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Tutkielmassa tarkastellaan, miten eläimet esitetään BBC:n tuottamassa Planet Earth -
luontodokumentissa. Tavoite on selvittää, inhimillistetäänkö luontodokumentin eläimiä. Tämän 
kysymyksen ohella tutkielmassa pohditaan sitä, millainen on faktan ja fiktion suhde luontodoku-
mentissa sekä millä keinoilla siihen luodaan narratiivisuutta. Lopulta kaikki tämä johtaa pohdintaan 
luontodokumentin suhteesta todellisuuteen: voidaanko ajatella, että luonto dokumentti esittää luon-
non sellaisena kuin se todellisuudessa on.  
 
Tutkielman teoreettinen viitekehys koostuu perinteisen dokumenttielokuvan sekä fiktiivisen eloku-
van käytäntöjen avaamisesta. Fiktiivisen elokuvan lisäksi esiin nousevat myös animaatiot ja erityi-
sesti Disney-piirretyt, koska luontodokumentin kehityksessä Walt Disneyllä on ollut suuri merkitys. 
Teoriaosuus käsittelee myös representaation ja simulaation käsitteitä. Käsitteet nousevat esille tar-
kasteltaessa sitä, miten luontodokumentin kohtaukset teknisin keinoin rakentavat kuvaa todellisuu-
desta. Teoriaosuus loppuu analyysin kannalta olennaiseen antropomorfismin käsitteeseen.   
 
Aineisto koostuu kahdesta jaksosta, jotka on jaettu 21 analysoitavaksi kohtaukseksi. Kaikissa koh-
tauksissa on eläimiä sekä kertojan puhetta. Analyysiosio jakautuu kolmeen osaan, joista ensimmäi-
sessä kertojan puheesta erotellaan antropomorfisia ilmaisuja. Kahdessa muussa osiossa tarkastellaan 
sitä, miten narratiivisuutta rakennetaan sekä sitä, miten musiikkia on käytetty kohtausten korostami-
seen. 
 
Tutkimuksen tulokset myötäilevät aikaisempia aiheesta saatuja tutkimustuloksia. Luontodokumen-
tin eläimet ovat todellisia, mutta antropomorfismi näkyy niiden toiminnassa ja kyvyssä ajatella ih-
misen tavoin. Eläinten käytöksellä on motiiveja ja niiden perhesuhteita korostetaan. Aineiston pi-
demmissä kohtauksissa on havaittavissa selkeää narratiivisuutta ja niistä voi löytää klassisen eloku-
vakerronnan piirteitä. Fiktiivisyys korostuu antropomorfismin sekä narratiivisten piirteiden ansios-
ta. Kohtausten rakennettua todellisuuskuvaa korostetaan musiikin ja erikoistehosteiden avulla. Toi-
saalta aineiston lyhyemmissä kohtauksissa korostetaan myös tieteellisyyttä ja opettavaisuutta jättä-
mällä viihteellisyyttä lisäävät keinot pois.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asiasanat: luontodokumentti, eläin, narratiivisuus, antropomorfismi, representaatio 



 
SISÄLLYS 
 
 
1. JOHDANTO .................................................................................................................................... 5	  

1.1.	  Tutkimuskysymykset ................................................................................................................ 6	  

1.2. Tutkimuksen rakenne ................................................................................................................ 7	  

 

2. PERINTEINEN DOKUMENTTI .................................................................................................... 8	  

2.1. Dokumenttielokuvan määrittelyä .............................................................................................. 8	  

2.2. Autenttisuus .............................................................................................................................. 9	  

2.3. Todisteet .................................................................................................................................. 10	  

2.4. Auktoriteetti ja vastuu ............................................................................................................. 11	  

 

3. FIKTIIVINEN ELOKUVA ........................................................................................................... 14	  

3.1. Narratiivi ................................................................................................................................. 14	  

3.1. Klassisen Hollywood-elokuvan kerronta ................................................................................ 15	  

3.2. Elokuvamusiikki ja äänet ........................................................................................................ 17	  

3.3. Katse ja lähikuva eläinaiheisissa Hollywood-elokuvissa ........................................................ 19	  

 

4. LUONTODOKUMENTTI ............................................................................................................. 21	  

4.1. Luontodokumentti vai luontoelokuva? ................................................................................... 21	  

4.2. Disney-tyyli ............................................................................................................................. 25	  

 

5. LUONTODOKUMENTIN SUHDE TODELLISUUTEEN .......................................................... 27	  

5.1. Representaatio ja simulaatio ................................................................................................... 27	  

5.2. Luontodokumentti omana genrenään ...................................................................................... 30	  

 

6. ANTROPOMORFISMI ................................................................................................................. 36	  

6.1. Antropomorfismin määritelmiä ............................................................................................... 36	  

6.2. Eläinten tunteet ja neotenia ..................................................................................................... 37	  

 



7. METODI JA AINEISTO ............................................................................................................... 41	  

7.1. Tutkimusmetodi ...................................................................................................................... 41	  

7.2. Aineiston esittely ja rajaus ...................................................................................................... 42	  

7.2. Kohtausten esittelyä ................................................................................................................ 45	  

 

8. ANALYYSI ................................................................................................................................... 47	  

8.1. Antropomorfismi kertojan puheosuuksissa ............................................................................. 47	  

8.2. Narratiivin rakentuminen ........................................................................................................ 54	  

8.3. Musiikin käyttö ....................................................................................................................... 59	  

 

9. Johtopäätökset ................................................................................................................................ 63	  

 

AINEISTO ......................................................................................................................................... 68	  

 

LÄHTEET .......................................................................................................................................... 68	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

1. JOHDANTO 

 

Luontodokumentit vetoavat ihmisiin sukupolvi toisensa jälkeen. Niiden värikäs kuvasto kiehtoo ja 

vangitsee eri-ikäiset television äärelle. Luontodokumentit vievät katsojan maailman ympäri, aina 

merten pohjasta ylös lumihuippuisille vuorille. Osa viehätysvoimaa saattaakin piillä juuri maisemis-

sa, joita katsojan ei ole mahdollista todistaa muualta, kuin omalta kotisohvaltaan. Luontodokumen-

tit esittelevät katsojalle erilaisten eläinten elämää. Eläimet näytetään läheltä ja mielenkiintoisista 

kuvakulmista. Uusien maisemien lisäksi katsoja pääsee myös näkemään sellaisia tapahtumia, joita 

luonnossa on lähes mahdotonta seurata. Nämä tapahtumat opettavat eläinten käytöksestä uutta, mut-

ta samalla saatamme etsiä siitä myös jotain tuttua ja inhimillistä. Olen kiinnostunut siitä, miten 

eläimiin liitetään niin vahvoja tunteita, ja miten eläimet voivat tuoda yhteen toisilleen vieraitakin 

ihmisiä. Jollain tavalla uskon, että myös luontodokumentit puhuttelevat ihmisiä eläinten kautta. 

Luontodokumenttien representaatio luonnosta on kuitenkin mielenkiintoinen. Ne esittävät eläinten 

maailman usein toiminnantäytteisenä selviytymistarinana, vaikka todellisuudessa eläinten elämä 

näyttäytyisikin pääasiassa tylsänä makoiluna. Mielessämme olemme ehkä erottaneet eläintarhojen 

passiiviset eläimet luontodokumentin aktiivisista serkuistaan, koska emme tunnista lajeja käytöksel-

tään samoiksi (Bousé 2000: 5).  

 

Käytän läpi tutkimukseni käsitettä luontodokumentti, jolla tarkoitan kaikkia ei-fiktiivisiksi tarkoitet-

tuja luontoa kuvaavia ohjelmia, olivatpa ne sitten televisioon tai elokuvateatterilevitykseen tehtyjä. 

Määrittelen käyttämäni käsitteen sen takia, että monet tutkijat ovat suorastaan vastaan ajatusta, että 

luontodokumenteista puhutaan dokumentteina. Muun muassa Derek Bousé (1998: 116) argumentoi, 

että läheskään kaikkia luontoelokuvia ei voida sanoa dokumenteiksi viihteellisyyden voittaessa 

opettavaisuuden ja informatiivisuuden attribuutit, joilla dokumentteja yleisesti voidaan kuvailla. 

Bousé (2000, 1998) itse puhuu luontodokumenteista termillä 'wildlife film', mutta tässä tutkimuk-

sessa käytän suomenkieleen vakiintunutta sanaa luontodokumentti.  

 

Dokumentti-problematiikan lisäksi olen kiinnostunut myös luontodokumentin eläimistä. En kuiten-

kaan lähde tekemään tutkimusta luonnontieteellisistä lähtökohdista, vaan tarkastelemalla luontodo-

kumenttia mediaesityksenä. Olen kiinnostunut niistä representaatioista, joita luontodokumentti 

luonnosta esittää. Katsojahan voi kokea luontodokumentit erittäin tunteikkaina, ja eläimiin voi jopa 

tuntea samaistuvansa. Jan-Christopher Horakin (2006: 46–462) mielestä luontodokumenteissa käy-

tetyt optiset temput auttavat katsojaa luomaan keinotekoisen tunteellisen siteen dokumentin eläi-
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miin. Luontodokumentit eroavat perinteisenä pidetyistä dokumenteista ja ne muistuttavatkin ehkä 

enemmän Disney-piirrettyjä söpöine eläinhahmoineen. (Emt. 466).  

 

1.1. Tutkimuskysymykset 

 

Olen kiinnostunut luontodokumentin ja perinteisen dokumentin eroavaisuuksista. Luontodokument-

ti ajatellaan erilliseksi dokumentin alagenreistä ja mielenkiintoista onkin, että monet pitävät luonto-

dokumenttia enemmän fiktiivisenä esitystapana, kuin todellisuutta kuvaavana luonnon dokumen-

tointina. Varsinainen tutkimusongelmani on se, millaisia luontodokumentin eläimet ovat. Mielestäni 

tällä kysymyksellä pääsen käsiksi luontodokumentin ytimeen ja lopulta kysymykseen luontodoku-

mentin suhteesta todellisuuteen. David P. Pierson (2005) on käsitellyt samankaltaisia teemoja tut-

kimuksessaan eläinmaailman representaatioista Discovery Channelin luonto-ohjelmissa. Tutkimus-

ongelmani lisäksi esille nousee useampia tutkimuskysymyksiä, jotka auttavat minua hahmottamaan 

luontodokumenttien representoimaa maailmaa. Tässä tutkimuksessa pyrin saamaan vastauksen seu-

raaviin kysymyksiin. 

 

1. Inhimillistetäänkö luontodokumentin eläimiä?  

2. Mikä on faktan ja fiktion suhde luontodokumentissa?  

3. Miten narratiivisuus näkyy luontodokumentissa? 

4. Millainen on luontodokumentin suhde todellisuuteen?  

 

 

Ensimmäinen kysymys nousee tärkeimmäksi, koska tutkimalla eläinten inhimillistämistä pääsen 

suoraan käsiksi tutkimusongelmaani. Eläinten inhimillistäminen on myös kytköksissä siihen, mil-

lainen faktan ja fiktion suhde luontodokumentissa on sekä mikä lopulta on luontodokumentin suhde 

todellisuuteen. Voidaan ajatella, että luonnon inhimillistäminen muuttaa luontodokumenttia fiktiivi-

semmäksi ja sen suhde todellisuuteen muuttuu etäisemmäksi.  
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1.2. Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimukseni etenee teorialukujen kautta niiden pohjalta tehtävään analyysilukuun. Teoria etenee 

yleisemmästä tarkemmin rajattuun, joten viimeisimmissä teorialuvuissa käsittelen tämän tutkimuk-

sen avainkäsitteitä. Avaan ensin toisessa pääluvussa perinteisen dokumentin piirteitä ja dokument-

tielokuvaan liitettävää käsitteistöä. Kolmannessa luvussa käsittelen Hollywood-elokuvaa, koska 

tutkimukseni kannalta on tärkeää ymmärtää, mitä Hollywood-kerronnalla tarkoitetaan ja miten sitä 

voidaan tukea musiikin keinoilla.  
 

Luvussa 4 syvennyn luontodokumentin historiaan, josta käy ilmi luontodokumentin erilaisuus suh-

teessa perinteiseen dokumenttiin ja vaiheet, joissa Hollywoodin sekä Disneyn vaikutus muokkaa 

luontodokumenttia fiktiivisen elokuvan esittämisen keinoilla. Samassa luvussa keskityn myös tar-

kastelemaan Disney-animaatioita, joilla on ollut suuri vaikutus eläinten fiktiiviseen kuvaamiseen. 

Disney siirsi eläinaiheensa myös muihin, kuin animoituihin elokuviin ja tuotti näiden rinnalla myös 

dokumentaarisia elokuvia, jotka puolestaan vaikuttivat suuresti luontodokumenttien tyylin muodos-

tumiseen.  

 

Luvussa 5 avaan luontodokumentteja koskevaa ja tutkimukseni kannalta oleellista terminologiaa. 

Luontodokumenttien tarkastelu herättää kysymyksen niiden esittämästä todellisuudesta. Mediasisäl-

töjä tarkasteltaessa tulee muistaa aina representaation käsite, sillä myös luontodokumentti voi olla 

ainoastaan esitys luonnosta. Representaation ja simulaation käsitteitä avaan Jean Baudrillardin ajat-

telun avulla. Bousé liittää Baudrillardin teorian representaatiosta luontodokumenttiin sivulta 28 löy-

tyvän kaavion avulla. Viimeisessä teorialuvussa keskityn tutkimukseni avainkäsitteeseen eli antro-

pomorfismiin. Tässä luvussa esittelen erilaisia tapoja määritellä ja nähdä antropomorfismi. Käsitte-

len myös muun muassa eläinten tunteita sekä neoteniaa, joka usein liitetään antropomorfismista 

käytyyn keskusteluun. Analyysiluvussa 8 jaan analyysin kolmeen osaan ja tarkastelen luontodoku-

mentin antropomorfismia, narratiivin rakentumista sekä musiikin käyttöä luontodokumentissa.   
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2. PERINTEINEN DOKUMENTTI 

 

Voimme tunnistaa perinteisen dokumentin sellaisen nähdessämme. Tämä johtuu siitä, että doku-

menttielokuviin liittyvät tietyt konventiot ja toimintatavat sekä tekniset käytännöt, jotka erottavat 

dokumenttielokuvat muista elokuvista. (Spence & Navarro 2010: 113) Perinteinen määritelmä do-

kumenttielokuvalle on, että se on todellisuutta kuvaava elokuva, jossa ei ole käytetty näyttelijöitä ja 

jonka tapahtumia ei ole käsikirjoitettu tai keksitty. (Nummelin 2005: 263) Dokumenttielokuvassa 

järjestyvät tietyt tapahtumat, keskitytään tuomaan esille määrätty aihe ja annetaan vastauksia esitet-

tyihin kysymyksiin. Juuri dokumenttielokuvan rakenteen ansiosta ymmärrämme sitä ja sen viestejä 

(Spence & Navarro 2010: 113). Tutkimuksessani käytän termejä perinteinen dokumentti sekä do-

kumenttielokuva käsitellessäni muita kuin luonnosta kertovia ei-fiktiivisiä elokuvia.  
 

 

2.1. Dokumenttielokuvan määrittelyä 
 

Liikkuvan kuvan juuret ovat dokumenttielokuvassa, sillä ensimmäisenä liikkuvaa kuvaa välineenä 

käytettiin arkipäiväisten asioiden esittämiseen. Lumièren veljekset Auguste Marie Louis Nicolas ja 

Louis Jean voidaan nähdä dokumenttielokuvan isähahmoina. Heidän ensimmäinen elokuvansa Sor-

tie des Usines Lumière à Lyon (työläiset lähtevät Lumière-tehtaasta) 1895., oli vain muutamia 

kymmeniä sekunteja pitkä nauhoitus, mutta silti valokuvan tarkka tallenne oikeasti tapahtuneesta 

tilanteesta. Tallennusta varten kamera on yksinkertaisesti asetettu tehtaan porttien ulkopuolelle työ-

läisten tietämättä ja nauha laitettu pyörimään, jotta tilanne on saatu taltioitua. (Bagh 2002: 50) 

Myöhemmin veljekset kuvasivat muun muassa junan saapumista asemalle ja oman perheensä intii-

mejä hetkiä, kuten lapsen syöttämistä. (Emt.) Tämän päivän dokumenteissa kyse on kuitenkin pal-

jon muustakin kuin pelkästään yksinkertaisista tallenteista, joissa esitetään pala todellisuudesta. 

Dokumenttielokuvat ovat monimutkaisia ja ne toimivat sekä informatiivisina että provokatiivisina 

esityksinä. Usein niissä tärkeänä pidetään myös sitä, että ne viihdyttävät katsojaa. (Spence & Na-

varro 2010: 2) 

 

Spence ja Navarro (Emt.) esittävät dokumenttielokuvan erottamiseksi fiktio-elokuvista määrittelyn, 

että dokumenttielokuvissa tehdään työtä toden ja todellisen ’actuality’ kanssa. He kuitenkin ottavat 

esille problematiikan määritellä todellinen, sillä todellinen on päättymätöntä ja sitä ei voida ikinä 

täysin representoida. Representaatio on aina selektiivinen näkemys maailmasta ja representaatio 

todellisesta jättää aina jotakin ulkopuolelle. (Spence & Navarro 2010: 2) Dokumenttielokuvien ker-



 9 

ronnalliset käytännöt eivät välttämättä poikkea juurikaan fiktiivisen elokuvan käytännöistä vaan 

niissä on käytössä samat sopimuksen varaiset keinot käsitellä esimerkiksi narratiivin rakennetta 

(Nummelin 2005: 264). Näin esimerkiksi vuoden 1946 jälkeen BBC:n televisioon tuottamat doku-

menttielokuvat olivat lähempänä draamaa kuin dokumenttielokuvaa, koska todellisuutta kuvattiin 

palkattujen näyttelijöiden avulla. Esimerkiksi dokumenttielokuvat, jotka käsittelivät tuomioistuin-

käsittelyjä olivat usein kuvitettu tällä tavoin. Dokumenttielokuvien asemaa onkin niiden historian 

aikana kyseenalaistettu, koska ne eivät käsittele uutisia, eivätkä muita ajankohtaisia aiheita. Uutisis-

sa ja ajankohtaisissa aiheissa on aina vahvasti mukana politiikka, siinä missä dokumenttielokuvat 

pyrkivät pitämään politiikkaan puuttumattoman kantansa. (Tunstall 1993: 33) 

 

Seuraavissa luvuissa käsittelen dokumenttielokuvaan liittyviä käsitteitä. Käyn läpi, minkälainen on 

autenttinen dokumenttielokuva, miten usko dokumenttielokuvan autenttisuuteen luodaan todistei-

den avulla ja miten dokumenttielokuvan auktoriteettiasema muodostuu. Viimeisessä luvussa  

 

 

2.2. Autenttisuus 

 

Yksi kameran tärkeimmistä ominaisuuksista on kyky tallentaa asioita sellaisina kuin ne tapahtuvat. 

Spence ja Navarro (2010: 11) siteeraavat Roland Barthesia, joka sanoo Camera Lucidassa, että va-

lokuvaa ei voi ikinä erottaa sen tarkoitteesta eli siitä, mitä valokuva esittää. Charles Pearce on to-

dennut merkityksiä pohtiessaan valokuvan olevan ikoninen merkki. Näin ollen valokuva muistuttaa 

ikonin tavoin sitä, mitä se esittää. (Spence & Navarro 2010: 15) Valokuvaa on myös juuri näistä 

syistä käytetty paljon tieteen välineenä. Se on mahdollistanut tiedon keräämisen ja uuden tiedon 

löytymisen, josta esimerkkinä voidaan ottaa Edward Muybridgen ottamat valokuvat eläinten liike-

radoista. Liikkuvaa kuvaa ei voida täysin verrata liikkumattomaan valokuvaan, koska liikkuvaan 

kuvaan yhdistyy äänen lisäksi usein myös ajan manipuloiminen. Molempia yhdistää kuitenkin se, 

että ne tallentavat meille tapahtumia, jotka ovat jo tapahtuneet. Kamera toimii näin todistajana ja 

silminnäkijänä, jolloin se saa eräänlaisen auktoriteettiaseman. (Emt. 12–13)  

 

Dokumenttielokuva väittää yleensä kertovansa tapahtumista niin kuin ne ovat tapahtuneet, jolloin 

kuvan ja äänien vakuutetaan olevan paikkansapitäviä ja luotettavia. Dokumenttielokuvissa puhutaan 

todellisista asioista ja käsitellään ihmisiä, jotka jollain tavalla jakavat tai ovat jakaneet saman maa-

ilman, jossa elämme. Näin ollen dokumenttielokuvat liitetään yleisesti yhteen totuuden kanssa. 

(Spence & Navarro 2010: 13) Todentuntu tuo usein viehätyksen fiktiiviseenkin tarinaan, sillä itse-
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kin huomaan ajattelevani elokuvan yhteydessä esitetyn toteamuksen ’perustuu tositapahtumiin’ tuo-

van elokuvalle jonkinlaista lisäarvoa.  

 

Mikä sitten saa dokumenttielokuvan katsojan uskomaan sen autenttisuuteen? Spence ja Navarro 

(2010: 31) listaavat autenttisuuden merkeiksi suoran kontaktin kameraan, kiertelevän narratiivin, 

heikon äänen ja sumuisen tarkennuksen sekä kuvauspäivämäärän tai -ajankohdan ilmaisemisen. 

Katsoja tunnistaa näiden piirteiden ja merkkien avulla kyseessä olevan dokumenttielokuva fiktiivi-

sen elokuvan sijaan. Nämä dokumenttielokuvan käyttämät keinot ovat kuitenkin levinneet myös 

esimerkiksi elokuvantekijöiden käyttöön, jolloin elokuvan realistisuutta yritetään kasvattaa käyttä-

mällä esimerkiksi huteraa käsivaralla heiluvaa kameraa. (Spence & Navarro 2010: 32)  

 

 

2.3. Todisteet 

 

Uskoaksemme dokumenttielokuvan tapahtumiin, on sen tarjottava jonkinlaisia todisteita siitä, että 

näkemämme asiat ovat totta. Juuri todisteiden avulla voidaan todistaa oikeaksi se todellisuus, jota 

dokumenttielokuvassa esitetään (Emt. 38).  

 

Aina kun kamera suunnataan kohteeseensa, tehdään valinta siitä, mitä jätetään kuvan ulkopuolelle. 

Kuva-alueen sivuilta voidaan rajata asioita pois, emmekä voi tietää, mitä kameran takana on. Kame-

ran rajoitteista huolimatta, valokuvalla katsotaan olevan tärkeä asema todistusaineistona esimerkiksi 

rikostutkinnassa. Tästä päästään kuitenkin taas kuvankäsittelyn ja digitaalisen manipuloinnin prob-

lematiikkaan. Tiedämme, että emme voi luottaa siihen, mitä näemme tai kuulemme katsoessamme 

valokuvaa tai liikkuvaa kuvaa. Tästä johtuen dokumenttielokuvan tekijällä on oltava erilaisia todis-

teita ja tapoja käyttää niitä, saadakseen katsojan uskomaan dokumenttielokuvan autenttisuuteen. 

