (2003, 254–255) erottelee toisistaan kaksi aikaa: maaginen ja 
historiallinen aika. Barthes tutkailee Valoisa huone -teoksessaan valokuvia. Niitä 
tarkastellessaan hän yrittää jättää kaiken historian taakse. Katsoessaan valoku-
vaa talvipuutarhasta, hän siirtyy valokuvan pysähtyneisyyden kautta valoku-
van historialliseen aikaan. Kun hän taas katsoo valokuvaa omasta äidistään, 
hän siirtyy maagiseen aikaan. Tämän mahdollistaa se, että valokuvan totuus 
nousee esittämisen ylle, joka aiheuttaa maagisen ajan esilletulon. Tätä voisi ku-
vailla myös jonkinlaisena muistojen ja tunteiden esiinkumpuamisen tilana. 
Laakso (2007, 78–80) kirjoittaa, että ”vain kulkiessasi ’vasten aikaa’, piittaamatta 
ajasta, tulet oikeasti seuranneeksi omia halujasi”. Todennäköisesti Laakso tar-
koittaa hulluuden ja vapauden kaltaista tilaa lähestyä valokuvaa subjektiivisesti. 
Tämä mahdollistaa pääsyn tuohon maagiseen aikaan, joka avaa ovia moniin 
suuntiin, tunteisiin ja ulottuvuuksiin. 

                                                
3 Marjaana Kella (2007, 62) pohtii samaa asiaa kuvaajan näkökulmasta todeten kuvattavan 
kääntävän valokuvaajalle aina yhden profiilin kerrallaan peittäen äärettömän määrän muita 
profiileita. Samalla hän pohtii, onko tuo yksi profiili olemassa, ja muut kuvittelua. 
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5 VALOKUVA JA VÄRI 

5.1 Mustavalkoinen valokuva 

Valokuvauksen katsotaan siis syntyneen vuonna 1839 (ks. sivu 10), jolloin Da-
guerre esitteli dagerrotypian. Ensimmäiset dagerrotyypit olivat ulkokuvia. Vasta 
myöhemmin siirryttiin valokuvaamaan sisätiloihin, muotokuvauksiin valoku-
va-ateljeissa, sillä valotusajat olivat varsin pitkiä ennen valovoimaisemman ob-
jektiivin keksimistä. Dagerrotypiassa valokuvat muodostuivat kiillotetuille kupa-
rilevyille, eikä niiden monistaminen ollut mahdollista. Talbotin esittelemä pa-
perinegatiivimenetelmä puolestaan mahdollisti valokuvien kopioinnin, joskin 
sitä ei ihan heti ymmärretty: prosessi koettiin hyvin työteliääksi. Dagerrotyyppi-
en suosiota kasvatti myös niiden erinomainen tarkkuus, joiden rinnalla paperi-
kuvat näyttivät epätarkoilta. Vuonna 1851 tapahtui valokuvauksessa uusi 
käänne, kun englantilainen kuvanveistäjä Frederick Archer (1813 1857) esitteli 
märkälevytekniikan. Se levisi nopeasti laajaan käyttöön, ja sen myötä valoku-
vauksen kustannukset laskivat. Myös kopiointimahdollisuus laski yksittäisten 
kopioiden hintaa. Seuraava valokuvauksen kehityksen kannalta merkittävä ta-
pahtuma sijoittuu vuoteen 1871, kun englantilainen lääkäri Richard Maddox 
(1816–1902) keksi kuivalevytekniikan. Uusi tekniikka helpotti suunnattomasti 
valokuvaustyötä, sillä valokuvaajan ei tarvinnut enää kantaa mukanaan märkä-
levytekniikan vaatimaa pientä laboratoriota. Nopeasti lasiset gelatiiniemulsiolla 
varustetut kuivalevyt olivatkin jo teollisessa tuotannossa. 1880-luvun lopulla 
taipuisat selluloidipohjat alkoivat pikkuhiljaa syrjäyttää muita materiaaleja, ja 
markkinoille tuotiin rullafilmi. Materiaalina oli tulenherkkä nitraatti. Myös Ko-
dak lanseerasi ensimmäisen laatikkokameransa tutulla mainoslauseella: "Paina 
nappia – me teemme loput!". Se aloitti omanlaisensa ”näppäilijöiden” aikakau-
den valokuvauksessa. Vuonna 1960, muutamien välivaiheiden jälkeen, markki-
noille tuotiin nykyisin tuntemamme muovipohjainen filmi, polyesterifilmi. (Dölle, 
Ehrström, Fagerström & Syrjänen, 1989; Saraste, 2010.) 
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5.1.1 Mustavalkoisuus valokuvassa 

On olemassa väite, että mustavalkoinen valokuva koetaan realistisemmaksi 
kuin värivalokuva. Väitteen katsotaan liittyvän dokumentaarisen (tai journalis-
tisen) valokuvan lajityyppiin, jonka tehtävä on kuvata todellisuutta mahdolli-
simman objektiivisesti. (Korhonen 2006, 24; Seppänen 2001, 127.) Seppänen 
(mts.) esittää mustavalkoisen valokuvan totuusarvon johtuvan osin myös valo-
kuvauksen historiasta. Ei kuitenkaan liitettynä sen historiallisuuteen itsessään, 
vaan juuri dokumentaariseen valokuvaan, sillä valokuvadokumentaristit käyt-
tivät mustavalkoista valokuvaa vielä pitkään värikuvan keksimisen jälkeen, 
jopa 1980-luvulle saakka.  

Vuonna 1980 Barthes (1985, 87) kirjoitti värivalokuvien olevan epäaitoja. 
Hänen mielestään värikuva vaikutti siltä, kuin mustavalkoisen valokuvan to-
tuuteen olisi myöhemmin lisätty väri koristeeksi. Hän kirjoitti, että hänen tun-
temuksensa (huomaa subjektiivinen kokemus) liittyi medaljonkiin, jossa oli da-
gerrotypia miehestä ja naisesta, ja jonka valokuva-ateljeen miniatyyrimaalaaja oli 
myöhemmin värittänyt. Vastakkaista mielipidettä edustaa Frizot (1998, 411), 
joka kirjoittaa mustavalkoisen valokuvan olevan täysin epärealistinen, sillä nä-
kymän lähtökohtana toimivat ihmisten havainnot ympäristöstään. Ja se näkymä 
heijastuu ihmisille värillisenä. 

Värivalokuvauksen synnyttyä, kuuluisa ranskalainen dokumentaristiva-
lokuvaaja Henry Cartier-Bresson (1908–2004) vastusti sitä jyrkästi. Aluksi hän 
perusteli kielteistä asennettaan värivalokuvausta kohtaan teknisin perustein. 
Hänen mukaansa värifilmillä oli muun muassa huono valonherkkyys, jolloin 
syväterävyysalue jäi liian lyhyeksi, eikä värifilmiä näin ollen voinut käyttää. 
Kun värifilmit kehittyivät teknisiltä ominaisuuksiltaan mustavalkofilmien tasol-
le, Cartier-Bressonin piti korjata perustelujaan. Tekniikkaan vetoamisen sijaan 
hän ehdottikin, että kaikki valokuvaajat kieltäytyisivät kuvaamasta värifilmil-
le ”vain periaatteesta”. Tämä ”periaate” perustui jo muodostuneeseen myyttiin, 
jonka mukaan väri kuului maalaustaiteeseen. Kyseisen myytin juuret löytyvät 
keskustelusta, joka alkoi miltei heti värillisten autochrome-kuvien tuotannon 
alettua. Keskustelun avasi autochromien värillisyys, joka johti maalaustaiteen ja 
valokuvauksen väliseen yhteyteen. Auennut keskustelu jakoi valokuvaajat kah-
teen osaan: niihin, jotka kannattivat, ja niihin, jotka vastustivat värivalokuvaus-
ta. Myös jako valokuvauksen ja maalaustaiteen välille oli syntynyt.  (Frizot 1998, 
423; Sontag 1984, 121–122.) 

Mustavalkoisuuden nimeen vannonut Cartier-Bresson vannotti myös mui-
ta valokuvaajia ”vastustamaan houkutusta ja pitämään kiinni omasta osastaan 
sopimusta” (Sontag 1984, 121–122). Lisäksi jotkut valokuvaajat, kuten Walker 
Evans, Henry Cartier-Bresson ja Edward Weston, pitivät kunnia-asianaan olla 
käyttämättä ”liian hienoja välineitä”, jolloin jäi enemmän tilaa sattumalle. He 
kokivat saavansa yksinkertaisemmalla tekniikalla (mustavalkoisuudella) ilmai-
suvoimaisempia ja mielenkiintoisempia tuloksia. (Mts. 118.)  

Vielä 1980-luvun puolivälissä useat valokuvaajat suosivat edelleen musta-
valkokuvia, koska niiden katsottiin olevan hienotunteisempia, luonnonmukai-
sempia ja tyylikkäämpiä kuin värikuvien – tai vähemmän tirkisteleviä ja tun-
teellisempia. (Sontag 1984, 121.) Myös Michel Frizot (1998, 411), kirjoittaa, että 
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valokuva pitäisi tehdä mustavalkoiseksi, jotta pääsisimme sen esteettisyyden 
juurille. 

5.2 Värivalokuva 

Siitä lähtien, kun valokuvaus keksittiin, alkoivat ihmiset haaveilla värivaloku-
vasta. Mustavalkoinen valokuvahan pystyi toistamaan ainoastaan eri valööreita, 
eli valon eri tummuusasteita, valosta varjoon (Frizot 1998, 411). Värivalokuvan 
ensimmäiset askeleet sijoittuvat vuoteen 1848, kun ranskalainen fyysikko Ed-
mond Becquerel (1820–1891) havaitsi väritetyn hopean. 1861 skotlantilainen 
fyysikko James Clerk-Maxwell (1831–1879) puolestaan oivalsi, miten kolmen 
värin additiivinen värimenetelmä toimii. 4 Kului vielä kahdeksan vuotta, kun-
nes 1869, ranskalainen tiedemies Louis Ducos du Hauron (1837–1920) keksi 
menetelmän, jolle nykyinen värivalokuvaus perustuu. Siinä kohde kuvattiin 
kolme kertaa eri väristen suotimien läpi, jotka sitten yhdistettiin yhdeksi valo-
kuvaksi, värivalokuvaksi. Tämä oli kuitenkin hyvin monimutkainen, hankala ja 
aikaa vievä prosessi. Lopulta 1907 ranskalaiset Lumiéren veljekset Auguste 
(1862–1954) ja Louis (1864–1948), toivat markkinoille autochromelevyt.  

Autochrome-kuvat perustuivat värirasterimenetelmään: lasilevyn pinnassa 
oli rasterikalvo, jossa oli punaisia, sinisiä ja magentoja tärkkelyshiukkasia. Lasi-
levylle tehtiin ainoastaan yksi valotus, ja aikaan saatiin suoraan positiivikuva. 
Koska värirasteri imi suuren osan valosta, muodostuivat valotusajat hyvin pit-
kiksi. Valotuksen kanssa piti olla myös tarkempi kuin mustavalkokuvauksessa, 
sillä autochromen sävyjakauma oli suppeampi kuin mustavalkoisen negatiivin: 
maata saatettiin valottaa 15 sekuntia ja taivasta kaksi. Heti autochromien tultua 
markkinoille, ranskalainen L’Illustration lehti kirjoitti jutun, jossa ”vanhan ja 
kylmän mustavalkoisuuden” todettiin olevan pian täysin toisarvoista. Monet 
taiteilijat innostuivat heti uudesta värivalokuvausmenetelmästä, mutta aika no-
peasti innostus laski. Lopulta värivalokuvaus jakoi valokuvaajat jyrkästi kah-
teen osaan: mustavalkoisen- ja värivalokuvauksen ”kannattajiin” (ks. Musta-
valkoisuus valokuvassa, s. 26).  

                                                
4 Additiivisessa menetelmässä on kolme väriä: punainen, vihreä ja sininen, ja muut värit muo-
dostuvat näistä kolmesta väristä.  Esimerkiksi sininen ja vihreä muodostavat syaanin, punainen 
ja sininen magentan, punainen ja vihreä keltaisen ja punainen, vihreä ja sininen valkoisen. Näin 
muodostuneita värejä kutsutaan komplementti- eli vastaväreiksi (kutsutaan myös subraktiivi-
siksi perusväreiksi). Nämä värit syntyvät myös silloin, kun valkoisesta suodatetaan pois jokin 
additiivinen perusväri. Kun värikuvan värit muodostuvat komplementtiväreistä, kutsutaan 
värinmuodostusta subtraktiiviseksi. Subraktiivisessa värinmuodostuksessa subraktiiviset värit 
suodattavat yhden additiivisen perusvärin ja läpäisevät kaksi muuta. Esimerkiksi kun valkoi-
sesta valosta suodatetaan punainen valo, syntyy syaania, kun siitä suodatetaan vihreä, syntyy 
keltainen, kun suodatetaan sininen, syntyy keltainen ja kun siitä suodatetaan punainen, vihreä 
ja sininen, syntyy musta.  Keltainen siis suodattaa sinisen ja läpäisee vihreän ja punaisen, ma-
genta suodattaa vihreän ja läpäisee sinisen ja punaisen ja syaani suodattaa punaisen ja läpäisee 
vihreän ja sinisen valon. Filmille tehtävä värivalokuvaus perustuu subtraktiiviseen värinmuo-
dostumiseen. 
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Kun jatketaan värivalokuvauksen historiaa eteenpäin, pääsemme vuoteen 
1912, jolloin julkistettiin kahteen väriin perustuva subtraktiivinen värimenetelmä.  
Viimein 1935 kaksi Kodak Oy:n tutkijaa, Leopold Godowsky ja Leopold Man-
nes, löysivät subtraktiivisen kolmiväriprosessin, ja Kodak toi markkinoille Kodach-
rome-diafilmin, joka oli ensimmäinen suurelle yleisölle markkinoitu väridiafil-
mi. 5 (Dölle, Ehrström, Fagerström & Syrjänen, 1989; Frizot 1998.) 

Vielä pitkään värivalokuvan keksimisen jälkeen mustavalkoisuus oli val-
litseva valokuvallisen ilmaisun värisyys, etenkin dokumentaarisessa ja journa-
listisessa valokuvauksessa. Kustannussyistä esimerkiksi sanomalehdet julkaisi-
vat osan kuvistaan mustavalkoisina, jopa 2000-luvulle saakka. Nykyisin väriva-
lokuvia näkee huomattavasti enemmän kuin mustavalkoisia. 

5.2.1 Väri valokuvassa 

Vielä 1990-luvun lopussa Frizot (1998, 418–419) kirjoittaa, miten ainoastaan 
mustavalkoista valokuvaa pidetään dokumentaarisen- ja taidevalokuvauksen 
tunnusomaisena piirteenä, ja värivalokuvaus yhdistetään harrastelija-, muoti- ja 
mainoskuviin.6 Nyt, 2010-luvun alussa, ja jo viime vuosikymmenen lopussa, 
värivalokuvaus on noussut vahvasti esiin niin taide- kuin dokumentaarisessa 
valokuvauksessakin. Vähenevässä määrin näkyy enää näyttelyiden seinillä tai 
kirjojen ja lehtien sivuilla mustavalkoisia nykyvalokuvia. Sen sijaan, etenkin 
suomalaisen taidevalokuvauksen kentällä, on havaittavissa jakoa valokuvaajiin, 
jotka vedostavat värivalokuvansa perinteisesti pimiössä, ja niihin, jotka käyttä-
vät ”vedostamiseen” tietokonetta. Elämme keskellä murroskautta. Emme voi 
enää puhua mustavalkoisuudesta taidevalokuvauksen konseptina. 

Valokuvassa olevat värit ovat yleensä asia, joita ei erikseen havainnoida 
(mts. 418). Värit ovat siis valokuvassa, mutta niitä ei tarvitse erikseen eritellä. 
Tietenkin on tilanteita, joissa katsoja voi huudahtaa: ”Onpa sininen taivas!” 
tai ”Eivät kasvot ole tuon väriset!”. Muutoin hyväksymme värit sellaisinaan 
kuin ne ovat. Ne saattavat kuitenkin vaikuttaa meihin alitajuisesti. Väreillä tie-
detään olevan sekä symbolisia että psykologisia merkityksiä, jotka vaihtelevat 
eri kulttuureissa. Esimerkiksi Suomessa punainen koetaan rakkauden, intohi-
mon ja vaaran värinä, keltainen lämmittävänä ja läheisenä värinä. Sairaaloissa 
käytettävä vihreä väri saa mielen rauhoittumaan ja musta tuo mukanaan nega-
tiivisuutta, murheellisuutta ja synkkyyttä. Väreillä voi olla jopa hyvinkin voi-
makas vaikutus katsojaan. Eri värejä yhdistämällä voidaan tuottaa erilaisia tun-
netiloja: samansävyisiä värejä tasapainoisesti yhdistämällä saadaan aikaan 
harmoninen lopputulos ja jos värien yhdistely on epätasapainoista, lopputulos 
on epäharmoninen. Väreillä on myös kyky herättää katsojassa erilaisia muistoja, 

                                                
5 Kodacolor-värinegatiivimenetelmä keksittiin jo vuonna 1928, mutta se tuotiin markki-

noille vasta vuonna 1942. 
6 Frizotin (1998, 412) mukaan värivalokuvauksen kehitystä valokuvauksessa ja sen este-

tiikassa ei ole 1930-luvulta eteenpäin pystytty tutkimaan, sillä pääosa aineistoista on ollut joko 
yksityisten ihmisten tai mainoskuvia. Näin ollen niiden luokse pääseminen on hankalaa tai 
tekijänoikeudelliset seikat tulevat vastaan. 
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jotka katsoja liittää tiettyyn väriin. Jokainen yksilö kokee värin omalla tavallaan, 
mutta myös kulttuurista taustaansa vasten. (Juholin & Loiri 1998, 111–114.)  

Värivalokuvan realistisuus on näyttäytynyt värivalokuvan eri historialli-
sina jaksoina aina hieman eri tavalla. Se on ollut aina sidoksissa siihen proses-
siin, mitä värivalokuvaa tuottaessa on yleisesti ollut käytössä. Realistisuuden 
käsitys on siis vaihtunut aina kulloinkin vallalla olleen tekniikan mukaan (Fri-
zot 1998, 411). Tätä voidaan havainnollistaa vertaamalla autochromea ja digitaali-
sesti tuotettua valokuvaa (kuvat 2 ja 3). Autochrome on aikoinaan edustanut rea-
listista esitystä todellisuudesta, ja nykyisin pidämme realistisempana esityksenä 
todellisuudesta digitaalista valokuvaa. 

 

 
Kuva 2 Autochrome-kuva Tammerkosken rannalta Tampereelta 1910-luvulta.  
E.A. Bergius, Vapriikin kuva-arkisto 
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Kuva 3 Digitaalikameralla otettu valokuva Ideaparkin leikkialueesta  
Lempäälässä 2011. Reetta Tervakangas, Vapriikin kuva-arkisto 

Värivalokuvia käytetään paljon mainoksissa, sillä niillä koetaan olevan 
enemmän huomionarvoa kuin mustavalkovalokuvilla. Tosin, nykypäivänä 
huomionarvoa voisi hakea mustavalkoisuudella, sillä värikuvat ovat yleistyneet 
joka puolella. 7 

Etenkin 2000–2010-lukujen vaihteessa, mainoksissa käytettiin väreillä ko-
rostettuja mustavalkovalokuvia, jotka veivät katsojan huomion värin avulla 
haluttuun pisteeseen. (Juholin & Loiri 1998, 68; Meyers-Levy & Peracchio 1993, 
121–122.)  Voidaan ajatella esimerkiksi mustavalkoista valokuvaa kadulla käve-
levistä ihmisistä. Yhden ihmisen vaatteet ovat punaiset. Katsojan katse kohdis-
tuu suoraan tuohon punaiseen pisteeseen. Näin ollen värien taitavalla käytöllä 
voidaan ohjata lukijan katsetta haluttuun kohtaan. Väreillä voidaan tuoda esiin 
myös erilaisia vaikutelmia. Vastavärit korostavat toisiaan, ja näin ollen vastavä-
rejä voidaan käyttää tehostekeinona jonkin elementin esiin tuomiseen. Jos halu-
taan korostaa onnellisuutta, onnistuu se lämpimien sävyjen avulla. Tyly, mus-
tavalkoinen kuva antaa puolestaan täysin toisenlaisen vaikutelman (Fiske 1993, 
112).  

Värillinen ja mustavalkoinen valokuva vaativat erilaisen sommitteluotteen, 
sillä toisin kuin värivalokuvassa, mustavalkokuvassa esiintyy ainoastaan har-
maasävyjä. Silloin ollaan enemmän tekemisissä muodon ja pintojen kanssa (Ju-
holin & Loiri 1998, 68). Värivalokuvassa voidaan sommittelu tuottaa esimerkik-
si erilaisten värialueiden avulla. Voidaan visualisoida vaikka seuraava väriva-
lokuvan näkymä: valokuvan etualalla on vihreitä tomaatteja, keskellä punaisia 

                                                
7 Yksi keskeinen syy värivalokuvien yleistymiseen on ollut se, että ennen värikuvien painami-
nen ja oli kallista. Nykypäivänä hinta ei enää ole ratkaisevassa asemassa kuvan värisyyttä valit-
taessa. 
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tomaatteja ja takana keltaisia tomaatteja. Kun värit käännetään harmaasävyisik-
si, mustavalkoisuus vie valokuvalta sommittelupohjan pois, eikä valokuva näy-
tä enää oikein miltään. Valokuva on täynnä harmaasävyiltään aika lähellä toisi-
aan olevia pyöreitä tomaatteja. Sitten muutetaan sommitelmaa. Edessä on vih-
reitä kurkkuja, keskellä punaisia tomaatteja ja takana keltaisia kurpitsoja. Koska 
värien lisäksi sommittelu perustuu nyt myös erilaisille muodoille, kuvan som-
mittelu toimii melko hyvin myös mustavalkoisena. Linda M. Scott:n (1994, 268) 
ajatukset tukevat tätä näkemystä. Hänen mielestään mustavalko- ja värivaloku-
vassa on aivan omat tyylinsä, joten niitä myös tulkitaan eri tavoin.  

Hatva (1987, 45, 109, 123) esittää, että värikuva on kiinnostavampi kuin 
mustavalkoinen valokuva. Hatvan väite perustuu tutkimukseen, jossa koehen-
kilöille näytettiin opetuksen yhteydessä havainnollistavia kuvia eri visualisoin-
titapoja käyttäen. Tehokkaimmiksi osoittautuivat värilliset kuvat, vaikka väriä 
ei käytetty pedagogisessa tarkoituksessa. Värikuva näytti lisäävään kuvan te-
hokkuutta opetustilanteessa, sillä se koettiin mustavalkoista kuvaa kiinnosta-
vammaksi. Huomion herättäminen on siis todennäköisesti riippuvainen siitä, 
missä ja minkälaisessa kontekstissa kuvaa käytetään. 