(Spence & Navarro 2010: 39–40) Dokumenttielokuva voi olla myös refleksiivinen, jolloin doku-

menttielokuvan tekijät antavat katsojan tiedostaa miten dokumenttielokuva on tehty ja millaisia 

ratkaisuja sen tekemiseen on käytetty. Koska todisteilla on suuri vaikutus dokumenttielokuvan auk-

toriteetille, voi refleksiivinen dokumenttielokuva kiinnittää katsojan huomion siihen, miten nämä 

todisteet on saatu katsojan nähtäväksi. (Emt. 51) 

 

Todisteiden järjestäminen oikein, tukee dokumentin tarjoamaa informaatiota. Se, miten ja missä 

järjestyksessä todisteet esitetään, on dokumenttielokuvan tekijän tarkassa harkinnassa. Yksi keino 

on käyttää vuorotellen vanhaa arkistokuvamateriaalia ja nykypäivänä kuvattua tuoretta materiaalia, 
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jolloin kaksi eri aikakautena kuvattua materiaaliosuutta muodostaa dialogin. Joissakin tapauksissa 

dokumenttielokuvassa käytetään olemassa olevaa materiaalia sekä sitä varta vasten kuvattua mate-

riaalia. Erilaisia mediatallenteita voidaan myös yhdistellä, jolloin dokumenttielokuvassa voidaan 

esittää esimerkiksi sanomalehtiartikkeleita, valokuvia ja äänitallenteita. (Spence & Navarro 2010: 

40–42) 

 

Tärkeää on myös dokumenttielokuvan todisteiden monipuolisuus. Laajemman kuvan saamiseksi 

aihetta lähestytään eri perspektiiveistä. Henkilöhaastatteluissa voidaan nostaa toisten haastateltavien 

rinnalle vähemmistöjen osapuolia ja tuoda tätä kautta tapahtumat ja aikakausi esille monesta näkö-

kulmasta. (Spence & Navarro 2010: 43) Dokumenttielokuvan tekijän ratkaistavana on kuitenkin 

henkilöiden esiintuomisen problematiikka. Miten esittää haastateltava niin, ettei vaikutelmasta tule 

mieleen uhri, stereotyyppi tai muuten vain haastateltavaa pilkkanaan pitävä? Vaikka esimerkiksi 

Tunstall (1993: 33) esittää, että dokumenttielokuvan tekijät ovat pyrkineet erottautumaan muista 

televisiosisällöistä valitsemalla politiikkaan liittymättömän linjan, ei dokumenttielokuvia tutkiessa 

tule kuitenkaan unohtaa politiikan vaikutusta. Dokumenttielokuvan teossa ovat aina mukana eettiset 

kysymykset, mutta myöskään poliittisia ja ideologisia aiheita ei tulisi sivuuttaa dokumenttielokuvia 

kriittisesti tarkasteltaessa (Nichols 2010: 212).  
 

 

2.4. Auktoriteetti ja vastuu 

 

Dokumenttielokuvan käsitteeseen liittyy vahvasti käsite auktoriteetista. Auktoriteetit antavat usein 

lausuntoja dokumenttielokuvia varten, mutta ennen kaikkea dokumenttielokuva itsessään on usein 

eräänlainen auktoriteetti, jonka takia katsoja uskoo siihen, mitä siinä sanotaan. Silloin, kun doku-

menttielokuvassa on näkyvissä tai näkymättömissä oleva kertoja, voidaan auktoriteetti usein pai-

kantaa tähän henkilöön. Kertoja selostaa katsojan näkemää sekä kertoo lisäinformaatiota, jota katso-

ja ei voi pelkästä kuvasta nähdä. Kaikki dokumenttielokuvat eivät kuitenkaan rakennu kertojan va-

raan, jolloin auktoriteetin löytäminen voi olla hankalampaa. Dokumenttielokuvassa käytetyt todis-

teet kasvattavat uskottavuutta dokumenttielokuvan totuusväittämille ja antavat sille auktoriteettia. 

(Spence & Navarro 2010: 60–61) 

 

Dokumenttielokuvan auktoriteetin lähteitä pohdittaessa voidaan erotella todisteet primäärilähteisiin 

ja sekundäärilähteisiin. Historioitsijat käyttävät näitä käsitteitä erotellessaan lähteitä, joihin useim-

miten lukeutuvat erilaiset kirjoitukset. Primäärilähteellä tarkoitetaan alkuperäistä dokumenttia kun 
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taas sekundäärilähteellä viitataan lähteeseen, jossa on myöhemmin viitattu alkuperäiseen dokument-

tiin. Dokumenttielokuvasta puhuttaessa alkuperäiset videotallenteet voidaan ajatella primäärilähtei-

nä ja asiantuntijalausunnot aiheesta sekundäärilähteinä, koska niissä viitataan historiallisiin tapah-

tumiin ja faktoihin. Dokumenttielokuvan on helpompi saavuttaa sen auktoriteettiasema primääri- 

kuin sekundäärilähteiden avulla. Primäärilähteisiin suhtaudutaan eri tavoin kuin sekundäärilähtei-

siin. Primäärilähde on lähempänä käsiteltävää asiaa ja näin ne tuntuvat luotettavammilta. (Spence & 

Navarro 2010: 62) 

 

On myös ajateltu, että auktoriteetin puuttuminen luo dokumenttielokuvalle sen uskottavuuden. 

1960-luvulla Yhdysvalloissa vahvistui dokumenttielokuvaliike, joka keskittyi historiallisen doku-

menttielokuvan tekemiseen mahdollisimman vähällä väliintulolla. Tämä tarkoitti, että filmille halut-

tiin saada mahdollisimman autenttista materiaalia, yrittämättä muuttaa tapahtumia muuten kuin 

tuomalla paikalle mikrofoni ja kamera. Näissä dokumenttielokuvissa ei myöskään käytetty voice 

over –kertojaa, niiden henkilöhahmoja ei haastateltu, eikä henkilöhahmoihin oltu muullakaan taval-

la juuri kontaktissa. Näin ollen auktoriteetti nähtiin tekijänä, joka olisi etäännyttänyt representaation 

todellisuudesta. (Emt. 67) 

 

Kenen asiaa dokumenttielokuva ajaa ja minkälaisen kuvan se antaa aiheesta katsojalle? Dokument-

tielokuvan vastuuseen kuuluvat monet asiat, joita katsoja ei välttämättä automaattisesti jää pohti-

maan. Dokumenttielokuvalla saattaa olla niin voimakas vaikutus katsojaan, että tämä suorittaa do-

kumenttielokuvan nähtyään ihan konkreettisia tekoja. Nälänhädästä kertova dokumenttielokuva voi 

saada katsojan osallistumaan hyväntekeväisyyteen tai asenne jotakin tiettyä julkisuuden henkilöä 

kohtaan voi muuttua dokumenttielokuvan ansiosta. Dokumenttielokuvan tekijät ovat vastuussa siitä, 

miten siinä esiintyvien ihmisten hyvinvointi otetaan huomioon. Vastuu ja siihen liittyvät kysymyk-

set ovat usein monella tapaa eettisiä. Haastatteluissa ihmisten kaikista henkilökohtaisimmat tarinat 

tuntuvat usein katsojasta mielenkiintoisilta, mutta rajan vetäminen haastatteluihin on dokument-

tielokuvan tekijän tehtävä. Selvästi kyseenalaisia metodeja ovat esimerkiksi kameran ja mikin kät-

keminen haastattelun saamiseksi ihmiseltä, joka ei halua tulla kuvatuksi. (Spence & Navarro 2010: 

83–85) 

 

Dokumenttielokuvan tekijän tulee siis olla tietoinen vastuustaan subjektia sekä yleisöään kohtaan. 

Vaikka dokumenttielokuva voi yrittää esittää yhteiskunnan epäkohtia työväenluokkaa haastattele-

malla, voi dokumenttielokuvan tekijä itse aiheuttaa näiden ihmisten esiintymisen dokumenttieloku-

van määräämässä valossa. Ihmiskohtaloiden kehystäminen johdattelevilla kysymyksillä ja mieliku-
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via herättävällä kuvamateriaalilla johdattaa katsojan näkemään henkilöt esimerkiksi avuttomina ja 

onnettomina. Koska ihmisten ei olla annettu esiintyä omilla ehdoillaan, voi totuus heidän omasta 

minäkuvastaan jäädä täysin kuulematta. Dokumenttielokuvan avulla onnellisista ihmisistä voidaan-

kin maalata kuva uhreina. (Spence & Navarro 2010: 88) Näin ollen dokumenttielokuvan katsojan 

tuleekin pohtia, kenen näkökulmasta tarinaa kerrotaan ja kenen totuudesta dokumenttielokuvassa on 

kyse.  

 

Vaikka luontodokumentin ja perinteisen dokumentin samankaltaisuutta vastaan argumentoidaankin, 

voidaan luontodokumenttia kuitenkin tarkastella suhteessa perinteisen dokumentin käsitteistöön. 

Siinä missä perinteisen dokumentin, myös luontodokumentin katsoja haluaa uskoa luontodokumen-

tin autenttisuuteen ja ajatella kuvaajien olleen todistajina oikeille tapahtumille. Useille luontodoku-

menteille auktoriteetin luo kertoja, joka joissain tapauksissa esiintyy jopa kameran edessä katsojan 

nähtävillä. Dokumenttielokuvan vastuuta pohdittaessa suhteessa luontodokumenttiin herää mielen-

kiintoisia kysymyksiä. On selvää, että vastuuseen liittyy se, että luontodokumenttia kuvatessa eläi-

miä ei satuteta tai kohdella muuten kaltoin, mutta voidaanko esimerkiksi ajatella, että olisi mahdol-

lista kuvata eläimet niille epäsuotuisassa valossa. Jos asiaa pohtii pidemmälle, päästään antropo-

morfismin problematiikkaan. Voidaanhan ajatella, että dokumentin avulla valkohai saadaan näyttä-

mään Tappajahai-elokuvan mukaiselta raa’alta ja laskelmoivalta tappajalta sen sijaan, että se esitet-

täisiin vaistojensa varassa toimivana kunnioitettavana luontokappaleena. 
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3. FIKTIIVINEN ELOKUVA 

 

Aiemmassa luvussa keskityin dokumenttielokuvan piirteisiin. Tässä luvussa esittelen fiktion piirtei-

tä etenkin narratiivisuuden standardeja luoneen Hollywood-elokuvan näkökulmasta. Luvussa 4 jat-

kan aiheesta edelleen Disneyn studioiden tuotannon avulla. Hollywood loi klassisella kaudellaan 

suunnan ja eräänlaisen standardin fiktiiviselle elokuvalle. Jouko Aaltonen (2006: 32) toteaa, että 

yleisesti voidaan ajatella, että esittämisen keinot ovat dokumenttielokuvalla ja fiktiivisellä elokuval-

la samat: ääni ja liikkuva kuva. Olennainen eroavaisuus on kuitenkin jäljittelyn kohteessa. Doku-

menttielokuva jäljittelee todellista sosiaalishistoriallista maailmaa ja fiktiivinen elokuva kuvitteel-

lista, mahdollista maailmaa. (Emt.) 
 

 

3.1. Narratiivi 

 

Narratiivin käsitteellä tarkoitetaan tarinaa ja tarinallisuutta. Tarina voidaan muodostaa visuaalisesti 

tai puheen keinoilla. Narratiivi on tietyssä ajassa ja paikassa tapahtuvien tapahtumien ketju, joiden 

välillä vallitsee kausaalinen suhde. Narratiivilla on alku, josta päädytään keskikohdassa tapahtuvien 

erilaisten muutosten ja tapahtumien kautta uuteen tilanteeseen ja loppuun. Yleensä narratiiveista 

puhuttaessa tarkoitetaan fiktiivisiä tarinoita, kuten elokuvia. David Bordwell ja Kristin Thompson 

kuitenkin huomioivat, että narratiivilla voidaan viitata myös dokumentteihin, silloin kun niissä on 

valittu narratiivinen muoto retorisen muodon sijaan. (Bordwell & Thompson 1990: 54–55) Retori-

sen muodon avulla yleisön halutaan muodostavan mielipiteitä käsiteltävästä asiasta ja tämän muo-

don avulla katsojaa voidaan yrittää vakuuttaa ottamaan tietty kanta. Retorinen muoto argumentoi ja 

käsittelee ihmisten uskomuksia, joten sitä käyttävät elokuvat ovat usein myös ideologisia. Koko-

naisvaltaisimmin retorista muotoa käytetään mainoksissa, jotka suostuttelevat ja argumentoivat saa-

dakseen katsojan äänestämään tai ostamaan mainostetun tuotteen. (Emt. 99) 

 

Bordwell ja Thompson (1990: 54) näkevät narratiivin fundamentaalisena tapana ajatella ja hahmot-

taa maailmaa. Ihminen järjestää usein tapahtumat tarinoiksi päässään huolimatta siitä, ajatteleeko 

hän näkemiään unia vai taidenäyttelyssä näkemiään maalauksia. Näin ollen narratiivi ei ole ainoas-

taan esittämisen keino, vaan se myös jäsentää ajatteluamme ja arkisia kokemuksiamme. Mielestäni 

Bordwellin ja Thompsonin ajatus tulee pitää mielessä myös tämänkaltaisen tutkimuksen kohdalla. 

Luontodokumenteista löytyy keinoja, joilla narratiivia viedään tietoisesti haluttuun suuntaan, mutta 

jokainen katsoja muodostaa myös omassa mielessään tapahtumille syy- ja seuraussuhteita. Kertoja 
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on yksi tarinaa eteenpäin vievistä keinoista, mutta katsoja tekee myös ilman kertojan apua tarinalli-

sia tulkintoja. Jos esimerkiksi ensin näytetään hiipivä kettu ja tämän jälkeen nopea otos kaniinista, 

ennen kuin siirrytään seuraavaan kohtaukseen, voi katsoja mielessään ajatella kaniinin joutuneen 

ketun päivälliseksi, vaikka tätä ei olisi luontodokumentissa suoraan näytettykään. 

 

Seuraavassa luvussa avaan klassisen Hollywood-elokuvan kerrontaa, sillä klassista tyyliä pidetään 

edelleen eräänlaisena normina elokuvan kerronnalle. Myös luontodokumentin tyyliä ja kerrontaa 

verrataan usein Hollywood-elokuvaan.  

 

 

3.1. Klassisen Hollywood-elokuvan kerronta 
 

Kun puhutaan klassisesta Hollywood-elokuvasta, klassisella viitataan usein ajallisesti aikakauteen 

1920-luvulta aina 1960-luvun alkuun. Tuolloin Hollywood-elokuva eli niin sanottua kulta-aikaa, 

jolloin isoilla elokuva-studioilla oli valtaa paitsi elokuvien tuotannon, myös niiden jakelun ja esit-

tämisen suhteen. Isoimmat elokuvastudiot muodostivat studiosysteemin, johon kuuluvien studioi-

den sisällä vallitsi tarkka hierarkkinen työnjako. (Geoff 2002: 5–6) Studiosysteemiä saadaan kiittää 

elokuvakerronnan sääntöjen syntymisestä ja samat säännöt määrittävät elokuvia ympäri maailman 

(Nummelin 2005: 157). Klassisesta kerronnasta tai klassisesta Hollywood-kerronnasta puhuttaessa 

tarkoitetaan myös klassisen aikakauden jälkeen tehtyjä elokuvia, jotka noudattavat tuona aikana 

syntyneitä kerronnan normeja. (Bordwell 2006: 5) Klassisen kauden aikana käyttöön otettiin filmi-

tähtijärjestelmä, lajityyppijärjestelmä eli genret, äänitekniikka, väritekniikka, laajakangastekniikka 

sekä klassinen elokuvakerronta. Normitettua Hollywood-elokuvaa pidettiin kaavamaisena ja sään-

nöstö vaikutti niin elokuvantekijöihin kuin tapaan katsoa elokuvia (Nummelin 2005: 157–158). 

Voidaan kuitenkin pohtia, kuinka paljon näitä klassisen elokuvan kerronnan sääntöjä nykyelokuvis-

sa noudatetaan, sillä ohjaajat saattavat pyrkiä erottautumaan joukosta esimerkiksi leikkaussääntöjä 

vastaan kapinoimalla. 

 

Tärkeimpänä piirteenä klassisen Hollywood-elokuvan kerronnassa voidaan pitää, melko vakiintu-

nutta käytäntöä, että elokuvissa on selkeä tarina. Elokuvalla tulisi näin olla selkeä alku ja tarinan 

kaaren kautta sen tulisi päättyä selvään loppuratkaisuun. Yleisesti selkeään kerrontaan kuuluu myös 

se, että elokuvan hahmoilla on motiivit teoilleen. (Nummelin 2005: 165) Yleisesti ottaen klassisia 

Hollywood-elokuvia yhdistää se, että ne ovat kuvattu ja kasattu yhtäjaksoisen leikkaamisen käytän-

töjä mukaillen. Elokuvissa on käytetty vaihtelevia kuvakulmia, kuvakokoja ja liikettä, jotta katsojal-
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le muodostuisi kokonaisvaltainen kuva elokuvan toiminnallisuudesta ja tapahtumista. Kokonaisuu-

della tavoitellaan ideaaliperspektiiviä elokuvan avainkohtausten seuraamiseen. Suurimmassa osassa 

valinnoista pyritään johdonmukaisuuteen. (Geoff 2002: 4) Kerronnassa käytetään kuvan ja vastaku-

van periaatetta. Jos näytetään kuva naisen kasvoista, leikataan tämän jälkeen samankokoiseen ku-

vaan miehen kasvoista. (Nummelin 2005: 165) Ennen lähikuvia katsojalle näytetään laajempi nä-

kymä, jonkinlainen yleiskuva elokuvan hahmosta miljöössään. Hollywood-elokuvien selkeyttä li-

säämään kehitettiin 180 asteen sääntö, jonka mukaisesti kameran tulee pysyä kuvitteellisen viivan 

yhdellä puolella, kun kohtausta ja toimintaa kuvataan. Tämä sääntö auttaa säilyttämään tilan ja 

suunnan johdonmukaisuuden, jolloin kuvaustekniikka jää katsojalle toissijaiseksi sen ollessa huo-

maamatonta ja katsojan täysi keskittyminen tarinaan mahdollistuu. (Geoff 2002: 4) 

 

Klassisen Hollywood-elokuvan kerronnassa käytetään erilaisia leikkaustekniikoita, jotka linkittävät 

edellisen kuvan seuraavaan. Eyeline match –leikkauksessa katsojalle näytetään ensin lähikuvassa 

silmät ja katse, jonka jälkeen leikataan katseen kohteena olevaan objektiin. Näin saadaan katsojalle 

aikaan tunne, että jotain katsotaan, vaikka tätä ei näytettäisikään yleiskuvassa, jossa kaksi hahmoa 

on yhtä aikaa kameran edessä. (Geoff 2002: 4) Selkeyden ja jatkuvuuden vuoksi peräkkäin leikatut 

henkilökuvat eri ihmisistä ovat myös samankokoisia, jolloin vaikutelma hahmojen välisestä kom-

munikoinnista vahvistuu (Nummelin 2005: 165). Match-on-action –leikkauksessa puolestaan toi-

minta jatkuu myös seuraavassa otoksessa. Esimerkiksi musiikkivideoissa tätä leikkaustekniikkaa 

käytetään paljon, jotta videon rytmi pysyisi musiikin tahdissa. Erilaisten leikkaustekniikoiden tar-

koituksena on tehdä elokuvan katsomisesta katsojalle mahdollisimman helppoa. (Geoff 2002: 4)  

 

Klassisen Hollywood-elokuvan narratiivit muodostuvat elokuvan kohtausten avulla. Kohtauksia 

hallitsee vahvat syy- ja seuraussuhteet, eikä tarinassa kerrota merkityksettömiä juonenkäänteitä. 

(Geoff 2002: 4) Karkeasti voidaankin todeta, että jokaiselle elokuvan alkupuolellakin esitetylle ku-

valle löytyy todennäköisesti tarkoituksensa viimeistään elokuvan loppupuolella.  

 

1960-luvulla ja etenkin 1970-luvun loppupuolella studiojärjestelmä romahti ja myös Hollywood-

kerronta muuttui. Suuren budjetin kassamagneettielokuvat syntyivät. (Bordwell 2006: 5) Bordwell 

(Emt.) ottaa esille Thomas Schatzin huomion elokuvien muuttumisesta 1970-luvun loppua kohden 

kasvavassa määrin juonivetoisiksi, verisemmiksi, nopeatahtisemmiksi, erikoistehosteisemmiksi 

sekä yhä nuoremmalle yleisölle suunnatuiksi. Bordwell (2006: 5) pohtii myös, missä määrin eloku-

van muuttuminen yhä vain suuremmaksi visuaaliseksi spektaakkeliksi on horjuttanut perinteistä 

tarinankerrontaa. 
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3.2. Elokuvamusiikki ja äänet 

 

Musiikilla on suuri merkitys elokuvan tunnelman luojana. Klassisessa Hollywood-elokuvassa pai-

notus ei kuitenkaan ole musiikilla sen vähempää kuin kuvillakaan, vaan kuvia ja musiikkia tärke-

ämpää on narratiivi, jota tukemaan myös elokuvan musiikki on tehty (Geoff 2002: 4). Musiikki on 

ollut mukana elokuvan kehittyessä aina sen alkuaskelista 1800-luvun lopusta lähtien. Musiikkia 

alettiin kuitenkin säveltää elokuvia varten vasta hieman myöhemmin. 1912 Max Winkler lähestyi 

Universal tuotantoyhtiötä ideallaan valmistaa merkityt elokuvakäsikirjoitukset, jotta musiikin sävel-

täminen elokuvakohtaisesti olisi mahdollista. Näin säveltäjälle voitiin antaa vihjeitä paitsi tunneti-

loista, mutta myös sävellyksen tyylistä ja voimakkuudesta, esimerkiksi sanoilla kliimaksi, jännitys, 

intohimo. (Armstrong 2008: 74) Varsinaisena käännöskohtana elokuvamusiikin historiassa voidaan 

pitää itävaltalaissyntyisen Max Steinerin tuloa Hollywoodiin. Steinerin elokuvalle Symphony of Six 

Millions (1932) menestyksekkäästi säveltämä taustamusiikki sai aikaan elokuvastudioiden heräämi-

sen sävelletyn musiikin merkitykselle. (Tonks 2001: 9) 1970-luvulla klassisen sävelletyn elokuva-

musiikin rinnalle tulivat jo olemassa olevat populäärimusiikin kappaleet, joita ryhdyttiin käyttä-

mään elokuvissa. 1980-luvulla tämä trendi näkyikin monessa elokuvassa, kuten The Big Hill 

(1983), Good Morning Vietnam (1987) ja Dirty Dancing (1987). (Barron & Inglis 2009: 11)  

 

Elokuvan äänet ja visuaaliset elementit toimivat yhdessä musiikin ja äänten kanssa muodostaen 

yhtenäisen kokonaisuuden. Thomas van Order (2009: 14) siteeraa Mary Ann Doanea, joka on to-

dennut, että Hollywood-elokuvan tekijöiden suurimpana prioriteettina tuntuu olevan häivyttää tek-

niikka mahdollisimman huomaamattomaksi. Tällä Doane tarkoittaa sitä, että klassisessa Holly-

wood-elokuvassa katsojan ei tulisi huomata ääniraidan eteen tehtyä työtä, vaan kaiken tulisi kuulos-

taa niin luonnolliselta, ettei siihen kiinnitä edes huomiota.  

 

Puhuttaessa elokuvan äänimaailmasta käytetään kahta termiä: diegeettinen ja ei-diegeettinen ääni. 