Kress ja van Leeuwen (1999, 163) pitävät yhtenä valokuvan realistisuuden 
määritelmänä sitä, miten paljon vastaavuutta löydämme näkemästämme valo-
kuvasta ja todellisuudesta eli miten värit toimivat suhteessa todellisuuteen. Valo-
kuvan realismi on heidän mukaansa riippuvainen tekniikasta kahdella eri tapaa: 
mikä on vallitseva valokuvan visuaalisen tekniikan muoto ja miten tekniikan 
käyttäminen (värikylläisyys, syvyysalue ja niin edelleen) vastaavat näkymää 
todellisuudesta. Ensimmäiseen tapaan viitaten Kress ja van Leeuwen esittävät, 
että mustavalkoinen valokuva vastasi ennen värikuvan syntyä käsitystä valo-
kuvan realismista (myös Frizot 1998, 411). Valokuvaustekniikan kehityksen 
myötä, tänä päivänä pidetäänkin värivalokuvaa realistisempana kuin musta-
valkoista valokuvaa.  

Puhuessaan valokuvan totuudellisuudesta, Kress ja van Leeuwen (mts, 
160) käyttävät sanaa modaliteetti (modality). Sana tulee lingvistiikasta, ja se viittaa 
lausuman todistearvoon ja/tai luotettavuuteen. Esimerkiksi ilmaisulla: ”Saatan 
mennä kauppaan” (epävarmaa), on alhainen modaliteetti, ja ilmaisulla ”Menen 
kauppaan” (varmaa), on korkea modaliteetti. Tieteellisiin tarkoituksiin otetuilla 
valokuvilla (esimerkiksi röntgen- ja mikroskooppikuvat) on paras modaliteetti 
mustavalkoisena ja aisteihin vetoavat kuvat (esimerkiksi mainokset) toimivat 
parhaiten värikylläisinä, jolloin ne omaavat alhaisimman modaliteetin musta-
valkoisina (mts. 170 171). Valokuvan realistisen vaikutelman tuomiseksi mak-
simaalinen värikylläisyys tuottaa alhaisen modaliteetin, kuten myös värikylläi-
syyden poisto (mustavalkoinen) (mts. 165) (kuva 4). Yksinkertaistaen: kun va-
lokuva on luonnollisen värinen, vastaa se ihmisen mieleen painunutta näkymää 
todellisuudesta. Värivalokuvassa on otettava huomioon myös värien paikkan-
sapitävyys (Juholin & Loiri 1998, 112), esimerkiksi valokuvassa ihmisen ihonsä-
vyn on oltava kohdallaan, jotta se ei ärsyttäisi katsojaa. Jos iho on liian syaani, 
se ei vastaa käsitystämme terveestä ihmisestä.  
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Kuva 4 Kressin ja van Leeuwenin modaliteettikaavio värivalokuvan värikylläisyydelle. 
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6 TUTKIMUSASETELMA 

Kuten on jo käynyt selväksi, tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mi-
ten ihmiset lukevat mustavalko- ja värivalokuvaa, ja onko niiden lukutavoissa 
eroa. Tutkimus on toteutettu vastaanottotutkimuksena, jossa ihmiset kirjoitta-
vat valokuvista sekä vastaavat monivalintalomakkeen kysymyksiin (liite1). 
Tutkimuksessa kiinnitetään erityistä huomiota kolmeen seikkaan: 

 

1. Poikkeavatko värivalokuvan ja mustavalkovalokuvan  
tulkinnat toisistaan? 

2. Liitetäänkö mustavalko- ja värivalokuva eri tavalla digitaalisuuteen? 
3. Miten mustavalkoinen valokuva ajoitetaan  

suhteessa värivalokuvaan? 

Aikaisemmin mustavalko- ja värivalokuvan lukutapoja on tarkasteltu lä-
hinnä oppimateriaalin ja mainoskuvan yhteydessä. Koska oppimateriaalin yh-
teydessä tehty tutkimus mustavalo- ja värivalokuvan lukutavoista perustuu 
kuvan herättämään kiinnostavuuteen muun oppimateriaalin yhteydessä, ja 
mainoskuvaan liitetyn värisyyden tutkimus perustuu huomion kiinnittämiseen, 
on edellä mainituissa tutkimusasetteluissa värillisyydellä aivan erilainen funk-
tio kuin tässä tutkimuksessa. Tämän tutkimuksen tarkoitus on tutkia kuvan 
värisyyden vaikutusta ilman, että valokuva liitetään mihinkään muuhun kon-
tekstiin, kuten mainokseen, eikä tutkimuksessa esitettyjen valokuvien yhtey-
dessä ole tekstiä tai muita valokuvan lukutapoihin vaikuttavia elementtejä.  

Valokuva on osa visuaalista journalismia. Visuaalinen journalismi on puo-
lestaan osa laajempaa journalismin kenttää. Siten tämä tutkimus on myös osa 
journalistista tutkimusta. Lisäksi tämä tutkimus voi palvella muita tieteenaloja: 
valokuvia käytetään nykypäivänä joka puolella ihmisen elinympäristöä. On siis 
tärkeää saada tietoa, miten eri värisyys vaikuttaa ihmisiin, heidän tulkintoihin-
sa ja tunteisiinsa valokuvasta. 
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6.1 Vastaanottotutkimus 

Vastaanottotutkimus sai alkunsa 1930-luvun loppupuolella (Pietilä 2007, 156–
162; Kunelius 2004, 133). Se syntyi tarpeesta selvittää, miten nopeasti levinnyt 
joukkoviestintä vaikutti ihmisiin. Erityisesti tutkimus tuli mainosteollisuuden ja 
akateemisten tutkijoiden tarpeisiin. Sen tuli antaa vastauksia siihen, miten ih-
miset reagoivat näkemiinsä ja kuulemiinsa viesteihin lähinnä radiossa ja televi-
siossa. Monet tutkijat tiedostivat, että viestin tehoon vaikuttivat useat eri seikat, 
kuten sosiaalinen ympäristö, yksilön tarpeet ja viestin vastaanottotapahtuma. 
Vastaanottotutkimus kohdistui myös itse viestintävälineisiin ja niiden käyttöön, 
siihen, mikä oli viestimen käyttötarkoitus. Tämä varhaisvaiheen vastaanotto-
tutkimus keskittyikin siihen, miten viesti siirtyi, minkä välityksellä ja kenen 
äänellä. Viestiminen koettiin tiedonsiirtona paikasta toiseen. Se koettiin myös 
kulttuurin rakentajana ja yhteiskunnan ylläpitäjänä. Tällaista viestinnän tutki-
mussuuntausta kutsutaan MCR-perinteeksi (Mass Communication Research).  

Vasta 1970-luvulle tultaessa vastaanottotutkimukseen tuli uusi käänne. 
Uutta suuntausta kutsutaan kulttuuriseksi yleisöntutkimukseksi. Tämä laaja tutki-
muksen haara voidaan jakaa kolmeen keskeiseen teemaan (Mc Quail 2008, 114–
115): 

1. Joukkoviestintä mahdollistaa massakulttuurin luonteen. Tutkimus-
kysymyksenä on esimerkiksi se, miten joukkoviestintää käytännös-
sä kulutetaan. Tästä näkökulmasta kumpusi myös populaarikult-
tuurin aseman uudelleenarviointi. Sitä ei enää pidetty pelkästään 
kulutustuotteena, vaan sen huomattiin olevan kulttuurinen elin-
voima, joka toi luovuutta ja nautintoa katsojille. 

2. Uuden teknologian seuraukset ja vaikutukset kokemuksiin nyky-
maailmasta. Kuten, miten erilaiset viestintäteknologiat saattavat 
vaikuttaa siihen, miten hahmotamme sosiaalisen ympäristömme ja 
paikkamme siinä. 

3. Poliittis-ekonomiset näkökulmat järjestäytyneestä kulttuurituotan-
nosta. Tähän näkökulmaan sisältyy muun muassa käsitteet globaa-
lisuus (esimerkiksi homogenisoituminen, jakautuminen ja yhdis-
tyminen), kulttuurisen tuotannon leviäminen maailmanlaajuisesti 
(esimerkiksi ”Amerikkalaistuminen”), sukupuoli ja alakulttuuri, 
ideologia ja hegemonia sekä kulttuurinen identiteetti.  

Kulttuurisen yleisöntutkimuksen keskeisenä ajatuksena on ihminen, jonka 
kautta viestille annetaan merkitys. Stuart Hall toi vastaanottotutkimuksen pii-
riin kaksi uutta käsitettä:  sisäänkoodaus (encoding) ja uloskoodaus (decoding). Mo-
lemmat termit juontavat juurensa semiotiikasta. Sisäänkoodauksella tarkoite-
taan sitä toimintoa, jossa lähettäjä liittää viestiin haluamansa merkityksen. Vies-
tin uloskoodaaja (vastaanottaja) lukee viestistä siihen koodatun merkityksen. 
Hall esitti, että joukkoviestimet käyttävät useimmiten hegemonista koodausta-
paa, joka käyttää hyväkseen vallitsevia poliittisia, ekonomisia, sosiaalisia ja 
kulttuurisia järjestyksiä. Hall loi työkalut, joilla pystyttiin ymmärtämään kuinka 
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sosiaaliset valtasuhteet sisäänkoodattiin joukkoviestinten tuottamiin ohjelmiin 
ja julkaisuihin. Hallin teorian perusta oli se, että ihmiset eivät vain vastaanotta-
neet viestejä, vaan he aktiivisesti tulkitsivat niitä. Lisäksi viestien lukijat arvioi-
vat jatkuvasti viestien merkityksellisyyttä perustuen omiin tietoihinsa. Näitä 
vastaanoton lukutapoja Hall erotteli kolme (Rose 2007, 200): 

1. Hallitseva lukutapa, jossa vastaanottaja vahvistaa hegemonisen po-
liittisen, ekonomisen, sosiaalisen ja kulttuurisen järjestyksen. 

2. Neuvotteleva lukutapa, jossa vastaanottaja ymmärtää joukkovies-
timen välittämän viestin, mutta kyseenalaistaa sen esitystavan tai 
sisällön.  

3. Vastustava lukutapa, jossa on sekä hallitsevaa että neuvottelevaa 
lukutapaa. Tässä tavassa vastaanottaja voi rakentaa oman tulkinta-
kehyksensä viestille. 

Hallin vastaanottotutkimuksen malli toi katsojat tärkeään rooliin. Vas-
taanottotutkimuksen kentällä tehtiin myös paljon muita tärkeitä ja merkittäviä 
tutkimussuuntauksia. David Buckingham ja Ien Ang tutkivat, miten ihmiset 
vastaanottivat saippuaoopperoita (East Enders ja Dallas), ja miten ne vaikuttivat 
vastaanottajiin. Viestien vastaanottamisessa alettiin ottaa huomioon myös vies-
tien yhteisöllisiä merkityksiä. Miten viestiä luettiin yhdessä (esimerkiksi televi-
sion katselu perheen kesken) ja minkälaiset käytännöt ja sosiaaliset arvojärjes-
tykset niitä hallitsivat (kuka päättää, mitä televisiosta katsotaan). Suurin osa 
joukkoviestintätutkimuksesta painottui televisioon 1980- ja 1990-luvulla. (Rose 
2007, 196–201.) 

1990-luvulle tultaessa ehkä merkittävin tutkimus on Jackie Stacyn tutki-
mus, joka kohdistui pelkästään naisvastaanottajiin, ja jonka teoria on lähtöisin 
psykoanalyyttisestä elokuvantutkimuksesta sekä televisioyleisöjen kulttuurin-
tutkimuksesta. Stacyn tutkimus haki vastauksia siihen, miten naiset kokivat 
naispuoliset elokuvatähdet elokuvissa 1940–50-luvuilla, ja miten he suhtautui-
vat siihen, miten naistähdet oli laitettu alttiiksi miesten katseille. (Seppänen 
2005, 195.) 

6.2 Vastaanottotutkimus tässä tutkimuksessa 

Tätä vastaanottotutkimusta voisi kuvailla reseptiosemioottiseksi vastaanotto-
tutkimukseksi. Pauliina Aarvan (1991, 71) mukaan empiirisessä vastaanottotut-
kimuksessa kerätty aineisto voidaan ymmärtää semioottiseksi tekstiksi. Tässä 
tutkimuksessa semioottiseksi aineistoksi voidaan siis ymmärtää kirjoitukset 
valokuvista. Reseptiosemiotiikan kiinnostuksen kohteena ovat ne tulkinnat, 
jotka vastaanottajat tuottavat tekstejä lukiessaan, eli tässä tapauksessa kirjoituk-
sista esille nousevat tulkinnat, joista punnitaan se, hallitseeko värisyys valoku-
vien vastaanottoa.  

Tämän tutkimuksen tuloksia ei voida yleistää suomalaisten tavaksi lukea 
eri värisyyttä edustavia valokuvia, sillä tutkimukseen osallistuvien määrä oli 
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suppea, kymmenen henkilöä. Tämä tutkimus voi antaa kuitenkin viitteitä siitä, 
miten eri värisyyttä edustavia valokuvia luetaan ja tulkitaan. Tutkimusta voi-
daan myöhemmin laajentaa esimerkiksi tarkastelemaan eri ryhmien, esimerkik-
si eri ikäryhmien, välisiä eroja tulkita eri värisiä valokuvia.  
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7 TUTKIMUSAINEISTO 

Tutkimusprosessissa syntyneet kirjoitukset sekä monivalintalomakkein kerätyt 
aineistot kertovat meille mustavalko- ja värivalokuvan lukutavoista. Aineisto 
on kerätty siten, että sen avulla voidaan esittää vastauksia tutkimuskysymyk-
seen sekä laadullisessa että määrällisessä muodossa. Kirjoituksista voidaan tar-
kastella erilaisia tunnetiloja, havaintoja, valokuvan todellisuuden ja ajan raken-
tumista. Teksteistä voidaan etsiä sekä eroavaisuuksia että yhteneväisyyksiä eri 
kirjoitusten ja valokuvien välillä. Lomakekyselyt puolestaan antavat konkreetti-
sia vastauksia kahteen viimeiseen tutkimuskysymykseen, eli valokuvan ajoit-
tamiseen ja digitaalisuuteen suhteessa valokuvan värisyyteen.  

Tämän tutkimuksen aineisto on kerätty puolen vuoden periodin aikana. 
Tutkimukseen osallistuvien henkilöiden ryhmä koottiin tiedustelemalla tuttavia 
ja heidän tuttaviaan mukaan tutkimukseen. Mukaan valikoitunut ryhmä koos-
tui kymmenestä 17–47-vuotiasta henkilöstä, jotka olivat erilaisissa ammateissa 
toimivia eri sosiaali- ja sukupuoliryhmiä edustavia henkilöitä. Kaikki tutkimuk-
seen osallistuvat asuivat Tampereella.  

7.1 Tutkimuksessa käytettävien valokuvien esittely 

Koska yksi tutkimuskysymys koski valokuvan ajoittamista, oli tutkimuksessa 
käytettävien valokuvien yksi kriteeri niiden ajattomuus. Ajattomuudella tarkoi-
tetaan tässä yhteydessä kohdetta, joka ei ole sidoksissa tai sidottavissa aikaan. 
Pitkällisen pohdinnan jälkeen valokuvia alettiin etsiä kahdesta eri valokuvan 
lajityyppiä edustavasta kentästä: henkilökuvista ja maisemakuvista. Valokuvien 
valinta tuntui näin ajatellen helpolta, mutta kun valokuvien todellinen valinta 
alkoi, ajattomien valokuvien löytäminen osoittautuikin hankalaksi. Melkein 
jokaisessa valokuvassa oli jokin viite nykyaikaan: taustalla saattoi olla uudel-
leen vedettyjä sähkölinjoja rasioineen tai ihmisillä saattoi olla jonkin tietyn 
tyyppisiä vaatteita. Lopulta täydellisen ajattomuuden kriteeristä oli pakko luo-
pua, ja valokuvan ajallinen liukuma asettui noin 50 vuoden ajalle. Käytännössä 
tämä tarkoitti sitä, että valokuva ei omien ominaisuuksiensa avulla viitannut 
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suoraan mihinkään vuosikymmeneen, vaan sen olisi voinut ajoittaa kohteensa 
ja sen ominaisuuksien puitteissa 1960–2010-luvuille. Muutoin kyseeseen olisivat 
tulleet ainoastaan maaseudulta otetut maisemakuvat, täysin abstraktit valoku-
vat tai yksittäiset rakennukset. Toinen kriteeri tutkimuksessa käytettäville valo-
kuville oli kuvaustilanteen autenttisuus, ilman lavastuksia tai ohjauksia.  

7.1.1 Maisemakuva 

Niin kutsuttu abstrakti maisemakuva sekä maisemakuva ilman rakennusta oli-
sivat olleet varsin hyviä valintoja tutkimuksessa käytettäviksi valokuviksi. Kos-
ka tutkimukseen haluttiin mukaan sellainen valokuva, jossa olisi jokin konk-
reettisempi kohde, tutkimusta varten päädyttiin valokuvaamaan näkymä Tam-
pereen Kissanmaalta eräänä talvi-iltana. Kuvaan sattui sininen hetki, joka on 
talvisin esiintyvä valoilmiö. Silloin auringon laskettua sen valo siroaa ilmake-
hän kautta. Siroaminen saa aikaan matalien aallonpituuksien korostumisen. 
Tällöin syntyy erityisen voimakas sininen väri taivaalle, jota kutsutaan siniseksi 
hetkeksi. Sinisen hetken kesto on aika lyhyt, noin puoli tuntia. Sininen hetki 
vaatii lähes pilvettömän taivaan, joten valokuvassa oleva kuu näkyy moitteet-
tomasti. Kuu sijaitsee valokuvassa miltei keskellä kuva-alaa, loistaen kirkkaana. 
Valokuvassa on sinisen hetken suuri värikylläisyys sekä epätodellinen tunnel-
ma osin kuun ja osin sinisyyden vaikutuksesta (kuvat 7 ja 8). Valokuvan värejä 
lisäävät eri kohteista tulevat valot, joiden värilämpötiloja ei ole korjattu: sininen 
hetki tuo sinistä valoa, kylmyys ja päivän viimeiset valot kylmää valoa, katu-
lampuista heijastuu vihreää valoa ja talon oma valaistus tuo keltaisen, lämpi-
män valon. Valokuvan etualalla on lumikinos ja keskellä rintamamiestalon tyy-
linen rapattu paritalo 1950-luvulta. Talon ulkoasua ei ole muutettu rakentami-
sensa jälkeen. Valokuvassa oikealla näkyy kuva-alaa melko hallitsevana män-
nynrunko. Valokuvassa on myös paljon muita lumen peittämiä puita. Valoku-
van keskikohdan vasemmalla puolella on ”ajoneuvolla ajo kielletty” -
liikennemerkki. Liikennemerkki on vanha, peräisin 1950–60-luvuilta. Valokuva 
on otettu digitaalikameralla talvella 2010 tätä vastaanottotutkimusta varten.  
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Kuva 5 Värillinen maisemakuva. 
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Kuva 6 Mustavalkoinen maisemakuva. 

7.1.2 Muotokuva 

Etenkin muotokuvassa ajattomuuden tavoittaminen oli hankalaa: valokuvassa 
olevan henkilön silmälasit, kampaus ja pukeutuminen olisivat olleet suora viit-
taus kuvaushetkeen. Lopulta löytyi tutkimukseen kannalta kriteerit täyttävä 
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valokuva. Se on valokuva pienestä pääsiäisnoidasta. Valokuvassa on 3-vuotias 
pääsiäisnoita (tyttö) lähdössä palmusunnuntain virpomiskierrokselle. Hänelle 
on maalattu punaiset posket ja pisamia. Pääsiäisnoidalla on yllään 1950-luvulta 
peräisin oleva mekko sekä päässä 1970-luvun silkkihuivi. Taustalla näkyy epä-
tarkkana tiilinen muuri ja vielä talven jäljiltä olevaa lunta pienessä kinoksessa. 
Ruoho on jo alkanut vihertää, ja tyttö tulee kohti kuvaajaa, hymyillen. Tytöllä ei 
ole virpomisvitsoja kädessään. Toinen käsi on rajautunut valokuvasta pois. Va-
lokuvasta teetettiin sekä värillinen että mustavalkoinen versio (kuvat 5 ja 6), 
eikä niihin ole tehty kuvamanipulaatiota. Originaali valokuva on kuvattu dia-
filmille vuonna 2005, ja sen alkuperäinen konteksti on dokumentaarinen muo-
tokuva pääsiäisnoidasta Tampereen museoiden kokoelmiin. 
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Kuva 7 Värillinen muotokuva. 
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Kuva 8 Mustavalkoinen muotokuva. 
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7.2 Aineiston koekeruut 

Ennen varsinaista tutkimusta tehtiin aineiston koekeruu kahdelle henkilölle. Ne 
antoivat viitteitä siitä, miten varsinainen aineistonkeruu tulisi suorittaa. Koeke-
ruussa alku kulki samalla tapaa kuin varsinaisessa tutkimuksessakin, mutta 
tehtävänanto oli hieman erilainen.  

Kysyttäessä ihmisiä mukaan tutkimukseen kerrottiin, että henkilön tulee 
tutkimustilanteessa kirjoittaa kahdesta valokuvasta. Keruutilanteessa henkilöltä 
tiedusteltiin aluksi, halusiko hän kirjoittaa valokuvista tietokoneella vai käsin. 
Sen jälkeen hänelle ojennettiin saadun vastauksen mukaan joko kannettava tie-
tokone, tai kynä ja paperia. Koehenkilöistä toinen kirjoitti tietokoneella ja toinen 
kynällä paperille. Seuraavaksi henkilölle esiteltiin valokuvat, ja kysyttiin oliko 
hän nähnyt ne aiemmin. Samassa yhteydessä hänelle ilmoitettiin, että jos valo-
kuvat olivat ennestään tuttuja, henkilö ei voisi osallistua tutkimukseen. Sitten 
hänelle ojennettiin alla esitetyt kirjalliset ohjeet siitä, miten ja mitä valokuvasta 
voisi kirjoittaa. 

 

 
Alkuperäinen ajatus oli, että kirjalliset ohjeet helpottaisivat valokuvista 

kirjoittamista. Mutta vaikutus oli aivan päinvastainen. Koehenkilöt tuntui-
vat ”lukkiutuvan” ohjeiden edessä. He kirjoittivat valokuvasta ohjeita tarkal-
leen seuraten. Tulos oli luettelomainen, eikä tilaa vapaille tulkinnoille ollut. Ti-
lanne tuntui olevan koehenkilöille hyvin koulumainen. Kaikkia neljää kerättyä 
tekstiä voisi luonnehtia sanalla kahlittu. 

Sitten alkoi pohdita siitä, miten saada kerätyksi aineisto, jossa olisi sekä 
vivahteita, vapautunutta tulkintaa, että tutkimuskysymyksen kannalta oleellisia 
tietoja. Lopulta päädyttiin ratkaisuun, jossa kirjoitustehtävä esitettäisiin suulli-
sesti. Kirjoitusten jälkeen kirjoittajalle ojennettaisiin ”yllätys”-lomakekysely. 
Näin kirjoittaja saisi vapauden tulkintoihinsa, ja tutkimuksen kannalta olen-
naisten tietojen saaminen olisi monivalintalomakkeen ansiosta turvattu.  

KIRJOITA KAHDESTA NÄKEMÄSTÄSI VALOKUVASTA 

Kirjoita molemmista valokuvista erilliset tekstit,  

jotka otsikoit itse.  

Tekstit ovat vapaamuotoiset. 

Voit kirjoittaa esimerkiksi siitä, mitä näet valokuvassa, miten koet  

valokuvan ja mitä tunteita ja muistoja se tuo mieleesi. 

Voit käyttää kirjoittamiseen aikaa niin paljon kuin haluat. 
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7.3 Tehtävänasettelu tutkimukseen osallistuville 

Tutkimukseen osallistuvat henkilöt osallistuivat tutkimukseen heille ennestään 
tutussa ympäristössä, joko kotonaan tai työpaikallaan. Kolme tutkimukseen 
osallistuneista henkilöistä halusi kirjoittaa tietokoneella, ja seitsemän kynällä 
paperille. Tutkimustilanteessa henkilöille esiteltiin valokuvat, ja kysyttiin oli-
vatko he nähneet niitä aiemmin. Kysymys esitettiin siksi, että toinen valokuvis-
ta oli julkisesti nähtävissä Tampereen museoiden tietokannassa. Kysymyksellä 
haluttiin myös luoda mielikuva siitä, että valokuvat eivät olleet aineiston kerää-
jän ottamia, joka oli ammatiltaan valokuvaaja. Yksi tutkimukseen mukaan pyy-
detty henkilö tunnisti toisen valokuvan, jolloin hänen tilalleen tutkimukseen 
valittiin toinen henkilö. 

Seuraavaksi henkilöille annettiin suullisesti tehtäväksi kirjoittaa ”molem-
mista valokuvista erillinen vapaamuotoinen teksti, jonka saa otsikoida halua-
mallaan tavalla.” Tekstin kerrottiin voivan koostua esimerkiksi siitä, ”mitä va-
lokuvassa näkee, miten sen kokee ja mitä tunteita se herättää.” Toivomuksena 
oli, että tutkimukseen osallistuvat henkilöt kirjoittaisivat käsin vähintään yhden 
A4-liuskan tekstiä ja tietokoneella puolikkaan A4-sivun. Henkilöille korostettiin, 
että mitään aikarajoituksia kirjoituksille ei ollut.  

Kun henkilöt olivat saaneet kirjoitettua tekstit valmiiksi, pyydettiin heitä 
vielä täyttämään monivalintalomake (liite 1), joissa molemmat valokuvat oli 
eritelty omiin sarakkeisiinsa. Tästä lomakkeesta ei oltu mainittu missään vai-
heessa aiemmin, joten se tuli yllätyksenä kaikille tutkimukseen osallistuville. 
Kysymykset koskivat valokuvan lajityyppiä, ajoitusta, oliko valokuva otettu 
filmi- vai digitaalikameralla, oliko valokuvalle tehty kuvamanipulaatiota ja 
viimeisenä tiedusteltiin, olisiko henkilö vastannut toisin, jos kuva olisi ollut vä-
rillinen/mustavalkoinen, näytetystä valokuvasta riippuen. Vastausten yhtey-
dessä oli vapaakenttä, jossa oli mahdollisuus perustella vastauksensa. Ennen 
lomakkeen antamista korostettiin, että lomakkeen tarkoitus ei ollut millään ta-
voin mitata henkilöiden tietoja, vaan kyse oli heidän omista henkilökohtaisista 
arvioistaan. Oikeaa ja väärää vastausta ei siis ollut. 

Henkilöt käyttivät kirjoituksiin ja lomakkeen täyttämiseen aikaa keski-
määrin 45–60 minuuttia. Heille suotiin kirjoitusrauha omassa tilassaan, jolloin 
heistä ei tuntunut siltä, että joku odottaisi vastausta ja tarkkailisi heidän kirjoit-
tamistaan. Kun kirjoitukset olivat valmiina, pyydettiin henkilöitä ilmoittamaan 
siitä toisessa huoneessa olevalle aineistonkerääjälle. Aineiston kerääjiä oli yksi. 
Tutkimusaineiston kerääminen sujui ongelmitta. Kerääminen tehtiin puolen 
vuoden aikana alkaen kesästä talveen 2010. 

7.4 Yhteenveto tutkimusaineistosta 

Kerätyt kirjoitukset valokuvista sekä monivalintalomakkeiden vastaukset pe-
rusteluineen toimivat tämän tutkimuksen aineistona. Vapaamuotoiset kirjoituk-
set muodostavat tämän tutkimuksen laadullisen aineiston ja monivalintalo-
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makkeiden vastaukset voidaan esittää määrällisessä muodossa. Vapaamuotoi-
sia kirjoituksia on yhtensä 20, kuten myös kuvakohtaisia monivalintalomakkei-
den vastauksia. 

Se, mitä valokuvassa näkee, kokee ja tuntee, on hankalaa kääntää verbaa-
likielelle. Sen vuoksi laadullisessa tutkimuksessa tekstejä on tarkasteltava eri-
tyisen huolellisesti, ja niistä on osattava poimia tutkimuskysymyksen kannalta 
olennaisia asioita ja vivahteita. Myös tekstin kokonaisvaikutelma on tärkeä. 

Jos mietitään tutkimuksen luotettavuutta, voidaan sitä kyseenalaistaa 
muutamin kohdin. Jos joku muu henkilö olisi kerännyt tutkimusaineiston, olisi 
tulos saattanut hieman muuttua. Tämä ajatus on peräisin siitä, että tutkimusai-
neiston kerääjän ammatti oli valokuvaaja. Näin ollen osa tutkimukseen osallis-
tuvista saattoi alitajuisesti ajatella valokuvien olevan juuri aineistonkerääjän 
ottamia. Yksi tutkimukseen osallistuneista lähestyi valokuvia juuri siitä näkö-
kulmasta, ja hän kertoi kirjoitustilanteen jälkeen tämän seikan rajanneen suu-
ressa määrin kirjoituksiaan valokuvista. Sen vuoksi kyseisen henkilön kirjoituk-
set poistettiin tutkimusaineistosta, ja hänen tilalleen mukaan tutkimukseen otet-
tiin toinen henkilö. 

Kaikista teksteistä huokui välinpitämättömyys sitä kohtaan, kenelle tekstiä 
kirjoitettiin. Näin ollen kirjoituksia valokuvista voidaan pitää melko luotettavi-
na tutkimusaineistoina.  

Eri värisyyttä edustavien valokuvien lukutapojen mittaaminen empiirises-
sä koetilanteessa nimenomaan kirjoittamalla osoittautui hyväksi tavaksi kerätä 
tutkimuksen kannalta käyttökelpoista aineistoa. Jos tutkimukseen olisi voinut 
osallistua esimerkiksi sähköpostitse, syventyminen valokuviin olisi saattanut 
olla erilaista. Myös haastattelut olisivat voineet muokata vastauksia, sillä haas-
tattelijan kysymysten asettelu on hyvin hankalaa ilman, että ne olisivat johon-
kin suuntaan johdattelevia. Vaikka kaikki osallistujat kirjoittivat parhaansa 
mukaan, tilanne olisi saattanut kuitenkin olla toinen, jos he olisivat kirjoittaneet 
tekstit itselleen. Tai tulkinneet valokuvia esimerkiksi puheen muodossa. Tällöin 
olisi todennäköisesti saatu enemmän asioita talteen, sillä kirjoittaminen vaatii 
aikaa, ja joitakin tärkeitä ajatuksia saattaa kadota matkalla ajatuksista tekstiksi.  

Tehtävänannolla pyrittiin antaa mahdollisimman vapaat kädet kirjoittajal-
le, jotta hänen ajatuksensa, mietteensä ja tuntemuksensa saataisiin nousemaan 
esiin. Lomakekyselyillä oli paikattiin mahdollisia puutteita tutkimuskysymyk-
sen kannalta olennaisissa asioissa.  
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8 MATKAAMISTA JA TARKASTELUA 

Kirjoituksista koostuva aineisto on luettu moneen kertaan läpi. Lukemisen tar-
koituksena oli kiinnittää huomiota tutkimuskysymyksiin, ja etsiä niihin vasta-
uksia teksteistä. Vastauksia saattoi löytyä yksittäisten kysymysten avulla tai 
yleisesti tekstejä tarkastellen. Yleisen tekstintarkastelun tarkoitus oli hakea kir-
joitusten välisiä yhteneväisyyksiä. Niitä saattoivat olla tekstin yleisluonne tai -
tunnelma, tai pienet yksityiskohdat, kuten kuvan eri detaljien havainnointi. 
Tärkeää tekstien lukemisessa oli ajatusten vapaus. Jos yritti kiinnittää huomiota 
vain tiettyihin seikkoihin, esimerkiksi mainintaan väreistä, muiden huomioiden 
tekeminen hankaloitui. Tämän vuoksi tekstien lukeminen kerta toisensa jälkeen 
oli tarpeellista. Jo heti ensimmäisellä lukukerralla teksteistä alkoi nousta esiin 
tekstejä yhdistäviä asioita, eri ihmisten tekemiä samankaltaisia havaintoja ja 
tunnetiloja. Ja jokaisen lukukerran jälkeen niitä löytyi lisää. Joitakin asioita on 
saattanut jäädä teksteistä huomaamatta, mutta monia asioita on tullut myös 
huomatuiksi. 

Oli positiivista huomata, miten hyvin tutkimukseen osallistuneet henkilöt 
osasivat kirjoittaa valokuvasta. He huomasivat paljon erilaisia asioita ja heillä 
oli myös kyky heittäytyä valokuvan vietäväksi, unohtaen oman ulkopuolisen 
todellisuuden. Tutkimukseen osallistuvista henkilöistä ainoastaan yksi ilmoitti 
kirjoittamisen olevan hankalaa, eikä häneltä syntynyt kuin muutama rivi tekstiä. 

Tässä luvussa tarkastellaan tekstejä yksi valokuva kerrallaan kolmesta eri 
näkökulmasta: realistisuuden, ajan ja värin. Nämä näkökulmat on valittu sen 
perusteella, että kaksi ensimmäistä näkökulmaa ovat valokuvan perusolemuk-
sen ytimessä: valokuva on aina esitys jostain todellisuudesta ja yhtä pitävästi 
valokuvassa on läsnä aika. Väri on tutkimuskysymysten kannalta hyvin olen-
nainen osatekijä, ja sen vuoksi se on valittu kolmanneksi näkökulmaksi kirjoi-
tuksien tarkasteluun. Ensimmäisenä tarkastellaan värillisestä maisemakuvasta 
kirjoitettuja tekstejä, toisena mustavalkoisesta maisemakuvasta kirjoitettuja 
tekstejä. Sitten siirrytään värillisen muotokuvan teksteihin ja viimeisenä musta-
valkoisen muotokuvan teksteihin. Jokaisen valokuvan tekstit käsitellään sa-
moista näkökulmista samassa järjestyksessä, jolloin eroavaisuuksien ja yhtäläi-
syyksien havainnointi on helpompaa. 
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8.1 Värillinen maisemakuva 

Värillisen maisemakuvan tarkastelu ja siitä kirjoitetut tekstit antoivat viitteitä 
siitä, että kyseisestä valokuvasta kirjoittaminen oli helppoa ja luovaa. Valoku-
valla oli kyky avata ikkunoita eri suuntiin: eri paikkoihin ja aikoihin. Kokemuk-
set ja tunnelma olivat yhtä kirjoittajaa lukuun ottamatta positiivisia. Valokuvan 
tuoman rauhallisen tunnelman lisäksi myös valokuvan tarkastelun luonne oli 
rauhallista ja keskittynyttä. Kirjoittajan katse kulki hitaasti valokuvan pinnalla, 
valokuvassa näkyvien eri kohteiden pariin pysähdyttiin ja niitä tarkasteltiin 
kohteen, mielleyhtymien ja kokemusten kautta. 

8.1.1 Realismi  

Rohin 1920-luvulla maalaustaiteen kentällä esiin nostama maagisen realismin 
käsite tarkoitti muun muassa sitä, miten maagisella realismilla oli kyky uudis-
taa kohteensa ja näin ollen kohteen henkinen ilmestyminen oli mahdollista 
(Reeds 2006, 175–179). Tällöin katsoja liikkui realistisen maailman ja mielikuvi-
ensa välillä. Kirjoitukset valokuvista viittaavat siihen, että käsitettä voisi käyttää 
myös valokuvasta puhuttaessa: realismia oli katsojien edessä ollut valokuva ja 
sen todistus siitä ajasta, jolloin kohde oli ollut olemassa. Katsoessaan tuon valo-
kuvan historiallista todellisuutta, kirjoittajat matkasivat omiin muistoihinsa, 
tunteisiinsa ja kuvitelmiinsa, joiden sekoittuessa syntyi fantasiaa. Sitä, jonka 
voidaan katsoa kuuluvan maagisen realismin maagiseen puoleen. Kyse on hie-
man samantapaisesta tunnetilasta, josta Harri Laakso (2003, 254–255) puhuu 
maagisena aikana (ks. s. 23). Näiden käsitteiden välillä on kuitenkin pieni ero: 
maaginen aika vie meidät toiseen aikaan, niin sanottuun moniaikaisuuteen, ja 
maaginen realismi vie meidät toiseen tilaan, monipaikkaisuuteen.  

Maagiseen realismiin matkasi neljä kirjoittajaa viidestä. Yksi heistä siirtyi 
toiseen tilaan kuvailemalla ensin valokuvan näkymää, josta hän sitten siirtyi 
tunne- ja aistimaailmaan kokemaan kylmyyttä. Kuvan kohde ja katsojan aisti-
mukset johdattelivat katsojan vielä laajempaan ympäristöön, Suomen talveen. 
Sieltä hän siirtyi edelleen hiljaisuuden kautta jouluun ja takaisin valokuvan 
kohteeseen ja sen tarinaan.  

”Kuvassa puutalo, ehkä rintamamiestalo, talvella yön hämärässä. Ensimmäinen tun-
ne, jonka kuva minussa herättää, on kipakan pakkasen aiheuttama kylmyys kasvoilla. 
Taustalla pilvetön taivas ja täysi kuu lisäävät tunnetta kylmästä, mutta puhtaan kau-
niista, Suomen talvesta. Ensi silmäyksellä sijoittaisin kuvan tammi-helmikuulle. Ku-
van tunnelma on kuitenkin hartaan hiljainen, jolloin kuva vie ajatukset jouluun. Ku-
va voisi olla idyllisen jouluaaton jälkeinen yö.” (V5) 

Maagisen realismin rakentuminen perustui siis katsojan omiin mielikuviin, 
ja siihen, miten hän valokuvan koki ja miten se sijoittui osaksi katsojan sekä 
fyysistä että mentaalista ympäristöä. Tällöin valokuva toimi metonymisesti, eli se 
näytti pienen osan valtavaa kokonaisuutta, joka alkoi rakentua laajemmaksi 
näkymäksi katsojan mielikuvien, muistojen ja mielleyhtymien avulla. Tällöin 
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valokuva alkoi muuntua osaksi katsojan maailmaa ja sitä, miten se katsojalleen 
näyttäytyi. Neljä viidestä katsojasta koki tuon maailman kauniina ja rauhallise-
na, jopa satumaisena. Yksi heistä rakensi valokuvan ympärille maailman oma-
kotitaloalueesta, jossa asui tyytyväisiä ihmisiä. Hän kuvitteli tapahtuman ajan-
kohdaksi viikonlopun tai pyhäpäivän. 

”Kuvasta tulee mieleen rauhallinen omakotitaloalue, jossa asuu tyytyväisiä ihmisiä. 
On viikonloppu-ilta, ehkä joku pyhäpäivä.” (V1) 

Värillisen maisemakuvan realismi esittäytyi katsojilleen (realistisena) esi-
tyksenä kohteestaan, mutta samalla se johdatteli jokaisen katsojansa valokuvan 
ulkopuoliseen maisemaan. Sellaiseen maisemaan, jota valokuva ei näyttänyt. 
Edelleen valokuva toimi siis metonymisesti. Yksi kirjoittajista kuvaili valoku-
vassa olevaa paikkaa, ja millaisena valokuvan maisema hänelle näyttäytyi. 
Aluksi  hän tarkasteli valokuvassa näkyviä kohteita ja sitä, mitä oli jätetty valo-
kuvan ulkopuolelle. Lopulta hän alkoi odottaa valokuvan ulkopuolisia asioita, 
eläimiä, ilmestyvän valokuvaan.  

”Liikennemerkki näyttää vähän yksinäiseltä, ja jopa siltä, ettei se kuulu joukkoon. 
Muutenkin kuvassa on hyvin hiljaista. Ei näy mitään elämää, ei ihmisiä, ei eläimiä, ei 
liikennevälineitä, ei edes mitään tavaroita. Kun kuvaa katsoo aikansa, niin alkaa jo 
odottaa, että jostain joku lintu tai orava hyppää hangelle. Vaikka kuvassa onkin vain 
yksi talo, tulee siitä mielikuva, että kuva on kaupungista.” (V1) 

Valokuva pelastaa kohteen toiselta kuolemalta, kirjoittavat sekä Sontag 
(1984, 153) että Bazin (1983, 178–183). Se tarkoittaa sitä, että valokuvaan tallen-
tunut kohde jää elämään valokuvan kautta, vaikka kohde itsessään menetettäi-
siinkin. Kirjoituksissa värillisestä maisemakuvasta kohteensa pelastava valoku-
van luonne ei näyttäytynyt ainoana valokuvan luonteena, vaan sen lisäksi valo-
kuvalla oli kyky tuoda kohteen kautta valokuvalle uusi, kohteen ulkopuolinen 
elämä. Toisin sanoen, valokuva ei kertonut katsojilleen pelkästään kohteestaan 
indeksisyyteen perustuvalla todistusvoimalla, vaan sillä oli kyky viedä katsoja 
uuteen maailmaan. Yksi kirjoittaja kuvitteli koko valokuvan kauniiksi tarinaksi, 
jossa ihmiset hiihtivät päivisin vasta sataneen lumen pöllytessä, ja öisin maise-
ma näytti kauniilta. 

”Se talvi oli runsasluminen, kinokset olivat kasaantuneet suuriksi vuoriksi. Öisin 
luonto näytti satumaisen kauniilta: kuin jostain Disneyn klassikkokirjasta. Nietokset 
kutsuivat päivisin ihmisiä hiihtämään, jolloin vastasatanut lumi pöllysi suksien tah-
dissa kuin hienon hieno kristallista tehty jauhe. ”(V4) 

Kirjoittajat sekoittivat omia mielikuviaan kuvassa näkyviin elementteihin: 
taloon, lumeen, puihin. Katseen kulkiessa kuvapinnalla syntyi vuoropuhelua 
kuvan eri elementtien sekä katsojan välille. Tämä vuoropuhelu rakensi valoku-
vasta kokonaisuutta, kuvan katsojan todellisuutta valokuvan ja oman mielensä 
voimin. 

”Ensi silmäyksellä sijoittaisin kuvan tammi-helmikuulle. Kuvan tunnelma on kuiten-
kin hartaan hiljainen, jolloin kuva vie ajatukset jouluun. Kuva voisi olla idyllisen jou-
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luaaton jälkeinen yö. Toisaalta kuvassa kuu on varsin alhaalla, joten kuva on voitu 
ottaa myös varsin aikaisin, esimerkiksi noin klo 17.00 aikoihin. Tämä saa ajattele-
maan suomalaisen päivän pituutta, tai paremminkin sen lyhyyttä talviaikana. Puut 
talon ympärillä luovat kuvaan haja-asutusalueen tuntua.” (V5) 

Neljä kirjoittajaa havainnoi valokuvassa olevan liikennemerkin. Siitä kir-
joittaminen kertoo valokuvan lukuhetkestä ainakin kolme asiaa: katse liikkui 
valokuvaa lukiessa kuvapinnalla, katsoja rekisteröi näkemäänsä jatkuvasti ja 
liikennemerkki oli jollain tavoin merkityksellinen, koska se mainittiin teksteissä 
(mustavalkoisen maisemakuvan teksteissä katsojat eivät havainnoineet liiken-
nemerkkiä). Liikennemerkillä oli taipumus johdattaa katsoja takaisin arkiseen 
maailmaan, ja valokuvan objektiiviseen tarkasteluun. Tunteet ja kauneus hävi-
sivät. Yksi kirjoittajista koki valokuvan ensi vilkaisulla hämyisäksi talvi-illan 
tunnelmaksi, kunnes tarkastelunsa edetessä huomasi valokuvassa olevan lii-
kennemerkin. Sen jälkeen tunnelmalliset mielikuvat karisivat pois katsojan mie-
lestä, ja valokuvan kohteet alkoivat näyttäytyä objektiivisen tarkastelun kohtei-
na. 

”Ensi vilkaisulla kuvasta tulee mieleen suloisen hämyisä talvitunnelma. Erämaa ja 
siellä mökki. Tunnelmallinen kuutamo. Tarkemmin kuva tarkastellessa huomaan 
kuitenkin liikennemerkin: eikä mökkikään taida olla erämaamökki vaan ehkä oma-
kotitalo.” (V2) 

8.1.2 Aika 

Värillinen maisemakuva sai vietyä jokaisen katsojansa sisälle valokuvan histo-
rialliseen aikaan. Katsoja tarkasteli tuossa ajassa ympäristöään, ja sieltä hän teki 
matkoja muihin aikaulottuvuuksiin. Valokuvan katsominen ei ollut siis ainoas-
taan katsomishetkellä tapahtuvaa tarkastelua, vaan katsomishetken nykyisyys 
hämärtyi aika ajoin. Valokuvan sisällä liikuttiin monessakin aikaulottuvuudes-
sa: tarkasteluhetkessä, muistoissa ja valokuvan hetkessä. Kuva vei katsojan koh-
teensa kautta aikamatkalle maagiseen aikaan. 

”Ensi vilkaisulla kuvasta tulee mieleen suloisen hämyisä talvitunnelma. Erämaa ja 
siellä mökki. Tunnelmallinen kuutamo. Tarkemmin kuva tarkastellessa huomaan 
kuitenkin liikennemerkin: eikä mökkikään taida olla erämaamökki vaan ehkä oma-
kotitalo. Kuitenkin tunnelma on rauhaisa, talvinen. Kuvan vallitseva sininen väritys 
varmaan lisää rauhallista tunnelmaa. Kuutamo, täysikuu, tuovat positiivisia miel-
leyhtymiä muutaman vuoden takaa, kun asuimme maaseudun rauhassa, jossa kuu-
tamot olivat aivan omaa luokkaansa. Täysikuu varmasti pysäyttää, kuvassakin, 
useimmat ihmiset katsomaan kuun kirkkautta. Kuvasta tulee mieleen perinteiset 
maisemamaalaukset, joissa usein on kuutamo maalaismaiseman yllä. Kuutamo var-
masti synnyttää suomalaisissa kaipuun takaisin menneisiin aikoihin, takaisin met-
sään.” (V2) 

Valokuvan parissa eriaikaisuuksien välillä liikkuminen oli sujuvaa. Yksi 
kirjoittajista tarkasteli valokuvaa nykyhetkessä, valokuvan historiallisessa het-
kessä, sekä ajattomammin Suomen talvessa ja joulussa. 
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”Kuvassa puutalo, ehkä rintamamiestalo, talvella yön hämärässä. Ensimmäinen tun-
ne, jonka kuva minussa herättää, on kipakan pakkasen aiheuttama kylmyys kasvoilla. 
Taustalla pilvetön taivas ja täysi kuu lisäävät tunnetta kylmästä, mutta puhtaan kau-
niista, Suomen talvesta. Kuvasta välittyy tunne, että pakkasta olisi enemmän kuin 
kymmenen astetta. Ensi silmäyksellä sijoittaisin kuvan tammi-helmikuulle. Kuvan 
tunnelma on kuitenkin hartaan hiljainen, jolloin kuva vie ajatukset jouluun. Kuva 
voisi olla idyllisen jouluaaton jälkeinen yö.” (V5) 

Valokuvan tarkastelua tapahtui valokuvan sisällä myös preesensissä, jol-
loin kirjoittaja saattoi tuntea ja kuulla joitakin asioita kuvan sisällä nykyhetkes-
sä. Tällöin nykyisyys siirtyi valokuvan historialliseen hetkeen. Yksi kirjoittaja 
kuvitteli kurkistelevansa talon asukkaita valokuvassa näkyvän puun takaa. 