Diegeettisellä tarkoitetaan ääntä, joka kuuluu elokuvan kuvitteellisessa maailmassa ja jonka siis 

myös elokuvan hahmot kuulevat. Ei-diegeettinen ääni puolestaan kuuluu kohtauksessa ainoastaan 

katsojalle ja sitä on useimmiten kaikki elokuvassa kuuluva musiikki (lukuunottamatta vaikkapa 

radiossa soivaa musiikkia). (Bacon 2005: 426) Elokuvan ääniraitaa eli kaikkia elokuvassa kuuluvia 

ääniä voidaan kutsua elokuvan mise-en-bandeksi. Mise-en-bande-analyysi tutkii elokuvan ääni-

raidan muodostavien komponenttien keskinäistä vuorovaikutusta ja rakentumista. Elokuvamusiikin 

säveltäminen ja tutkiminen eroavat tavallisen musiikin säveltämisestä. Vaikka säveltäjällä onkin 
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käytettävissään erilaisia termejä, kuten pianissimo ja fortissimo ilmaisemaan esimerkiksi sävellyk-

sen voimakkuutta, ei nuoteista käy kuitenkaan ilmi elokuvamusiikille tärkeät suhteet elokuvan 

muuhun äänimaailmaan. Elokuvan äänimaailman on tarkoitus toimia saumattomasti yhteen, jolloin 

oikealla hetkellä musiikki on vaimeampaa kuin erikoistehosteiden pauke tai puhuttu dialogi ja toi-

sinpäin. (Altman, Mcgraw & Tatroe 2000: 341–342)  

 

Yhdessä kameran asettelun, editoinnin, valaisun ja näyttelemisen kanssa elokuvamusiikilla on vah-

va konnotatiivinen tehtävä elokuvan mielialojen välittäjänä, sekä katsojan katseen ohjaajana. Paul 

Tonks (Emt. 7-9) nimittää elokuvien musiikkia näkymättömäksi narratiiviseksi ääneksi, joka ilmoit-

taa kaikesta, mitä katsojan tulee elokuvaa katsoessaan tuntea. Musiikilla voidaan vahvistaa eloku-

van toimintaa ja dialogia tai se voi toimia ristiriidassa siihen nähden, mitä elokuvassa visuaalisesti 

tapahtuu. Esimerkiksi kauhuelokuvissa pelkkä oven avaaminen saadaan vaikuttamaan katsojasta 

pelottavalta, kun musiikin avulla kohtaukseen luodaan jännitettä. (Emt.) Myös Annabel J. Cohen 

(2000: 361) toteaa elokuvamusiikin luovan merkityksiä katsojalle. Cohen katsoo elokuvamusiikin 

herättävän katsojassa tunteiden lisäksi assosiaatioita tämän omaan elämään. Katsojan henkilökoh-

taisten muistojen ohella elokuvamusiikki kytkee elokuvan kohtaukset toisiinsa ja muistuttaa eloku-

van aiemmista tapahtumista. 
 

Musiikin vaikutusta katsojaan on tutkittu erilaisilla kognitiivisen psykologian testeillä. Tärkeitä 

tekijöitä merkitysten syntyyn ovat musiikin tempo ja sävelkorkeus. Lectionary of Music (1989) 

määrittelee tempon seuraavasti. Tempo on musiikkitermi ja sillä tarkoitetaan musiikkikappaleen 

nopeutta. Tempoa voidaan ilmaista myös täsmällisesti lukuna, jolloin tempo 100 tarkoittaa sataa 

iskua minuutissa. (Slonimsky: 467–468) Tempon ja sävelkorkeuden vaikutusta on tutkittu esimer-

kiksi testillä, jossa koehenkilöille on näytettiin animaatiota pomppivasta pallosta taustallaan toistu-

va musiikki. Variaatioina käytettiin nopeassa tempossa korkealle pomppivaa palloa, jonka taustalla 

soi sävelkorkeudeltaan korkea musiikki sekä hitaasti matalalle pomppivaa palloa, taustamusiikki-

naan sävelkorkeudeltaan matala musiikki. Ensimmäinen nopeasti pomppiva pallo tulkittiin testissä 

iloiseksi, kun taas hitaasti ja matalalle pomppiva pallo surulliseksi. Ja vaikka testi toistettiin niin, 

että pallon liike pysyi samana kahdessa eri animaatiossa, joissa ainoastaan musiikkia vaihdettiin, 

yleisön reaktio kohdistui musiikin luomaan mielikuvaan, vaikka testiin osallistuneita pyydettiin 

kiinnittämään huomionsa ainoastaan palloon. Cohen ottaa esille myös kiinnostavan testiesimerkin, 

jonka tuloksena huomattiin, että musiikki vaikutti myös luontokohtauksen tulkintaan. Musiikkia 

vaihtamalla testiyleisön mielipide muuttui siitä, leikkivätkö vai tappelevatko kohtauksessa esiinty-

neet kaksi sutta. (Cohen 2000: 362–364) 



 19 

 

Luontodokumenteissa katsojaa ohjaa usein voice over -kertoja eli kuvakerronnan päälle äänitetty 

kertojan ääni. Hollywood-elokuvassa voice over -kertojaa käytetään tukemaan elokuvan tunnelmaa 

ja kertomaan kerronnallisia ratkaisuja kuten takaumia, jotka voivat muuten jäädä katsojalle epäsel-

viksi. Perinteisessä klassissessa Hollywood-kerronnassa voice overin käyttö on kuitenkin harvinai-

sempaa ja se onkin yksi modernistisen, Hollywood-elokuvan kerrontaa rikkovan, elokuvan piirteis-

tä. (Nummelin 2005: 219) 

 

 

3.3. Katse ja lähikuva eläinaiheisissa Hollywood-elokuvissa 

 

Bousé (2003) huomioi, että luontodokumenteissa käytetään paljon lähikuvia. Teoksessa Cinema 

Studies: the Key Concepts lähikuvaa määritellään otoksi, jossa kameran rajaama subjekti täyttää 

koko kuvaruudun. Lähikuva voi näin konnotoida läheisyyttä ja yhteyttä lähikuvassa esitetyn henki-

lön mieleen. Lähikuvalla voidaan myös tuoda esille yksittäisen hahmon tärkeys tietyssä kohtaukses-

sa tai tärkeänä osana juonen rakentumisessa. Elokuvissa lähikuvia käytetään siis erityisesti juonen 

eteenpäin kuljettamisessa, jolloin lähikuva jostakin esineestä yleensä osoittaa sen merkityksellisyy-

den elokuvan myöhemmässä vaiheessa. (Hayward 2000: 328)  

 

Kehittyneen kuvaustekniikan avulla myös villejä eläimiä pystytään kuvaamaan lähikuvissa ja näin 

lähikuvat muodostavat tärkeän tehokeinon myös luontodokumenteissa. Bousén (2003: 124) mukaan 

etenkin tunteita herättävät lähikuvat (emotional close-ups) vetoavat usein luontodokumentin katso-

jaan näyttäen lähikuvissa eläinten kasvot ja suuret silmät. Bousé tulkitsee luontodokumenttien 

omaksuneen muodollisen paradigman Hollywoodilta, jonka valossa lähikuvia käytetään muun mu-

assa hahmojen luomiseen, tarinan ja hahmojen kommunikaatioon sekä intiimien tunteiden esille 

tuomiseen. Lähikuvilla hahmo saadaan myös vaikuttamaan osalliselta tapahtumiin sekä reagoimaan 

muihin luontodokumentin eläinhahmoihin. (Bousé 2000: 29) Monet tutkimukset osoittavat, että 

katsojat tuntevat vahvoja tunnekuohuja ja samaistumista katsoessaan ihmisiä lähikuvissa television 

välityksellä. On kuitenkin vaikeaa todistaa, pätevätkö samat säännöt henkilökohtaisesta tilastamme 

myös villieläimiin. Television välityksellä eläimet ovat lähikuvissa yhtä etäällä, kuin puhe-

etäisyydelle henkilökohtaiseen tilaamme päästetty läheinen ihminen, joten voisi ajatella että vil-

lieläimen näkeminen yhtä läheltä aiheuttaisi katsojassa epämukavan tunteen. Sen sijaan, että eläimet 

lähikuvissa olisivat aiheuttaneet pelokkaan tai kunnioitusta herättävän vaikutelman, ovat ne saaneet 

ihmiset hakemaan kontaktia villieläinten kanssa. Joistain tapauksista käy myös ilmi, että villieläimiä 
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ei osata ajatella vaarallisina petoina, jollaisia ne oikeasti ovat, koska ne on koettu hellyyttäviksi 

luontodokumenteissa, esimerkiksi pentujaan hoivatessaan. (Bousé 2000: 29–30) 

 

Myös Jonathan Burt (2002: 62–63) on käsitellyt katseen ja eläimen silmän esittämistä erikoislähi-

kuvassa. Burt nostaa esimerkikseen eläinaiheiset Hollywood-elokuvat Free Willy (1993) ja The 

Horse Whisperer (1998). Burt näkee katseen merkitsevän useissa eläintarinoissa yleisen tiedostami-

sen ja ihmis- ja eläinhahmon keskinäisen kunnioituksen lisäksi paljon muutakin. Free Willyssä Burt 

huomioi katseeseen liitettävän maagisia elementtejä. Elokuvassa valaan katseen sanotaan porautu-

van syvälle ihmisen sieluun, jolloin myös katsoja alkaa etsiä valaan katseesta merkitsevyyttä ja sa-

nomaa. Valaalle annetaan katseen voimalla mieli ja persoonallisuus. Free Willyssä valas ja poika 

identifioidaan samanlaisiksi ongelmatapauksiksi, jotka eivät päästä muita lähelleen kokemiensa 

menetysten takia. Elokuvassa katsojan annetaan ymmärtää, että Willy-valas tietää olevansa saman-

lainen elokuvan pojan kanssa näiden vaihtamien katseiden avulla. Burt esittää, että silloin kun nar-

ratiivin hahmolla ei ole keinoja kommunikoida sanallisesti, luonnollisin keino esittää hahmon tun-

temuksia esimerkiksi menetyksestä, on turvautua katseeseen, kosketukseen ja elekieleen. (Emt.) 

Burtin elokuva-analyysista on luettavissa, että sanoihin kykenemättömän eläimen katseella ja sil-

mästä kuvatuilla lähikuvilla on yhteys eläimen inhimillistämiseen. Pojan ja valaan välinen kommu-

nikointi tapahtuu pelkän katseen välityksellä ja näin kahden eri lajin välille kehitetään visuaalisin 

keinoin yhteinen kieli.  
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4. LUONTODOKUMENTTI  
 

Jo Edward Muybridgen valokuvaten tehdyissä tutkielmissa eläinten liikkeestä, on havaittavissa nar-

ratiivinen motiivi ja halu saada lisää informaatiota. Kameratekniikan kehittyminen mahdollisti liik-

keen pysäyttämisen, ja kun kuvia otettiin useita peräkkäin, voitiin esimerkiksi nähdä hevosen jalko-

jen liikerata ravissa tai laukassa. Muybridgen 1880-luvulla ottamista valokuvista ei mennyt kuin 

vuosikymmen, kun liikkuva kuva saatiin käyttöön ilmaisukeinona. Informaation esittäminen narra-

tiivisin elementein on ollut osa ihmistä jo tämän esihistorian luolamaalauksista asti, joten on kai 

vain luonnollista, että niinkin ilmaisuvoimainen keino kuin liikkuva kuva oli kuin tehty narratiiveja 

varten. (Bousé 2000: 19) 

 

Tässä luvussa kerron luontodokumentin kehittymisestä ja niistä vaiheista, jotka ovat olleet osallisi-

na luontodokumentin piirteiden ja narratiivisen kerronnan syntyyn. Otan vielä lähempään tarkaste-

luun Disneyn merkityksen luontodokumenteille, sillä Disney on vaikuttanut voimakkaasti luonto-

dokumentin kerronnan keinoihin sekä eläinten esittämiseen.  

 
 

4.1. Luontodokumentti vai luontoelokuva? 

 

Luontodokumentin historian voidaan katsoa ulottuvan aivan 1800-luvun lopulle, jolloin eläimistä 

kuvattiin dokumentaarisia lyhytelokuvia eläintarhaolosuhteissa. Muun muassa Oskar Messter, joka 

oli johtava saksalainen elokuvatuottaja, teki lyhyitä dokumentteja aiheenaan eläintarhan eläimet. 

(Horak 2006: 462) Messter myös nimesi dokumenttinsa painottaen niiden tapahtuvan eläintarhassa: 

Junge Löwen im Zoologischen (1897) (Nuoret leijonat Berliinin eläintarhassa), Die zahmen Affen 

mit ihrem Wärter (1897) (Kesyt apinat kouluttajansa kanssa) ja Der dressierte indische Elephant 

(1897) (Koulutettu intian norsu). Näissä dokumenteissa ei yritetty piilotella eläinten eloa vankeu-

dessa, vaan esittää ihmisille kiinnostavia näkymiä harvinaisista eläimistä. Kuvauskaluston kehitty-

mättömyys vaikutti eläintarhojen käyttöön dokumenteissa, sillä pitkälle kohdentavia telezoom-

linssejä ei oltu vielä keksitty. Eläintarhoja pidettiin hyvinä paikkoina tehdä dokumentteja, koska 

kuvaaminen oli helppoa ja käytännöllistä ja tämän lisäksi osa kuvaajista luuli eläinten käyttäytyvän 

eläintarhaoloissa villien lajitoveriensa tavoin. Joskus yleisölle haluttiin antaa vaikutelma, että do-

kumentin eläimet olisivat villejä, jolloin totuus eläintarhaoloissa kuvaamisesta jätettiin kertomatta, 

kuten esimerkiksi The Monkey's Feast (1896) dokumentin kohdalla. (Horak 2006: 463)  
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Näiden lyhyiden elokuvien jälkeen yleisöä alkoivat kiinnostaa myös pidemmät elokuvat. Eläinai-

heissa suosittiin eläinten metsästystä. Pathé Frères tuotti 1900-luvun alussa useita metsästyseloku-

via, joiden suosio perustui niiden tarjoamaan draaman kaareen aina eläimen väijymisestä veriseen 

tappoon. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Saksasta tuli johtava tieteellisten luontodokumentti-

en tuottaja. Tämä johtui UFA:n (Universum Film AG) dokumenttiosaston perustamisesta 1918. 

Saksalaisen elokuvayhtiön tuottamat dokumentit käsittelivät lähinnä erilaisia hyönteisiä kuvattuna 

erikoisen läheltä studio-olosuhteissa. 1920-luvun puoleenväliin asti eläinaiheiset dokumentit käsit-

telivät lähinnä paikallisia, yleisölle tuttuja eläinlajeja. Näin eläinaiheilla voitiin herätellä ja pitää 

yllä kansallismielistä ilmapiiriä. (Horak 2006: 463–465)  

 

Walt Disney vakiinnutti eläinhahmojen käytön animaatioelokuvien päähahmoina ennen myöhem-

min tuotettuja Disneyn luontodokumenttielokuvia. Walt Disney on tullut tunnetuksi amerikkalaisen 

animaatioelokuvan tärkeimpänä hahmona ja tekijänä. Walt Disneyn perustaman Disney-studion 

animaatioita verrataan edelleen tavalla tai toisella kaikkiin muihin kaupallisiin animaatioihin. 

(Nummelin 2005: 309) Margaret King (1996) siteeraa Reuel Denney:a joka kirjoitti, että kukaan ei 

ole antanut yhtä suurta huomiota eläimille, ensin animaatiossa ja myöhemmin luontodokumenteis-

sa, kuin Walt Disney. Disney sai aikaan muutoksen amerikkalaisen yleisön suhtautumisessa luontoa 

kohtaan. Aikaisemmin usein vieraana ja uhkaavana esitetty luonto näyttäytyi Disneyn elokuvissa 

kutsuvana ja mielenkiintoisena. Myös eläimet esitettiin positiivisesti hellyyttävinä ja tunteisiin ve-

toavina luontokappaleina. (Emt.) 

 

1923 UFA:n dokumenttielokuvaosasto hankki ensimmäisen telelinssin, joka mahdollisti eläinten 

kuvaamisen niiden luonnollisissa elinympäristöissä ensimmäistä kertaa (Horak 2006: 464). Myös 

Amerikassa eläimiä kuvattiin villeinä luonnossa ja ensimmäisen maailmansodan jälkeen Disney otti 

ohjakset luontodokumenttien tuottajana (Chris 2006: 54). Vaikka Walt Disneyn vaikutus luontodo-

kumentti-genrelle oli suuri, ennen kaikkea Disney muistetaan ilmeikkäistä, puhuvista eläimistään, 

joita nähtiin esimerkiksi animaatioelokuvissa Dumbo (1941), Bambi (1942), Lady and the Tramp 

(1955), One Hundred and One Dalmatians (1961) ja Jungle Book (1967). Ennen Disneyn eläin-

hahmoja maailman laajuiseen suosioon oli noussut ainoastaan Otto Mesmerin ja Pat Sullivanin kek-

simä Felix-kissa mykkäanimaation hahmona. (Nummelin 2005: 310)  

 

1940-luvulla Disney lanseerasi True Life Adventures -dokumenttielokuvasarjan, jonka ensimmäi-

nen dokumenttielokuva On Seal Island esitettiin 1948. True Life Adventures -sarjan dokument-

tielokuvat olivat lyhytelokuvia ja niitä seurasi Disneyn tuottamat kokopitkät dokumenttielokuvat 
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The Living Desert (1953), The Vanishing Prairie (1954) ja White Wilderness (1958). (Horak 2006: 

466) Kokopitkällä viitataan liikkuvan kuvan termistössä elokuvan pituuteen. Yhdysvaltain elokuva-

akatemian sääntöjen mukaan kokopitkän elokuvan pituuden on oltava vähintään 40 minuuttia, jotta 

se voidaan asettaa Oscar-palkintoehdokkaaksi (The Academy of Motion Picture Arts and Sciences 

2008). The Living Desert ja The Vanishing Prairie voittivat peräkkäisinä vuosina 1954 ja 1955 par-

haan dokumenttielokuvan Oscar-palkinnon (Bousé 2000: 69). Jan-Christopher Horak (2006: 466) 

kuvailee, että The Living Desert on leikattu klassista Hollywood-elokuvan tyyliä mukaillen. Leik-

kauksen avulla on luotu yhtenäisen ajan ja paikan vaikutelma ja kuvatuista kohtauksista on raken-

nettu kokonaisia tarinallisia kokonaisuuksia. Horak toteaa myös, että yleisön on haluttu uskovan, 

että tapahtumat ovat tapahtuneet juuri dokumentin mukaisina myös luonnossa. (Emt.) Disneyn do-

kumenttielokuvat saivat suosiostaan huolimatta myös kritiikkiä. Niitä syytettiin muun muassa mu-

sikaalimaisuudesta ja luonnon esittämisestä koomisena eikä vertailulta animaatioihin voitu välttyä. 

(Bousé 2000: 67) 

 

Disneyn luontodokumentit saivat katsojan samaistumaan dokumentin eläimiin jopa niin, että eläin-

ten voi ajatella nousseen luontodokumenttien tähdiksi, Hollywood-elokuvien tähtien tavoin. Katsoja 

saatiin kiinnostumaan eläinten oloista ja tuntemaan sympatiaa näitä kohtaan. Ajattelu luontoa koh-

taan muuttui ja Disney oli luontodokumenteillaan vaikuttava tekijä eläinten ja niiden elinympäristö-

jen suojelua koskevien kysymysten nousemisessa poliittisiksi puheen aiheiksi. (King 1996) 1960-

luvulla Disney yhdisti fiktiivisen kerronnan ja luontodokumenteista tutun oikean, ei-animoidun 

maailman ja alkoi tuottaa fiktiivisiä kokopitkiä elokuvia, joiden pääosia näyttelivät koulutetut oike-

at eläimet. Monissa niissä nähtiin puhuvia kissa- ja koiraeläimiä, kuten suuren suosion saavutta-

neessa The Incredible Journey (1963) -elokuvassa. (Chris 2006: 54)  

 

Kun Disney päätti alkaa tehdä luontodokumentteja, sillä oli valmiina koneisto, jolla oli tuotettu me-

nestyneitä animaatioelokuvia. Sen oli helppo siirtää animaatioelokuvissaan käyttämiään tyylikeino-

ja oikean luonnon kuvaamiseen. Muun muassa teemoja, narratiivin välineitä ja tekniikoita antropo-

morfisoida eläinten elämää voitiin käyttää myös luontodokumenteissa, kuten True Life Adventures 

-sarjassa. Tyylin siirtyminen animaatiosta luontodokumenttiin tapahtui luonnollisesti, sillä näitä 

molempia tehtiin osittain saman henkilökunnan voimin. (Bousé 1998: 131) 

 

Disneyn luontodokumenttielokuvat synnyttivät genreen omanlaisensa Disney-tyylin. Sen lisäksi että 

Disney suosiollaan hallitsi genreä, tyyli levisi myös kopioituna muiden tekijöiden dokumentteihin. 

Disney-tyyliin kuuluu editointi klassisen Hollywood-tyylin mukaisesti, yhtenäisten tarinoiden luo-



 24 

minen keskenään erilaisista videokatkelmista sekä subjektin sijoittaminen draamaan niin että yleisö 

voi luulla tapahtumien tapahtuvan luonnossa juuri siten, kuin ne on filmattu. Tyyliin kuuluu myös 

kohtausten korostaminen musiikilla, jonka tulee täydentää kuvamateriaalia. Kertojan tehtävänä on 

korostaa katsojalle puheenvoimalla se, mitä tämä jo näkee. (Horak 2006: 466) Tärkeässä asemassa 

Disneyn tuottamissa luontodokumenteissa olivat myös antropomorfismi, eläimen elämäkerrallinen 

tarina, lajien välinen hierarkia sekä erikoistehosteiden käyttö. Disney-tyyli on havaittavissa muun 

muassa seuraavissa luontodokumenttisarjoissa: Wild Kingdom, Animal Safari, National Geographic 

Explorer ja Jacques Cousteaun meriä tutkiva dokumenttisarja. (King 1996) 

 

Disney-tyylin vaikutus on nähtävissä käytännössä kaikissa 1950-1960 -luvuilla televisioon tai elo-

kuvateatterilevitykseen tehdyissä luontodokumenteissa. 1970-luvulla ekologinen tietoisuus ja eko-

logisuuden mukaan tuleminen politiikkaan näkyivät teemoina myös luontodokumenteissa. Aikai-

semmissa luontodokumenteissa ihmisen rooli oli olla sivustakatsova tarkkailija, joka säilyttää etäi-

syytensä luontoon. Ekologista tietoisuutta herättävät luontodokumentit puolestaan esittivät ihmisen 

tuhoamassa luontoa ja vaarantamassa eläinlajien hengissä pysymisen. Niissä haluttiin korostaa, että 

luonnon tuhoaminen uhkaa myös ihmisten elinolosuhteita. Teemaa käsiteltiin myös luontoaiheisissa 

elokuvissa, kuten Walon Greenin The Hellstrom Chroniclessa (1971). (Horak 2006: 467–468) 

 

1950-1960 luontodokumentti genrenä koki uuden nousun, kun muun muassa David Attenborough 

ja meriä tutkinut Jacques-Yves Cousteau vakiinnuttivat paikkansa katsojien sydämissä. Nämä luon-

todokumenttien kertojat saivat Hollywoodin auteur-ohjaajien kaltaisen statuksen luontodokumentti-

en omina auteureinä. (Chris 2006: 46) Auteur-teorian mukaan elokuvassa korostuu ohjaajan käden 

jälki ja tämän luoma taiteellinen näkemys (Elsaesser 2005: 23), joten David Attenborough:n kaltais-

ten kertojien voidaan ajatella tuovan luontodokumentille oman tyyliin, joka on kytköksissä kertojan 

persoonaan. 1990-luvun aikoihin luontodokumenteissa tapahtui merkittävä muutos. Aikaisemmin 

katsoja oli ainoastaan kuullut kertojan äänen, mutta muutoksen myötä kertoja siirtyi kameran takaa 

katsojan nähtäväksi. Näin kertoja välitti katsojille oman subjektiivisen kokemuksensa ottaen katse-

kontaktin suoraan yleisöön. Katsojan ja kertojan välille muodostuu näin henkilökohtainen suhde, 

jossa katsoja pääsee lähelle kertojaa, joka on muodostanut vastaavanlaisen suhteen havainnoimiinsa 

eläimiin. (Horak 2006: 470) 
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4.2. Disney-tyyli 

 

Aikaisemmassa luvussa käsittelin Disney-tyylin syntymistä luontodokumentteihin ja tässä luvussa 

tarkastelen Disney-tyylin käsitettä tarkemmin. Hollywood-kerronnan lisäksi myös animaatiot vai-

kuttivat olennaisesti luontodokumentteihin ja niitä myös kritisoitiin liiallisesta samankaltaisuudesta 

animaatioiden kanssa. Mitkä piirteet animaatiossa ovat siirrettävissä luonnossa kuvattuun materiaa-

liin? 