Nyt tunnen itseeni tirkistelijäksi, pihan perältä puun takaa kurkkivaksi kutsumatto-
maksi vieraaksi, jonka kuun valo meinaa paljastaa talossa asuville, jos liikun puun 
takaa lähemmäs pihaa. Männyn oksat suojaavat, mutta samalla työntävät katsojan 
pois, sanoen: ’Et ole tervetullut.’ ” (V3) 

8.1.3 Väri 

Värillisessä maisemakuvassa oli voimakas värimaailma, ja sinisen hetken sini-
syys sai valokuvan näyttämään epätyypilliseltä maisemakuvalta. Lisäksi valo-
kuvassa oli monta eri valonlähdettä. Ne tuottivat valokuvaan eri värisiä valais-
tuksia: vihertävää katuvaloa, talon sisältä ja pihamaalta tulevaa keltaista valoa, 
auton etulyhdyistä tulevaa kylmää sinistä valoa, kuun valkoista valoa ja sinisen 
hetken sinistä valoa. Eniten valokuvassa oli sinisen sävyjä. Yleisväreiltään valo-
kuva oli lämmin. 

Semioottiset merkit liittyvät tietynlaisiin mielen sisäisiin ajatuksiin, jotka 
on opittu omissa kulttuureissa ja käytännöissä. Suomalaisten mieliin ovat pai-
nuneet suomalaisten urheilijoiden sinivalkoiset asusteet, Suomen lipun sininen 
risti. Carl Fazerin sinisen suklaan rentouttava ja tunnelmallinen musiikki, sekä 
sen ympärille luotu mielikuva rauhallisuudesta musiikin ja harmonisien sinis-
ten sävyjen saattelemana. Muistiin ovat jääneet Suomen pakkastalvet ja yöt, 
kodin lämpö ja se, miten suomalaisuutta markkinoidaan valokuvilla talvesta, 
lumesta ja kaamoksen pimeydestä. 

Värillinen maisemakuva vei katsojat tuohon suomalaisuuden maailmaan. 
Kuten aiemmin valokuvaa tai sen kohdetta ajateltiin metonymisesti, voidaan 
myös väriä ajatella samalla tapaa kokonaisuuden rakentajana. Tällöin katsoja 
tulee läsnäolevaksi siihen tilaan, joka rakentuu värin, ja sitä kautta koko valo-
kuvan ympärille. Neljä kirjoittajaa kirjoitti värillisen maisemakuvan yhteydessä 
Suomesta ja suomalaisuudesta. Yksi heistä kirjoitti valokuvan tunnelman esit-
täytyvän hänelle tunnelmallisena ja rauhallisena. Nämä tunnelmat saivat hänet 
ajattelemaan tyypillistä suomalaista talviyötä. 

”Pidän erittäin paljon kuvan tunnelmasta ja rauhallisuudesta. Tunnelma on juuri niin 
seisahtunut, kuin suomalaisessa talviyössä monesti on.” (V2) 
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Sama kirjoittaja katsoi valokuvan edustavan suomalaisuutta jopa niin suu-
ressa määrin, että hän olisi voinut lähettää sen ulkomaille asuvalle ystävälleen 
muistuttamaan Suomen talvesta ja talviöistä. Tällöin valokuvan tehtävä olisi 
ollut myös (talvi)muiston säilyttäjä. 

”Tämän kuvan voisin mielelläni lähettää ulkomaille, suomalaiselle ystävälleni muis-
tutuksena Suomen pimeistä, kauniista talviöistä.” (V2) 

Koska värit koetaan yleisesti tunnettujen käytäntöjen lisäksi myös henki-
lökohtaisina, on hankalaa ennakoida, miten vastaanottaja väriin reagoi. Kun 
valokuvaan halutaan liittää värin avulla esimerkiksi aiemmin esiin noussutta 
suomalaisuutta, joku voi kokea sen aivan toisella tapaa. Neljä kirjoittajaa koki 
värillisen maisemakuvan suomalaisuutta edustavaksi ja rauhalliseksi. Yksi kir-
joittaja koki kuitenkin valokuvan parissa hämmennystä, ahdistusta ja muita 
negatiivisia tunteita. Ensin hän koki maiseman epätodelliseksi, jonka jälkeen 
hän alkoi ihmetellä valokuvassa olevaa kuuta, sävyjä, valopilkkuja – monet tar-
kastelun kohteena olevat elementit aiheuttivat hänelle kysymyksiä. Kun katsoja 
jäi vaille vastauksia, hän alkoi hermostua ja kokea negatiivisia tunteita valoku-
van parissa.  

”Öinen maisema on epätodellisen näköinen. Kuu möllöttää keskellä sen näköisenä, 
kun se ei edes kuuluisi kuvaan lainkaan. Onko se edes kuu? Vai sittenkin aurinko, 
kun se on niin kirkas? Mutta miten muu kuva olisi niin pimeä, jolle se olisi kuvattu 
yöllä kuutamossa? Ihmeellinen sinisen sävy on hämmentävä, onko sitä korostettu 
jälkikäsittelyssä? Ja mistä vasemman reunan hohtava valo tulee? Kenties autosta, jo-
ka jää kuvan ulkopuolelle? Tai katu- tai pihavaloista. Valopilkkuja on muitakin, eikä 
niistä näe, mistä ne syntyvät. Ne vain ovat ja hohtavat sinisyydessä. Ehkä kyseessä 
on sinisen hetken viime sekunnit. Siis sen ajan, kun hämärä laskeutuu, ja tietyn aikaa 
kaikki on sinistä, ennen kuin muuttuu talvisen pimeäksi. Siniset hetket ovat minusta 
kauneinta talvessa, mutta tämä kuva ei ole kaunis. Se on epätarkka, kummallisesti 
sommiteltu, ja näyttää aiheuttavan enemmän kysymyksiä kuin vastauksia, ahdistu-
neisuuden tunnetta ennemmin kuin mielihyvää, mitä ’hyvät’ ja kauniit kuvat aiheut-
tavat.” (V3) 

Neljälle katsojalle valokuvan värit näyttäytyivät näkyvinä, ja he kirjoittivat 
niistä. Värin läsnäolon yhteydessä kirjoitettiin myös valokuvan nostattamasta 
tunnelmasta. Jokainen neljästä kirjoittajasta kiinnitti huomionsa valokuvan sini-
seen väriin. Yksi heistä kiinnitti huomionsa myös talosta kumpuavaan keltai-
seen valoon, jonka kirjoittaja koki lämmittävän valokuvan kylmää yleisilmettä. 

”Kuvan vallitseva sininen väritys varmaan lisää rauhallista tunnelmaa.”(V2) 

”Vaikka kuva on pimeä ja kylmä, ei se minun silmissäni ole uhkaava, ahdistava tai 
pelottava. Keltaisesta puutalosta kumpuava ja kuusta heijastuva valo antavat kuvan 
kylmään yleisilmeeseen väriä ja lämpöä.” (V5) 

Vaikka valokuvassa oli selvästi nähtävissä talon olevan rapattu, tarkasteli-
ja kirjoitti tekstissään puutalosta. Mielikuva puutalosta rakentui tunnelman ja 
mielikuvien voimin, ei itse valokuvan kohteen ikonisuuden perusteella.  
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”Kokonaisuudessaan kuvasta huokuu joulun harras tunnelma, jossa idyllinen puuta-
lo antaa lämpöä ja suojaa Suomen ankaraa talvea vastaan.” (V5) 

8.2 Mustavalkoinen maisemakuva 

Värillisestä maisemakuvasta poiketen mustavalkoinen maisemakuva herätti 
katsojissa ahdistuksen ja pelon tunteita. Valokuvalla oli värillisen maisemaku-
van tavoin kyky viedä katsoja valokuvan katsomishetkestä toiseen aikaan ja 
paikkaan. Valokuvan tarkastelun luonne oli hieman erilaista kuin värillisen 
maisemakuvan tarkastelu: valokuvan ensivilkaisu herätti katsojassaan mieliku-
via, mielleyhtymiä, muistoja ja tunteita, jolloin katse irtaantui valokuvan pin-
nasta ja valokuvan maisema katsojan mielessä.  

8.2.1 Realismi 

Kuten värillisessä, myös mustavalkoisessa maisemakuvassa valokuvan esittä-
mä todellisuus muuttui katsojan avulla maagiseksi realismiksi. Yksi kirjoittaja 
rekisteröi valokuvasta ensimmäisenä kuun. Sen jälkeen hän alkoi aistia valoku-
van tunnelmaa, joka esittäytyi hänelle synkkänä, ehkä jopa pelottavana. Pelon 
tunne alkoi vallata katsojan mieltä, ja hän alkoi kuvitella, miten valokuva näyt-
täytyisi vieläkin pelottavampana ilman asutusta. Mielikuvissaan katsoja alkoi 
rakentaa kuvaa metsästä, jossa joku voisi vaania (häntä).  

”Kuvassa huomio kiinnittyy ensimmäisenä kirkkaaseen kuuhun. Tunnelma on hie-
man synkeä, melkein jopa pelottava, johtuen tummista, isoista puista. Jos kuvassa ei 
näkyisi asutusta, olisi kuva erittäin pelottava; mieleen tulisi vain pimeä metsä, jossa 
saattaisi vaania joku. ” (V10) 

Vahvin valokuvan herättämä tunne oli pelko ja ahdistus. Katsoja tunnisti 
heti tunteensa ja puki sen suoraan sanoiksi. Yksi kirjoittaja kirjoitti pelottavasta 
ja jännittävästä tunnekokemuksestaan, ja kertoi sen johtuvan pimeästä. 

”Vahvin mielikuva on pelko ja jännitys. Pelkään pimeää.” (V11) 

Valokuvaa pidettiin myös mystisenä. Kaksi kirjoittajaa koki valokuvan 
kätkevän sisäänsä joitain salaisuuksia. Toinen heistä kirjoitti ensin pelottavasta, 
maisemasta, jonka pimeyden keskelle hän saattoi kuvitella erilaisia asioita. Toi-
nen kirjoittajista kirjoitti valokuvassa olevan jotain, joka sai hänen mielikuvi-
tuksensa liikkeelle.  

”Vaikka kuu valaisee maisemaa, se on myös jollain lailla pelottava, koska varjot pi-
tenevät. Valo on myös kelmeä ja hämärä, jolloin pimeänpelkoisen silmät alkaa kuvi-
tella asioita pimeän keskelle. ” (V11) 

”Jokin kuvassa saa mielikuvituksen laukkaamaan, vaikka kuva noin äkkiä katsoen 
onkin näin suomalaisesta vinkkelistä melko perinteinen ja tuttu maisema.” (V10) 
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Neljän kirjoittajan kohdalla valokuvan todellisuuden rakentuminen tapah-
tui metonymisesti. Rakentuminen suuremmaksi kokonaisuudeksi ei tapahtunut 
pelkästään näkyvien kohteiden osalta, vaan se toimi myös mentaalisen maise-
man rakentajana. Valokuvan herättämä tunnetila toimi osana, jonka ympärille 
kokonaisuus muodostui. Yksi kirjoittaja kuvaili ensin täysikuuta ja maisemaa. 
Se johdatteli hänet mielikuviin pakkasesta ja kylmästä. Hän kuvitteli kävelyä 
ulkona pakkasella hengityksen höyrytessä. Yhtäkkiä kirjoittajan mieleen nousi 
hautausmaa. Hän ihmetteli, miksi hänen mieleensä nousi valokuvan ulkopuoli-
nen paikka ja maisema. 

”Kuvassa täysikuu paistaa talvisessa maisemassa. Ensimmäisenä tulee mieleen pak-
kanen ja kylmyys. Hengityksen höyryäminen ja narskuva ääni, joka syntyy kävelystä 
pakkaskelillä. Toinen mielleyhtymä on jostain syystä hautausmaa, vaikkei kuva sel-
laista esitäkään.” (V11) 

Valokuvalla oli kyky tarrata katsojaan ja johdatella hänet valokuvan ulko-
puoliseen maailmaan, muistojen, tunteiden ja mielikuvien syövereihin. Matka-
tessaan mielensä syvyyksissä katsojat saattoivat unohtaa valokuvan esittämän 
realistisen näkymän kokonaan, eikä katse enää seurannut valokuvan pintaa. 
Näin tapahtui neljälle katsojalle. Yksi heistä kuvitteli, miten hän käyttäytyisi 
valokuvan maisemassa pimeänpelkonsa kanssa. Hän kuvitteli itsensä muisto-
jensa maisemiin. 

”Tuossa maisemassa kävelisin mahdollisimman nopeasti. Luultavasti myös laulaisin. 
Se estää kuulemasta rasahduksia ympärillä. Kotitielle asti valoa saattaisi tulla muista 
taloista. Jos olisin pyörällä, osaisin kotitien mutkat muistista vaikken näkisikään mi-
tään. Kun koti näkyy, luultavasti juoksisin viimeiset metrit ja pujahtaisin nopeasti si-
sälle.” (V11) 

Mustavalkoisessa maisemakuvassa tapahtui huomattavasti vähemmän 
kohteen objektiivista tarkastelua, kuin värillisessä. Neljä kirjoittajaa viidestä 
asui sisälle valokuvaan ja sen esittämään maisemaan. He kuvittelivat, miltä 
heistä tuntuisi olla sisällä valokuvassa ja sen hetkessä.  

”Vahvin mielikuva on pelko ja jännitys. Pelkään pimeää. Tätä kautta tulee mieleen 
kotipaikka, Halli. Siellä ei polteta öisin katuvaloja, ja tällainen maisema on valitetta-
van tuttu yläastevuosilta kotiin tullessa. Maisema yhdistyy kotikylään myös siksi, et-
tä kaupungissa ei juuri pelkän kuuvalon valaisemaa maisemaa näe, koska joka pai-
kassa on paljon keinotekoista valoa yölläkin. Jos ilma olisi selkeä niin kuvan tilan-
teessa voisi nähdä myös tähdet.” (V11) 

Mustavalkoisen maisemakuvan teksteistä ei löytynyt ainoatakaan mainin-
taa liikennemerkistä.  

8.2.2 Aika 

Mustavalkoinen maisemakuva johdatteli sisälle maagiseen aikaan. Kirjoittajat 
unohtivat valokuvan olemassaolon, ja matkasivat oman mielensä syövereihin: 
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muistoihin, kuvitelmiin ja tunteisiin. Maagiseen aikaan matkasi jopa neljä kir-
joittajaa viidestä. Yksi kirjoittajista kuvaili ensin lyhyesti valokuvassa näkyvää 
maisemaa ikonisena esityksenä kohteestaan. Kun maisema avautui hänen mie-
leensä, hän koki sen vastenmielisenä. Vastenmielisyyden tunne johdatteli hänet 
kuvitelmiin, jotka rakensivat maisemaa hänen mielessään. Katse ei siis liikku-
nut aktiivisesti valokuvan pinnalla, vaan katsojan mielen sisällä. Katsojan kuvi-
teltua laajemman asuinympäristön, hän mietti mitä hän joutuisi kokemaan ol-
lessaan itse valokuvassa.  

”Omakotitalo, talvi ja rauhallinen pakkasilta. Tuntuu tavattoman pikkuporvariselta 
ydinperheidylliltä. Ei, ei, ei ja vielä kerran ei. Sellaisesta haluan pysyä mahdollisim-
man kaukana. Tontitkin ovat tietysti sellaisia neliön standardikokoja, joten naapurit 
ovat koko ajan aivan lähellä ja heidän kanssaan joutuu seurustelemaan vasten tahto-
aan. Viereen on jätetty pieni kaistale metsää, joka on liian tiheä, jotta siellä viitsisi 
liikkua oleskelumielellä, ja aivan liian pieni kunnon kuljeskeluun. Lisäksi se on täyn-
nä puutarhajätettä ja roskia.” (V12)  

Neljä kirjoittajaa oli tekemisissä monien eri aikaulottuvuuksien kanssa: va-
lokuvan tarkasteluhetkessä, valokuvan ajassa, muistoissa ja kuvitelmissa. Ajan-
taju häipyi, ja eriaikaisuuksien välillä kulkeminen tuntui olevan helppoa. Yksi 
kirjoittajista havainnoi valokuvan tarkasteluhetkessä kuun ja puiden oksilla 
olevan lumen. Katseluhetkestä hän siirtyy jouluun, katseluhetken nykyisyyden 
kautta loppukesään ja sieltä takaisin talveen ja hänen omiin muistoihinsa talvi-
sista kävelylenkeistä. Lopulta katsoja siirtyi takaisin valokuvan pinnalle, ja sitä 
kautta valokuvan sisälle katsomaan kuuta ja tähtitaivasta. Sujuvan eriaikai-
suuksien olemassaolon ohella kirjoittaja oli valokuvan historiallisessa ajassa 
kokemassa nykyisyyttä. 

”Kuu kajottaa hienosti havupuun takaa. Kuusen ja männyn oksat ovat lumessa. Ku-
vasta tulee mieleen joulu, talven rauha ja juhla. Kuvaa katsoessa tulee näin kesän 
loppuaikaan ehkä jopa ikävä talvea. Mieleen tulee talviset kävelylenkit metsätiellä. 
On niin kaunista, kun kaikki on valkoisen lumen peitossa. Osaan kuvitella itseni ku-
vaan ja tuohon hetkeen katsomaan taivaalle kuuta ja pimeää taivasta joka on tähtien 
peittämä.” (V13) 

8.2.3 Väri 

Tämän tutkimuksen osalta problemaattiseksi muodostuu kysymys siitä, mielle-
täänkö mustavalkoinen maisemakuva nimenomaan mustavalkoiseksi valoku-
vaksi, vai valokuvaksi, joka koostuu valkoisesta, mustasta ja harmaan värin eri 
sävyistä. Pimeyden vuoksi mustavalkoinen maisemakuva oli yleisilmeeltään 
tumma. Itse valokuvan väreistä, mustasta, valkoisesta ja harmaan eri sävyistä, 
tai valokuvan värisyydestä, ei kirjoittanut yksikään maisemakuvan katsoja. Sen 
sijaan kirjoitettiin valokuvassa olevasta pimeydestä. Käytännössähän maiseman 
pimeys ilmeni valokuvassa mustana värinä ja tummanharmaina sävyinä. Kirjoi-
tuksissa pimeys yhdistettiin pelkoon. Yksi kirjoittajista kuvaili valokuvan syn-
nyttämää synkkää tunnelmaa, jonka jälkeen hän oletti tunnelman aiheutuneen 
valokuvassa olevista tummista, suurista puista. 
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”Tunnelma on hieman synkeä, melkein jopa pelottava, johtuen tummista, isoista 
puista.” (V10) 

Sama kirjoittaja kuvaili tekstinsä loppupuolella metsää yleisesti rauhalli-
sena paikkana. Mutta, kun hän ajatteli samaa metsää pimeällä, se muuttui vaa-
ralliseksi. Tuossa vaarallisessa ympäristössä kulkevat henkilöt tai eläimet saat-
toivat olla uhattuina villieläinten tai raiskaajien toimesta. 

”Toisaalta metsä on ympäristö, jonne mennään rauhoittumaan ja samoilemaan, mut-
ta toisaalta metsä on pimeän aikaan paikka, jossa voi piillä vaaroja: villieläimiä tai 
raiskaajia.” (V10) 

Yhdelle kirjoittajista valokuva toi mieleen hautausmaan. Jos ajatellaan pi-
meyttä ja sen mustaa väriä, sekä mustan symbolista merkitystä surun värinä, 
voidaan ajatella mustan värin toimineen metonymisesti. Tällöin hautausmaan 
rakentuminen katsojan mieleen alkoi mustasta väristä. Kirjoittaja itse ajatteli 
mielleyhtymän johtuvan hänen tavastaan käydä hautausmaalla joulun aikaan 
pimeällä. Hän oli tietoinen siitä, että hänen näkemänsä valokuvan maiseman ja 
mielikuvan välillä ei ollut näkyvää yhteyttä.  

”Toinen mielleyhtymä on jostain syystä hautausmaa, vaikkei kuva sellaista esitäkään. 
Johtunee tavasta käydä hautausmaalla jouluaattona pimeällä.” (V11) 

Vaikka valokuvassa oli niin sanottu perinteinen suomalaismaisema lumi-
kinoksineen ja taloineen, Suomesta tai suomalaisuudesta ei kirjoittanut kuin 
yksi henkilö.  

8.3 Värillinen muotokuva 

Värillisen muotokuvan tarkastelu rakentui melko tasapainoisesti valokuvan 
kohteen ja sen olemassaolon objektiivisesta tarkastelusta, sekä mielikuvista ja 
muistoista. Valokuva tuotti katsojissa iloista mieltä ja mielihyvää. Valokuvan 
tarkastelu ja siitä kirjoittaminen oli luontevaa vuoropuhelua valokuvan ja kat-
sojan välillä. Tuo iloinen, värillinen pikkunoita, sai katsojat samaistumaan it-
seensä ja vei heidät ajassa taaksepäin katsojan omiin muistoihin ja kokemuksiin. 

8.3.1 Realismi 

Kukaan katsojista ei kyseenalaistanut valokuvan kohteen olemassaoloa, vaan 
kaikki kirjoittivat siitä luottaen valokuvan todistusvoimaan. Valokuvan histori-
allinen todellisuus näyttäytyi katsojille pääsiäisnoidan ja kuvanottohetken to-
dellisuutena, ja sitä tarkasteltiin kuvanottohetken näkökulmasta. Yksi kirjoittaja 
kuvaili valokuvassa olevaa pääsiäisnoidaksi pukeutunutta lasta, lapsen olemus-
ta ja kuvausympäristöä. 
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”Kuvassa on onnellisen ja iloisen näköinen lapsi pääsiäisnoidaksi pukeutuneena. Tai 
niin ainakin päättelen vuodenajan perusteella (lumi on hieman sulanut, ja jonkin vih-
reää on paljastunut lumen alta). Luultavasti kuvan on ottanut lapselle tuttu henkilö; 
lapsen ilmeestä heijastuu luottamus kuvaajaa kohtaan.” (V10) 

Tarkastelua tehtiin valokuvan indeksisyyden ja ikonisuuden pohjalta. Va-
lokuvaa tarkasteltiin aluksi melko tarkasti valokuvan kohdetta kuvailemalla. 
Sen jälkeen katsojat unohtivat valokuvan, ja tarina jatkui heidän mielissään. 
Alkoi mentaalinen retki, joka ei tarvinnut jatkuakseen valokuvaa. Näin tapahtui 
jokaisen katsojan kohdalla. Valokuvan kohteen todellisuus johdatteli katsojan 
oman elämänsä historiallisiin maisemiin. Yksi kirjoittaja kuvaili ensin valoku-
van pääsiäisnoitaa, miltä pääsiäisnoidaksi puettu lapsi näyttää ja minkälaisia 
tunteita lapsi mahdollisesti kokee. Kirjoittaja kuvaili myös valokuvassa näky-
vää ympäristöä. Sitten hän siirtyi suoraan omiin muistoihinsa.  

”Tässä kuvassa lapsi on selvästi puettu noidaksi huiveineen, punaisine poskineen ja 
pisamineen. Tyttö on selvästi iloinen. Hän on varmaan saanut paljon virpomiskark-
keja. Tykkään kuvassa sumennetusta taustasta. Kuvaa katsoessa tulee mieleen oma 
lapsuus ja kuinka innolla sitä aina keräili pajunkissoja ja koristeli niitä. Kyllä sitä 
hymyilytti kun oli kori täynnä suklaamunia ja muita herkkuja.” (V13) 

Kohteen luoma uusi todellisuus, katsojan oman elämän historiallinen to-
dellisuus, näyttäytyi hyvien ja positiivisten muistojen areenana. Kukaan katso-
jista ei rakentanut oman historiansa todellisuutta negatiivisten muistojen va-
raan.  

Valokuva säilytti kohteensa itsessään, ja pelasti sen toiselta kuolemalta. 
Saamalla se eheytti katsojan oman todellisuuden piirtämällä kadotetun hetken 
uudelleen katsojan mielikuviin. Näin ollen valokuvalla oli kyky säilyttää sisäl-
lään valokuvaan kohteen tarina, mutta tuoda esiin myös katsojan oma tarina, 
jolloin katsoja samaistui kohteeseen ja koki kuvanottohetken uudelleen omien 
muistojensa pohjalta. Katsoja reagoi aisteillaan valokuvan tapahtumiin, ja tuli 
osaksi niitä. Näin valokuva yhdisti valokuvan kohteen ja katsojan oman ole-
massaolon. 

Värillinen muotokuva ei toiminut metonymisesti siinä mielessä, mitä mai-
semakuvien kohdalla tapahtui. Eli valokuva ei alkanut rakentaa ympärilleen 
maisemaa, vaan katsojat siirtyivät täysin valokuvan ulkopuoliseen itsenäiseen 
tarinaan. Tällöin valokuvan todellisuudelle rakentui rinnakkaistodellisuus. Jos 
ajatellaan, että valokuvan todellisuus toimi lähtökohtana rinnakkaistodellisuu-
den muodostumiselle, voidaan tämän rakentumisen mieltää rakentuneen me-
tonymisesti. 

8.3.2 Aika 

Värillisen muotokuvan kohdalla eriaikaisuuksien välillä kulkeminen oli yk-
sisuuntaista. Valokuvan tarkastelussa yksi aika on aina valokuvan tarkastelu-
hetki – valokuvaa ei voi tarkastella ilman tarkasteluhetkeä. Värillisen muotoku-
van aika alkoi tarkasteluhetkestä, jonka jälkeen katsoja siirtyi valokuvan histo-
rialliseen aikaan. Sieltä matka jatkui edelleen valokuvan katsojan omaan, elet-
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tyyn historialliseen todellisuuteen, muistoihin. Näin ollen ajasta toiseen liikku-
minen tapahtui lineaarisesti.  

Valokuva antoi katsojalle mahdollisuuden palata ajassa taaksepäin. Hän 
pääsi kokemaan uudelleen menneisyyden hetken virpomistapahtumasta, tai 
sen puuttumisesta. Indeksisyyteen perustuva todistusvoima valokuvan kohteen 
olemassaolosta oli perusta, jonka kautta siirtyminen maagiseen aikaan oli mah-
dollista. Maagiseen aikaan siirtyi neljä kirjoittajaa. Yksi kirjoittajista loi lyhyen 
katseen valokuvaan ja sen esittämään kohteeseen. Tämä riitti avaamaan portin 
kirjoittajan omaan lapsuuteen ja sitä kautta siirtymään maagiseen aikaan. Alla 
on lainattu yhden kirjoittajan tekstistä vain osa. Tekstin puuttuva keskiosa on 
lainauksen mukaista omien kokemusten muistelua. Kirjoituksen lopussa katso-
ja palaa kuvan ääreen miettimään pääsiäisnoidan huivia, jonka jälkeen hän pa-
laa takaisin omiin muistoihinsa. 

”Kuvan pikkunoidasta tulee mieleen oman lapsuuden virpomisperinteet. Yleensä 
teimme virpomisvitsat mummun kanssa tai koulussa, ei juurikaan kotona. Mummun 
kanssa lähdettiin pyörillä keräämään pajunkissoja Kettuvuoreen vievän tien reunoil-
ta. En ole koskaan ollut kovinkaan taiteellinen, ja mielestäni muilla oli kivemmat ja 
hienommat vitsat. Virvoin yleensä siskoni ja serkkujeni kanssa, sekä tytöt että pojat 
puettiin noidiksi, nimenomaan naispuolisiksi. Virvoimme kotini läheisyydessä 
Markkulanmäellä, ja mummun rivitaloalueella. Palkaksi saatiin rahaa ja karkkia. 
Mummu otti aina kuvia, ja säilytti vitsat maljakossa, vaikkei ne aina kovin hienoja ol-
leet. –– Mistähän muuten aina löytyy noita ’lestadiolais’-huivin näköisiä huiveja lap-
sille virpomista varten? Muistan myös sen, että oma nimeni (Varpu) kyettiin aina jo-
tenkin vääntämään mukaan virpomisloruun ’virvon, varvon…’ ” (V11) 

Kuten valokuvaa ajateltiin metonymisesti monipaikkaisuuden rakentajana, 
voidaan sen ajatella toimivan samalla tapaa myös ajallisen maiseman rakenta-
jana. Valokuvan näyttämä aika kertoi katsojalle toisesta ajasta, jolloin hän ra-
kensi eriaikaisuuksien kokonaisuuden. Valokuvan ajan metonyymisyys pohjau-
tui muistoille: valokuvan aika muistuttaa jostain valokuvan katsojan kokemasta 
ajasta. Tällöin valokuvan aika toimii metonymisesti. 

8.3.3 Väri 

Värillinen muotokuva oli sävyiltään neutraali. Valokuvassa olleet värit olivat 
todella lähellä sitä värimaailmaa ja -kylläisyyttä, mitä ihmissilmä havainnoi ul-
kopuolisesta todellisuudestaan. Valokuvassa ei ollut yhtään, esimerkiksi kuva-
pinta-alallisesti, hallitsevaa väriä. Kirjoituksista löytyi ainoastaan kaksi mainin-
taa väreistä: pääsiäisnoidan punaiset posket ja taustalla olevan lumen alta nä-
kyvä vihreä väri, nurmikko. Punaisista poskista kirjoittanut henkilö ei tuntunut 
kiinnittävän sen enempää huomiota poskien väriin. Hän kuvaili luettelomaises-
ti valokuvassa näkyvää kohdetta sen ulkoisten ominaisuuksien mukaisesti. 

”Tässä kuvassa lapsi on selvästi puettu noidaksi huiveineen, punaisine poskineen ja 
pisamineen.” (V13) 
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Vastaavana esimerkkinä voidaan ottaa toisen henkilön kirjoittama kuvailu 
samasta kohteesta. Hän mainitsi maalatut posket, mutta ei niiden väriä. Ilmei-
sesti kirjoittaja oletti, että ”maalatut posket” ovat aina punaiset.  

”Posket on maalattu, huivi on vielä vanhemman naisen, ehkä jopa karjalaisakan.” 
(V14) 

Vihreän värin mainitseminen liittyi valokuvan vuodenajan ajoittamiseen. 
Kirjoittaja perusteli sen avulla, miksi hän oletti valokuvan esittävän pääsiäisnoi-
taa. 

”Kuvassa on onnellisen ja iloisen näköinen lapsi pääsiäisnoidaksi pukeutuneena. Tai 
niin ainakin päättelen vuodenajan perusteella (lumi on hieman sulanut, ja jonkin vih-
reää on paljastunut lumen alta).” (V10) 

Värillisen muotokuvan kirjoituksista ei noussut esiin värien provokatiivis-
ta vaikutusta valokuvan tulkintaan. Näin ollen voidaan ajatella, että värit eivät 
erityisesti häirinneet tai miellyttäneet valokuvan katsojia.  

8.4 Mustavalkoinen muotokuva 

Mustavalkoisen muotokuvan tulkinnat rajoittuivat itse valokuvan kohteeseen ja 
kuvaushetkeen, eikä valokuvan ulkopuolista todellisuuden tai ajan rakentumis-
ta tapahtunut. Valokuvan tarkastelijan katse liikkui aktiivisesti valokuvan pin-
nalla tehden havaintoja, jotka nojautuivat valokuvan indeksisyyteen ja ikoni-
suuteen.  

8.4.1 Realismi 

Siinä, missä värillinen muotokuva alkoi rakentaa maailmaa katsojan muistoihin, 
mustavalkoinen muotokuva pysyi kohteensa ympäristönä, jota tarkasteltiin ob-
jektiivisesti sitä esittävän kohteen ja katsojan todellisuuden ulkopuolelta.  

Mustavalkoinen muotokuva oli tallenne, joka pelasti kohteensa toiselta 
kuolemalta. Sitä pidettiin myös esineenä, joka toimi kohteelleen muistona tai 
muistin välineenä. Yksi kirjoittaja kirjoitti ensin valokuvan laadullisista ominai-
suuksista, ja sitten hän pohti sen tehtävää muiston säilyttäjänä. 

”Tämä kuva ei ole perinteinen muotokuva, jollaisia pidetään kirjahyllyssä, mutta 
mielestäni just tämänlaisia pitäisi pitää esillä studiossa kuvattujen potrettien sijaan! 
Kuva on ihanan eloisa ja kertoo yhden tarinan, tärkeän hetken tytön elämästä. Luul-
tavasti kuva herättää vahvoja muistoja kuvan tytössä, kun hän joskus myöhemmin 
kuvaa katsoo.” (V2) 

Valokuvassa olevan pääsiäisnoidan hetki rakentui uudelleen katsojan 
eteen, jolloin sen tarkastelu oli mahdollista sekä kuvanottohetken että tarkaste-
luhetken näkökulmasta. Näin valokuva näyttäytyi ainoastaan realistisena tal-
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lenteena todellisuudesta, joka ei rakentanut rinnakkaisia todellisuuksia katsojan 
mieleen hänen muistojensa, tunteidensa tai kuvitelmiensa pohjalta. Näin ollen, 
maagisen realismin rakentumista ei tapahtunut. Yksi kirjoittajista kirjoitti tästä 
valokuvan todellisuuden rakentumisesta pelkästään valokuvan esittämän to-
dellisuuden rajoissa.  

”Kuvassahan ei lopulta näy kuin tyttö. Ulkonahan se luultavasti on otettu, mutta ei-
hän siinä käytännössä mitään taustaa näy. Koska kuva on ilmeisesti pääsiäisen ai-
kaan otettu, niin taustalla oleva valkoinen on varmaankin lumikasa. Tässä kuvassa 
on todellakin vain tyttö ja hänen tunteensa, ei mitään muuta.” (V1) 

Valokuvan tarkastelu oli sidoksissa valokuvan pintaan ja siinä näkyvään 
ikoniseen kohteeseen. Tarkastelijan katse liikkui jatkuvasti valokuvan pinnalla 
tehden havaintoja. Tällainen tarkastelun luonne ja realismin rakentuminen nou-
si selvästi esiin neljässä viidestä kirjoituksesta. Alla on lainaus yhden kirjoitta-
jan tekstistä, joka oli aika tyypillinen kaikille näille neljälle kirjoittajalle. Jokai-
nen heistä havainnoi valokuvasta seuraavat samat seikat: pääsiäisnoidan vaate-
tus ja tausta, pääsiäisnoidan kiinnostus valokuvaajaa kohtaan, pääsiäisnoidan 
kohti tuleminen, valokuvassa olevan liikkeen tuntu ja iloisuus.  

”Mustavalkoinen kuva pienestä pääsiäisnoidasta on hauska ja eläväinen. Tyttö ikään 
kuin sukeltaa syliin kuvasta. Yrittääköhän hän napata suklaamunan tai virpomisvih-
taa valokuvaajan näpeistä? On vaikea hahmottaa, katsooko tyttö kameraan eli kuvan 
katsojaa, vai kuitenkin vähän ohi, jotakuta joka seisoi kuvaajan vieressä tai takana. 
Kuvassa näkyy kuitenkin liikettä, kuin lapsi tulisi kohti. Huivi ja jakku ovat kuin 
mummon kaapista kaivettuja.” (V3) 

8.4.2 Aika 

Mustavalkoisen muotokuvan kirjoituksissa oltiin kahden ajan hetkessä: valo-
kuvan historiallisessa ajassa sekä sen tarkasteluhetkessä. Valokuvalla ei ollut 
kykyä viedä katsojaa muihin aikoihin. Valokuva kertoi siis kohteensa omasta 
hetkestä, ei muusta ajasta. Yksi kirjoittajista kuvaili valokuvassa näkemäänsä 
tapahtumaa. Kirjoittaja piti koko ajan tekstissään kiinni siitä, että kyse oli ni-
menomaan valokuvassa näkyvästä kohteesta ja sen ajasta. 

”Tyttö näyttää juoksevan kameraa kohti, ehkä halaamaan kuvan ottajaa. Tämä saa 
kuvaan liikkeen tuntua. Kuvasta paistaa selvästi viattoman lapsen elämäasenne ja 
pitkän talven jälkeinen kevyt tunnelma. Kuvassa kevät ja kesän odotus voittavat 
kylmän talven.” (V5) 

Valokuvan historiallisen ajan arviointi nousi mustavalkoisen muotokuvan 
kirjoituksissa esiin. Sitä ei tapahtunut minkään muun tutkimuksessa mukana 
olleen valokuvan kohdalla. Mustavalkoista muotokuvaa pidettiin mustavalkoi-
suutensa vuoksi aikaa hämärtävinä tai vanhana. Valokuvaa koitettiin sitoa ai-
kaan sen ikonisuuden perusteella. Yksi kirjoittajista kuvaili pääsiäisnoidan vaa-
tetusta, minkä hän koki vanhaksi. Hän pohti, milloin valokuva olisi voitu ottaa, 
mutta koki valokuvan mustavalkoisuuden hankaloittavan ajoittamista. 
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”Huivi ja jakku ovat kuin mummon kaapista kaivettuja. En kuitenkaan osaa päätellä, 
koska kuva voisi olla otettu. […] Se [valokuva] voisi varmasti olla myös vanhempi, 
tai tuoreempi. Posketkin on maalattu samalla tavalla kuin 1980-luvulla tehtiin. Hui-
vin ja jakun kuosit ovat kuitenkin vanhempia, 1960- tai 1970-luvulta? Mustavalkoi-
suus hämärtää ajoitusta. Toisaalta se tekee kuvasta niin ajattoman.” (V3) 

8.4.3 Väri 

Mustavalkoisessa muotokuvassa sävyjakauma oli melko tasainen, jolloin mi-
kään harmaaskaalan sävy ei saanut esimerkiksi kuvapinta-alallisesti hallitsevaa 
asemaa. Muotokuvan värisyys oli valokuvan tarkastelussa tärkeässä roolissa. 
Jopa neljä viidestä kirjoittajasta mainitsi mustavalkoisuuden teksteissään. Sen 
koettiin olevan muun muassa viittaus menneeseen tai hämärtävän valokuvan 
ajoitusta. Yksi katsoja kirjoitti mustavalkoisen valokuvan johdattelevan ajatuk-
set menneisyyteen, ja samalla olevan ajaton. 

”Myös kuvan mustavalkoisuus vie ajatukset menneisiin aikoihin, vaikkakin musta-
valkoiset kuvat ovat viehättävän ajattomia, tavallaan.” (V2) 

Toinen kirjoittaja pohti sitä, miksi valokuva vaikutti vanhalta. Hän ajatteli 
sen johtuvan valokuvan mustavalkoisuudesta. 

”En tiedä johtuuko tytön vaatteista, vai kuvan mustavalkoisuudesta, että kuvasta tu-
lee vaikutelma, että se ei ole ihan uusi kuva. Ehkä mustavalkokuvat vain näyttävät 
tai ’tuntuvat’ vanhoilta, vaikka niitä paljon nykyään käytetään.” (V1) 

Mustavalkoisuutta ajateltiin myös osana kuva-aiheen kontrastia. Yhden 
kirjoittajan mielestä lapsen iloisuus toimi kontrastina mustavalkoisen valoku-
van harmauteen ja melankolisuuteen. Hän piti valokuvaa osoituksena siitä, että 
mustavalkovalokuvasta voi välittyä myös positiivisia tunteita, kuten iloa. 

”Mustavalkoinen ja jossain mielessä tyly tiiliseinä ja mustavalkoisessa kuvassakin 
räiskyvän iloinen tyttölapsi luovat kuvaan mielenkiintoisen kontrastin. Kuvan mus-
tavalkoisuus ei tee tästä kuvasta missään suhteessa masentavaa tai suomalaisen lähi-
ön harmautta korostavaa. Mustavalkoisuus itse asiassa vain korostaa sitä, että spon-
taani ilo voi näkyä myös ilman värejä.” (V5) 

Mustavalkoisen valokuvan koettiin tuovan värikuvaa paremmin esiin valoku-
van kohteen pintoja ja muotoja. 

”Pidän erittäin paljon mustavakoisista kuvista, sillä niissä erilaiset pinnat ja tekstuu-
rit tulevat värikuvaa paremmin esille.” (V2) 
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9 LOMAKETUTKIMUS 

Koska kirjoitetuista teksteistä ei löytynyt valokuvan tarkkaan ajoittamiseen liit-
tyviä mainintoja, on tässä vaiheessa luonnollista siirtyä lomaketutkimuksella 
kerätyn aineiston pariin. Lomakkeessa oli viisi kysymystä, joihin vastattiin ym-
pyröimällä valitsemansa vaihtoehto (liite 1). Kysymykset koskivat valokuvan 
lajityypin arvioimista, ajoitusta, materiaalia (analoginen tai digitaalinen valo-
kuva), kuvamanipulaation mahdollisuutta ja sitä, olisiko vastaaja olettanut vas-
tanneensa toisin, jos kyseessä olisi ollut eri värisyyttä edustava valokuva. Jokai-
sen vastauksen jälkeen lomakkeessa oli vapaakenttä perusteluja varten. Tämän 
kappale käsittelee lomakekyselyin kerättyä aineistoa kahden viimeisen tutki-
muskysymyksen näkökulmasta: ensin tarkastellaan valokuvien ajoitukseen liit-
tyviä vastauksia ja sitten digitaalisuuden ja värisyyden välisiä yhteyksiä. 

9.1 Ajoitus 

Tutkimukseen osallistuneita henkilöitä pyydettiin ajoittamaan valokuva vuosi-
kymmenten tarkkuudella 1920–2010-luvuille. Yhteneväisyyksiä vastauksista 
löytyi valokuvan värisyyden perusteella: värivalokuvat ajoitettiin toistensa 
kanssa samalla tavoin, kuten myös mustavalkovalokuvat. Tyypillisin ajoitusai-
ka värivalokuvalle oli 2000-luku ja mustavalkoiselle valokuvalle 1980–1990-
luvut. Näin ollen, mustavalkovalokuvat koettiin keskimäärin 15 vuotta van-
hemmiksi kuin värivalokuvat.  

Aika-arvioiden tekeminen perustui pääasiassa valokuvan indeksisyyden 
ja ajan väliseen sidokseen. Puolet vastaajista perusteli aika-arvionsa perustuvan 
valokuvassa näkyvään kohteeseen. Aika-arvioinnin lähtökohtina saatettiin 
käyttää esimerkiksi muotokuvassa olevaa pääsiäisnoidan vaatetusta tai maise-
makuvassa olevaa liikennemerkkiä tai rakennusta. 

”Talo vaikuttaa varsin remontoidulta.” (V5, värillinen maisemakuva, aika-arvio 
2000-luku) 
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Valokuvan historiallinen aika, toisin sanoen indeksisyyden ja ajan välinen 
sidos, saatettiin tulkita täysin eri tavoin. Yksi vastaajista perusteli aika-arvionsa 
perustuvan lapsen yllä oleviin 1970-luvun vaatteisiin.  

”Lapsella on päällä ehkä 1970-luvun vaatteet äidiltä lainattuna. ” (V3, mustavalkoi-
nen muotokuva, aika-arvio 1980-luku) 

Toinen vastaaja käytti samoja perusteluja, mutta hänen mukaansa vaatteet 
olivat uusia. 

”Vaatteet ovat melko nykyaikaisia vanhemman naisen vaatteita.” (V10, värillinen 
muotokuva, aika-arvio 2010-luku) 

Toiseksi eniten valokuvien ajoitukset pohjautuivat valokuvan tekniseen 
laatuun. Näin ollen voidaan ajatella, että valokuva ei ole ainoastaan indeksinen 
jälki kohteestaan, vaan valokuvaan piirtyy myös jälki valokuvaustekniikasta: 
alivalotus jättää digitaaliseen valokuvaan kohinaa ja negatiiviin ylimääräis-
tä ”sotkuisuutta” ja raetta. Kameroiden ammattilaisrunkoihin voi olla kiinnitet-
tyinä joko hyvälaatuinen objektiivi, joka piirtää kauttaaltaan terävää jälkeä pitä-
en kuva-alan reunoilla oleva linjat suorina, tai sitten huonolaatuinen objektiivi, 
joka saattaa piirtää pehmeää jälkeä ja vääristää reuna-alueiden linjat ”tynnyrin” 
muotoon. Myös analogisen ja digitaalisen valokuvan piirtymistavat ja syväterä-
vyysalueet ovat erilaisia: esimerkiksi digitaalikameran syvyysterävyysalue on 
pidempi kuin filmikameran. 

Valokuvaustekniikkaan perustuvia valokuvan ajoituksia oli käytetty kah-
deksassa vastauksessa kahdestakymmenestä. Tekniseen laatuun perustuvat 
aika-arviot nojautuivat vastaajan omiin olettamuksiin, tietoihin ja mielikuviin. 
Valokuvaa saatettiin pitää vanhana esimerkiksi huonon teknisen laadun vuoksi. 
Yksi vastaajista arvioi mustavalkoisen muotokuvan olevan otettu ”varsin uusil-
la välineillä”, sillä se näytti tarkalta. Hän ajoitti valokuvan 1990-luvulle, ja arvi-
oi sen analogisesti tuotetuksi. Kun tiedetään, että 1800-luvulla valokuvien tark-
kuus saattoi olla huippuluokkaa muun muassa ison negatiivikoon vuoksi, 
voimme todeta, että kirjoittajan väite ei perustu faktaan, vaan olettamukseen.  