 

Jo sukupolvi toisensa jälkeen on kasvanut Disney-piirrettyjä katsoen. David Whitley (2008: 2) kat-

soo, että Disneyn animaatioelokuvat liitetään ennen kaikkea vahvasti tunteisiin. Luontodokumen-

teista voidaan löytää samaa tunteisiin vetoavuutta, jota myös Disneyn animaatioelokuvat katsojassa 

herättää. Whitley (emt.) listaa Disney-piirrettyjen tunteita herättäviksi piirteiksi muun muassa liioi-

teltujen piirteiden lisäämisen eläinhahmoihin näiden söpöyden korostamiseksi, hahmojen luomisen 

stereotyyppien pohjalta sekä huumorin ja charmin käyttämisen tehokeinona. Wells (2008: 11) viit-

taa Desmond Morrisin näkemykseen, että eläinten animointi on esimerkki ihmisten ylemmyyden 

tunteesta eläimiä kohtaan. Eläimet muutetaan näin hauskoiksi karikatyyreiksi, jolloin ne nauratta-

vat, eivätkä tunnu pelottavilta. Wells argumentoi Morrisia vastaan, ettei eläimiä animoida ainoas-

taan ihmisen ylivertaisuuden osoittamiseksi, vaan animaatiolla voidaan osoittaa myös kunnioitusta 

eläimiä kohtaan. Huumorin Wells näkee välineenä selventää animaation sanomaa ja tarkoitusta.  

 

Paul Wells (2008: 94) ajattelee Disney-estetiikan liittyvän olennaisesti animaation käsitteeseen. 

Disney muodosti sille ominaisen tyylin animoida ja toimi suunnan näyttäjänä muille animointistu-

dioille. Disneyä voi pitää vielä tänäkin päivänä puhekielessä lähes synonyymina animaatio-sanalle. 

Disney-estetiikkaan kuuluu erittäin yksityiskohtainen realismi ja sen keskeisenä piirteenä voidaan 

puhua hyperrealismin käsitteestä. Hyperrealismin lähtökohtana oli Walt Disneyn usko siihen, että 

jokaisella eläimellä on oma persoonansa, jota se ilmentää liikkein ja elein. Animaatiossa näiden 

liikkeiden tuli toisintua mahdollisimman luonnollisesti, jotta eläimen persoona saatiin vangittua 

animaatioon. Hyperrealistisessa animaatiossa katsojan näkemykset eläinten ruumiin rakenteesta, 

liikkeistä ja käytöksestä vastasivat katsojan näkemystä oikeista eläimistä. Huolimatta siitä, että 

eläinten fyysistä ulkomuotoa toisinnettiin tarkasti animaatiossa, eläinten tunteiden ilmaisemisen 

kuvaaminen herätti ongelman. Eläin osoittaa niin sanottuja tunteitaan ainoastaan liikkeillä ja abst-

rakteilla äänillä, joten tunteellisuuden kuvaaminen animaation keinoin oli haaste. Disney ratkaisi 

tämän ongelman käyttämällä Squash and stretch -animaatiotekniikkaa, jossa liikettä ja todellista 

vaikutelmaa liioitellaan. Näin voitiin kuvata eläinten reaktioita ja osoittaa niiden tuntevan esimer-



 26 

kiksi iloa. Tunteen kuvaamiseksi voitiin animoida esimerkiksi koira pyörimässä vauhdikkaasti ym-

pyrää niin, että vauhdin kiihtyessä se muuttuu pelkiksi nopeaan tahtiin liikkuviksi viivoiksi. (Wells 

2008: 94–95) 

 

Whitley (2008: 7) on tutkinut Disney-piirrettyissä kuvattua luontoa ja hän huomioi, että eläinten 

luonnollisten elinympäristöjen kuvaus on merkittävässä roolissa useimmissa Disneyn kokopitkistä 

animaatioista. Walt Disneyn ensimmäisissä lyhytanimaatioissa esiintyneet Mikki Hiiri ja Aku Ank-

ka -hahmot puolestaan esitettiin antropomorfisoituina eläiminä, joiden elinympäristö sekä hahmolle 

ominaiset eleet olivat ylivoimaisen inhimillisiä. (Emt.) Tämä tarkoittaa, ettei Aku Ankkaa esimer-

kiksi koskaan nähty uimassa lammessa tai Mikki Hiirtä asumassa luonnossa elävän hiiren tavoin. 

Kuten luontodokumenteissa, myös Disney-animaatioissa tarina kerrotaan eläimen näkökulmasta. 

Katsoja saa näin kokemuksen luonnosta uudesta näkökulmasta, jonka avulla voidaan jakaa esimer-

kiksi moraalisia arvoja, kuten Bambi-elokuvassa metsästäjien tunkeutuessa turmeltumattomana ja 

koskemattona kuvattuun metsään aseineen. (Whitley 2008: 6) 

 

Uskon, että animaatio-elokuvilla on suuri vaikutus käsitykseemme eläimistä ja niiden tavoista. 

Myös itse muistan katsoneeni usein Disney-piirrettyjä ja pitäneeni erityisesti niiden eläinhahmoista. 

Disneyn valinnat esittää eläimet oikeassa ympäristössään ja fyysisesti oikeanlaisia villieläimiä 

muistuttavina, voivat vaikuttaa vielä aikuisiälläkin siihen, miten kohtaamme villieläimet ja millai-

seksi oletamme villin luonnon. Antropomorfisoinnilla on tässä tapauksessa suuri merkitys. Disney-

estetiikka heijastuu varmasti myös jollain tavalla luontodokumentteihin, koska näemmehän myös 

niissä villejä eläimiä luonnollisessa elinympäristössään. Luontodokumenttien kertojan ääniä voi-

daan verrata Disneyn ratkaisuihin osoittaa eläinten tunteita tai antropomorfisoida hahmojaan muis-

tuttamaan yhä enemmän ihmisiä, jotta niihin olisi helpompi samaistua. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

5. LUONTODOKUMENTIN SUHDE TODELLISUUTEEN 

 

Kaikki mediaesitykset ovat representaatioita todellisuudesta, joten myös luontodokumentti on tuo-

tantoryhmän luoma esitys todellisuudesta. Asiat esitetään dokumentin valossa totena, jotta ihmiset 

voivat käsittää näkemänsä vastaavan todellisuutta. Tästä syystä lapset usein pettyvät nähdessään 

eläimiä eläintarhoissa, koska heidän näkemänsä kuva luontodokumenteissa ei vastaakaan todelli-

suutta ja eläinten tylsää elämää, joka ei olekaan yhtä toiminnantäytteistä kuin luontodokumentit 

antavat ymmärtää. (Bousé 2000: 5) Koska katsojat käsittävät luontodokumentit juuri dokumenttei-

na, on uskottavuus kuvaan vankempi kuin elokuvaa katsottaessa. Elokuvat ja televisio ovat kuiten-

kin pääasiassa luovia välineitä, eivätkä läpinäkyviä ikkunoita todellisuuteen. (Bousé 2000: 11) Lo-

pulta jokaisen katsojan on itse määriteltävä kuvan uskottavuus ja se, näkeekö kuvan heijastavan vai 

rakentavan todellisuutta. Tästä jatkan seuraavassa alaluvussa. 

 

 

5.1. Representaatio ja simulaatio 

 

Bousé (2000: 13) esittää, että eläinten ja luonnon kuvaus luontodokumenteissa sijoittuu jonnekin 

käsitteiden representaatio ja simulaatio välille. Elokuvahistoriassa representaation käsitettä edelsi 

ajatus realismista. Elokuvateoreetikko André Bazin piti elokuvaa realistisena keinona tallentaa to-

dellisuutta ja samoin liikkuvaa kuvaa jatkona valokuvalle. Ajatus representaatiosta on kuitenkin 

syrjäyttänyt Bazinin vanhahtavan näkemyksen ja nykyään ajatellaan, että taiteilija muuttaa kuvaa-

maansa ja tuo teokseen ideologisen näkökulman. (Nummelin 2005: 185) Baudrillard (1988: 170) 

ajattelee, että representaatin kantava ajatus on se, että sekä merkki että tosi ovat vastineita toisilleen. 

Janne Seppänen (2005: 77–78) määrittelee, että kuva on aina representaatio, eli esitys, mutta se voi-

daan ymmärtää kahdella eri tapaa. Voimme ajatella representaation heijastavan todellisuutta tai 

rakentavan sitä. Seppänen toteaa, että tästä päästään pohtimaan kahta kysymystä. Ensimmäinen tapa 

ymmärtää representaatio saa aikaan kysymyksen siitä, vastaako kuva todellisuutta vai ei. Toinen 

tapa puolestaan herättää kysymyksen, millainen representaation rakentama kuva todellisuudesta on 

ja millä keinoilla tämä kuva rakennetaan.  

 

Tässä tutkimuksessa molemmat kysymykset nousevat esille. Voidaan ajatella, että luontodokumen-

tin tulisi dokumenttina vastata esittämäänsä todellisuutta, jotta dokumenttielokuva olisi autenttinen. 

Toisaalta, koska luontodokumentti nähdään useimmiten muunlaisena esityksenä, kuin dokument-
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tielokuvana, herää kysymys: millä keinoilla luontodokumentin todellisuus tässä tapauksessa raken-

netaan ja voiko luontodokumentti olla mitään muuta kuin rakennettu esitys? Tulen palaamaan näi-

hin kysymyksiin tutkimukseni päätäntöluvussa. 

 

Siinä, missä representaatio heijastaa tai rakentaa todellisuutta, on simulaatio täysin rakennettu todel-

lisuus, jolla ei ole minkäänlaista alkuperää tai kytköstä todellisuuteen. Jean Baudrillard (1988: 166, 

170) erottelee neljä vaihetta, joissa kuva joko (1a) heijastaa perustodellisuutta, (2a) naamioi ja vää-

ristää perustodellisuutta, (3a) naamioi perustodellisuuden puutetta ja (4a) ei ole missään yhteydes-

sä mihinkään todellisuuteen (puhdas simulaatio). Tämä tarkoittaa, että silloin kun kuva heijastaa 

perustodellisuutta kuva tai merkki on täysi vastine todelle. Vastaavasti silloin, kun kuva ei ole mis-

sään yhteydessä mihinkään todellisuuteen, kuvan todellisuus on täysin rakennettu representaatio ja 

näin simulaatio todellisuudesta. Baudrillard käyttää näitä neljää vaihetta kuvatakseen sitä, miten 

kuva käyttäytyy suhteessa todellisuuteen ja siirtyy vähitellen representaatiosta simulaatioon. Bousé 

puolestaan käyttää Baudrillardin vaiheita liikkuvan kuvan ja tarkemmin sanottuna luontodokumen-

tin todellisuussuhteen hahmottamiseen.  

 

Bousé (2000: 9–10) pohtii luontodokumenttien antamaa todellisuuskuvaa ja sitä, mitä editoinnin 

läpikäyneet kohtaukset lopultakin representoivat. Hän jaottelee neljä tapahtumaa, laittaen ne järjes-

tykseen jossa tuotannon tekninen väliin tuleminen lisääntyy sekä etäisyys todellisuudesta kasvaa. 

Bousé puhuu tapahtumista (events), mutta omassa tutkimuksessani korvaan tapahtuma sanan kohta-

uksella, jota käytän myöhemmin analyysin yhteydessä. Ensimmäisenä Bousé nimeää oikeat, luon-

nolliset tapahtumat (1b), jotka tapahtuvat yhdessä paikassa ja ajassa kameran edessä, ihmisen niihin 

mitenkään vaikuttamatta. Oikeiksi, mutta lavastetuiksi tapahtumiksi (2b) Bousé nimittää sellaisia 

tapahtumia, joissa esimerkiksi eläinten käytös on luonnollista, mutta ne kohtaavat ihmisten avustuk-

sella toisensa, jolloin kameralle tallentuu kahden lajin välinen yhteenotto. Lavastettujen tapahtumi-

en oikeutukseksi ovat useat luontodokumentin tekijät (David Attenborough, Marty Stouffer) tarjon-

neet selitystä, että luontodokumentin tulee tarjota katsojalle tieteellisesti oikeanlainen demonstraa-

tio, jolloin tekijät ovat hyvin tarkkoja lopullisen materiaalin tieteellisten faktojen totuudenmukai-

suudesta, vaikka ne olisikin saavutettu lavastuksen keinoin (Bousé 2000: 33). Todellisilla tapahtu-

milla, joiden muotoa on muutettu (3b), Bousé tarkoittaa tapahtumia, jotka tapahtuvat oikeasti yh-

dessä paikassa ja ajassa, mutta eivät näytä enää samalta ruudulta katsottuna. Dokumentissa on näin 

ollen voitu manipuloida paikkaa (vrt. kuvaaminen eläintarhassa) tai aikaa esimerkiksi hidastamalla 

tai nopeuttamalla tapahtumaa digitaalisen editoinnin avulla. Kauimpana todellisuudesta ovat yhdis-

tellyt tapahtumat (4b), jotka koostuvat erikseen kuvatuista kohtauksista, jotka peräkkäin leikattuina 
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näyttävät katsojalle todelliselta vaikuttavan tapahtumaketjun. Yhdistellyissä tapahtumissa voidaan 

käyttää kuvattuja kohtauksia samalta näyttävistä eläimistä niin, että katsoja luulee seuraavansa ai-

noastaan yhtä eläintä. Myös aika ja paikka voivat vaihdella yhdisteltyjen tapahtumien välillä. 

(Bousé 2000: 33) Seuraava kaavio havainnoillistaa Bousén mukaan luontodokumentin suhteutumist 

muihin televisio-ohjelmiin sekä kohtausten suhdetta todellisuuteen. 

 

Kaavio 1. Luontodokumentin kohtausten suhde todellisuuteen. 

Realism Classicism Formalism 

Widlife films 

(1a) real, natural 

events 

(2a) real but staged 

events 

(3a) real events formally alte-

red 
(4a) composite events 

(1b) reflect 

reality 
(2b) mask and pervert it (3b) mask its absence (4b) bear no relation 

ààà 

(Bousé 2000: 14) 

 

Bousé (2000: 13-14) havainnoillistaa luontodokumenttien luonnon esittämisen problematiikkaa 

tällä kaaviolla, jonka yläriville Bousé on sijoittanut eräänlaisen yläkategorisoinnin, joihin kaikki 

elokuvat ja televisio-sarjat voidaan jakaa niiden ilmeisten piirteiden mukaan. Bousé esittää perintei-

sen dokumentin sijoittuvan realism-kohdan alle, jolloin sen ääripäätä formalismia edustavat esimer-

kiksi mainokset ja MTV (Music Television). Luontodokumentin Bousé sijoittaa omaksi kategoriak-

seen, osoittaakseen, miten se sijoittuu suhteessa muihin elokuviin ja televisio-ohjelmiin sisältäen 

piirteitä jokaisesta kategoriasta. Bousé näkee luontodokumentin siis vaikeasti sijoiteltavana, koska 

se saattaa sisältää piirteitä kaikista kolmesta kategoriasta, jolloin sen ero esimerkiksi perinteiseen 

dokumenttiin korostuu. Kaaviossa Bousé myös haluaa osoittaa luontodokumentin tapahtumien 

merkityksen suhteessa luontodokumentin esittämään todellisuuskuvaan. Tämän hän tekee asetta-
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malla kolmannelle riville luontodokumentin neljä erilaista tapahtumaa ja näiden alapuolelle Baud-

rillardin todellisuussuhdetta kuvaavat neljä vaihetta. Kaaviota lukemalla vasemmalta oikealle voi-

daan siis huomata, miten luontodokumentin tekniset keinot vaikuttavat siihen, mikä luontodoku-

mentin suhde todellisuuteen on. Mitä enemmän kohtauksissa on käytetty erikoistehosteita ja mitä 

useampia paloja niiden rakentamiseen on käytetty, sitä etäämpänä kohtaus on todellisuudesta ja 

lähempänä simulaatiota.   

 

Merkittävin ero Baudrillardin ja Bousén ajattelussa on se, että Baudrillard näkee simulaation hallit-

sevana. Baudrillardin mukaan kuva ei voi tavoittaa todellisuutta (Seppänen 2004: 65). Bousé puo-

lestaan ajattelee, että luontodokumentti ei voi koskaan olla täysin simulaatiota, koska sen aiheena 

on aina luonto, joka on todellinen. Bousé kuitenkin myöntää, että joissain tapauksissa tämä voi olla 

ainoa asia, joka estää luontodokumenttia ajautumasta täysin simulaatioksi. (Bousé 2000: 14)  

 

 

5.2. Luontodokumentti omana genrenään 

 

Genre eli elokuvan lajityyppi syntyi käsitteenä Hollywoodin klassisen aikakauden aikana. Elokuvia 

haluttiin suunnata paremmin juuri tietyntyyppiselle yleisölle ja saman lajityypin elokuvissa toistui 

samankaltainen tekniikka ja narratiivi. (Nummelin 2005: 176–178) Philip Bagust (2008: 218) ottaa 

esille Derek Bousén näkemyksen siitä, että luontodokumentit eivät ole dokumenttielokuvia siinä, 

missä dokumenttigenren muut alalajit, vaan katsojan pitää niitä katsoessaan laajentaa näkemystään 

siitä millaisena tämä dokumentin sekä kyseisen genren piirteet näkee (Bousé 1998: 119–120).  

 

Kaikki eivät pidä dokumenttielokuvaa kattokäsitteenä, vaan Juri Nummelin (2005: 264) on listannut 

Richard Barsamin ei-fiktiivisen elokuvan alalajit, joista yhtenä Barsam pitää dokumenttielokuvaa. 

Barsamin ei-fiktiivisen elokuvan alalajit ovat faktuaalinen elokuva, etnografinen eli kansatieteelli-

nen elokuva, tutkimusmatkaelokuva, propaganda, cinéma vérité, suora elokuva (direct cinema) ja 

dokumenttielokuva. Barsam katsoo näistä alalajeista dokumenttielokuvan olevan kaikista eniten 

tekijänsä näköinen ja muista ei-fiktiivisistä elokuvista eniten käsitelty. Barsamin lajittelussa ei ole 

eritelty tai mainittu luontodokumenttia omana ei-fiktiivisen elokuvan alalajinaan eikä sisällytettynä 

toiseen alalajiin.  

 

Aaltonen (2006: 49–51) erottelee dokumenttielokuvan genrejä toisella tapaa. Aaltosen jaottelu pe-

rustuu Barry Hampen jakoon antropologisista ja historiallisista dokumenttielokuvista. Tähän Ham-
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pen jakoon Aaltonen ottaa vielä mukaan henkilökohtaisen dokumenttielokuvan. Hampen jaossa 

antropologisella ja historiallisella ei tarkoiteta samaa kuin historiallisessa mielessä, vaan kahta eri-

laista lähestymistapaa. Antropologinen dokumenttielokuva kuvaa tekoaikansa maailmaa, jonka osa 

se on myös itse. Siinä näytetään aikansa instituutioita, ihmisiä ja tapahtumia sellaisena kuin ne ka-

meralle tallentuvat. On siis sitä parempi, mitä totuudenmukaisemmin asiat ja ihmiset kameralle tal-

lentuvat. Historiallinen dokumenttielokuva puolestaan kuvaa mennyttä maailmaa ja jo tapahtuneita 

asioita. (Emt.) Henkilökohtaisen dokumenttielokuvan katsotaan syntyneen 1960-luvulla, kun esi-

merkiksi naiset sekä sukupuoli- ja rodulliset vähemmistöt halusivat saada äänensä kuuluviin doku-

menttielokuvan keinoin. Henkilökohtaisessa dokumenttielokuvassa tekijä näkyy itse niin dokument-

tielokuvan sisällön kuin muodonkin alueella. (Emt. 73) 

 

Myöskään mikään Aaltosen esilletuomista dokumenttigenreistä ei sovi kuvaamaan luontodoku-

menttia. Antropologinen dokumenttielokuva osuu vaihtoehdoista lähimmäksi, mutta jo esimerkiksi 

luontodokumenteissa yleisesti käytössä oleva erikoistehosteita hyödyntävä kuvaustekniikkaa vie 

luontodokumentin antropologisen dokumenttielokuvagenren ulkopuolelle. Vaikka luontodokumen-

tit kuvaavatkin lähinnä kuvaushetkellä vallinnutta aikaa menneiden tapahtumien sijaan, eivät luon-

todokumentit ole selkeästi aikaan sidottuja. Maantieteellisten lokaatioiden esittely nousee tärkeäm-

mäksi, eikä erilaisiin kuvauspaikkoihin yleensä liitetä tietoa siitä, milloin kuvausryhmä on ollut 

paikan päällä kuvaamassa. Kuten myös myöhemmin tässä luvussa käy ilmi, luontodokumentit ra-

kentuvat erilaisista kuvaustilanteessa tai jälkikäsittelyssä rakennetuista erikoistehosteista, jotka rik-

kovat Aaltosen antropologiselle dokumentille listaamaa todenmukaisuuden vaatimusta. Derek 

Bousé (1998: 119) näkee ongelmallisena luontodokumentin genreajattelun kannalta sen, että yleen-

sä dokumenttielokuvan ala-lajien genremäärittelyt tehdään tekniikan ja lähestymistavan mukaan, 

eikä niissä oteta ollenkaan huomioon sisällöllisiä seikkoja. Hän toteaa myös, että luontodokumentin 

julistaminen omaksi genrekseen olisi kyseenalaista juurikin tästä syystä: jos muita dokumenttigen-

rejä määritellään muista kuin sisällöllisistä syistä, miksi luontodokumentti olisi poikkeus.  

 

Bousé (2000: 24) listaa kuvausteknisiä käytännön tekijöitä, jotka tekevät luontodokumenteista 

huomattavalla tavalla eritavalla tuotettuja, kuin muista dokumenttielokuvista. Bousé myös katsoo 

näiden tekijöiden olevan hyvin ei-dokumentaristisia, koska niillä voi olla vaikutusta kuvattavan 

kohteen käyttäytymiseen. Tällaisiksi tekijöiksi hän katsoo kameran sijoittelun, kameran ja kohteen 

välisen välimatkan, laajemman linssivalikoiman, lisävalaistuksen käytön, äänen synkronoinnin ku-

van kanssa jälkikäteen sekä näytettävien kohtausten valikoinnin. Luontodokumenteissa teknisiä 

keinoja käytetään monipuolisesti ja eri tavoin, kuin jos kuvattavana olisi ihmishahmoja. Yleisesti 
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ajatellaan, etteivät eläimet tarvitse yksityisyyden suojaa (Bousé 2000: 24). Tällöin kameran sijoitte-

lussa ei tarvitse miettiä samanlaisia eettisiä kysymyksiä, kuin jos dokumentin päähenkilönä olisi 

ihminen ja haluttaisiin kuvata tämän synnytystä, kuolemaa tai seksin harrastamista. Kuvattaessa 

luontodokumentteja kohteet ovat usein kaukana kamerasta, kun taas ihmisiä kuvattaessa kamerat 

tuodaan lähietäisyydelle. Näin ollen luontodokumenttien tekijöillä myös kuvaukseen tarvittavan 

kaluston täytyy olla suurempi, sillä varsinkin eläinten saamiseksi lähikuviin on lähes pakko käyttää 

kauaksi zoomavia telelinssejä. Lisävalaistuksen käyttö sekä äänen synkronointi jälkikäteen ovat 

myös erottavia käytäntöjä muuhun dokumenttituotantoon nähden. Luontodokumentit kuvataan 

usein äänettöminä ja äänet lisätään jälkituotantona äänenlaadun säilyttämiseksi. Luontodokumentte-

ja on myös kritisoitu keinovalojen käytöstä yöaikaan, koska tällä on saatettu pyrkiä laukaisemaan 

eläimissä epäluonnollisia reaktioita. (Bousé 2000: 24) Näytettävien kohtausten valinnalla on suuri 

rooli etenkin luontodokumentin narratiivin rakentumisessa. Eläinten tekemisistä esitetään suurta 

yleisöä kiinnostavat hetket ja tapahtumien paljous ja monipuolisuus luovat luontodokumenttiin sen 

kaipaamaa draamaa sekä rakentavat kertomusta (Horak 2006: 461). Korkeintaan kertojan puheessa 

voidaan kertoa leijonan makaavan liikkumattomana suurimman osan päivästään, vaikka dokumentti 

yleensä antaakin siitä ja sen päivästä aktiivisen ja tapahtumarikkaan kuvan. 