”[…] kuvan tarkkuus näyttää siltä, että kuva on otettu varsin uusilla välineillä” (V5, 
mustavalkoinen muotokuva, arvio 1990-luku. 

Valokuvan värisyyttä oli käytetty valokuvan aika-arvion perusteena aino-
astaan kahdessa vastauksessa kahdestakymmenestä. Näin ollen värisyyden 
käyttämistä aika-arvion rakentumisessa ei ainakaan tietoisesti käytetä. 

Alla olevissa taulukoissa on esitetty jokaisen valokuvan aika-arviot erik-
seen. Taulukoista saa käsityksen aika-arvioista valokuvakohtaisesti sekä suh-
teessa toisiinsa ja värisyyteen. Ensimmäisessä sarakkeessa on mainittu, mistä 
valokuvasta on kyse ja sen viereisillä sarakkeilla on ilmoitettu jokaisen vastaa-
jan tekemä aika-arvio kyseisestä valokuvasta. 
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Taulukko 1 Valokuvien aika-arviot valokuvakohtaisesti 
Valokuva     Vastaajien aika-arviot  
Värillinen maisemakuva 1980 2000 2000 2000 2000 
Mustavalkoinen maisemakuva 1980 1990 2000 1990 1980 
Värillinen muotokuva 2010 1990 2000 2000 1990 
Mustavalkoinen muotokuva 1990 2000 1980 1980 1990 
 

9.2 Valokuvan värisyys ja digitaalisuus 

Teksteistä ei löytynyt yhtään mainintaa valokuvan digitaalisuudesta, ja filmille 
valokuvaamisestakin mainittiin ainoastaan kahdessa tekstissä kahdestakym-
menestä. Valokuvan tuottamisen tapaa ei näin ollen pidetty olennaisena osana 
valokuvaa ja sen tarkastelua, kuten ei muitakaan valokuvan teknisiä ominai-
suuksia.  

Lomakekyselyssä valokuvan tuottamisvälineeksi annettiin kaksi vaihtoeh-
toa: filmi- tai digitaalikamera. Kun tarkastellaan vastauksia, voidaan huomata, 
että vastaukset ovat aivan samanlaiset samojen värisyyksien kesken: kahdeksan 
vastaajaa kymmenestä arvioivat värivalokuvan olleen otettu digitaalikameralla 
ja kuusi vastaajaa arvioivat mustavalkovalokuvan olleen otettu filmikameralla. 
Vastaukset jakautuivat siis selvästi värisyyden mukaan, ei valokuvan aiheen tai 
kohteen. Voidaan siis sanoa, että enemmistö vastaajista mieltää valokuvien 
tuottamistavan jakautuvan seuraavasti: mustavalkoinen valokuva on kuvattu 
filmikameralla ja värillinen valokuva digitaalikameralla. 

Alla olevassa  taulukossa on esitetty aineisto valokuvan tuottamistavasta 
siten, että vastauksia voi tarkastella valokuvakohtaisesti. Ensimmäisessä sarak-
keessa on mainittu, mikä valokuva on kyseessä, ja toisessa sekä kolmannessa 
sarakkeessa valokuvan vaihtoehtoiset tuottamistavat. Luvut kertovat vastaus-
ten määrän. 

Taulukko 2 Arvio valokuvan tuottamistavasta valokuvakohtaisesti 
Valokuva Filmikamera Digitaalikamera 
Värillinen maisemakuva 1 4 
Mustavalkoinen maisemakuva 3 2 
Värillinen muotokuva 1 4 
Mustavalkoinen muotokuva 3 2 

 
Tutkimusaineiston pohjalta voidaan myös tarkastella, miten valokuvan 

tuottamistapa on sidottu aikaan. Ne valokuvat, joiden ajoitus oli arvioitu 1980–
1990-luvuille, miellettiin pääasiassa filmikameralla otetuiksi. Tultaessa 2000–
2010-luvuille, jokainen vastaaja arvioi valokuvan ollen otettu digitaalikameralla. 
Voidaan siis ajatella, että mitä lähemmäksi nykyhetkeä tulemme, sitä enemmän 
valokuva mielletään otetuksi digitaalikameralla.  
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Digitaalikuvaus alkoi vallata ammattivalokuvaajien alaa 1990-luvulla, ja 
1990–2000-lukujen vaihteessa digitaalikamerat alkoivat yleistyä kiihtyvällä 
vauhdilla myös tavallisten kuluttajien käytössä. Ei siis ole itsestään selvää, liit-
tyvätkö arviot nimenomaan valokuvan värisyyteen, vai valokuvauksen lähihis-
torian tuntemukseen. 

Alla oleva taulukko näyttää lomakekyselyjen vastauksia valokuvien ajoi-
tuksista ja valokuvan arvioidusta tuottamisvälineestä. Ensimmäisessä sarak-
keessa on ilmoitettu vastaajan antama valokuvan aika-arvio, toisessa sarakkees-
sa valokuvan tuottamisväline ja kolmannessa sarakkeessa vastausten määrä. 

Taulukko 3 Valokuvan ajoituksen ja tuottamisvälineen välinen yhteys 
Ajoitus Tuottamisväline Vastauksia 
1980-luku Filmikamera 4 
1980-luku Digitaalikamera 1 
1990-luku Filmikamera 4 
1990-luku Digitaalikamera 2 
2000-luku Filmikamera 0 
2000-luku Digitaalikamera 8 
2010-luku Filmikamera 0 
2010-luku Digitaalikamera 1 
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10 JOHTOPÄÄTÖKSET 

On johtopäätösten aika. Tässä viimeisessä tutkielman kappaleessa nostetaan 
esiin kolme alussa esitettyä tutkimuskysymystä, ja niihin annetaan vastauksia 
tutkimusaineiston perusteella. Kappale etenee esitettyjen kysymysten järjestyk-
sessä: 

1. Poikkeavatko värivalokuvan ja mustavalkovalokuvan tulkinnat  
toisistaan? 

2. Miten mustavalkoinen valokuva ajoitetaan suhteessa  
värivalokuvaan? 

3. Liitetäänkö mustavalko- ja värivalokuva eri tavoin digitaalisuuteen? 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen vastausta haetaan kuvapareittain, jos-
sa kuvapareina on sama valokuva mustavalkoisena ja värillisenä. Tämä lähes-
tymistapa on valittu sen vuoksi, että valokuvien tarkastelu tällä tavoin on hel-
pompaa, sillä värin lisäksi valokuvan tulkintaan vaikuttaa ilmeisesti myös ku-
va-aihe. 

10.1 Värin merkitys 

Tämän tutkimuksen aineiston antaa viitteitä siitä, että mustavalo- ja värivalo-
kuvaa luetaan ja tulkitaan eri tavoin, ja niiden tulkinnat poikkeavat merkittä-
västi toisistaan.  

Valokuvan kyky toimia muistin välineenä nousi selvästi esiin kaikista va-
lokuvista kirjoitetuista teksteistä. Valokuvan toimiessa katsojan muistin välinee-
nä, katsojalla oli mahdollisuus kokea uudelleen esimerkiksi oma menneisyyten-
sä. Valokuvan luonne kohteensa pelastajana ei siis näyttäytynyt ainoana valo-
kuvan luonteena, vaan sen lisäksi valokuvalla oli kyky tuoda kohteen kautta 
valokuvalle uusi, kohteen ulkopuolinen elämä. Voidaankin esittää, että katsoja 
näkee, kokee ja rakentaa valokuvaa katsoessaan maailman, jota hän ei muuten 
näkisi. Tällaisen maailman kokivat kaikki muut, paitsi mustavalkoisen muoto-
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kuvan katsojat. Mustavalkoinen valokuva näyttäytyi pelkästään valokuvan koh-
teen ja sen esittämän kohteen muistina. 

Bazin (1983, 184) puhuu valerealismista sekä realismista. Henkinen todel-
lisuus ja todellisuus. Hänen mukaansa valerealismi liitetään maalaustaiteeseen. 
Maalaustaiteessa valerealismi muodostuu symbolien, kuten erilaisten muotojen 
kautta. Realismi puolestaan on indeksisyyteen perustuvaa todellisuuden jäljen-
tämistä. Valokuvauksen tekniikka tekee näin ollen valokuvauksesta maalaus-
taidetta realistisemman todellisuuden esitystavan. Rinnakkaisrealismia on ole-
massa oleva valokuva ja sen esitys kohteestaan. Sen vierelle rakentuu toinen tai 
useita realismeja tai mielikuvia. Silti se voi sisältää ainakin osin samalla tapaa 
symboliikka ja mentaalista mielentäytettä kuin maalaustaidekin. Tämän tutki-
muksen kirjoituksista koostuva aineisto viitaa siihen, että realismi ei sulje pois 
valerealismia. Valokuvan realismi voi sisältää valerealismia muotojen ja mui-
den objektien symboliikan kautta. Niistä yksi voi olla väri, joka vie katsojat va-
lokuvan realismin ulkopuolelle. Värillä näyttää olevan tutkimusaineiston pe-
rusteella hyvinkin vahva vaikutus erilaisten kohteiden ja asioiden tarkasteluun, 
rakentumiseen ja kokemiseen.  

Seuraavaksi esitellään tutkimuksen johtopäätöksiä kuvapareittain lähes-
tymällä niitä kolmesta eri, jo aiemmin tutuksi tulleesta valokuvan todellisuuden 
rakentumistavan näkökulmasta: realismin, ajan ja värin. 

10.1.1 Maisemakuvan vastakkaiset maailmat 

Molempien maisemakuvien todellisuudet rakentuivat samalla tapaa: valokuvan 
kohteen todellisuudesta, katsojan muistoista ja kokemuksista sekä tarkastelu-
hetkestä. Molemmilla valokuvilla oli siis kyky johdatella katsoja maagiseen rea-
lismiin. Sen sijaan rakentuneiden todellisuuksien luonteet olivat täysin erilaiset: 
värillisen maisemakuvan todellisuus oli rauhallinen ja satumainen, mustaval-
koisen pelottava ja ahdistava. 

Kuten jo luvussa kahdeksan tuotiin esille, problemaattista on se, mielle-
täänkö mustavalkoisessa maisemakuvassa musta väriksi vai mustavalkoisuu-
deksi (ks. s. 55). Tämän selvittämiseen tarvittaisiin uusi tutkimus, jossa olisi se-
kä maisemakuvan kaltaisia väreiltään ja sävyiltään provokatiivisia valokuvia ja 
muotokuvan kaltaisia neutraaleja valokuvia. Mustavalkoisesta maisemakuvasta 
tehtyjen tulkintojen ja mustan värin psykologisten vaikutusten välillä oli nähtä-
vissä selvä yhteys (ks. s. 28). Näitä mustavalkoisen maisemakuvan synnyttänei-
tä negatiivisia tunnetiloja ei voida liittää ainoastaan valokuvassa olleeseen pi-
meyteen, sillä sama pimeys oli olemassa myös värillisessä maisemakuvassa. 
Voidaankin olettaa, että joko musta väri vaikutti pelon syntymiseen katsojassa, 
tai sitten valokuvan värisyydellä ja väreillä oli kyky poistaa tuo samainen pelko.  

Kun puhutaan valokuvan ajasta, molemmissa maisemakuvissa ajan raken-
tuminen oli samanlaista. Valokuvilla oli kyky rakentaa katsojille moniaikainen 
maailma, joiden välillä katsoja saattoi liikkua sujuvasti. Eriaikaisuudet olivat 
kuitenkin rakentuneen realismin kaltaisia: värillisen maisemakuvan satumai-
suus ja mustavalkoisen maisemakuvan pelko kulkivat jatkuvasti ajallisuuksien 
mukana. 
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Valokuvan vastaanottoon saattaa vaikuttaa katsojan välittömyys valoku-
vaa kohtaan, joka johtuu Bazinin (1983, 184) nimeämästä valokuvan neitseelli-
syydestä. Tämä neitseellisyys johtuu valokuvan indeksisestä luonteesta, jolloin 
sitä lähestyminen on ennakkoluuloisempaa, kuin esimerkiksi maalauksen. Maa-
lausta katsoessa saattaa helposti miettiä sen symboliikkaa, kuten muotoja ja vä-
rejä. Voidaankin esittää, että valokuvaa katsoessa ei yleensä tarvitse miettiä, 
merkitsevätkö valokuvan värit jotain tiettyä asiaa. Valokuvaa voi vain tarkastel-
la, ja antaa värien vaikuttaa itsessään, taustalla ja ajattelematta. Ne tunkeutuvat 
neitseellisinä katsojan mieleen saaden aikaan reaktion, jonka laatu on riippu-
vainen katsojan mielestä. Kuten värillisen maisemakuvan teksteistä tuli ilmi, 
värien vaikutus katsojaan voi olla hyvinkin ennakoimatonta. 

Värillisestä maisemakuvasta havainnoi liikennemerkin neljä katsojaa vii-
destä. Pelkästään liikennemerkin muotoon tai katseen liikkuvuuteen ei voida 
havainnointia liittää, sillä mustavalkoisen maisemakuvan katsojat eivät rekiste-
röineet liikennemerkkiä. Täten, katseen liikkuminen ja figuuri tarvitsevat avuk-
seen muitakin tekijöitä. Liikennemerkin havainnoimiseen voidaan ajatella liit-
tyvän esimerkiksi seuraavia seikkoja. Punaisen ja keltaisen värin yhdistelmä 
tunnetaan varoitusmerkkinä, jonka kohdalla pitää pysähtyä. Ovatko siis liiken-
nemerkkien merkitykset iskostuneet ihmisten mieliin niin, että he tottelevat 
käskyä jopa valokuvaa lukiessaan? Punainen on vihreän vastaväri, jolloin pu-
nareunainen liikennemerkki erottuu taustalla olevasta vihreästä puusta. Eli sil-
mä ja mieli liikkuu, ja vastaväri, sekä kenties myös värin näkyväksi piirtämä 
muoto, herättää katsojan huomaaman itsensä. Jäljelle jää vielä kysymys siitä, 
saattoiko liikennemerkin havainnoimatta jättäminen johtua mustan värin ja/tai 
pimeyden aikaansaamasta pelosta ja ahdistuksesta, jolloin katse ei enää liikku-
nut valokuvan pelottavilla, pimeillä ja mustilla alueilla?  

Värillinen maisemakuva vei katsojat suomalaisuuden maailmaan. Tässä 
tapauksessa sinistä väriä voidaan pitää yhtenä semioottisena merkkinä, joka 
merkitsee valokuvaa katsojan sisään rakennetuin mielikuvin. Valokuvan todel-
lisuus rakentui siis kuvassa olevien merkittyjen merkkien avulla, joita tulkitsin 
(katsojan mieli) jatkuvasti tulkitsi. Tulkitsin oli katsojan mieli, joka antoi merkil-
le merkityksen. Se antoi värille sen merkityksen. Merkitysten syntyminen ta-
pahtui joko tiedostaen tai tiedostamatta. Väri näyttäytyi tutkimuksen puitteissa 
myös metonymisesti, jolloin se näytti pienen osan valtavaa kokonaisuutta, ja jon-
ka ympärille kokonaisuus rakentui. Näin ollen väriä voidaan ajatella myös ko-
konaisuuden rakentajana. 

Yksi vastaajista koki värillisen maisemakuvan ahdistavana ja epätodelli-
sena, vastoin neljän muun katsojan positiivisia mielikuvia. Vaikka sinisen väri 
olisikin tarkoitettu suomalaisuuden merkkinä, tätä yhtä henkilöä ei olisi voinut 
estää tulkitsemasta valokuvaa ja siihen liitettyjä merkityksiä juuri kokemallaan 
tavalla. Tämä seikka on omiaan tukemaan sitä ajatusta, että merkeillä (ja väreil-
lä) on myös henkilökohtaisia merkityksiä. Ne saattavat olla tilanteesta riippuen 
jopa vahvempia, kuin opitut ja yleisesti käytössä olevat merkitykset. 

Väri näyttäytyi myös mielikuvien luojana, joiden valossa saatettiin nähdä 
asioita vasten valokuvan indeksisyyttä. Esimerkiksi värillisessä maisemakuvas-
sa kivinen talo nähtiin puutalona, jossa oli lämmin tunnelma. Valokuvan luke-
miseen näytti vaikuttavan valokuvan yleisolemus, jolloin tulkintoja saatettiin 
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tehdä enemmän tunne- kuin havaintopohjalta. Värisyys näyttäytyi kanavana, 
jolla oli kyky ohjata tulkintoja. 

10.1.2 Tarkastelua ja muistoja 

Muotokuvassa väri- ja mustavalkovalokuvan todellisuudet rakentuivat eri ta-
voin: värillinen muotokuva rakensi todellisuutta valokuvan kohteen sekä katso-
jan oman historian todellisuuden ympärille. Mustavalkoinen muotokuva puo-
lestaan rakensi todellisuuden ainoastaan valokuvan kohteen ympärille. Indek-
sisyys oli se perusta, jonka avulla katsoja pääsi sisään valokuvan kohteen todel-
lisuuteen. Katsoja näki kohteen, ja kuvitteli sen olemassaolon. Värin avulla to-
dellisuuden rakentuminen jatkui valokuvan ulkopuolelle muistoihin, tunteisiin 
ja mielikuviin. Tällöin väri näyttäytyi porttina, jonka kautta katsojille avautui 
mahdollisuus kulkea maagiseen realismiin.  

Frizotin (1998, 411) esitys siitä, että mustavalkoinen valokuva koetaan epä-
todellisena, koska meille avautuva todellisuus havainnoidaan värillisenä, ei 
näytä oikealta tämän tutkimuksen valossa. Mustavalkoinen maisemakuva sai 
katsojan epätodelliseen, maagiseen maailmaan, mutta mustavalkoinen muoto-
kuva piti katsojat tiukasti kiinni valokuvan esittämässä objektiivisessa todelli-
suudessa ja valokuvan indeksisessä luonteessa. Kirjoittajat kirjoittivat valoku-
van esittämästä vuodenajasta, kohteen vaatetuksesta ja monesta muusta seikas-
ta perustuen pelkästään valokuvan omaan todellisuuteen, nojaten valokuvan 
indeksisyyteen ja ikonisuuteen. Kirjoituksista ei siis löytynyt mitään viitteitä 
siitä, että mustavalkoisen muotokuvan maailma olisi koettu epätodellisena. 

Ainoat teksteistä poimitut ajoitusarviot liittyvät valokuvan mustavalkoi-
suuteen, ja siihen valokuvaan, joka ei pystynyt viemään katsojiaan maagiseen 
aikaan, eli mustavalkoiseen muotokuvaan. Mustavalkoista muotokuvaa tulkit-
tiin ainoastaan merkityksenannon historiasidonnaisuuden ja tarkasteluhetken 
puitteissa. Se ei saanut aikaan matkaamista tosiin, valokuvan ja tarkasteluhet-
ken ulkopuolisiin aikoihin. Muotokuvan kohdalla väri siis näyttäytyi porttina 
maagiseen realismiin ja aikaan. Maagisessa ajassa valokuva ei kerro pelkästään 
kohteestaan tai auta muistamaan sitä, vaan sillä on kyky viedä katsoja uuteen 
maailmaan, mentaaliselle retkelle, sielun ja mielen maisemiin. Valokuvan todel-
lisuuden moniaikaisuuteen. 

Mustavalkoisen muotokuvan ikonisten piirteiden tarkastelu vaikutti ole-
van huolellisempaa kuin värivalokuvassa. Valokuvan lukutapahtuma oli mus-
tavalkoisessa muotokuvassa aivan omanlaisensa: erilaiset pinnat ja muu näkyvä 
hallitsivat lukutapahtumaa niin, ettei katsojan katse irronnut kuvapinnalta. Ku-
van parissa oltiin tarkkoja ja perusteellisia, analyyttisiä. Valokuva piti katsojan 
mielikuvituksen ja ajatukset kurissa. Myös se saattoi olla yksi syy tarpeeseen 
ajoittaa valokuva, tai pohtia sen mustavalkoisuuden merkitystä.  

Yksikään kirjoittaja ei kiinnittänyt merkittävää huomiota valokuvan väriin 
tai värisyyteen muuten, ellei se ollut erityisen oleellista. Näin ollen voidaan aja-
tella, että värit eivät erityisesti häirinneet ja miellyttäneet valokuvan katsojia. 
Mustavalkoinen valokuva kuitenkin herätti kiinnostusta juuri mustavalkoisuu-
dellaan. Toinen mahdollinen syy mustavalkoisuuden mainitsemiseen musta-
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valkoisen muotokuvan kohdalla saattoi olla mustavalkoisten valokuvien harvi-
naisuus nykypäivänä. 

10.2 Ajoitus 

Toinen tutkimuskysymys koski merkityksenannon historiasidonnaisuutta, eli 
valokuvan ajoittamista. Mustavalkoinen valokuva ajoitettiin noin 15 vuotta 
varhaisemmaksi kuin värillinen valokuva. Arviot tehtiin valokuvassa näkyvän 
indeksisen jäljen, ikonisen kuvan ja ajan sidoksen perusteella. On siis esitettä-
vissä, että mustavalkoisuus tekee valokuvasta vanhemman oloisen.  

Koska mustavalkoiset valokuvat ajoitettiin eri tavoin kuin värivalokuvat, 
voidaan mustavalkoisuutta ajatella merkkinä, joka merkitsee ”vanhaa” valoku-
vaa. Voidaan myös esittää, että aika-arvioiden tekeminen valokuvan näkyvän, 
ikonisen kohteen perusteella, pohjautuu siihen tunnelmaan, jonka valossa valo-
kuvaa tarkastellaan. Tämä nousi esiin etenkin värillisen maisemakuvan kohdal-
la. 

10.3 Valokuvan värisyys ja digitaalisuus 

Kolmas tutkimuskysymys koski valokuvan värisyyttä ja sen yhdistämistä digi-
taalisuuteen. Vastaukset antoivat viitteitä siihen, että värillinen valokuva yhdis-
tetään useimmin digitaalisuuteen kuin mustavalkokuva. Mustavalkoinen valo-
kuva puolestaan mielletään analogisesti tuotetuksi filmikameralla. Digitaali-
suus yhdistetään myös nykypäivään varsin kiinteästi: kaikki 2000–2010-luvuille 
ajoitetut valokuvat määriteltiin digitaalikameralla otetuiksi. 

10.4 Yhteenvetoa johtopäätöksistä 

Tämän tutkimuksen pohjalta voidaan esittää, että valokuvassa oleva väri ja vä-
risyys esittäytyy semioottisena merkkinä, jota katsojan mieli, tulkitsin, tulkitsee. 
Tulkinnat tapahtuvat joko tiedostaen tai tiedostamatta. Lisäksi väreillä on kyky 
toimia metonymisesti, osana kokonaisuutta, ja sen rakentajana. Esimerkiksi si-
ninen väri voidaan tulkita osaksi suomalaisuutta, jolloin sinisen ympärille, kat-
sojan mieleen, rakentuu näkymä Suomesta. Värejä tulkitaan kulttuuristen käy-
täntöjen ja yhteiskunnallisten merkitystenantojen lisäksi myös katsojan omista 
lähtökohdista, joten ei voida täysin ennakoida, miten eri värit (merkit) avautu-
vat katsojan mieleen.  