 

Bagust (2008: 218) painottaa, että Disneyllä on ollut suuri vaikutus siinä, että luontodokumenttien 

narratiivit muistuttavat enemmän esimerkiksi draama-elokuvien narratiiveja. Tieteellisyyden jää-

dessä toissijaiseksi, luontodokumenteissa alettiin painottaa narratiivisuutta. Tällä Bagust tarkoittaa 

dokumenttien muodon muuttumista enemmän fiktiivisten filmien muotokieleksi ja dokumentin in-

formatiivisuuden jäämistä alisteiseksi dokumentin narratiiville. Tämä johtui Bagustin (2008: 218) 

mukaan siitä, että Disney huomasi dramatisoitujen luontodokumenttien menestyvän myös rahalli-

sesti. Disneyn vaikutuksesta eläimet nähtiin päähenkilön rooleissa dokumenteissa, joihin tulivat 

mukaan menetyksestä, rakkaudesta sekä perheestä kertovat narratiivit. Disneyn animaatiofilmien 

tapaan luontodokumentteihin kehitettiin dramaattinen ja komediallinen juoni, jossa voitiin käyttää 

hyväksi länsimaiseen kulttuuriin syvälle juurtuneita myyttejä (Bousé 1998: 130).  

 

Bousé ei avaa myyteiksi tarkoittamiaan rakenteita paremmin, mutta voidaan olettaa, että länsimai-

siin myytteihin viitatessaan hän tarkoittaa esimerkiksi perheen ympärille muodostuneita myyttejä. 

1800-luvun puoliväliiin mennessä myytti ideaaliperheestä Briteissä sisälsi käsityksen patriarkaali-

sesta ydinperheestä, jossa vallitsi hierarkia perheenjäsenten välillä. Myös kuningasperheen olemas-

saolo vaikutti perheen myyttiin antaen esimerkin isänmaallisesta, patriarkaalisesta perheestä, jonka 

sukujuurilla oli suuri merkitys. 1800-luvulla syntynyt ideaali perheestä nousi dominoivaksi malliksi 
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1950-luvun tienoilla ja piirteitä tästä ideologiasta tai myytistä voidaan löytää tänäkin päivänä län-

simaisista englantia puhuvista kansoista. 1950-luvulla mallin paremmuutta perusteli muun muassa 

sosiologi Talcott Parsons, jolle ydinperheen idea kiteytyi teollistumiseen: patriarkaalisessa mallissa 

isän oli helppo sopeutua ainoana työssäkäyvänä perheenpäänä työläisten muuttuviin kaavoihin. 

(Chambers 2001: 47–49) Chambersin kuvaus brittiyhteiskunnassa vallinneista perheeseen liittyvistä 

myyteistä sopii tutkimukseni taustoitukseen, sillä aineistoni luontodokumentin tuottanut BBC on 

brittiläinen yhtiö, joka on aloittanut toimintansa 1920-luvulla (Tunstall 1993: 5). Myytin ydinper-

heestä voidaan ajatella olevan yksi Bousén mainitsemista syvälle länsimaiseen kulttuurin juurtu-

neista myyteistä, joten sen näkymistä 2000-luvulla tehdyn dokumentin juonessa on mielenkiintoista 

pohtia.  

 

Bousé (1998: 133) huomauttaa, että luontodokumentit eivät täysin eroa muista dokumenttigenren 

ala-lajeista. Perinteisen dokumentin ja luontodokumentin kehitys on kuitenkin tapahtunut toisistaan 

erillään ja tällä on suuri vaikutus. Kuten myös tekniset erikoispiirteet vihjaavat, luontodokumenteis-

sa todellisuuden sellaisenaan esittäminen on jäänyt toissijaiseksi. Luontodokumenttien takana jyl-

läävätkin valtavat markkinavoimat. BBC:n sarjoja levitetään myös vähittäiskaupan avulla esimer-

kiksi dvd-muodossa, minkä lisäksi luontodokumentteja esittävät suuret kanavat kuten Discovery 

Channel ja National Geographic. (Bousé 1998: 133–134) Bousé toteaa, että näistä markkinavoimis-

ta ja yleisön tottumuksista johtuen valtaosa luontodokumenteista noudattaa samanlaista tyylillistä 

suuntausta. Tällaista luontodokumenttia kutsutaan useissa lähteissä nimellä 'Blue Chip' -elokuva ja 

sen ominaispiirteitä ovat: 

 

1. Eläinten kuvaus (erityisesti isojen nisäkkäiden) 

2. Visuaalinen loistokkuus ja vaikuttavat maisemat 

3. Dramaattinen narratiivi (antropomorfismi) 

4. Historiallisten referenssikohtien ja politiikan puuttuminen 

5. Ihmisten puuttuminen (lukuunottamatta heimo- tai alkuperäiskansoja) 

6. Tarkkojen viittausten puuttuminen koskien tieteellisiä metodeja 

(Bousé 2000: 14–15 ja Bagust 2008: 219) 
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Bousén listaamien piirteiden mukaan luontodokumenteissa keskitytään esittämään erityisesti suur-

ten nisäkkäiden, kuten isojen kissaeläinten, karhujen, haiden, krokotiilien, norsujen ja valaiden elin-

tapoja. Visuaalinen loistokkuus tulee luontodokumenteissa esille vaikuttavina maisemakuvina, jotka 

nykytekniikan mahdollistamina voidaan ottaa aina vaikkapa avaruudesta asti. Kolmanneksi piir-

teeksi Bousé listaa dramaattisen narratiivin, jolla hän tarkoittaa sitä, että luontodokumentista löytyy 

juoni, joka tempaa katsojan mukaansa. Dramaattinen narratiivi voidaan rakentaa tarkkailemalla 

tapahtumia yhden eläimen näkökulmasta. Tapahtumien tulee muodostaa selkeä draaman kaari, joka 

vangitsee katsojan mielenkiinnon. Draamassa tulee siis olla kaaren mukaisia rauhallisempia kohtia, 

sekä toiminnallisempia huippukohtia sekä selvä alku ja loppu. Historiallisten referenssikohtien 

puuttumisella Bousé viittaa tavoitteeseen tehdä luontodokumenteista mahdollisimman ajattomia. 

Niitä ei sidota tiettyyn aikaan, mikä osittain johtunee kaupallisista päämääristä venyttää luontodo-

kumentin myyntiä. Politiikkaa luontodokumenteissa vältellään kiistaa aiheuttavien aiheiden välttä-

miseksi, halutaanhan luontodokumenttien olevan mahdollisimman hyvin myyviä suurelle yleisölle. 

Luonnon säilyttämiseen liittyvät teemat nousevat välillä esille, mutta nekin pyritään ohittamaan 

esimerkiksi lyhyellä toteamuksella luontodokumentin lopussa. Ihmisten puuttuminen luontodoku-

menteista liittyy ajattomuuden säilyttämiseen. Ihmiset vertautuvat usein luonnon hävittämiseen ja 

luontodokumenteissa luonto halutaan esittää koskemattomana ja mahdollisimman turmeltumatto-

mana. Viimeisimpänä kohtana Bousé viittaa tieteellisten metodien häivyttämiseen luontodokumen-

teista. Tämän Bousé katsoo olevan näistä niin sanotuista säännöistä helpoimmin rikottavissa. Tiede 

saattaa olla mukana luontodokomentissa omana tarinan haaranaan tutkimuksen tekemisestä, mutta 

siihen keskittyminen saattaa jälleen pilata vaikutelman koskemattomasta luonnosta, johon luonto-

dokumentit pyrkivät fokusoimaan. (Bousé 2000: 15) 

 

Tutkimukseni kannalta erityisen kiinnostunut olen kohdista 1-3. Olen aineiston rajauksessani rajan-

nut pois sellaiset kohtaukset, joissa eläimiä ei näytetä, joten ensimmäinen narratiivin käytäntö täyt-

tyy kaikissa kohtauksissa. Aineistoni mahdollisissa narratiiveissa pääosassa toimivat siis eläimet. 

Bousé (1998: 234) puhuu visuaalisesta loistokkuudesta lähinnä maisemakuvina, jotka usein antavat 

maalauksellisen taustan dokumentin eläimille. Katson kuitenkin käytäntöön 2. kuuluvan läheisesti 

myös erilaiset luontodokumenteissa käytetyt tehokeinot, joiden Horak (2006) esittää tulleen mukaan 

luontodokumentteihin olennaisena tekijänä luontodokumenttien kehittyessä. Näihin myös Bousé 

viittaa listatessaan piirteitä, jotka erottavat luontodokumentit perinteisistä dokumenteista. Tällaisia 

tehokeinoja ovat muun muassa kohtausten hidastukset ja nopeutukset sekä erilaisten kuvakulmien 

(kuten ilmakuvan) käyttö.  
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Tutkimuksessani kiinnitän erityisesti huomiota 3. käytäntöön. Bousén mukaan luontodokumenteissa 

katsojaa varten rakennetaan voimakas kertomus, joka on useimmiten keinotekoisesti luotu yhteen 

leikatuista otoksista. Katsojan ja eläimen välille rakennetaan suhde ja katsoja samaistetaan eläimiin. 

Tämänkaltaisen dramaattisen jännitteen luomiseen käytetään muun muassa lähikuvia eläimistä. 

Mediatutkija Veijo Hietala (2007: 58) on maininnut lähikuvien olevan tunteiden semiotiikan perus-

ta. Bousé jaottelee lähikuvat informatiivisiin lähikuviin (informational close-ups) sekä tunteita he-

rättäviin lähikuviin (emotional close-ups). Hän nostaa esille, että Disney käytti luontodokumenteis-

sa ensimmäistä kertaa tunteita herättäviä lähikuvia, jotka eroavat informatiivisista siten, että niissä 

keskitytään eläinhahmojen kasvojen ja ilmeiden esittämiseen. Informatiiviset puolestaan näyttävät 

asiat tieteen vuoksi läheltä, esimerkiksi muurahaisen makrolinssillä kuvattuna. Kun tunteita herättä-

vät lähikuvat yhdistetään leikkaustekniikoihin, joissa esimerkiksi eläimen katseesta leikataan toi-

seen eläimeen tai reaktioon, voivat katsojat huomata samaistuvansa narratiiviin ja sen eläinhahmoi-

hin. (Bousé 2003: 124) Myös eläinten inhimillistäminen voidaan ajatella vahvistavan katsojan sa-

maistumista eläimiin.  
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6. ANTROPOMORFISMI 

 

Sana antropomorfismi (anthropomorphism) tulee kreikan kielestä. Sillä viitattiin jumalten ihmis-

mäiseen ulkonäköön tai inhimillisiin piirteisiin. Vasta 1800-luvun puolessa välissä sen nykyisellään 

tunnettu merkitys vakinaistui ja sillä alettiin viitata eläinten inhimillistämiseen. (Rossini & Tyler: 

2009: 13–14)  

 

 

6.1. Antropomorfismin määritelmiä 

 

Jacobson (1997: 4) määrittelee antropomorfismin inhimillisten tunteiden antamisella (attributing) 

eläimille. James A. Serpell (2002: 437) määrittelee myöhemmin antropomorfismia hieman tarkem-

min eläimille annettavina ominaisuuksina, jotka ovat ihmiselle ominaisia mentaalisia tiloja, kuten 

ajatukset, tunteet, motivaatio ja uskomukset. Nils Lindahl Elliot (2001: 290) viittaa tekstissään N. 

Everndenin Serpellin ajatusta pidemmälle vietyyn määritelmään, jossa ihmismäisten ominaisuuksi-

en lisäksi antropomorfismi voi myös tarkoittaa inhimillisen selityksen antamista ei-inhimilliselle 

maailmalle. Tätä antropomorfismin muotoa Evernden nimittää kulttuuri-antropomorfismiksi. Esi-

merkkinä kulttuuri-antropomorfismista hän esittää, että jos ihminen näkee kahden nisäkkään pus-

kemassa kovaäänisesti toisiaan, tekee hän tilanteesta yleensä väärän tulkinnan. Sen sijaan, että ih-

minen kuvailisi näkemäänsä oikein soidinmenoiksi tai reviiritaistoksi, hän usein kuvailee eläinten 

olevan vihaisia toisilleen tai tappelevan muuten vain.  

 

Rossini & Tyler (2009:14) näkevät, että antropomorfismia käytetään kolmessa eri yhteydessä. En-

simmäisessä yhteydessä sanaa käytetään, kun ajatellaan, että jollain ei-inhimillisellä on fyysisesti 

ihmistä muistuttava ulkomuoto. Toisessa yhteydessä antropomorfismista puhutaan, kun viitataan 

mielikuvitusolentoihin, joilla on inhimillisiä tapoja ja piirteitä. Tällaiset antropomorfiset hahmot 

ovat tuttuja lastensaduista, joissa eläimet toimivat kuten ihmiset. Kolmas yhteys, johon Rossinin ja 

Tylerin mukaan törmätään yleisimmin tieteellisissä ja filosofisissa kirjoituksissa, on inhimillisten 

piirteiden, kuten vaikkapa oman tahdon ja päämäärätietoisuuden, antaminen sellaiselle olennolle tai 

abstraktiolle, joka ei voi niitä omistaa. Rossini & Tyler pitävät näin ollen esimerkiksi antropomorfi-

sena ilmaisuna sitä, että joku laji on luonnon 'suunnittelema'. (Emt.) 
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Myös Marcus Bullock (2002: 112) esittää, että on normaalia, että termiä antropomorfismi käytetään 

kun halutaan heijastaa inhimillisiä tunteita ja tuntemuksia eläimen käyttäytymiseen. Näin tehdes-

sään ihminen etsii eläintä tarkkaillessaan asentoja tai eleitä, jotka muistuttavat ihmisen tapaa ilmais-

ta jotakin tunnetta. Havaitessaan jotain inhimillisiä piirteitä eläimen käyttäytymisessä tämä ele 

käännetään usein suoraan ihmisen kielelle ja inhimillisiksi merkitysrakenteiksi. Varsinkin animaat-

torit käyttävät hyödyksi ihmisten tapaa antaa inhimillinen selitys eläinten käyttäytymiselle eläimiä 

animoidessaan. (Emt.) Paul Wells (2008: 98) näkee eläinanimaatiota koskevassa tutkimuksessaan 

antropomorfismin tarjoavan välineen, jolla eläimen mahdollinen toiseus ja ihmiseen verrattava eri-

laisuus voidaan hävittää. Pidän tätä teoriaa erittäin mielenkiintoisena ja tarkastelukelpoisena myös 

oman tutkimukseni kannalta. Luontodokumenteissahan tuodaan esille luonnon erikoisuuksia, eläi-

miä joita katsoja ei tiennyt edes olevan olemassa. Jos luontodokumentin eläimiä kuitenkin voitaisiin 

inhimillistää, ne näyttäytyisivät katsojalle tutumpina ja mahdollisesti jopa samaistuttavina hahmoi-

na. 

 

Wendy Doniger on tutkinut antropomorfismia intialaisissa eläintaruissa. Doniger katsoo, että kun 

eläin esitetään tekstissä jonkin ihmismäisen ominaisuuden kautta, halutaan korostaa tätä nimen-

omaista ominaisuutta enemmän kuin itse eläintä. Esimerkiksi jos leijona esitetään kuninkaana, ol-

laan enemmän kiinnostuneita kuninkuudesta kuin leijonista eläiminä. (Doniger 2005: 27) Kunin-

kuudella halutaan näin ehkä tuoda esiin ajankohtaista keskustelua, jolloin eläin toimii vain keinona 

tuoda asia esiin. David Whitley (2008:3) puolestaan näkee Disney-animaatioiden eläimet vahvasti 

antropomorfisoituina. Whitley näkee Disney-animaatioiden tarinat menetyksestä ja eläinhahmon 

tunteista keinona saada katsojat kokemaan emotionaalista identifikaatiota. Tällöin katsoja voi käydä 

läpi omia tunteitaan eläinten ja näiden kokemuksien kautta.  

 

 

6.2. Eläinten tunteet ja neotenia 

 

Ihmisen suhde lemmikkiinsä on usein erityisen läheinen ja lemmikkieläimet nähdään inhimillisinä 

perheenjäseninä. Erica Fudge (2008: 47) on sitä mieltä, että on lähes väistämätöntä, että ihminen 

pitää lemmikkiään ihmisenä tai inhimillisenä olentona, jotta omistajan ja lemmikin välille voi muo-

dostua läheinen side. Fudge näkeekin, että vahvimmillaan omistaja-lemmikki suhteen antropomor-

fismi näkyy ihmisissä, jotka ajattelevat lemmikin ”karvaiseksi vauvakseen” ja pitävät itseään tämän 

vanhempana. Tämän kaltaisessa tilanteessa lemmikin omistajan ajatusmaailmassa eläintä ei antro-

pomorfisoida, koska omistaja ei koe eläintä muutettavan ihmismäiseksi vaan kokee sen jo olevan 
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valmiiksi inhimillinen. Tärkeimmäksi huomioksi ihmisen ja lemmikin välisessä suhteessa Fudge 

kokee sen, että ihmisen on koettava, että lemmikillä on mieli, jotta eläin voi olla lemmikki. Fudge 

perustelee väitettään siten, että jos eläimellä ei olisi mieltä emme voi sanoa myöskään, että se osaa 

rakastaa. Haluamme, että eläin kykenee rakastamaan, jotta pystymme sanomaan, että koiran rakka-

us on todella yksi rakkauden muodoista. (Fudge 2008: 47–50) Ilman mieltä koira olisi vain eläin ja 

Fudgen väite vihjaa, että ollakseen lemmikki täytyy eläimen muodostaa suhde sen ja ihmisen välil-

le. Todellisuudessa tämän suhteen voi ajatella syntyvän ihmisen päässä antropormorfismin avulla. 

 

Sandra D. Mitchell (2005: 113) kritisoi, että antropomorfismi sinällään on välttämätöntä tai väistä-

mätöntä, eikä ole olemassa neutraalia ei-antropomorfista kieltä kuvaamaan eläinten käyttäytymistä. 

Mitchell argumentoi, että jos eläimien käytökseen viitatessa ei käytetä ihmisiin liitettäviä predikaat-

teja, täytyisi käyttää esimerkiksi kieltä, jota käytetään koneista puhuessa. Rossini & Tyler (2009: 

15) puolestaan argumentoivat, että antropomorfismi olettaa enemmän kuin se selittää, sillä turhan 

usein tieteellisissäkin teksteissä kuvaillaan eläimille sellaisia mentaalisia tiloja, joita ei kuitenkaan 

voida tieteellisesti todistaa olemassaoleviksi. Voidaan pohtia ja kiistellä, onko eläimillä tunteita ja 

mitä eläinten tunteista ja tuntemuksista voidaan tieteellisessä yhteydessä sanoa. Jo Charles Darwin 

(1872) viittasi useasti teoksessaan The Expression on the Emotions in Man and Animals (suom. 

Tunteiden ilmaisu ihmisissä ja eläimissä) eläimiin tuntevina ja emotionaalisina olioina. Darwin kyt-

kee tunteet eleisiin ja ilmeisiin rinnastaen eläimet ihmisen kaltaisiksi tunteviksi luontokappaleiksi. 

Myös nykypäivänä tutkijat vetoavat siihen, että eläimet ovat ilman muuta ihmisen lailla kykeneviä 

tuntemaan sekä ilmaisemaan tunteitaan (kts. Bekoff & Goodall 2002, Bekoff & Pierce 2009).  

 

Erica Fudge (2008: 57) lähestyy kysymystä eläinten tunteista varovaisemmin. Hän huomauttaa, että 

ihmiset kyllä kutsuvat eläinten ilmeitä ja eleitä inhimillisin termein esimerkiksi hymyilyksi silloin, 

kun koiran suupielet muistuttavat inhimillistä hymyä ja joidenkin eleiden voidaan olettaa vastaavan 

inhimillistä tunnetta niitä seuraavien reaktioiden avulla. Fudge kuitenkin painottaa, että emme voi 

tietää, mitä koira oikeasti kokee silloin kun me tulkitsemme sen olevan esimerkiksi ärsyyntynyt. 

Saatamme olla oikeassa, kun toteamme, että lemmikkimme on onnellinen, mutta tästä huolimatta 

lemmikin tuntema onnellisuus voi erota siitä, mitä me pidämme onnellisuuden tunteena. Vertaam-

me helpommin koiran tunteita omiimme kuin esimerkiksi gerbiilin tai lemmikkikäärmeen. Koiran 

tunteen ilmaisut ovat helpommin havaittavissa ja näin lähempänä meitä, vaikka uskomme myös 

lemmikkikanimme olevan onnellinen saadessaan ''lempiruokaansa'' porkkanoita. Jotta voisimme 

tehdä lemmikkimme onnellisiksi tulee meidän jollakin tavalla oppia tiedostamaan, mikä on eläimen 
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tapa näyttää onnellisuutta. Näin voimme kokea olevamme hyviä lemmikin omistajia, koska tie-

dämme, miten tehdä lemmikistä tyytyväinen ja onnellinen. (Fudge 2008: 57–58)  

 

Lemmikkieläinten pitäminen ei alunperin perustunut pelkästään idealle eläinten hyötykäytöstä ruo-

kana tai vahteina, vaan ihmisellä on ollut jo varhain tarve lajien väliselle kumppanuudelle (Hir-

schman 1994: 616). Voidaankin pohtia sitä, miten paljon ihminen halusi jo tuolloin nähdä itseään 

eläimessä ja tämän käytöksessä mahdollisesti vahvistaakseen syntynyttä lajien välistä yhteyttä. 

3000-4000 vuotta sitten kissaa pidettiin lemmikkinä muinaisessa Egyptissä, myöhemmin 1500-

luvulla lähetyssaarnaajat raportoivat euroopassa nähneensä lemmikkeinä pidettävän pesukarhuja, 

apinoita, susia ja esimerkiksi karhuja (Emt).  

 

Antropomorfismin lisäksi lemmikkieläinten ja ihmisen suhdetta voidaan kuvailla termin neotenia 

avulla. Neotenialla tarkoitetaan sitä, kun eläimen fyysisen ulkomuodon voidaan ajatella muistutta-

van nuoren eläimen ulkonäköä. (Emt.) Ihmisistä puhuttaessa neotenialla voidaan tarkoittaa sitä ai-

kaa, jona ihmiset näkevät jälkikasvunsa vielä lapsina. Tänä aikana jälkikasvu vaatii aikuisten huo-

lenpitoa ja kasvatusta. (Oller & Griebel 2008: 195) Neotenian voidaan olevan yksi syy siihen, että 

eläimiä pidetään usein söpöinä, hellyttävinä ja rakastettavina. Ne muistuttavat meitä omasta jälki-

kasvustamme ja saavat aikaiseksi hoivavietin. Ihminen haluaa myös jalostamalla korostaa neoteni-

aa, mikä voidaan nähdä esimerkiksi kääpiökoirarotujen suuressa suosiossa. Pienet rodut muistutta-

vat omistajiaan vielä täysikasvuisinakin niiden pentuvaiheesta. Eläinten lapsekkaana tai nukkemai-

sena ominaisuutena voidaan pitää esimerkiksi niiden suuria, pyöreitä silmiä, pientä ja lyhyttä kuo-

noa, pieniä korvia ja pyöreitä kasvoja. (Hirschman 1994: 617) Eläinten pentumaisen tai lapsekkaan 

ulkomuodon ihailu voidaan johtaa ihmisen pinnalliseen viehätykseen nuoruudesta ja nuorekkaan 

ulkomuodon ihailusta. Sen lisäksi, että nuorekkuus eläimillä on söpöä, pidetään sitä myös ihmis-

maailmassa tavoittelemisen arvoisena. Usein ajatellaan, että nuorena on avaimet saavuttaa halua-

mansa asiat helposti, aivan kuin eläinmaailmassakin kissan- ja koiranpennut löytävät kotinsa aikui-

sia yksilöitä helpommin. (Irvine & Bekoff 2004: 93) 

 

Keskityn tarkastelemaan antropomorfismia yhtenä keskeisimmistä narratiivin piirteistä. Margaret 

King (1996) on tutkinut antropomorfismia Walt Disneyn True Life Adventures -sarjan luontodo-

kumenteissa. Hän on huomioinut, että näissä luontodokumenteissa eläimista puhutaan usein luon-

non ulkopuolelta löytyvien käsitteiden ja termien valossa. Eläimiä kuvaillaan moraalisesti arvostel-

len esimerkiksi sydämettömäksi äidiksi, vannoutuneeksi äidiksi tai hyväksi elättäjäksi. Mielenkiin-
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toista oman tutkimukseni kannalta on, millaisena antropomorfismi esiintyy uudemmassa luontodo-

kumentissa.  