Väreillä ja värisyydellä on vaikutus valokuvan luku- ja tulkintatapaan. 
Tunteiden, tunnelmien, todellisuuden ja ajan rakentumisen lisäksi väreillä on 
vaikutus siihen tapaan, miten valokuvaa tarkastellaan. Myös valokuvan histori-
allinen näkökulma astuu esiin valokuvan värisyydestä puhuttaessa, sillä se vä-
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risyys näyttäytyy tämän tutkimuksen valossa tekijänä, jolla on vaikutusta valo-
kuvan ajoittamiseen. Mustavalkoinen valokuva mielletään vanhemmaksi, kuin 
värivalokuva. Myös valokuvan tuotantotapa mielletään eri tavoin eri värisyyttä 
edustavissa valokuvissa: värivalokuva mielletään digitaalikameralla tuotetuksi 
ja mustavalkoinen valokuva analogisesti filmikameralla tuotetuksi.  
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LIITE 2 KIRJOITUKSET VALOKUVISTA 

MUSTAVALKOINEN MUOTOKUVA JA VÄRILLINEN MAISEMAKUVA 
 

Vastaaja 1 
PIKKUTYTTÖ 
Kuvassa on iloisen näköinen tyttö, joka on ehkä juuri tulossa trullikierrokselta, 
joka on ilmeestä päätellen ollut hauska ja tuottoisa. Tytöllä on iloisen näköiset 
silmät. Varmaankin äiti tai isosiko on pukenut ja meikannut tytön.  

Iloisuutensa lisäksi tyttö näyttää ehkä hieman siltä, kuin hän myös vähän 
jännittäisi, olisiko ollut ehkä ensimmäistä kertaa trullina. Kuvasta välittyy iloi-
suus ja tietynlainen uuden kokemisen riemu. 

En tiedä johtuuko tytön vaatteista, vai kuvan mustavalkoisuudesta, että 
kuvasta tulee vaikutelma, että se ei ole ihan uusi kuva. Ehkä mustavalkokuvat 
vain näyttävät tai ”tuntuvat” vanhoilta, vaikka niitä paljon nykyään käytetään. 

Tyttö taitaa olla myös aika kiinnostunut joko kamerasta tai kuvaajasta, 
koska näyttää tulevan suoraan kohti. Tuo kohti tuleminen tekee myös kuvasta 
elävämmän ja hauskan. 

Kuvassahan ei lopulta näy kuin tyttö. Ulkonahan se luultavasti on otettu, 
mutta eihän siinä käytännössä mitään taustaa näy. Koska kuva on ilmeisesti 
pääsiäisen aikaan otettu, niin taustalla oleva valkoinen on varmaankin lumika-
sa. Tässä kuvassa on todellakin vain tyttö ja hänen tunteensa, ei mitään muuta. 
 
Vastaaja 1  
KUUTAMO 
Ensimmäisenä mieleen tulee perinteinen kuutamomaisema-maalaus, joka ei ole 
hyvä asia. Kuva on hieman ”romanttinen”. Etualalla oleva mänty on hieno ja 
jyhekä. Myös kunnon talvi on mukavan näköinen, ja talokin näyttää houkutte-
levalta.  

Kuvasta tulee mieleen rauhallinen omakotitaloalue, jossa asuu tyytyväisiä 
ihmisiä. On viikonloppu-ilta, ehkä joku pyhäpäivä. 

Liikennemerkki näyttää vähän yksinäiseltä, ja jopa siltä, ettei se kuulu 
joukkoon. Muutenkin kuvassa on hyvin hiljaista. Ei näy mitään elämää, ei ihmi-
siä, ei eläimiä, ei liikennevälineitä, ei edes mitään tavaroita. Kun kuvaa katsoo 
aikansa, niin alkaa jo odottamaan, että jostain joku lintu tai orava hyppää han-
gelle. Vaikka kuvassa onkin vain yksi talo, tulee siitä mielikuva, että kuva on 
kaupungista. 

Tunnelmaltaan kuva on erittäin seesteinen ja hiljainen, ehkä jopa rauhoit-
tava. 

Kuvan hiljaisuutta vielä korostaa se, ettei siinä näy edes kenen-
kään/minkään jälkiä: vain hiljainen ja rauhallinen talvi-ilta. Edes piipusta ei 
tule savua. Asuukohan talossa edes ketään? 
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Vastaaja 2  
PÄÄSIÄISNOITA 
Iloinen ja hieman nostalginen tunnelma tulee ensimmäiseksi kuvaa katsoessani. 
Pikku noidan puseron hauska kukkakuosi sopii hyvin mustavalkokuvaan. Tyt-
tö ojentaa vasenta kättään kohti kuvaajaa, joten tulee tunne, että tyttö tuntee 
kuvaajan ja ehkä yrittää tavoittaa kättä tai kenties kameraa. Tai sitten hän ottaa 
vastaan kuvaajan ojentamia virpomisvitsoja. 

Taustalla näkyy lunta, mutta osa maasta on jo paljastunut keväällä sula-
van lumen alta. Mieleen tulee ihana, alkavan kevään tunnelma. Leskenlehtiä, 
auringon lämmittämiä pälviä, hiirenkorvia… 

Nostalginen tunnelma syntyy ehkä omista muistikuvaista lapsuudesta, 
jolloin pukeuduimme siskoni ja ystävieni kanssa pääsiäisnoidiksi ja kävimme 
virpomassa. Palkaksi saimme suklaamunia, joiden sisältä paljastuneet pienet 
esineet säilyivät aarteina pitkään. Myös kuvan mustavalkoisuus vie ajatukset 
menneisiin aikoihin, vaikkakin mustavalkoiset kuvat ovat viehättävän ajatto-
mia, tavallaan. 

Tämä kuva ei ole perinteinen muotokuva, jollaisia pidetään kirjahyllyssä, 
mutta mielestäni just tämänlaisia pitäisi pitää esillä studiossa kuvattujen potret-
tien sijaan! Kuva on ihanan eloisa ja kertoo yhden tarinan, tärkeän hetken tytön 
elämästä. Luultavasti kuva herättää vahvoja muistoja kuvan tytössä, kun hän 
joskus myöhemmin kuvaa katsoo. 

Pidän kuvan eloisuudesta, liikkeen tunnusta ja tilanteen jatkuvuudesta. 
Pidän erittäin paljon mustavakoisista kuvista, sillä niissä erilaiset pinnat ja teks-
tuurit tulevat värikuvaa paremmin esille. 

 
Vastaaja 2 
TUNNELMALLINEN TALVIKUVA 
Ensi vilkaisulla kuvasta tulee mieleen suloisen hämyisä talvitunnelma. Erämaa 
ja siellä mökki. Tunnelmallinen kuutamo. Tarkemmin kuva tarkastellessa huo-
maan kuitenkin liikennemerkin: eikä mökkikään taida olla erämaamökki vaan 
ehkä omakotitalo. Kuitenkin tunnelma on rauhaisa, talvinen. Kuvan vallitseva 
sininen väritys varmaan lisää rauhallista tunnelmaa. Kuutamo, täysikuu, tuovat 
positiivisia mielleyhtymiä muutaman vuoden takaa, kun asuimme maaseudun 
rauhassa, jossa kuutamot olivat aivan omaa luokkaansa. Täysikuu varmasti py-
säyttää, kuvassakin, useimmat ihmiset katsomaan kuun kirkkautta. Kuvasta 
tulee mieleen perinteiset maisemamaalaukset, joissa usein on kuutamo maa-
laismaiseman yllä. Kuutamo varmasti synnyttää suomalaisissa kaipuun takaisin 
menneisiin aikoihin, takaisin metsään. 

Tämä kuva voisi olla iltalenkillä kännykkäkameralla napattu. Katse ha-
keutuu kirkkaaseen kuutamoon. Melkein saatan kuulla lumen narisevan kenki-
en alla ja pakkasen kipristelevän poskipäitä. 

Tämän kuvan voisin mielelläni lähettää ulkomaille, suomalaiselle ystäväl-
leni muistutuksena Suomen pimeistä, kauniista talviöistä. 

Kuva on väreiltään kaunis, vaikken olekaan suuri sinisen ystävä. Pidän 
erittäin paljon kuvan tunnelmasta ja rauhallisuudesta. Tunnelma on juuri niin 
seisahtunut, kuin suomalaisessa talviyössä monesti on. 
Vastaaja 3 
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ILOINEN PIKKU PÄÄSIÄISNOITA 
Mustavalkoinen kuva pienestä pääsiäisnoidasta on hauska ja eläväinen. Tyttö 
ikään kuin sukeltaa syliin kuvasta. Yrittääköhän hän napata suklaamunan tai 
virpomisvihtaa valokuvaajan näpeistä? On vaikea hahmottaa, katsooko tyttö 
kameraan eli kuvan katsojaa, vai kuitenkin vähän ohi, jotakuta joka seisoi ku-
vaajan vieressä tai takana. Kuvassa näkyy kuitenkin liikettä, kuin lapsi tulisi 
kohti. 

Huivi ja jakku ovat kuin mummon kaapista kaivettuja. En kuitenkaan 
osaa päätellä, koska kuva voisi olla otettu. Koska olen itse varustautunut pääsi-
äiseen samannäköisenä ja samanlaisin varustein, kuin kuvan tyttö joskus 1980-
luvun lopulla. Meinaan automaattisesti olettaa, että kuva on niiltä ajoilta. Se 
voisi varmasti olla myös vanhempi, tai tuoreempi. Posketkin on maalattu sa-
malla tavalla kuin 1980-luvulla tehtiin. Huivin ja jakun kuosit ovat kuitenkin 
vanhempia, 1960- tai 1970-luvulta? Mustavalkoisuus hämärtää ajoitusta. Toi-
saalta se tekee kuvasta niin ajattoman. Tärkeintä ei olekaan, mitä kuva kertoisi 
jostain aikakaudesta, vaan tytön vilpitön hymy ja nauravat silmät. Kuva kertoo 
lapsuuden innostuksesta jännittävää pyhää, tai nimenomaan sen pakanallisia 
osia, kohtaan. Noitia, loitsuja ja suklaamunia, pääsiäisen parhaat palat. Ja aina-
kin Etelä-Savossa ja Karjalassa siihen liittyi vielä odotus, kun pääsiäismunat sai 
hakea palkaksi vasta viikko virpomisen jälkeen. Tai ainakin ne sai syödä vasta 
silloin. 
 
Vastaaja 3 
ÖINEN MAISEMA 
Öinen maisema on epätodellisen näköinen. Kuu möllöttää keskellä sen näköi-
senä, kun se ei edes kuuluisi kuvaan lainkaan. Onko se edes kuu? Vai sittenkin 
aurinko, kun se on niin kirkas? Mutta miten muu kuva olisi niin pimeä, jolle se 
olisi kuvattu yöllä kuutamossa? Ihmeellinen sinisen sävy on hämmentävä, onko 
sitä korostettu jälkikäsittelyssä? Ja mistä vasemman reunan hohtava valo tulee? 
Kenties autosta, joka jää kuvan ulkopuolelle? Tai katu- tai pihavaloista. Valo-
pilkkuja on muitakin, eikä niistä näe, mistä ne syntyvät. Ne vain ovat ja hohta-
vat sinisyydessä. Ehkä kyseessä on sinisen hetken viime sekunnit. Siis sen ajan, 
kun hämärä laskeutuu, ja tietyn aikaa kaikki on sinistä, ennen kuin muuttuu 
talvisen pimeäksi. Siniset hetket ovat minusta kauneinta talvessa, mutta tämä 
kuva ei ole kaunis. Se on epätarkka, kummallisesti sommiteltu, ja näyttää aihe-
uttavan enemmän kysymyksiä kuin vastauksia, ahdistuneisuuden tunnetta en-
nemmin kuin mielihyvää, mitä ”hyvät” ja kauniit kuvat aiheuttavat. Ehkä jos 
kuvan etualalla oleva suuri ja talon peittävä puunrunko olisi poissa, kuvasta 
välittyisi erilainen tunnelma. Nyt tunnen itseeni tirkistelijäksi, pihan perältä 
puun takaa kurkkivaksi kutsumattomaksi vieraaksi, jonka kuun valo meinaa 
paljastaa talossa asuville, jos liikun puun takaa lähemmäs pihaa. Männyn oksat 
suojaavat, mutta samalla työntävät katsojan pois, sanoen: ”Et ole tervetullut.” 
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Vastaaja 4 
PUNAPOSKINEN PÄÄSIÄISNOITA 
On palmusunnuntai. Leila (kuvassa oleva tyttö) on somistautunut pääsiäisnoi-
daksi. Äiti on aamulla maalannut punaiset posket kaapista löytyneillä kasvo-
maaleilla. Mustat pisamat on taas tehty äidin eye-linerillä. Leila olisi itse halun-
nut meikata itsensä, mutta äidin mielestä hän oli liian nuori siihen. Leila sai lai-
nata äidin vanhaa valkoista sifonkihuivia, jossa on erivärisiä kukkia. Leilan 
mielestä tummanpunaiset kukat ovat hienoimpia huivissa. 

Isosisko on antanut Leilalle lainaksi mustan paidan, jossa on valkoisia ku-
vioita. Paita on liian iso, mutta äidin mielestä se on hyvä asia, jotta alle mahtuu  
villanuttu. Onhan vielä vähän lunta jäljellä, vaikka aurinkokin on paistanut 
monena päivänä. 

Leila on opetellut virpomislorua päiväkodissa ahkerasti, ja osaa sen nyt 
hyvin. Virpomisvitsat askarreltiin yhdessä äidin ja isosiskon kanssa. Höyhenet 
ovat hienoimpia koristeita Leilan mielestä.  

Äiti ottaa Leilasta vielä filmikameralla kuvan, ennen kuin he lähtevät yh-
dessä mummon luokse virpomaan. Leila toivoo, että saa paljon pääsiäismunia. 

Nuori tyttö lähdössä virpomaan. 
Hän on saanut vaatteita lainaksi perheenjäseniltä. 
Hänellä on punaiset posket ja meikatut pisamat. 
Kuvan tyttö näyttää iloiselta ja hyväntuuliselta, mutta myös kärsimättö-

mältä ja odottavalta. 
 
Vastaaja 4 
SINISEN SÄVYINEN KUUTAMOYÖ 
Se talvi oli runsasluminen, kinokset olivat kasaantuneet suuriksi vuoriksi. Öisin 
luonto näytti satumaisen kauniilta: kuin jostain Disneyn klassikkokirjasta. Nie-
tokset kutsuivat päivisin ihmisiä hiihtämään, jolloin vastasatanut lumi pöllysi 
suksien tahdissa kuin hienon hieno kristallista tehty jauhe. Tämä puuterilumi 
oli saanut lasten keskuudessa nimen: ”keijupöly”. 

Korkeat pakkasasteet päivisin sai yöt näyttämään valoisimmilta ja kutsu-
vilta. Tummansininen, pilvetön taivas oli joskus aavemainen näky yön pikku-
tunneilla, kun metsän lähieläimet, kuten jänikset ja ketut, juoksivat omakotita-
lojen pihojen poikki. Yöllinen hiljaisuus – jonka antoi ne kymmenen kilometrin 
välimatka pikku-kaupungista, ei rikkoontunut vaikka eläimet hankien päällä 
ilakoivat. Kuunvalo, joka loi dramaattisia varjoja puunkatveeseen, antoi hangil-
la leikkiville eläimille valoa, mutta myös mahdollisuuden salametsästäjille. 
Mutta onneksi näin kauniissa, viattomassa ja keijupölyn täyteisessä pikkulähi-
össä ei tavattu salametsästäjiä, vaan elämä sai jatkua onnellisena ja tasapainoi-
sena, vaikka kevät auringon paistaessa lumihanget sulivat vedeksi ja kuutamo-
yöt väistyivät valoisien öiden tieltä. Mutta onneksi erään pienen tiilitalon varas-
tohuoneen pystypakkasesta löytyi säilöttyjä hedelmämuovipussiin ripaus kei-
jupölyä. Siinä ole perheen äidillä ihmettelemistä, kun keijupöly-pussi löytyi 
pakkasesta juhannuksen alla. 

Kuva on satumainen. Siinä kauniit sinisen sävyt. Kuun luomat – lähes cy-
aanin väriset sävyt ovat kauniit. Tiilinen talo näyttää arkiselta, samoin ajokielto-
liikennemerkki. Luminen kuusi tuo mieleen joulun. 
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Vastaaja 5 
MUSTAVALKOKUVA NAURAVASTA LAPSESTA 
Kuvassa pääsiäisnoidaksi meikattu ja pukeutunut iloinen pieni tyttö on valmis-
tautumassa palmusunnuntain virpomiseen. Tyttö on todennäköisesti saanut 
rekvisiitaksi huivin äidin tai mummon vaatekaapista. Tytön ikää en osaa arvi-
oida kovinkaan tarkkaan, mutta luulisin että tyttö on iältään noin 3–6 vuoden 
välissä. Taustalla näkyvä sula maa ja pieni lumikinos osoittavat, että kevät on jo 
varsin pitkällä. Tyttö on selvästi innoissaan tulevasta tapahtumasta. Tuntuu 
jopa siltä, että tyttö on ensimmäistä kertaa elämässään lähdössä virpomaan. 
Iloinen ja viattoman innostunut tyttö sekä  kevät luovat kuvaan lämpimän 
yleisilmeen. Takana oleva tiiliseinä taas saa aikaiseksi sen, että ajattelen kuvan 
tapahtumapaikaksi suomalaisen rivitalo-alueen. Mustavalkoinen ja jossain mie-
lessä tyly tiiliseinä ja mustavalkoisessa kuvassakin räiskyvän iloinen tyttölapsi 
luovat kuvaan mielenkiintoisen kontrastin. Kuvan mustavalkoisuus ei tee tästä 
kuvasta missään suhteessa masentavaa tai suomalaisen lähiön harmautta koros-
tavaa. Mustavalkoisuus itse asiassa vain korostaa sitä, että spontaani ilo voi nä-
kyä myös ilman värejä. Tyttö näyttää juoksevan kameraa kohta, ehkä halaa-
maan kuvan ottajaa. Tämä saa kuvaan liikkeen tuntua. Kuvasta paistaa selvästi 
viattoman lapsen elämäasenne ja pitkän talven jälkeinen kevyt tunnelma. Ku-
vassa kevät ja kesän odotus voittavat kylmän talven. 
 
Vastaaja 5 
TALVIKUVA 
Kuvassa puutalo, ehkä rintamamiestalo, talvella yön hämärässä. Ensimmäinen 
tunne, jonka kuva minussa herättää, on kipakan pakkasen aiheuttama kylmyys 
kasvoilla. Taustalla pilvetön taivas ja täysi kuu lisäävät tunnetta kylmästä, mut-
ta puhtaan kauniista, Suomen talvesta. Kuvasta välittyy tunne, että pakkasta 
olisi enemmän kuin kymmenen astetta. Ensi silmäyksellä sijoittaisin kuvan 
tammi-helmikuulle. Kuvan tunnelma on kuitenkin hartaan hiljainen, jolloin 
kuva vie ajatukset jouluun. Kuva voisi olla idyllisen jouluaaton jälkeinen yö. 
Toisaalta kuvassa kuu on varsin alhaalla, joten kuva on voitu ottaa myös varsin 
aikaisin, esimerkiksi noin klo 17.00 aikoihin. Tämä saa ajattelemaan suomalai-
sen päivän pituutta, tai paremminkin sen lyhyyttä talviaikana. Puut talon ym-
pärillä luovat kuvaan haja-asutusalueen tuntua. Toisaalta liikennemerkki osoit-
taa, että talo on luultavasti suomalaisessa lähiössä, jossa sekoittuu metsämäinen 
maisema, omakotitaloalueet sekä kerros- ja rivitalot. Vaikka kuva on pimeä ja 
kylmä, ei se minun silmissäni ole uhkaava, ahdistava tai pelottava. Keltaisesta 
puutalosta kumpuava ja kuusta heijastuva valo antavat kuvan kylmään yleisil-
meeseen väriä ja lämpöä. Talo näyttäytyy turvallisen lämmön pesäkkeenä kyl-
mässä maailmassa. Jostain syystä mielenkiintoni kohdistuu talon savupiippuun, 
josta ei tule savua. Tämä saa minut miettimään miksi taloa ei lämmitetä saunal-
la, uunilla tai takalla. Kokonaisuudessaan kuvasta huokuu joulun harrastun-
nelma, jossa idyllinen puutalo antaa lämpöä ja suojaa Suomen ankaraa talvea 
vastaan.  
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VÄRILLINEN MUOTOKUVA JA MUSTAVALKOINEN MAISEMAKUVA 
 

Vastaaja 10 
LAPSI 
Kuvassa on onnellisen ja iloisen näköinen lapsi pääsiäisnoidaksi pukeutuneena. 
Tai niin ainakin päättelen vuodenajan perusteella (lumi on hieman sulanut, ja 
jonkin vihreää on paljastunut lumen alta). Luultavasti kuvan on ottanut lapselle 
tuttu henkilö; lapsen ilmeestä heijastuu luottamus kuvaajaa kohtaan. 

Alan miettiä, onko lapsi tyttö vai poika. Pienen lapsen kyseessä ollessa ja 
vaatetuksesta päätellen sukupuoli ei tule selville. Tietyllä tavalla vaatetus ja 
meikki ovat irvokkaita. Lapsi esiintyy sukupuolettomana, mutta samaan aikaan 
maalattuna ja stereotypisesti pukeutuneena. Jos lapsi on poika, niin kuvan voi 
kärjistetysti ajatella edustavan sukupuolisuuden performanssia.  

Kuvasta tulee joka tapauksessa hyvälle mielelle. Lapsi näyttää onnelliselta 
ja nauttii selvästi olostaan ja roolileikistä. Lapsen silmät myös muistuttavat 
oman lapseni silmiä, joten kuvaan ja kuvaajaan on helppo samaistua. Voin vain 
toivoa, että tuollaisia hetkiä riittäisi kaikille maailman lapsille. Koska itsellä on 
pieni lapsi huomaan, että olen erityisen herkistynyt kuville, joissa on lap-
si/lapsia. Eritoten kuvat kärsivistä lapsista jäävät kummittelemaan verkkokal-
voille pitkäksi aikaa.  

Kuvan lapsi on liikkeessä ja näyttää ojentautuvan kuvaajaa kohti. Tavoit-
teleeko hän kameraa, vai onko kuvaajalla jotain muuta mielenkiintoista, jota 
lapsi havittelee? Vai haluaako lapsi kenties syliin? Oli miten oli, lapsella on sel-
västi hauskaa. Voisin myös kuvitella, että kuva on otettu lapsen kotipihassa. 
Taustalla oleva tiiliseinä voisi olla pätkä lapsen kotitalosta. 
 