 

Käytännössä käyn aineistoani läpi etsien antropomorfismia kertojan puheenvuoroista, joista uskon 

nousevan esille inhimillistäviä sanoja ja ilmauksia. Luontodokumenttien antropomorfismi voi löy-

tyä myös yllättävistä yhteyksistä, kuten narratiivin rakenteesta. Jos kohtaus on rakennettu Bousén 

jaottelun mukaisesti yhdistellyistä tapahtumista (kts. luku 4.1) on eläimen käyttäytymiseen voitu 

tuoda enemmän ihmiselle ominaisen toiminnan piirteitä. Antropomorfismi voisi näkyä esimerkiksi 

tapahtumien ketjuna, jossa leijona saalistaa ja käy tämän jälkeen ruokalevolle ihmisen tavoin.  
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7. METODI JA AINEISTO 

 

Kuten johdanto-luvussa toin esille, tutkimuskysymykseni liittyvät siihen, miten eläimet luontodo-

kumenteissa esitetään. Tutkin inhimillistetäänkö eläimiä ja miten tämä vaikuttaa faktan ja fiktion 

suhteeseen valituissa jaksoissa. Fiktiivisyyttä voidaan korostaa narratiivisen kerronnan avulla ja 

pohdinkin sitä, miten narratiivisuus näkyy aineistossani ja osaltaan vaikuttaa luontodokumentin 

todellisuussuhteeseen.   

 

Tutkimusideani syntyi kiinnostuksestani antropomorfismiin. Minun oli valittava, tutkinko luonto-

dokumentteja vai esimerkiksi fiktiivisiä elokuvia, joissa päähenkilöiksi on valittu eläimet. Päädyin 

kuitenkin valitsemaan aineistokseni luontodokumentit, koska antropomorfisen ja dokumentaarisen 

ajattelutavan yhdistäminen aiheuttaa mielenkiintoisen ristiriidan. Fiktiivisessä elokuvassa tehokei-

noksi hyväksytään usein se, että eläimet toimivat kuten ihmiset. Tutkimuksessani olen kuitenkin 

kiinnostunut siitä, millaisina luontodokumentin eläimet voidaan esittää. Aineistoni pohjalta mietin 

myös sitä, hämärtyykö dokumentaarisen kuvaamisen raja ja miten katsoja mahdollisesti kokee vil-

lieläimen luontodokumentin seurauksena. 

 

 

7.1. Tutkimusmetodi 
 

Saadakseni vastauksen kysymykseen minkälaisia luontodokumenttien eläimet ovat, tutkin antropo-

morfismin käsitettä. Otan tutkimuksessani selvää esitetäänkö eläimet niiden inhimillisten ominai-

suuksien kautta vai toimivatko luontodokumentit tieteellisinä ikkunoina eläinmaailmaan esittäen 

asiat sellaisina kuin ne ovat (Rossini & Tyler: 2009: 13–14). Derek Bousé (2000: 13–14) listaa 

luontodokumenttien ominaispiirteitä ja narratiivisia käytäntöjä, jotka erottavat luontodokumentit 

perinteisistä dokumenttielokuvista. Nämä piirteet toimivat apunani analyysiä tehdessäni.  

 

Bagust:n (2008, 218–219) mukaan antropomorfismi on yksi luontodokumentin dramaattisimmista 

narratiivisista piirteistä. Tutkin luontodokumentin narratiivia sisällönerittelyn avulla. Etsin antro-

pomorfismia kertojan puheosuuksista, jonka lisäksi otan huomioon myös kuvallisen kerronnan, 

jolla voidaan vaikuttaa katsojan tulkintaan. Kuvallisuuden ja kertojan äänen lisäksi pohdin doku-

menttia varten sävelletyn musiikin merkitystä. Helpottaakseni analyysin tekemistä kirjoitan kertojan 

puheosuudet ylös ja kuvailen myös kuvallisuutta sekä taustamusiikkia sisällönerittelyä tehdessäni. 
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Tutkin, miten narratiivisuus näkyy aineistossani. Vertailen narratiivin rakentumista klassisen Hol-

lywood-elokuvan kerrontaan, jolloin voin tehdä myös päätelmiä luontodokumentin todellisuussuh-

teesta. Voidaan ajatella, että narratiivisuus osaltaa muuttaa ja rakentaa todellisuutta, jonka luonto-

dokumentti esittää. Aineiston läpikäytyäni teen laadullista analyysiä, joka pohjautuu lukemaani 

teoriaan.  

 

Tuon puheosuuksista löytämiäni antropomorfisia ilmauksia esille suorien sitaattien avulla. Pyrin 

tuomaan esille myös ilmauksia, joissa antropomorfismia ei mielestäni ole havaittavissa, jotta tekstin 

erilaiset kerronnan tavat tulevat kaikki esitetyiksi. Työn rajattuun laajuuteen vedoten valikoin ai-

neistostani tutkimuskysymysteni kannalta olennaiset repliikit esimerkeiksi, mutta otan huomioon 

antropomorfisoitujen kohtausten määrän suhteessa muihin ei-antropomorfisoituihin kohtauksiin. 

 

Mekaanista aineistoin läpikäyntivaihetta helpottamaan löysin googlen hakukoneesta Google Doc-

siin tallennetun dokumentin, johon on kirjoitettu sana sanalta auki kaikki kertojan alkuperäiset, eng-

lannin kieliset puheosuudet Planet Earth -dokumenttisarjasta. Minun ei tarvinnut korva kuulolta 

alkaa kirjoittamaan ylös kaikkia kertojan puheosuuksia ja uskon että aineistoni on näin ollen myös 

luotettavampi. Kävin läpi google docs -dokumentin aineistovideoideni kanssa ja varmistin, että sii-

nä on otettu huomioon kaikki kertojan käyttämät ilmaisut ja ne on kirjoitettu ylös oikein.  

 

Jouko Aaltonen (2006: 25) toteaa, että tämän kaltaisessa laadullisessa tutkimusprosessissa lähtökoh-

tana on tutkijan avoimuus ja se, että oma subjektiivius on pakko myöntää. Tutkijana kiinnitän huo-

miota tiettyihin asioihin ja olen ehkä jättänyt toisia vähemmälle huomiolle. Tehdessäni laadullista 

analyysia en voi hakea turvaa luvuista ja teemoista, mutta toisaalta en voi myöskään piiloutua luku-

jen taakse, vaan teen analyysiä peilaten pohdintaani valmiiseen teoriaan.  

 

 

7.2. Aineiston esittely ja rajaus 

 

Luontodokumentit jakautuvat karkeasti kasveja ja eläimiä käsitteleviin dokumentteihin. Jotta tutki-

musongelmani analysoiminen onnistuisi, on tutkimuksessani olennaista valita sellaisia kohtauksia, 

joissa keskitytään eläinten esittämiseen. Tutkimuksessani yksi tutkittava yksikkö on yksi kohtaus. 

Kohtauksen määrittelen alkamaan silloin, kun kertoja alkaa puhua jostain tietystä eläimestä tai 

eläinlajista. Kuva voi edeltää tai seurata puhetta ja huomioin myös puhetta edeltävän kuvan, mikäli 

kertojan kertoma sitoo sen mukaan kohtaukseen.  
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Analysoin yhden tuotantoyhtiön tuottaman luontodokumenttisarjan jaksoja ja valitsen tästä 11 jak-

soisesta sarjasta kaksi jaksoa analysoitaviksi. En siis odota saavani yleispätevää vastausta tutkimus-

ongelmaani vaan tutkimukseni on yksittäinen tapaustutkimus, jolla voin saavuttaa vastauksen näi-

den kahden jakson pohjalta. Tutkimusaineistoni toimii analyysivaiheessa teoriaa avaavana ja tuke-

vana välineenä, jonka pohjalta voin tehdä johtopäätöksiä kyseisten jaksojen vertautumisesta teori-

aan.  

 

Aineistokseni valitsin kaksi jaksoa BBC:n tuottamasta Planet Earth (Planeettamme Maa) -sarjasta, 

jonka kertojaäänenä kuullaan David Attenborough. Aineiston musiikin on säveltänyt George Fenton 

ja sen esittää BBC Concert Orchestra. Sarja kuuluu BBC:n luonnontieteellisiin erikoissarjoihin, 

jotka ovat tavallisia lyhytdokumentteja pidempiä, kalliimpia ja suuremmalla volyymilla tuotettuja 

(Tunstall 1993: 30).  

 

British Broadcasting Corporation (Brittiläinen lähetystoimintayhtiö) eli lyhemmin tunnettuna BBC 

on Iso-Britanniassa toimiva julkinen tuotantoyhtiö, joka perustettiin 1920-luvulla. Brittiläinen do-

kumenttielokuva vakiintui muotoonsa 1930-luvulla, jonka jälkeen dokumenttielokuvissa kiinnitet-

tiin erityishuomiota sota-ajalle. Sota-ajan dokumenttielokuvia esitettiin myös elokuvateattereissa, 

mutta dokumenttielokuvat jäivät selvästi Hollywood-elokuvien varjoon, koska ne eivät olleet sa-

malla tavalla kaupallisia tai viihdyttäviä. (Tunstall 1993: 5, 33)  

 

BBC lähetti ensimmäisen luontoaiheisen ohjelmansa 1953. Kuukausittain esitetyssä televisio-

ohjelmassa juontajana toimi brittiläinen Peter Scott. Iso-Britannia kulki jäljessä luonto-ohjelmien ja 

täysimittaisten luontodokumenttien tuottajana Amerikkaan nähden. Maiden institutionaalisissa 

voimissa oli tietenkin eroja, mutta tähän vaikutti myös BBC:n tausta radiotuottajana. Ensimmäiset 

luonto-ohjelmat Isossa-Britanniassa olivatkin olleet radio-ohjelmia. BBC:n Natural History Unit 

(luonnonhistoriallinen yksikkö) perustettiin virallisesti 1957, jonka jälkeen yksikössä on tuotettu 

useita luonnonhistoriallisia sekä luontoaiheisia televisiosarjoja. (Bousé 2000: 73–76) BBC:n luon-

toaiheiset sarjat ovat voittaneet useita palkintoja. Myös aineistoksi valitsemani sarja Planet Earth 

voitti vuonna 2007 neljä Emmy-palkintoa, muun muassa musiikista ja äänieditoinnista (IMDb 

2012).  

 

Sarja on helposti saatavilla DVD-muodossa. Valitsin juuri tämän luontodokumenttisarjan sen takia, 

että kertojana toimiva David Attenborough on tunnettu ja arvostettu alansa pitkäaikainen osaaja. 
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Näin ollen dokumenttisarjalla on auktoriteettiasema, joka johtuu David Attenborough:n pitkän uran 

ja asiantuntija-aseman luomasta vaikutelmasta. Kuten Spence & Navarro (2010: 60–61) toteavat 

auktoriteetin ansiosta dokumenttielokuva tuntuu katsojan mielestä uskottavalta ja dokumenttieloku-

van kantama auktoriteetti voidaan usein yhdistää sen äänenä toimivaan kertojaan. BBC:llä on suu-

rena tuotantoyhtiönä myös taloudelliset valmiudet tehdä luontodokumentista juuri sellainen, kuin he 

haluavat, jolloin esimerkiksi rajallinen budjetti ei ole ollut esteenä mahdollisten erikoistehosteiden 

käyttöön tai muun kuvamateriaalin kuvaamiseen. En myöskään halunnut valita aineistokseni tietoi-

sesti Disneyn tuottamaa dokumenttia, koska niistä tämänkaltaista tutkimusta on jo tehty. 

 

Analysointia varten rajasin jaksoista analysoinnin kohteeksi vain ne kohtaukset, joissa kertoja pu-

huu. Kaikissa analysoitavissa kohtauksissa pääosassa ovat eläimet. Aineistoni ulkopuolelle jäivät 

kohtaukset, joissa kertoja kertoo elottomasta luonnosta, kuten vuorista tai vesistöistä. En myöskään 

ottanut mukaan aineistooni otoksia tai kohtauksia, joissa kertoja esittelee yhdellä tai kahdella lau-

seella eläinlajia. Katsoin, etteivät tällaiset yksittäiset lauseet olleet olennaisia tutkimusongelmani 

kannalta, koska lyhyemmissä kohtauksissa kertojan teksti oli pelkästään toteavaa faktatietoa.  

 

 

Kaavio 2. Kohtausten pituus. 

Alle 2 min 2-3 min 3-4 min 4-5 min 5-7 min 
 

4 6 6 2 3 Yht. 21 

 

 

Analysoitavia kohtauksia on kaikkiaan 21 kappaletta ja ne ovat noin 2-6 minuuttia pitkiä. Pituudel-

taan kohtaukset ovat lyhyitä, koska yhdessä jaksossa kerrotaan useista eläinlajeista, eikä keskitytä 

ainoastaan yhden lajin elintapoihin. Ensimmäisessä jaksossa kohtauksia oli 10 ja toisessa jaksossa 

11. Niistä suurin osa kertoo pienen tarinan, joka saattaa olla saalistustapahtuman tai kosimisrituaa-

lin kulku. Joissakin kohtauksissa tarinallisuus tulee esille sekä tekstissä (kertojan kertomana) että 

kuvissa. Kuitenkin esimerkiksi koko Planet Earth –sarjan avaava kohtaus keisaripingviineistä, ra-

kentuu kertojan sanallisesti kertomalle tarinalle, koska kohtauksen kuvamateriaali keskittyy ainoas-

taan näyttämään pingviinejä lumisateessa.  
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7.2. Kohtausten esittelyä 

 

Valitsemani jaksot ovat pituudeltaan noin 50 minuutin mittaisia luontodokumentteja. Jaksot eivät 

kerro vain yhtä yhtenäistä tarinaa vaan ne rakentuvat kohtauksista, joissa esitellään eläimiä ja niiden 

elinympäristöjä maapallon eri osissa. Molemmissaa jaksoissa on kuitenkin kantava teema, joka luo 

jaksoihin yhtenäisen narratiivisen kehyksen ja sitoo valitut kohtaukset pääteemaan. Ensimmäisessä 

jaksossa teemana on aurinko ja sen vaikutus maapallon olosuhteisiin ja eliöihin. Jakso alkaa ja päät-

tyy Antarktikselle, jossa aurinko paistaa vain hyvin vähän aikaa vuodessa. Toisessa jaksossa teema-

na ovat vuoret. Teema on maantieteellinen ja rajaa näin valittuja kohtauksia aurinko-teemaa selke-

ämmin. Jaksossa nähdyt eläimet joko elävät vuorilla tai vuoret sattuvat niiden vaellusreitin varrelle.  

 

Seuraavaksi esittelen muutaman aineistoni kohtauksista tarkemmin avatakseni paremmin esimer-

kein sitä, minkä tyyppistä analysoimani aineisto on. Yhdessä analysoimassani kohtauksessa (8a) 

seurataan Afrikan savannilla elävän hyeenakoiralauman metsästystä. Hyeenakoirat liikkuvat aluksi 

kokonaisena laumana, mutta ne erkaantuvat toisistaan yllättääkseen antiloopit eri ilmansuunnista. 

Hyeenakoirat näytetään vaanimassa rauhassa ruohoa syöviä antilooppeja. Kun koirat lähtevät 

hyökkäykseen, alkaa takaa-ajo. Johtajakoira ajaa antiloopit kohti piilossa odottavia koiria, mutta 

antilooppi välttää kuitenkin koirien hampaat hyppäämällä järveen. Hyeenakoirat odottavat aikansa 

rannalla, mutta kuullessaan toisten koirien äänet ne lähtevät jakamaan saalista, jonka toinen osa 

laumasta onnistui kaatamaan. Antilooppi pääsee nousemaan järvestä koirien poistuttua syömään. 

Kertoja myötäilee tapahtumia ja vahvistaa katsojalle, minkä tämä myös näkee. Kohtauksen kesto on 

6 minuuttia 23 sekunttia ja tuossa ajassa katsojalle esitetään yhtämittainen tapahtumaketju.  

 

Toinen kohtaus (2b) on kuvattu Andien vuoristossa. Kohtauksessa viisi puumaa kävelee rauhallises-

ti lyhyen kasvillisuuden seassa. Eläinten lisäksi kohtauksessa keskitytään vuoristomaisemien esit-

tämiseen. Puumat saapuvat juomaan joenrantaan. Tämän jälkeen kohtauksessa päivä vaihtuu yöksi 

ja puuma saalistaa alpakoita kuun valossa. Päivän jälleen valjetessa pennut näytetään syömässä 

eläimen ruhoa emon katsellessa vierestä. Kohtaus kestää vain 3 minuuttia ja siinä esitetään katsojal-

le ainakin vuorokauden tapahtumat. Molemmissa aineistoesimerkeissä eläimet kuvataan aktiivisina 

liikkeessä tai saalistamassa. Horak (2006: 461) kritisoi luontodokumenttien antamaa käsitystä 

eläinten aktiivisuudesta ja uskoo motiivin löytyvän katsojien mielenkiinnon ylläpitämisestä. Todel-

lisuudessa eläimet viettävät suurimman osan päivästään staattisesti paikoillaan oleskellen. Esimer-

keissä on yhteen kohtaukseen rakennettu selkeä tarina, joka vaatii muutakin kuin staattisesti paikal-

laan aikaa viettäviä eläimiä. Saalistus tuo kohtauksiin tarinankerronnan vaatimaa dramatiikkaa.  
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Aineistoon kuuluu 4 alle kahden minuutin kohtausta, joissa kohtauksen keston vuoksi ei kerrota 

tarinallisia kokonaisuuksia, vaan lähinnä keskitytään esittelemään eläinlajia ja kertomaan siitä joku 

kiinnostava fakta. Isopandakohtauksessa (8b) katsoja näkee lumisateessa liikkuvan pandan, jota 

kuvataan myös syömässä bambun lehtiä. Kertoja kertoo, miten isopanda ei voi nukkua talviunta 

muiden karhujen tavoin, koska sen ruokavalio on niin vähäravinteista, että sille ei kasva talviunten 

vaatimaa rasvavarastoa. Kohtaus on sidottu edeltävään ja seuraavaan kohtaukseen lumisten maise-

mien avulla, eikä jää niiden ansiosta irrallisen oloiseksi.  

 

Edellisen kohtauksen lisäksi aineistoon kuuluu myös keskipitkiä kohtauksia, joissa selkeää antro-

pomorfismia ei esiinny. Kohtauksessa 7a kerrotaan norsuista, jotka kulkevat kuivan kauden liik-

keelle ajamina etsimässä vettä. Norsujen näytetään liikkuvan reippaasti kuivassa autiomaassa, jossa 

hiekka pöllyää sakeina pilvinä. Kohtauksessa kuvataan myös muita eläinlajeja vaeltamassa saman-

laisessa ympäristössä. Kuvaukseen on käytetty paljon laajaa, jopa avaruudesta kuvattua, ilmakuvaa. 

Kohtauksen loppupuolella kuva keskittyy näyttämään yhden norsun taivaltamista pölyssä poikasen-

sa kanssa. Kertoja kertoo muun lauman jo päässeen määränpäähänsä, mutta emo joutuu kulkemaan 

poikasensa tahdissa ja on näin jäänyt jälkeen. Lopuksi kohtauksessa näytetään vielä yksinäinen nor-

su, joka on joutunut eroon laumastaan ja kulkee yksin autiomaassa. Kertoja luo kohtaukseen dra-

maattisen lopun kertomalla norsun kulkevan väärään suuntaan samalla kun ilmasta käsin kuvattu 

kuva laajenee näyttämään norsun ympäristön, joka on silmän kantamattomiin pelkkää tyhjää aavik-

koa. Kertojan puhe kertoo samaa, kuin kohtauksen kuva. Vaikka kertojan kommentti siitä, miten 

norsuemo tekee kaikkensa auttaakseen poikastaan voi kuulostaa kuvasta irrotettuna liioittelulta, 

kuva kuitenkin todistaa, miten norsuemo reagoi poikasen törmätessä puuhun ja miten emo on hidas-

tanut tahtiaan poikasensa takia.  
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8. ANALYYSI 

 

Tämän analyysiosion olen jakanut kolmeen osaan. Ensimmäiseksi käsittelen luontodokumenteista 

löytyviä antropomorfisia ilmaisuja, joilla kertoja värittää narratiivia ja toisaalta rakentaa sitä todelli-

suutta, jota luontodokumenteissa halutaan esittää. Toisessa osassa tarkastelen narratiivin rakentu-

mista esimerkiksi lähikuvien ja erikoistehosteiden ohjaamana. Kolmannessa osuudessa pohdin mil-

lainen merkitys musiikilla on luontodokumentissa.  

 

 

8.1. Antropomorfismi kertojan puheosuuksissa 

 

Kertojan puheosuuksien antropomorfismia ei voi kaikissa tapauksissa selvästi paikantaa tiettyyn 

sanaan, vaan antropomorfismi voi tulla esille vaikkapa kokonaista virkettä tulkittaessa. Joissakin 

tapauksissa antropomorfismi ilmenee suoraan yhdessä ihmismaailmasta otetussa sanassa, jota ei 

esimerkiksi tietokirjayhteydessä yhdistettäisi kohteena olevaan eläinlajiin. Olen analyysia tehdessä-

ni pohtinut sanojen merkitystä ja luomaa mielikuvaa juuri tällaisen kuvitteellisen ihmismaail-

ma/eläinten maailma -jaon perusteella. Niissä tapauksissa, joissa antropomorfista merkitystä ei ole 

ladattu selkeästi yhteen sanaan (esimerkiksi perhe), antropomorfismi on vaikeammin havaittavissa 

ja tulee esille tekstistä herennäissä mielikuvissa. Näihin merkityksiin käsiksi pääseminen vaatii ai-

neiston läpikäymistä toistuvia kertoja. Merkitykset muodostuvat aina ilmimerkityksen synnyttämis-

tä konnotaatioista, jotka ovat henkilökohtaisia, rönsyileviä sivumerkityksiä. Näin voidaankin ajatel-

la, että kaikki antropomorfiset ilmaukset eivät edes avaudu tavalliselle katsojalle tai hänen mieles-

sään syntyneet merkitykset eroavat omistani. 

 

Seuraavan sivun taulukossa nimeän kohtaukset niissä esiintyvien eläimien mukaan sekä erottelen 

eri jaksojen kohtaukset a tai b tunnuksella. A:lla olen koodannut ensimmäisessä jaksossa (From 

Pole to Pole) olevat kohtaukset ja b:llä toisessa jaksossa (Mountains) olleet kohtaukset. Tämän li-

säksi olen merkinnyt taulukkoon sisältääkö kohtaus saalistustapahtuman ja onko kohtauksessa käy-

tetty antropomorfisia ilmaisuja kertojan puheosuuksissa. Antropomorfiseksi ilmaisuksi määrittelen 

ilmaisun, joka inhimillistää eläimen tai sen käytöksen/tavan toimia. Saalistustapahtumien erottelu 

on mielestäni kiinnostavaa sen takia, että niillä rakennetaan usein kohtaukseen draamaa ja ne ovat 

vahvasti tarinallisia luoden jännityksen saalistajan ja saaliseläimen välille. Kaavion avulla ei voi 
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kuitenkaan hahmottaa koko totuutta, sillä antropomorfismi syntyy osittain myös kertojan luomista 

mielikuvista, kuvamateriaalista sekä musiikin luomasta tunnelmasta (tähän palaan alaluvussa 8.3) 

 

Kaavio 3. Kohtausten saalistustapahtumat sekä antropomorfiset ilmaukset kertojan puheosuuksissa. 

Kohtaukset Saalistustapahtuma Antropomorfismi 

(1a) Pingviinikohtaus   x 

(2a) Jääkarhukohtaus  x 

(3a) Karibu/susikohtaus x  

(4a) Amurin leopardikohtaus   

(5a) Paratiisilintukohtaus  x 

(6a) Hylje/valkohaikohtaus x  

(7a) Norsukohtaus   

(8a) Hyeenakoirakohtaus x x 

(9a) Norsukohtaus II  x 

(10a) Keisaripingviinikohtaus II  x 

(1b) Paviaanikohtaus  x 

(2b) Puumakohtaus x x 

(3b) Karhukohtaus I (pennut)   

(4b) Karhukohtaus II   

(5b) Lumileopardikohtaus I x x 

(6b) Kotkakohtaus x  

(7b) Lumileopardikohtaus II x x 

(8b) Isopandakohtaus I   

(9b) Apinakohtaus   

(10b) Isopandakohtaus II    

(11b) Kurkikohtaus x x 
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Seuraavaksi avaan aineistoni antropomorfisia ilmauksia, jotka olen poiminut suoriksi sitaateiksi 

David Attenborough:n puheosuuksista. 

 

Aineistossa käytetään ilmaisua, jolla ihmisten arvomaailma on siirretty eläinten maailmaan. Kohta-

uksessa, jossa näytetään keisaripingviiniuroksia lumimyrskyn keskellä luonnehditaan seuraavasti: 

 

(1a) ”because each guards a treasure” 

 

Lauseella viitataan uros pingviinien jalkojensa päällä hautomaan munaan. Munaan ja sen sisällä 

kasvavaan poikaseen viitataan sanalla aarre (treasure), jonka lisäksi pingviiniurosten kuvaillaan 

vartioivan tätä aarretta. Jos ajatellaan ihmisten arvomaailmaa, varmasti jokainen ajattelee oman 

lapsen ja perheen olevan jotain yhtä tärkeää kuin aarre. Perhe on monelle ihmiselle yksi tärkeim-

mistä perusarvoista ja näin myös sen suojelu on ihmiselle luontaista. Dokumenttisarjan ensimmäi-

nen osa halutaan myös päättää samaan kohtaukseen, josta se alkoikin. Katsojalle halutaan yhä muis-

tuttaa uros pingviinien suunnattomasta huolenpidosta kuoriutumatonta poikastaan kohtaan.  

 

(10a) ”The males still carry the precious eggs that they've cherished throughout the Antarctic win-

ter.” 

 

Keisaripingviinikohtaus on sukupuoliasettelunsa ansiosta mielenkiintoinen. Uros pingviini asete-

taan niin sanotusti pehmeiden perhearvojen edustajaksi, eikä miehisestä osapuolesta korosteta sen 

maskuliinisuutta tai machomaisuutta. Sen sijaan urospingviinien kerrotaan vaalivan (cherish) arvo-

kasta (precious) munaa. Aineistossa viitataan myös useampaan kertaan äidin ja lapsen väliseen suh-

teeseen, joka on ihmisyhteisöissä yksi niistä asioista, joka pysyy varmasti samanlaisena kulttuurista 

riippumatta. Eläinmaailmassa emon ja sen jälkeläisten välinen suhde ja sen pituus taas vaihtelee. 

Eläimeen yhdistetään myös ihmisäitejä luonnehtivia piirteitä, kuten hoivaamista ja jälkikasvunsa 

opettamista.  
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(10b) ”A giant panda nurses a tiny week old baby” 

 

Kertoja kertoo isopandan hoivaavan (nurse) sen viikon vanhaa vauvaa (baby). Eläimen käytöstä 

kuvaillaan verbillä, jota ihmiset usein käyttävät puhuessaan äidin osoittamasta huolenpidosta vau-

vaansa kohtaan. Eläimen jälkeläistä myös kutsutaan vauvaksi, eikä esimerkiksi pennuksi tai jälke-

läiseksi. Aineistossa toistuu myös jatkuvasti naaraiden nimittäminen äideiksi (mother). Mother on 

kuitenkin englanninkielessä yleinen nimitys puhuttaessa myös eläimistä, koska suomenkielestä löy-

tyville emo ja emä -sanoille ei englanninkielessä löydy kunnon vastinetta (MOT 2012). Kohtauksis-

sa on kuitenkin tuotu paino sanalle 'mother' käyttämällä ensin neutraalia naaras-sanaa eläimen ku-

vailuun: 

 

(2a) ”A female calls them … but they're hungry and eager to reach their mother” 

 

Käyttämällä äiti-sanaa voidaan vahvistaa eläinten äiti-lapsi-suhdetta. Tässä kohtauksessa mielen-

kiintoista on kutsumanimen vaihtuminen osapuolten näkökulman mukaan. Aineistoesimerkissä 

naaras kutsuu pentujaan, mutta pennut ovat halukkaita tavoittamaan emonsa/äitinsä. Sen sijaan, 

että ilmaistaisiin neutraalisti, että pennut juoksevat naaraan luokse, muotoilee kertoja lauseen niin, 

että mukaan saadaan omistuspronomini their, lauseen korostaessa merkitystä, että pennut juoksevat 

oman äitinsä luokse. 

 

Kohtauksessa, jossa kuvataan puumaa ja tämän pentuja viitataan perheeseen, joka on ihmisyhteis-

kunnassa instituutio, jota ylläpitävät henkilökohtaisten suhteiden ja rakenteiden lisäksi muun muas-

sa perhettä koskevat lait.  

 

(2b) “It's a family. A mother with four cubs. She has just one brief summer in which to teach them 

their mountain survival technique.“ 

 

Kertoja kertoo viiden kuvissa näkyvän puuman olevan perhe (family). Täsmennykseksi katsojalle 

kerrotaan, että kyseessä on emo, neljän pentunsa kanssa (a mother with four cubs). Eläimeen yhdis-

tetään myös ihmisäitejä luonnehtivia piirteitä, kuten hoivaamista ja jälkikasvunsa opettamista.  
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Eläinten inhimmillistäminen näkyy myös inhimillisen käytöksen ja ajatusmaailman kuvailuna. Koh-

tauksessa uros paratiisilintu esittelee soidinmenojaan naaras paratiisilinnulle: 

 

(5a) ”she retires to consider her verdict. It's hard not to feel deflated when ever your best isn't good 

enough” 

 

Kertoja kuvailee naaraslinnun vetäytyvän miettimään päätöstään, jolloin uroslinnun on vaikea olla 

tuntematta itseään lannistuneeksi (deflated), kun edes sen paras ei ole naaraalle tarpeeksi hyvä. Ker-

tojan puheosuus saa kohtauksen tuntumaan dramaattisemmalta kuin miltä se pelkän kuvamateriaa-

lin valossa tuntuisi. Puheosuuden sanoman kanssa kohtaus vertautuu hieman humoristisella tavalla 

fiktiivisten elokuvien kohtauksiin, joissa nainen on juuri antanut miehelle pakit. Lintu halutaan esit-

tää ihmisen tavoin kykenevänä tuntemaan torjunnan aiheuttamat tuntemukset lannistumisesta. Tällä 

haetaan katsojan samaistumista tilanteeseen, vaikka tämä tapahtuisikin huumorin kautta. Myös hy-

eenakoirakohtauksessa (8a) eläinten esitetään ajattelevan ihmisen tavoin. Kohtauksessa koirat saa-

listavat antilooppeja ja koirien katsotaan ajattelevan seuraavasti: 

 

(8a) ”Impala are their favorite prey.”  

 

Kertoja kuvailee impala-antilooppeja hyeenakoirien mieluisimmaksi saaliiksi (favorite prey), vaik-

ka todellisuudessa saaliseläinten valinta tapahtuu varmasti enemmän elinpaikan, saaliseläin popu-

laation määrän sekä liikkuvuuden kaltaisten seikkojen takia. Sanavalinta mieluisin, viittaa siihen, 

että hyeenakoirat ajattelisivat ihmismäisesti asettamalla saaliseläimiään paremmuusjärjestykseen, 

jolloin jokin toinen eläin olisi vähemmän mieluisa saalis.  

 

(8a) “The dogs know their prey must come out or drown. Now it's a waiting game.”  

 

Kertoja myös ilmaisee koirien tietävän (know) antiloopin tulevan ennen pitkään rantaan tai hukku-

van. Tällä ilmaisulla koirien esitetään ajattelevan rationaalisesti ihmisten tavoin. Kertojan sanava-

linta antaa myös ymmärtää, että koirien motivaationa odottamiselle toimii tieto siitä, että ne tietävät 

saaliin vielä nousevan vedestä. Serpellin (2002: 437) määrittelee antropomorfismia ihmismäisten 

ominaisuuksien antamisena eläimille ja näinä ominaisuuksina Serpell ottaa esille muun muassa juu-

ri ajattelun ja motivaation. 
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Edellisissä esimerkeissä eläimet esitettiin ihmisten tavoin tuntevina ja ajattelevina. Aineistosta löy-

tyy myös materiaalia, jossa eläinten käytöstä ja toimintaa kuvataan inhimilliseksi. Kohtauksessa 

tselada-paviaanit sukivat toistensa turkkia: 

 

(1b) ”morning is grooming time, a chance to catch up with friends. But unlike other monkeys, Ge-

lados chatter constantly while they do it. It's a great way to network while your hands are busy.” 

 

Kertoja kertoo aamun olevan aika turkin siistimiselle tai huolittelulle (grooming), jonka lomassa 

päivitetään kuulumiset kavereiden kesken (catch up with friends). Tämän lisäksi paviaanien kerro-

taan pulisevan (chatter) koko ajan toisiansa sukiessa. Kertoja huomioi, miten puuha on omiaan ver-

kostoitumiselle samalla kun kädet saavat tehdä koko ajan töitä. Paviaanien toiminta saadaan näillä 

muutamalla virkkeellä kuulostamaan hyvin inhimilliseltä. Sen sijaan, että eläimet söisivät kirppuja 

toistensa turkista, niiden kerrotaan välittävän ihmisille ominaisesta luksuksesta, itsensä huolittelus-

ta. Paviaanit sukivat kuvanauhalla toisiaan, minkä voidaan ajatella viittaavan ihmisten tapaan rikkoa 

tavallinen arki ja käydä toisen huoliteltavana kampaamossa. Myös lörpöttelyn tai pulinan yhdistä-

minen huolitteluun voi tuoda mieleen kampaamoympäristön, koska kampaamossa käyntiä saatetaan 

joskus verrata jopa terapia-istuntoon – vieraalle tai puolitutulle kampaajalle voi tuntua helpolta pu-

hua avoimesti.  

 

Aineiston saalistuskohtauksissa inhimillistäminen tapahtuu esimerkiksi metaforien avulla. Kohtauk-

sessa, jossa hyeenakoirat ajavat takaa antilooppia, hyeenakoirien takaa-ajoon yhdistetään sodasta ja 

urheilusta tuttua sanastoa. Sotatermistö saa koirien toiminnan kuulostamaan suunnitelmalliselta. 

Sotaan liitetään voimakas hyökkäävän ja puolustavan osapuolen välinen vastakkainasettelu, mutta 

huomionarvoista on, että ihminen on ainoa nisäkäs, joka sotii.  

 

(8a) ”Their secret is teamwork” 

(8a) ”They seem to form a cordon around the impala”  

(8a) ”The leader cuts the corner and joins a flanker for the final assault” 

 

Kertoja selostaa ilmasta käsin kuvattua kohtausta kiivaasti. Kaikki kohtauksessa aina musiikista, 

kertojan äänenpainoihin luovat dramatiikkaa. Myös sotatermistö luo osaltaan hyeenakoirille hyvin 

normaaliin toimintoon, ruuan hankkimiseen, oman jännitteensä. Kertoja kuvailee koirien muodos-

tavan hyökkäysketjun (cordon) antiloopin ympärille. Seuraavassa hetkessä johtajakoiran (leader) 
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kerrotaan oikaisevan reittiään, jotta se voi liittyä sivussa odottaneen koiran avuksi. Toista koiraa 

kutsutaan sotatermistöön kuuluvalla nimityksellä flanker, jolla tarkoitetaan sotilasta, joka hyökkää 

vihollisen kimppuun sivulta päin. Antiloopin kimppuun käymisestä käytetään termiä final assault, 

joka sotatermistössä tarkoittaa viimeistä, usein lähietäisyydeltä tehtyä, hyökkäystä.  

 

Tämän lisäksi kahdessa saalistuskohtauksessa käytetään saalistajan ja saaliin välisen kamppailun 

alleviivaavaa vastakkainasettelua. Koska kyseessä on antropomorfismi, joka nousee esiin mieliku-

vista, eikä suoraan kertojan sanavalinnoista, en ole huomioinut näitä kohtauksia antropomorfismia 

jaksoissa esittävässä kaaviossa 3.  

 

(6a) ”The shark is faster on a straigt course but it can't turn as sharply as the seal. It's agility ver-

sus power.”  

(8a) ”The dog has stamina. The Impala has speed.” 

 

Kohtaus itsessään sisältää jo valmiin vastakkainasettelun, koska siinä esitellään peto ja saaliseläin. 

Tätä vastakkainasettelua on kuitenkin haluttu entisestään korostaa tuomalla esiin vastakohtaparein 

yksi ominaisuus kummastakin eläimestä. Kohtauksessa 6a kertoja kertoo, että kyseessä on ketteryys 

vastaan voima -kamppailu. Karibuvasa on ketterä, mutta se selviää ainoastaan jos sen ketteryys 

voittaa suden voimat. Kohtauksessa 8a puolestaan kerrotaan koiran ominaisuudeksi kestävyys ja 

annetaan ymmärtää, että sitä vastaan antilooppi voi selviytyä vain nopeutensa avulla. Ensi alkuun 

tässä ei tunnu olevan mitään inhimillistävää, mutta jos asiaa pohtii, löytyy ihmismaailmasta tilanne, 

jossa vastavoimia korostetaan samalla tavoin. Urheilutapahtumissa maat ja vastustajat mittelevät 

toisiaan erilaisissa koitoksissa, joissa aina haetaan voittajaa. Etenkin lajeissa, joissa kamppaillaan 

yksi yhtä vastaan, vastakkainasettelun tekeminen on normaalia. Hyväksi esimerkiksi tällaisesta la-

jista voidaan nostaa vapaaottelu, jossa eri kamppailulajien edustajat ottavat toisistaan mittaa kehäs-

sä eri tekniikoin. Koska ottelijoista toinen voi olla hyvä raa'assa painissa ja toinen potkunyrkkeilys-

sä erot korostuvat ja juontaja saattaa huomioida, miten toinen ottelija on nopea ja toisen etuna on 

raaka voima. Esimerkki vie kauaksi eläinten maailmasta, mutta kun muistetaan että tutkimusaineis-

ton kohtauksessa on puhtaimmillaan kyse ainoastaan ravinnon hankinnasta, alkaa eläinten vahvuuk-

sien korostaminen tuntua hämmentävältä. Saalistustapahtuma toimii kertojan juonnon ansiosta viih-

teen tavoin, myös sitä katsoessamme jännitämme, kumpi osapuoli voittaa. 
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Yksi syy, miksi antropomorfisia ilmauksia ei varmaankaan käytetä kaikissa kohtauksissa, on niiden 

pituus. Lyhyissä kohtauksissa ei ole kunnollista narratiivia, vaan kohtausten tarkoitus on esitellä 

eläimen elinoloja ja antaa tietoutta sen elintavoista. Esimerkiksi kohtauksessa 4a karhujen käytös on 

niin erikoista, että sitä pitää selventää katsojalle. Kertoja kertoo, että tähän aikaan karhujen kuuluisi 

syödä varastoon talven varalle, mutta sen sijaan ne kerääntyvät kivisille rinteille 

 

(4a) ”They're searching for a rather unusual food - moths” 

(9b) ”The golden snap-nosed monkey, like the giant panda, lives only in China. 

Their thick fur allows them to survive at greater altitudes than any other monkey.” 

 

Kertoja kertoo näin katsojalle jotain, mitä hän ei luultavasti osannut karhujen elämästä ajatella. Ne 

syövät myös yöperhosia, joita löytääkseen ne ovat valmiit kääntämään ympäri isojakin kiven lohka-

reita. Myös kohtauksessa 9b kertoja painottaa faktatietoutta. Kyseessä on monelle ennestään vieras 

eläinlaji, lumiapina. Kuvamateriaali tuo katsojalle ahaa-elämyksen, koska mielikuvissa apinoiden 

elinympäristö sijoittuu usein päiväntasaajan läheisyyteen.  
 

Ensimmäisen jaksossa (From Pole to Pole) on käytetty antropomorfismia useammassa kohtaukses-

sa, kuin jaksossa Mountains. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että toisen jakson kohtaukset ovat 

kestoltaan lyhyempiä, kuin ensimmäisen jakson, jossa suurin osa jaksoista on vähintään 3 minuutti-

sia. Pidemmissä kohtauksissa narratiivisuutta voidaan rakentaa pidemmälle ja antropomorfismi tun-

tuu olevan kytköksissä siihen.  
 

 

8.2. Narratiivin rakentuminen 
 

Bousé (2000: 14–15) listasi luontodokumentin tai 'Blue Chip'-elokuvan piirteitä, joista yksi oli dra-

maattinen narratiivi. Tässä luvussa pohdin, miten aineistossani rakennetaan narratiivia ja millaisilla 

keinoilla kohtauksia on dramatisoitu. 

 

Kohtauksissa on käytetty paljon visuaalisia tehokeinoja narratiivin rakentamisessa. Hyeenakoira-

kohtauksessa (8a) käytetään paljon helikopterista kuvattua ilmakuvaa. Hyeenakoirien metsästysstra-

tegia käy hyvin ilmi laajasta kuvakulmasta ja ilmakuva rakentaakin parhaiten saalistustapahtuman 

kulkua. Yhtä dramaattista vaikutelmaa sillä ei kuitenkaan saada välitettyä, kuin läheltä kuvatuilla 

otoksilla, mutta molempien yhdistelemällä kohtauksesta tehdään viihdyttävämpi. Kuvakulman vaih-
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teluiden avulla tarina etenee sujuvasti ja katsoja kokee koirien liikkeelle lähdön, takaa-ajon ja anti-

loopin pelastautumisen lineaarisena tapahtumien ketjuna. Myös kertojan avulla korostetaan valittua 

kuvakulmaa: 

 

(8a) “They start the hunt and the pack splits up. An aerial viewpoint gives a new insight into their 

strategy. As a dogs approach their prey they peel off to take up separate positions among their tar-

get.”  

 

Kertoja korostaa, että kyseinen kuvakulma antaa uutta tietoa koirien metsästyksestä, jolloin katso-

jalle halutaan korostaa dokumentin informatiivista sanomaa. Katsojalle annetaan näin mielikuva, 

että dokumentissa on paljastettu tieteellinen fakta hyeenakoirien metsästyksestä, joka ei ole aikai-

semmin ollut tiedossa. Kohtausten ilmakuvat voivat olla kohtuullisen pitkiä otoksia, joissa esimer-

kiksi takaa-ajoa näytetään pitkässä katkeamattomassa otoksessa, jolloin kuvakerrontaa rauhoitetaan 

ja narratiiville saadaan esimerkiksi päätös ajamalla kamera vähitellen kauemmas kohteesta. Norsu-

kohtauksessa (9a) tätä keinoa on käytetty päättämään kohtaus yksinäistä norsua autiomaassa kuva-

ten. Dramaattisuutta kohtaukseen saadaan ilmakuvalla, joka loittonee vähitellen, paljastaen miten 

edes horisontissa ei pilkota vettä, vihreää ruohoa tai muita norsuja. Norsun kohtalo jää näin tämän 

viimeisen kuvan kautta arvoitukseksi.  

 

Laajassa kuvassa katsojalle voidaan näyttää kerralla paljon informaatiota, esimerkiksi millaisessa 

maastossa eläin asuu tai kuinka iso eläinten lauma on. Lähikuvilla saadaan kuitenkin usein luotua 

laajoja kuvia dramaattisempi vaikutelma. Lähikuvien avulla Hollywood-kerronnan leikkausteknii-

kat saadaan toimimaan myös luontodokumentissa. Kohdassa, jossa hyeenakoira vaanii antilooppia 

ennen hyökkäykseen syöksymistä, on yhdistetty peräkkäin monta lähikuvaa, joissa kuva leikataan 

koiran katseesta suoraan antiloopin katseeseen. Hyeenakoiraa kuvataan haistelemassa ilmaa, jonka 

jälkeen antilooppi nostaa päätään, kuin huomaten saalistajansa. Lähikuvien voi ajatella edustavan 

Bousén (2003: 124) tunteita herättäviä lähikuvia, koska tämän kaltaisia 'lähikuvasta lähikuvaan'- ja 

'silmistä silmiin' -leikkauksia käytetään esimerkiksi myös kauhuelokuvissa. Myös katsoja, joka ei 

yhdistä leikkaustekniikkaa kauhuelokuviin, voi kuvitella näkevänsä leikkausten järjestyksen ansios-

ta antiloopin katseessa pelkoa. Tällöin lähikuvilla voidaan ajatella olevan myös inhimillistävä vai-

kutus, jollainen syntyy etenkin yhdessä kertojan puheen ja musiikin vaikutuksen kanssa. Tunteita 

herättävät lähikuvat sekä saavat ihmisen pelkäämään antiloopin puolesta, että ajattelemaan tämän 
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ajattelevana ja tuntevana oliona. Kuvassa 1. on esimerkki kuvailemastani leikkausjärjestyksestä 

kohtauksesta 8a. 

 

 
Kuva 1. Tunteita herättävien lähikuvien käyttö.  
Kuvat: Planet Earth, From Pole to Pole (2006). Tuottanut: Alastair Fothergill. BBC Worldwide Ltd. 

 

 

 

Kuvia luetaan vasemmalta oikealle, niin että joka toisessa otoksessa näytetään hyeenakoira ja joka 

toisessa antilooppi. Esimerkin lähikuvissa eläimet ovat paikoillaan ja koska näitä seuraa otos, jossa 

tapahtuu äkkinäinen liike koiran sännätessä antilooppia kohden, pelon ja dramatiikan vaikutelma 

korostuu. Musiikin ja liikkeen yhtäaikainen mukaan tuleminen voi saada katsojassakin aikaan kau-

huelokuvien käyttämän pelästymisreaktion.  

 

Bousé (2000: 24) katsoo myös maisemakuvien olevan osa luontodokumentin piirteitä. Puuma- koh-

tauksessa (2b) maisemakuvia on käytetty varmasti osittain käytännöllisistä syistä. Puuma on niin 
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harvinainen eläin, että siitä on saatu todennäköisesti vain vähän kuvamateriaalia, joten kohtausta on 

pidennetty maisemaotoksilla. Täydentävien otosten lisäksi maisemalla on kuitenkin kohtauksessa 

myös narratiivinen rooli. Maisemaa on kuvattu ja otosta on nopeutettu niin, että katsoja näkee 

päivän muuttuvan yöksi ja yön muuttuvan päiväksi. Maisema toimii näin voimakkaasti osallisena 

narratiivin ajallisuuden määrittämisessä.  

 

Vaikuttavat erikoistehosteet saattavat nousta siinäkin määrin pääosaan, että monimutkaista narratii-

via ei tarvita. Kohtauksessa (6a), jossa valkohai saalistaa hylkeitä on käytetty voimakkaita hidastuk-

sia hain hypätessä silmänräpäyksen ajaksi vedenpinnan yläpuolelle napatakseen veden pinnalla ui-

van hylkeen. Hidastusta on käytetty todella vaikuttavana efektinä, sillä alle sekunnin kestävää hyp-

pyä on hidastettu kertojan mukaan 40 kertaisesti. Hidastuksen vaikutus syntyy siitä, että se näyttää 

katsojalle jotain uutta: hain veden pinnan yläpuolella koko komeudessaan. Kohtaus ei kaipaa tari-

naa, koska hidastus itsessään on efektinä niin voimakas, että sen avulla kohtaukseen luodaan tar-

peeksi dramatiikkaa.  