Vastaaja 10 
KUUTAMO 
Kuvassa huomio kiinnittyy ensimmäisenä kirkkaaseen kuuhun. Tunnelma on 
hieman synkeä, melkein jopa pelottava, johtuen tummista, isoista puista. Jos 
kuvassa ei näkyisi asutusta, olisi kuva erittäin pelottava; mieleen tulisi vain pi-
meä metsä, jossa saattaisi vaania joku.  

Toisaalta taas lumipeite ja kuvan tasapainoinen asetelma ja rajaus luovat 
vaikutelman tasapainosta ja vaarattomuudesta: lumi indikoi valoa, ja tasapai-
noinen rajaus luo tunnelmaa idyllisyydestä, perinteisestä suomalaisesta talvi-
maisemasta.  

Jostakin syystä alan miettiä, että kuka tai ketkä asuvat kuvassa olevassa 
talossa, ja missä talo sijaitsee. Onko talo maaseudulla vai taajama-alueella? 
Asuuko talossa lapsia, jotka leikkivät kuvan metsässä päivisin? Asuuko talossa 
onnellinen perhe, vai kuvastavatko pimeys ja raskaat puut salaisuutta metsän 
keskellä? 

Jokin kuvassa saa mielikuvituksen laukkaamaan, vaikka kuva noin äkkiä 
katsoen onkin näin suomalaisesta vinkkelistä melko perinteinen ja tuttu mai-
sema. Vaikka ensivaikutelma on synkkyys, luovat puut kuitenkin myös turval-
lisen "pesän" talolle. Asutus ei näytä niin autiolta kuin jos se sijaitsisi esimerkik-
si keskellä lumista peltoa. Luultavasti mielikuvituksen saa liikkeelle kuu, johon 
liitetään kulttuurisesti mystisiä, jopa vaarallisia ominaisuuksia: on ihmissusia, 
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jotka heräävät henkiin täysikuun aikaan, ja täysikuun sanotaan vaikuttavan 
ihmisten yöuniin. Myös metsä on suomalaisille kaksijakoinen. Toisaalta metsä 
on ympäristö, jonne mennään rauhoittumaan ja samoilemaan, mutta toisaalta 
metsä on pimeän aikaan paikka, jossa voi piillä vaaroja: villieläimiä tai raiskaa-
jia. 
 
Vastaaja 11 
PÄÄSIÄISNOITA  
Kuvan pikkunoidasta tulee mieleen oman lapsuuden virpomisperinteet. Yleen-
sä teimme virpomisvitsat mummun kanssa tai koulussa, ei juurikaan kotona. 
Mummun kanssa lähdettiin pyörillä keräämään pajunkissoja Kettuvuoreen vie-
vän tien reunoilta. En ole koskaan ollut kovinkaan taiteellinen, ja mielestäni 
muilla oli kivemmat ja hienommat vitsat. Virvoin yleensä siskoni ja serkkujeni 
kanssa, sekä tytöt että pojat puettiin noidiksi, nimenomaan naispuolisiksi. Vir-
voimme kotini läheisyydessä Markkulanmäellä, ja mummun rivitaloalueella. 
Palkaksi saatiin rahaa ja karkkia. Mummu otti aina kuvia, ja säilytti vitsat mal-
jakossa, vaikkei ne aina kovin hienoja olleet. 

Viime pääsiäisenä 9-vuotias veljenpoikani toi mummolaansa eli minun ko-
tiini koulussa tehdyn vitsan. Se oli tuunattu pääkallo-hengessä, sulat olivat 
mustia, kuin omassa lapsuudessani ne olivat neonvärisiä, punaisia, vihreitä ja 
keltaisia. 

Kaupungissa ei juuri virpojia näy, edes saman rapun lapset eivät ole soit-
taneet ovikelloa. Ovisummerit varmaan myös vaikuttavat asiaan. 

Mistähän muuten aina löytyy noita ”lestadiolais”-huivin näköisiä huiveja 
lapsille virpomista varten? Muistan myös sen, että oma nimeni (Varpu) kyettiin 
aina jotenkin vääntämään mukaan virpomisloruun ”virvon, varvon…” 
 
Vastaaja 11 
TÄYSIKUU 
Kuvassa täysikuu paistaa talvisessa maisemassa. Ensimmäisenä tulee mieleen 
pakkanen ja kylmyys. Hengityksen höyryäminen ja narskuva ääni, joka syntyy 
kävelystä pakkaskelillä. Toinen mielleyhtymä on jostain syystä hautausmaa, 
vaikkei kuva sellaista esitäkään. Johtunee tavasta käydä hautausmaalla joulu-
aattona pimeällä. 

Vahvin mielikuva on pelko ja jännitys. Pelkään pimeää. Tätä kautta tulee 
mieleen kotipaikka, Halli. Siellä ei polteta öisin katuvaloja, ja tällainen maisema 
on valitettavan tuttu yläastevuosilta kotiin tullessa. Maisema yhdistyy kotiky-
lään myös siksi, että kaupungissa ei juuri pelkän kuuvalon valaisemaa maise-
maa näe, koska joka paikassa on paljon keinotekoista valoa yölläkin. Jos ilma 
olisi selkeä niin kuvan tilanteessa voisi nähdä myös tähdet. 

Vaikka kuu valaisee maisemaa, se on myös jollain lailla pelottava, koska 
varjot pitenevät. Valo on myös kelmeä ja hämärä, jolloin pimeänpelkoisen sil-
mät alkaa kuvitella asioita pimeän keskelle. Tulee mieleen kotimatkat Hallissa, 
kuten jo kirjoitin. Tuossa maisemassa kävelisin mahdollisimman nopeasti. 
Luultavasti myös laulaisin. Se estää kuulemasta rasahduksia ympärillä. Kotitiel-
le asti valoa saattaisi tulla muista taloista. Jos olisin pyörällä, osaisin kotitien 
mutkat muistista vaikken näkisikään mitään. Kun koti näkyy, luultavasti juok-
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sisin viimeiset metrit ja pujahtaisin nopeasti sisälle. Eli vaikka maisema ja täysi-
kuu ovat kuvassa kaunis, en haluaisi olla siinä. 
 
Vastaaja 12 
PIENI PÄÄSIÄISNOITA 
Onpa hauska kuva. Ihan ensimmäiseksi tuli mieleen, mahtaako tyttö olla tyttö 
vai poika. Näyttää tytöltä, joten veikkaan rohkeasti poikaa. 

Usein tällaisista kuvista kuluu kai sanoa, että ne saavat hyvälle tuulelle, 
mutta minä en sano, koska eivät valokuvat yleensä vaikuta minuun sillä tavalla. 
Koska minulla ei ole kuvan lapseen henkilökohtaista suhdetta, tämä on sellai-
nen ”ihan kiva” kuva, jota katsotaan kerran ja laitetaan sitten syrjään. 

Teknisesti ja varmaankin myös taiteellisesti onnistunut kuva, toki. Uteliai-
suus ei kuitenkaan herää: mitä lapsi on tekemässä, missä hän on, mitä hän nä-
kee? Eikä kuvassa myöskään ole sellaista informaatiota, josta olen kiinnostunut. 

Olenpa nyt tylsä ja analyyttinen. Ehkä jossakin muussa mielentilassa ja 
vähemmän väsyneenä mieleen voisi juolahtaa jotakin orginellimpaa. Tai jos 
olisi omia lapsia. Tai jos olisin itse käynyt lapsena virpomassa, mitä siis en kos-
kaan tehnyt: ei sellaista 1960–1970-lukujen taitteessa tehnyt kyllä kukaan muu-
kaan. Ei siis tule mieleen kultaisia muistoja, muttei myöskään ole milloinkaan 
tullut sellaista tunnetta, että olisin jäänyt jostakin paitsi. Minut olisi melkeinpä 
pitänyt pakottaa virpomaan. 
 
Vastaaja 12 
KUUTAMO 
Omakotitalo, talvi ja rauhallinen pakkasilta. Tuntuu tavattoman pikkuporvari-
selta ydinperheidylliltä. Ei, ei, ei ja vielä kerran ei. Sellaisesta haluan pysyä 
mahdollisimman kaukana. Tontitkin ovat tietysti sellaisia neliön standardiko-
koja, joten naapurit ovat koko ajan aivan lähellä ja heidän kanssaan joutuu seu-
rustelemaan vasten tahtoaan. Viereen on jätetty pieni kaistale metsää, joka on 
liian tiheä, jotta siellä viitsisi liikkua oleskelumielellä, ja aivan liian pieni kun-
non kuljeskeluun. Lisäksi se on täynnä puutarhajätettä ja roskia. 

Mutta kuvahan on ihan kaunis. Onkohan kuuta käsitelty Fotarilla? Joka 
tapauksessa tärkeä yksityiskohta, siihen huomio ensimmäiseksi kiinnittyy. 
Mutten minä kuitenkaan jaksa tällaisista kuvista hirveästi innostua. Kuvassa ei 
ole oikein mitään, mikä herättäisi mielenkiintoni. Kontekstitietojakaan ei ole: 
tilanne olisi epäilemättä toinen, jos esimerkiksi tietäisin, mistä kuva on otettu. 
Silloin voisin kiinnostua selvittämään tarkkaa osoitetta Eniron helikopterikuvi-
en avulla. Tai milloin kuva on otettu: silloin sillä olisi historiallista merkitystä. 

Mutta ei voi mitään: kauniita maisemakuvia on vain tullut nähtyä niin 
paljon. 
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Vastaaja 13 
VIRPOMISPÄIVÄ 
Tästä kuvasta tulee mieleen palmusunnuntai, kun pienet lapset ovat pukeutu-
neet noidiksi ja kiertävät ovelta ovelle virpomassa. Tässä kuvassa lapsi on sel-
västi puettu noidaksi huiveineen, punaisine poskineen ja pisamineen. Tyttö on 
selvästi iloinen. Hän on varmaan saanut paljon virpomiskarkkeja. Tykkään ku-
vassa sumennetusta taustasta. Kuvaa katsoessa tulee mieleen oma lapsuus ja 
kuinka innolla sitä aina keräili pajunkissoja ja koristeli niitä. Kyllä sitä hymyi-
lytti kun oli kori täynnä suklaamunia ja muita herkkuja. 

Kuvasta välittyy hyvin lapsen tyyli iloita pienistä asioista, huolettomuus, 
aurinkoisuus ja energisyys. 
 
Vastaaja 13 
TALVINEN YÖ 
Tämä kuvas kuvastaa mielestäni todella hyvin sitä, miltä yöllä näyttää talvella. 
Kuu kajottaa hienosti havupuun takaa. Kuusen ja männyn oksat ovat lumessa. 
Kuvasta tulee mieleen joulu, talven rauha ja juhla. Kuvaa katsoessa tulee näin 
kesän loppuaikaan ehkä jopa ikävä talvea. Mieleen tulee talviset kävelylenkit 
metsätiellä. On niin kaunista, kun kaikki on valkoisen lumen peitossa. Osaan 
kuvitella itseni kuvaan ja tuohon hetkeen katsomaan taivaalle kuuta ja pimeää 
taivasta joka on tähtien peittämä. Kuvassa näkyvä talo luo myös oman tunnel-
man. Itselleni tulee mieleen mökki. Kuvasta välittyy hyvin pääasiassa rauhalli-
suus. 
 
Vastaaja 14 
PÄÄSIÄISAKKA 
Kerran itsekin toiminut akkana, mutta minulla ei ollut vanhan naisen jakkua 
päällä. Kuvassa näen pienen lapsen suun; hampaat ja kielen. Posket on maalat-
tu, huivi on vielä vanhemman naisen, ehkä jopa karjalaisakan. Huonosti hoidet-
tu tiiliseinä taustalla ja sulamassa oleva lumihanki vasemmalla.  
 
Vastaaja 14 
TALVINEN MÖKKIMAISEMA 
Voisi olla kuva meidän pikkumökin saaresta.  Kuu möllöttää puiden lomasta, 
lunta on aika vähän. Taitaa olla alkutalvi. Ihan kuin valo loistaisi myös toisesta 
lähteestä.  Iso puu. Peittää aikamoisen osan kuvasta. 
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LIITE 3 LOMAKETUTKIMUKSEN VASTAUKSET 

Taulukossa on annettu jokaiselle vastaajalle oma numero, jotta tekstit ja lomak-
keen vastaukset voidaan tarvittaessa liittää toisiinsa. Teksteissä on käytetty sa-
moja numeroita. Taulukon alapuolella on vastausten perustelut jokaiselle vas-
taukselle erikseen. 

 
kategoria = valokuvan lajityyppi 
vuosi = valokuvan ajoitusarvio vuosikymmenittäin 
materiaali = filmi- tai digitaalikameralla kuvattu valokuva 
manipuloitu = onko valokuvalle tehty kuvamanipulaatiota 
toisin =  jos kuva olisi ollut värillinen/mustavalkoinen, olisitko vastannut toisin? 

 
 

VÄRILLINEN MAISEMAKUVA 
 

 
  
PERUSTELUT 

 

KATEGORIA 
1. Valokuva omasta talosta.  
2. Jokin kuvan asettelussa vaikuttaa ohimennen napatulta.  
3. Sommittelu ei ole onnistunut, huonolaatuinen kuva, ns. ”hyvä yri
 tys” saada hieno kuva kuutamosta.  
4. Se voisi olla esim. Suomen talvesta kertovan jutun yhteydessä.  
5. Minulle tuli kuvaa katsoessa tunne joulu-aiheisesta artikkelista 
esim. Iltapäivälehden viikonloppu-osiossa.  

 

AJOITUS 

1. Ehkä vähän vanhahtavan oloinen asetelma.  
2. Kuva näyttää nykyaikaiselta, liikennemerkki, valaistus  
3. Värimaailma ei ole tyypillinen varhaisemmille ajoille, maisema on 
 nykyaikaisen oloinen (liikennemerkki, valaistus). 
4. Kuvan talo näyttää nuorehkolta ja lunta ei ole hirvittävän paljoa. 
5. Talo vaikuttaa varsin remontoidulta.  
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MATERIAALI 

1. Koska kuva näyttää olevan ajalta ennen digikameraa.  
2. 2000-luvulla otetut kuvat yleensä ovat digikameralla otettuja.  
3. Rakeisuus, huono tarkennus, ihmeellinen valotus. Ehkä jopa kame
 rakännykällä otettu.   
4. –  
5. Tuntuu, että värejä olisi säädelty Photoshopilla.  
6.  

ONKO VALOKUVAA MANIPULOITU? 

1. Kuuta on ehkä jotenkin korostettu.  
2. Näyttää luonnolliselta.  
3. Ehkä säädetty valotusta tms. 
4. Luultavasti ei. 
5. Tuntuu, että värejä olisi säädelty Photoshopilla. 

 

JOS VALOKUVA OLISI OLLUT MUSTAVALKOINEN,  

OLISITKO VASTANNUT TOISIN? 

1. Ehkä pitäisin kuvaa vielä vanhempana. 
2. Vaikea sanoa, mutta ehkä olisin arvioinut kuvan vanhemmaksi, 
 mutta tuskin paljon. 
3. Olisin ehkä arvioinut kuvan vanhemmaksi ja ”laadukkaammaksi”, 
 koska mustavalkokuvissa rakeisuus ei häiritse yhtä herkästi. 
4. Olisin vastannut luultavasti toisin, koska kuvan tunnelma olisi 
 muuttunut. 
5. Olisin vastannut toisin tällaisessa kuvassa, jossa liikennemerkki on 
 ainoa asia, joka auttaa hahmottamaan aikakautta. Olisin todennä
 köisesti arvioinut kuvan 1980–1990-luvuille. Tällöin ainakin luulen, 
 että mustavalkokuvaus oli normaalimpaa esim. lehtikuvissa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



87 

MUSTAVALKOINEN MAISEMAKUVA 
 

  
PERUSTELUT 

 

KATEGORIA 
10. Kuva luo ennen kaikkea tunnelmaa.  
11. Näyttää kotipihasta otetulta ”Hei, hieno täysikuu, otan kuvan”.  
12. Riippuu tietenkin myös kuvaajasta. Ammattikuvaajan perhealbu
 mikuvatkin mielestäni voisivat olla tätä tasoa. Ei kuitenkaan mie-
 lestäni sovi mihinkään tiettyyn kategoriaan, siksi tämä vaihtoehto.  
13. – 
14. Maisemakuva, jota varten asianharrastaja on tarponut lumessa.  

 
AJOITUS 

10. En osaa yhtään sanoa, tämä oli villi arvaus. 1980 
11. – 
12. Kuvankäsittely, mikäli sitä on tehty. Vähän vaikea arvioida. 2000 
13. Kuva näyttää vanhemmalta. 1990 
14. – 

 
MATERIAALI 

10. Kuva ei ole kovin skarppi.  
11. En tiedä, ehkä tarkennus.  
12. Ajankohta.  
13. – 
14. – 

 
ONKO VALOKUVAA MANIPULOITU? 

10. En ole varma, mutta kuva saattaa olla blurrattu. Myös kuun valo 
 näyttää hieman keinotekoiselta. 
11. – 
12. Vaikuttaisi siltä, että kuuta ainakin on käsitelty. On se tietenkin 
 voinut vain palaa puhkikin.  
13. Ehkä sävyjä säädetty.  
14. Kun kerran kysyttiin, varjot näyttävät hassuilta.  
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JOS VALOKUVA OLISI OLLUT VÄRILLINEN,  

OLISITKO VASTANNUT TOISIN? 

10. Ehkä. Väreistä saattaisi haalistumisen perusteella pystyä paremmin 
 sijoittamaan kuva oikealle vuosikymmenelle. 
11. – 
12. En. Paitsi tietenkin siinä tapauksessa, että olisin arvioinut kuvan 
 1950-luvun kuvaksi tai vanhemmaksi.  
13. Luultavasti.  
14. Olisin ehkä.  

 
 
VÄRILLINEN MUOTOKUVA 
 

 
PERUSTELUT 

 

KATEGORIA 

10. Näyttää siltä, että kuvan on ottanut lapselle tuttu henkilö 
 (=perheenjäsen).  
11. Voisi olla myös perhealbumikuva, mutta näyttää jotenkin harki
 tummalta.  
12. Voisi olla muotokuva, mutta tilanteen perusteella arvioisin kuiten
 kin perhekuvaksi.  
13. Isä tai äiti ottanut lapsestaan virpomispäivänä.  
14. Itse otetun tuntuinen, likka hymyilee luonnollisesti.  

 

AJOITUS 

10. Vaatteet ovat melko nykyaikaisia vanhemman naisen vaatteita.  
11. Vaikea sanoa, koska vaatteet samantyyppisiä virpoessa vuodesta 
 riippumatta.  
12. Tekninen laatu ja virpomisen yleistyminen.  
13. Kuva on sen verran tarkka, ei vanhoilla kameroilla saa noin hyviä 
 kuvia.  
14. Värikuva, jakkutakki.  
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MATERIAALI 
10. Kuva ei ole ”mössöinen”. 
11. – 
12. Ajankohta.  
13. – 
14. – 

 
 

ONKO VALOKUVAA MANIPULOITU? 

10. En ole varma, mutta olisiko kuvaan lisätty valoa.  
11. – 
12. Ei vain näytä siltä. Mutta mikä tahansahan on nykyään mahdollista. 
13. Ehkä sävyjä on korjailtu, mutta ei sen kummempaa. 
14. – 

 

JOS VALOKUVA OLISI OLLUT MUSTAVALKOINEN,  

OLISITKO VASTANNUT TOISIN? 

10. En usko, vaikka mustavalkoista kuvaa saattaa helposti pitää van
 hempana kuin se oikeasti on.  
11. Ehkä olisin voinut sijoittaa kuvan myös aikaisemmalle vuosikym
 menelle, ks. Perustelu aika-arviokohdassa. 
12. En. Virpominen on kuitenkin aika uusi juttu. Ja 1990-luvulla taidet
 tiin käyttää kinofilmiä pääasiassa, ja sen kyllä uskoisin tunnistavani. 
13. Voi olla. Mustavalkoisuus tekee kuvasta mielestäni vanhemman 
 oloisen.  
14. Jakkutakki olisi näkynyt. Kuitenkin, en tiedä olisinko, en kai.  
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MUSTAVALKOINEN MUOTOKUVA 
 

 
PERUSTELUT 

 

KATEGORIA 
1. Perheen lapsi ensi kertaa trullina.  
2. Kuvassa on selvästi tilanne, ei seisahtunut poseeraus.  
3. Kuva on liian ”laadukas” perhealbumikuvaksi, mustavalkoisuus 
 luo lehtikuvamaisuutta.  
4. Tyttö näyttää siltä, että on kotoa lähdössä.  
5. Tuntuu, että kuvaaja olisi lapsen isä tai äiti, koska lapsi ei ujostele 
 yhtään.  

 
AJOITUS 

1. Kuva näyttää sen ajan kuvalta.  
2. Kuva vaan näyttää nykyaikaiselta.  
3. Assosiaatio omaan lapsuuteen. Lapsella on päällä ehkä 1970-luvun 
 vaatteet äidiltä lainattuna.  
4. Paidan kuviot tuovat 1980-luvun mieleeni. 
5. Tiiliseinä takana tuo modernimman ajan mieleen. Myös kuvan 
 tarkkuus näyttää siltä, että kuva on otettu varsin uusilla välineillä.  

 
MATERIAALI 

1. Valokuvausta harrastava vanhempi on itse kehittänyt kuvan.  
2. Vaikea sanoa. Ehkä ajankohdan huomioiden vastaan digikamera.  
3. Mustalakoisuus, ”aitous”.  
4. – 
5. Koska 1980–1990-luvuilla ei ollut niin hyviä kameroita, joilla voisi 
 ottaa näin hyvän ja tarkan kuvan.  

 
ONKO VALOKUVAA MANIPULOITU? 

1. Tällaisen kuvan saa ilman manipulointiakin. 
2. Ehkä silmiin lisätty pilkettä.  
3. Mikään ei vain viittaa siihen. Kuvaaja on osannut tarkentaa juuri 
 oikein lapsen silmiin, ”liike” kuvassa syntyy lapsen liikkeestä ja 
 pienestä syväterävyysalueesta.  
4. Kuva on hyvin aidon näköinen.  
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5. Perhealbumikuvissa ei ennen digiaikaa luultavasti käytetty mani
 pulaatiota, koska se oli työläs toteuttaa.  

 

JOS VALOKUVA OLISI OLLUT VÄRILLINEN,  

OLISITKO VASTANNUT TOISIN? 

1. Silloin en pitäisi sitä itse kehitettynä.  
2. Tuskin. Kuvan henki on tätä päivää.  
3. Aikakauden olisi voinut arvioida toisin, jos olisi nähnyt vaatteiden 
 värin tai kuvan värimaailma olisi ollut tyypillinen jollekin  
 aikakaudelle.  
4. KYLLÄ. Koska värit tuovat yleensä vahvoja mielikuvia. Ja musta
 valkoinen kuva saattaa olla ”neutraalimpi”.  
5. En usko. Omat olettamukseni kumpuavat pitkälti lapsesta ja hänen 
 ilmeistään, joihin värit ei niin paljon vaikuta.  

 