 

Voidaan olettaa, että aineiston pidemmissä kohtauksissa narratiivilla on oma osuutensa faktatietou-

den rinnalla. Jos aineiston kohtauksia vertaa esimerkiksi Nummelinin (2005) ja Geoffin (2002) 

määritelmiin Hollywood-elokuvan narratiivisesta kerronnasta, kohtauksista löytyy piirteitä saman-

laisesta tarinan rakentamisesta. Kohtauksen 1b alkupuolella kertoja toteaa, että kohtauksessa tullaan 

seuraamaan yhtä päivää tselada-paviaanin näkökulmasta. Kohtaus saa näin luonnollisen tapahtumi-

en kaaren, kun ensin näytetään paviaanit niiden aamutoimissa, joista ne siirtyvät päiväksi laidunta-

maan vuoristoniittyjä. Ennen tapahtumien päättymistä paviaanien iltaan, tarinaan saadaan sen huip-

pukohta, kun abessiniansudet pelästyttävät paviaanit varoitushuutoihin. Vaaran mentyä näennäisesti 

ohi voivat paviaanit kuitenkin palata rauhassa yöpymispaikalleen. Kohtauksessa toteutuvat klassi-

sen kerronnan säännöt alusta, keskikohdasta ja lopusta (Nummelin 2005: 165).  

 

Kohtaus on kuitenkin mielenkiintoinen myös toisesta syystä. Siinä on todennäköisesti käytetty eri 

aikaan kuvattuja kohtauksia, jotka on yhdistetty yhtenäiseksi tapahtumien ketjuksi. Bousén (2000: 

10) mukaan yhdistellyissä tapahtumissa aika ja paikka voivat vaihdella, mutta jälkikäteen kohtauk-

sen osat leikataan yhteen muistuttamaan yhtenäistä kohtausta. Vaikka kohtauksessa (1b) paviaanit 

silmin nähden valpastuvat jostakin ja alkavat huutaa varoitushuutoja, ei susia ja paviaaneja kertaa-

kaan näytetä samassa otoksessa. Tämän lisäksi valo-olosuhteet kuvamateriaalien välillä vaihtuvat: 

susia kuvataan täydessä auringon paisteessa, jolloin auringon luomat varjot ovat kovia, kun paviaa-

nit puolestaan on kuvattu ilta-auringon valossa, joka luo pehmeitä varjoja ja kauniin kullan sävyisen 
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värimaailman. Kohtaus herättää kysymyksen siitä, mitä todellisuudessa onkaan tapahtunut. Ehkä 

paviaanit on säikäytetty kuvausryhmän toimesta, jotta kohtaukseen saataisiin sen vaatima dramaat-

tinen käänne. On myös mahdollista, että sudet ovat todellisuudessakin saaneet paviaanit säikky-

mään, mutta niitä ei ole ehditty saamaan tuolloin videolle.  

 

Aineistoni viimeisessä (11b) kohtauksessa nähdään kurkilauma, joka on muuttomatkallaan siinä 

vaiheessa, että sen tulisi ylittää maailman korkein vuori, Mount Everest. Kohtaus aloitetaan drama-

tisoiden kertojan kertoessa nepalilaisten sananlaskun ”a mountain so high no bird can fly above it'”, 

siitä miten vuori on niin korkea, että yksikään lintu ei lennä sen yläpuolella. Tämän jälkeen kerro-

taan, miten kurkien pitäisi nousta yhä korkeammalle, että ne onnistuisivat välttämään vaarallisen 

myrskyn. Kurkien lento eteenpäin näyttää toivottomalta ja kertoja toteaa, että ne joutuivat turbu-

lenssiin ja joutuvat valitsemaan toisen seuraavista vaihtoehdoista: palata takaisin tai ottaa riskin ja 

yrittää ylitystä turbulenssista huolimatta. Näin alun sananlaskun sanomaa on lähdetty vahvistamaan 

kahdella vastoinkäymisellä. Turbulenssiin jouduttuaan kurjet tekevät u-käännöksen palatakseen 

takaisin ja seuraavaksi kertoja kertoo uuden päivän tuovan kurjille myös uuden mahdollisuuden. 

Näin tarinaan tuodaan aikajana, jonka mukaan vuoren ylitys kestää kohtauksen kurjilta ainakin kak-

si päivää. Kurkien uusi päiväkään ei suju ongelmitta. Ensimmäisenä päivänä uhkana olivat luon-

nonvoimat, mutta toisena päivänä nälkäiset kotkat varjostavat kurkien vuoren ylitystä. Alkaa takaa-

ajo kohtaus, jossa kaksi kotkaa erottaa nuoren kurjen laumasta. Takaa-ajo käy nuoren kurjen kohta-

loksi ja kotkat onnistuvat saamaan saalista. Ennen kotkien hyökkäystä nuorta kurkea näytetään lä-

hikuvassa, mutta kaukaa kuvatuista otoksista ei voi erottaa, onko kyseessä sama lintu. Perhesuhteil-

la tuodaan kohtaukseen lisädramatiikkaa, koska seuraavaksi kertoja toteaa, että kurjen emo ei voi 

jäädä tapahtuneesta huolimatta odottamaan, vaan sen täytyy lähteä ylittämään vuorta. Viimeisenä 

kuvana näytetään kurkiparvi vuoren huipun yläpuolella.  

 

Kohtaus myötäilee täysin klassista Hollywood-elokuvan kerrontaa. Siinä on selkeä alku, joka kertoo 

katsojalle, miten vuoren ylittämistä pidetään mahdottomana ja silti kurkiparvi aikoo yrittää tehdä 

sen. Narratiivin keskikohdassa kurjet kamppailevat erilaisia vastuksia vastaan – tarinassa halutaan 

korostaa vuoren ylittämisen vaikeutta. Draaman kaari kohoaa korkeimmaksi kohdassa, jossa emo 

menettää poikasensa ja joutuu kääntämään tapahtumalle selkänsä. Loppu on kuitenkin onnellinen ja 

koko tarinan kantavaksi voimaksi kiteytyy perinteinen 'vaikeuksien kautta voittoon'-sanoma. Tari-

nassa kurjilla on selkeät motiivit toiminnalleen ja siinä syy- ja seuraussuhteetkin toimivat selkeästi.  
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Lyhyemmässä kohtauksessa 3b draaman kohokohta ei ole kuvallinen, vaan karhunpentujen iloa 

kuvaavassa kohtauksessa nousee esille karhuemon ongelma kertojan avulla. Emo on viettänyt kuusi 

kuukautta syömättä ja sen pitäisi johdattaa poikasensa pois jyrkkien rinteiden suojasta saadakseen 

ruokaa. Seurauksena se voi pelastaa itsensä, mutta myös pentunsa nälkäkuolemalta. Kohtaus jäte-

tään kuitenkin avoimeksi, eikä karhujen matkaa alas rinteiltä näytetä. Kertoja on kuitenkin muo-

vannut kohtauksen karhuista eräänlaisia hahmoja, joilla on motiiveja ja päämääriä. Emokarhu on 

valinnut rinteiden suojan pentujensa ensiaskelille. Pennut kuvataan lapsien tavoin leikkivinä ja huo-

lettoman tiedottomina muun maailman vaaroista tai ongelmista. Kohtauksessa tuodaan esille myös 

mahdollinen uhka, uroskarhut. Kertoja toteaa, että uroskarhu tappaisi ja söisi karhunpennut, jos vain 

saisi siihen tilaisuuden. Jyrkillä, lumisilla rinteillä emo ja pennut ovat kuitenkin turvassa uroskar-

huilta. Uroskarhua ei kohtauksessa nähdä, mutta kertojan korostamana uhka syntyy äiti-

lapsisuhteen ylle. Kohtaus synnyttää ristiriidan, koska karhut tarvitsevat ravintoa pysyäkseen hen-

gissä, mutta ravinnon hankkiminen saattaa ne myös vaaraan. Nämä kaikki keinot, joilla narratiivia 

kohtauksessa rakennetaan, antavat katsojalle mahdollisuuden täydentää tarinan mielessään kokonai-

seksi. Otin jo aikaisemmin luvussa 3.1 esille Bordwellin ja Thompsonin (1990: 54) näkemyksen 

narratiivista fundamentaalisena tapana ajatella. Karhukohtauksen narratiivi on sellainen, että se tar-

joaa mahdollisuuden juuri tällaiselle ajattelulle.  

 

 

8.3. Musiikin käyttö 

 

Tässä kohtauksessa pohdin musiikin käyttöä aineistossani. Elokuvissa musiikki on yksi osatekijä 

kerronnan rakentumisessa ja toimii tärkeänä tukena tapahtumille. Musiikin käyttö on yksi luonto-

dokumentille ominaisista piirteistä ja kohtausten musiikkia analysoimalla voin tutkia, miten kohta-

uksia varten sävelletty musiikki toimii niiden kanssa yhteen. 

 

Huomionarvoista on, että musiikki soi lähes kaikkien kohtausten taustalla, tauoten vain hetkellises-

ti, jolloin myös tauot saavat oman merkityksensä. Kuten Cohen (2000: 361) on elokuvamusiikin 

kohdalla todennut, myös aineistossani kokonaisuudesta saadaan yhtenäinen musiikin avulla, vaikka 

yksi jakso koostuukin lyhyistä eri mittaisista ja eri alueella kuvatuista kohtauksista. On tavallista, 

että luontodokumenteissa käytetään niitä varten sävellettyä musiikkia ja niin on tehty myös valitse-

massani aineistossa.  
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Vain muutamissa aineistoni kohtauksista musiikki ei soinut lainkaan taustalla. Koko sarjan aloitta-

vassa kohtauksessa (1a) keisaripingviinit seisovat lumimyrskyssä ja taustalla kuuluu ainoastaan 

kovaa tuulen ääntä ja pingviinien ääntelyä. Tässä kohtauksessa on luultavasti haluttu painottaa ker-

tojan voimakkaita sanoja, joissa hän vetoaa katsojaa kuvittelemaan, millaista olisi elää maailmassa, 

jossa ei olisi aurinkoa. Kertoja vie katsojan siihen ajatusmaailmaan, jossa luontodokumentti haluaa 

katsojan pysyvän koko matkan ajan. Katsojan mieleen jää pingviinien uskomaton sitkeys ja halu 

huolehtia vielä kuoriutumattomista poikasistaan äärimmäisistä olosuhteista huolimatta. Aloituskoh-

tauksen lisäksi myös kohtaus 5a on jätetty ilman taustamusiikkia, koska siinä halutaan korostaa 

kohtauksen pääosassa olevien paratiisilintujen omia ääniä, jotka jo itsessään ovat monimutkaisia 

vihellyksiä.  

 

Läpi aineiston musiikin perusteema on rauhallinen, puhallinsoitinpainotteinen sävelmä. Taukoja 

sekä muita soittimia käytetään tehokeinoina, jotka ovat tarkkaan mietittyjä ja ajoitettuja. Kohtauk-

sessa 6a, jossa valkohai saalistaa ravinnokseen hylkeitä, toimii kertojan puheen, hidastuksen ja mu-

siikin yhdistelmä luoden ylidramatisoidun kohtauksen, jossa toistolla korostetaan hain saalistustek-

niikkaa. Hai näytetään kohtauksessa aluksi vain veden pinnan halkovana selkäevänä, jonka aikana 

musiikki vaihtuu uhkaavan kuuloiseksi. Hylkeitä näytettäessä musiikki muuttuu kuitenkin hetkelli-

sesti rauhallisemmaksi. Ensimmäisellä hyökkäyskerralla kohtauksessa on hyödynnetty räjähtävän 

hypyn tarjoama yllätyksellisyys. Musiikki räjähtää matalan jylisevänä samalla hetkellä kuin hai 

ilmestyy kuvaan pinnan alta. Katsoja yllättyy, koska hyppykohtausta ei edeltänyt pahaenteinen mu-

siikki, vaan normaali hyljeteema. Hidastetun hypyn jälkeen koko kohtaus on jonkin verran hidastet-

tu, mutta ei kuitenkaan 40 kertaisesti. Ensimmäisen hypyn jälkeen näytetään myös epäonnistunut 

yritys, jossa hai ei saa hyljettä kiinni. Tämän jälkeen musiikki ja sen tempo kiihtyvät kun hai käy 

takaa-ajoon yrittäen saada veden pinnalla hyppivän hylkeen kiinni. Lopulta hai saa hylkeen kiinni ja 

musiikki rauhoittuu. Samaan aikaan hain näytetään uivan rauhallisena pois päin kamerasta. Musiik-

kiin tulee tauko, jonka jälkeen 40 kertaisesti hidastettu hyppy näytetään uudestaan. Tällä kertaa mu-

siikin voima tuntuu valtavalta, sen alkaessa lähes täydestä hiljaisuudesta. Tehokeinoa käytetään jo 

toista kertaa, joten siitä täytyy tehdä entistä dramaattisempi tauon ja musiikin voimakkuuden avulla.  

 

Juuri saalistuskohtauksissa musiikilla on erityisen paljon merkitystä. Musiikin avulla kohtauksiin 

tuodaan voimakkuutta, ryhtiä sekä takaa-ajoihin jännitystä. Musiikki auttaa katsojaa esimerkiksi 

aksentoimalla saalistajan ja saaliseläimen käännöksiä, jolloin pitkäänkin takaa-ajo kohtaukseen saa-

daan rakennettua rytmiä. Saalistuskohtauksissa (esimerkiksi 3a ja 8a) musiikin perusteemaan on 

lisätty rummut, jotka rytmittämisen lisäksi synnyttävät eräänlaisen oman teemansa saalistajille. Eri-



 61 

laisilla musiikkiteemoilla on kohtauksissa korostettu eläinten erilaisuutta. Esimerkiksi kohtauksessa 

3a teemoja vaihdellaan kuvan kanssa samanaikaisesti. Ensin kuvataan hyeenakoiria rumpujen anta-

essa tahtia ja kuvan vaihtuessa antilooppeihin, myös musiikki muuttuu rauhallisemmaksi ja her-

kemmäksi. Jakson Mountains lumileopardikohtauksissa musiikkia on rumpujen sijaan dramatisoitu 

jousisoittimien avulla. Molempien jaksojen saalistuskohtauksissa musiikin tempo kuitenkin kasvaa 

kohtauksen tapahtumien kiihtyessä ennen huippukohtaa, joka voi olla saaliin kiinni saaminen.  

 

Kohtaus 5b, jossa lumileopardia kuvaillaan mystiseksi eläimeksi erottuu muista kohtauksista musii-

killaan. Musiikki on hyvin herkkää ja puhaltimien sijasta siinä on painotettu pianoa ja jousisoitti-

mia. Kohtauksessa on myös saalistustapahtuma, jonka aikana musiikki korostuu, mutta siihen ei 

tule mukaan rumpuja tai puhaltimia, vaan ainoastaan pianolla soitettu osuus muuttuu aikaisempaa 

monimutkaisemmaksi melodiaksi. Kohtaus vaikuttaa näin kokonaisemmalta, eikä saalistustapahtu-

man vauhti riko kokonaiskohtauksen herkkää tunnelmaa. Valinta on selkeästi tyylillinen ja mietitty.  

 

Disneyn True Life Adventures -sarjaa kritisoitiin huumorin yhdistämisestä luontodokumenttiin. 

Myös oman aineistoni kohtauksessa 1b on havaittavissa humoristista otetta, joka on luotu yhdistä-

mällä musiikki erikoistehosteiseen kohtaukseen. Kohtauksessa valtavaa laumaa tselada-paviaaneja 

esitetään niiden liikkuessa edes takaisin. Kohtaus on nopeutettu ja apinoiden liike näyttää epärealis-

tiselta. Kohtauksen taustalla on käytetty iloista sävelmää jossa jousi- ja puhallinsoittimet mukailevat 

paviaanien liikettä sinne ja tänne. Kohtaukseen syntyy komiikkaa paviaanien valtavasta määrästä ja 

sen aiheuttamasta vilinästä. Paviaanilaumaa näytetään myös ilmasta käsin nopeutettuna ja kertoja 

toteaa, että ne laiduntavat ylängöillä gnulaumojen tavoin. Nopeasti liikkuvia apinoita voisikin ereh-

tyä luulemaan afrikan savannien tuhatpäisenä kulkevaksi gnuantiloopeiksi jo ilman kertojan mieli-

kuvan vahvistavaa kommenttiakin. Tonks (2001: 9) näkee elokuvamusiikilla olevan suuri merkitys 

konnotatiivisten merkitysten ja mielialojen luomisessa. Paviaanikohtausten musiikki huvittaa ja 

kohottaa mielialaa, mutta toimii myös konnotatiivisesti. Itselleni kohtaus tuo vahvasti mieleen ani-

maatioelokuvat niin musiikillisesti kuin kuvakieleltäänkin. Mahdollisesti hassultakin kuulostava 

musiikki loppuu kuin seinään, kun nopeutetuista paviaaneista leikataan toiseen kuvaan, jossa näyte-

tään lähikuvassa etiopianvuorikaurista. Paviaanejakin näytetään seuraavassa kuvassa vuorikauriiden 

rinnalla, mutta tunnelma on täysin eri, kuin nopeutetussa kohtauksessa.  

 

Kohtauksissa, joissa ei ole antropomorfistisia ilmaisuja tai erikoistehosteiden käyttöä, myös mu-

siikki on erittäin vähäeleistä ja jää lähes huomaamatta. Isopandakohtaus (8b) on riisuttu kaikista 

dramatiikkaa tuovista elementeistä ja taustalla soi ainoastaan vaimea rauhallinen sävel. Kohtaukses-



 62 

sa 9b musiikkia ei ole käytetty ollenkaan ja apinoita kuvataan yhtä eleettömästi kuin isopandaakin. 

Tämän takia molemmissa kohtauksissa kertojan kertomat faktat tulevat esille selkeinä ja totuuden-

mukaisina.  

 

Sävelmä seuraa kertojan kertomaa tarinaa antaen sille tukea tai jopa voimistaen sitä. Kohtauksien 

välillä vaihtuva musiikki toimii kuitenkin jo itsessään tehokeinona, jolla voidaan korvata kertojan 

puhetta, mikäli tämän tehtävänä olisi ainoastaan selostaa katsojalle, mitä kuvassa tapahtuu.  
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9. Johtopäätökset 
 

Pyrin saamaan selville, inhimillistetäänkö luontodokumentin eläimiä. Vastauksena tähän tutkimus-

kysymykseeni voin todeta, että aineistossani käytetään antropomorfisia ilmauksia ja näin eläimiä 

inhimillistetään aineistoni molemmissa jaksoissa. Analyysiä tehdessä kävi ilmi, että antropomor-

fisointia ei käytetty kaikissa kohtauksissa, vaan sitä oli käytetty efektin tavoin tuomaan esimerkiksi 

tietty tunnelma tai näkökulma esiin, niin että antropomorfisoiva ilmaus saattoi vaikuttaa lopulta 

koko kohtaukseen. Esimerkiksi puumakohtauksessa 2b, todetaan kyseessä olevan viiden puuman 

perhe, mikä vaikuttaa koko kohtauksen tulkintaan. Antropomorfismilla, joka kohdistui perheeseen 

tai perhearvoihin, tuntui olevan selvä yhteys tunteisiin ja samaistamiseen. Toisaalta antropomorfis-

mi oli huomaamatonta, koska ilmaisut, jotka liittyvät perheeseen ovat ihmisille arkipäiväisiä. 

Olemme myös tottuneet liittämään tietynlaisiin liikkeisiin esimerkiksi tunneilmaisuja, joten karhun-

pennun juostessa hankia pitkin emme kyseenalaista ilon ja riemun tunteiden yhdistämistä näke-

mämme ja kuulemamme jälkeen.  
 

Mitchell (2005: 113) argumentoi, että antropomorfismi on kielellisistä syistä välttämätöntä, koska ei 

ole olemassa neutraalia ei-antropomorfista kieltä kuvaamaan eläimiä ja niiden käyttäytymistä. En 

ole Mitchellin kanssa täysin samaa mieltä, sillä mielestäni luontodokumentissa olisi voitu valita 

neutraalimpia ilmaisuja, mitä tulee esimerkiksi eläinten käyttäytymiseen. Luontodokumentissa ei 

esimerkiksi esitetty tieteellisiä todisteita siitä, että kohtauksen 1b paviaanit kommunikoisivat keske-

nään, vaikka niiden voi nähdä äännähtelevän sukiessa toisiaan. Mitchellin argumentin sijasta olen 

sitä mieltä, että antropomorfisointi on osittain kulttuurisidonnaista sekä kytköksissä jokaisesta kie-

lestä löytyviin ilmaisuihin. Suomenkieliselle luontodokumentti saattaa vaikuttaa entistä antropo-

morfisoidummalta, koska vaikka luontodokumentin tekstityksissä on käytetty suomennosta 'emo', 

kuuluu englanninkielisestä selostuksesta jatkuva 'mother'-sanan käyttö. Englanninkielisestä katso-

jasta mother-sanan käyttö puolestaan on varmasti normaalia ja tässä suhteessa ikäänkuin kielellisis-

tä syistä antropomorfismi muuttuu Mitchellin huomion mukaisesti välttämättömäksi. 
 

Kielellisten syiden lisäksi Rod Preece (2002: 3) ottaa esille näkemyksen että tavat, joilla eläimet 

nähdään, juontavat pitkälti jokaisessa yhteiskunnassa vallitsevista ihmisen ja eläimen välisistä suh-

teista. Näitä suhteita muokkaavat niin uskonnolliset näkökulmat kuin yhteiskunnassa vallalla olevat 

myytit. Länsimaisessa yhteiskunnassa eläinten pitäminen lemmikkeinä on yleistä ja lemmikkeihin 

yhdistetään usein vahva antropomorfismi. Neotenia vaikuttaa siihen, että eläimet myös nähdään 

jälkikasvun korvikkeena. Julkkikset ja trendit korostavat myös eläinten asustamista erilaisilla vaat-
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teilla, mutta myös äärimmäisillään oman ulkoisen habituksen täydentämistä eläimellä asusteen ta-

voin. Olemme tottuneet inhimillistämään eläimiä arjessamme, joten emme myöskään näe vääristy-

neenä luontodokumentin tapaa kuvata eläimiä.  
 

Cynthia Chris (2006: 55) ottaa esille Disneyn käyttämän antropomorfisoinnin luontodokumentissa 

Animals Are Beautiful People (1974). Dokumentissa hyeenaa kuvaillaan laiskaksi, ankanpoikasten 

äiti on erittäin taitava näyttelijätär ja pahkasika kylpee sen hääpäivänä, koska haluaa näyttää hyvältä 

tulevaa morsiantaan varten. Myös Margaret King (1996) on Disneyn True Life Adventures -sarjaa 

koskevassa tutkimuksessaan tullut siihen tulokseen, että eläimistä puhutaan luonnon ulkopuolelta 

löytyvillä käsitteillä. Kingin tutkimuksen kaltaista moraalista arvostelua ei kuitenkaan omassa ai-

neistossani esiinny. Eläimistä ei ole aineistossa käytetty juuri adjektiiveja, jotka voisivat olla arvot-

tavia tai muuten moralisoivia. BBC:n luontodokumentissa eläimien antropomorfisointi on hienova-

raisempaa, kun taas adjektiivien käyttö leimaa eläintä ja tekee siitä helposti karaktäärin. Aineistos-

sani tältä on suurimmaksi osaksi vältytty ja ainoastaan kohtauksissa, joissa eläinten käyttäytymistä 

antropomorfisoidaan (5a, 1b), voi eräällä lailla ajatella eläimen persoonan nousevan elintapoja tai 

faktatietoutta tärkeämmäksi.  
 

Kysymykseen faktan ja fiktion suhteesta on hankala vastata. Se liittyy myös vahvasti kysymykseen 

luontodokumentin suhteesta todellisuuteen. Myös Aaltonen (2006: 33–34) pohtii dokumentin mää-

rittelyä esimerkin avulla. Sergei Eisensteinin ohjaamaa teosta Lokakuu (Oktjabr, 1927) on pidetty 

dokumenttina Venäjän vallankumouksesta, joka on kuitenkin rakennettu jälkeenpäin kuvatuista 

vallankumouksen tapahtumien rekonstruktioista. Historiallisten tapahtumien kuvaamiseen tällainen 

keino tuntuu usein saavan hyväksyntänsä, mutta Lokakuun rekonstruoinnit ovat jälkeen päin osoit-

tautuneet väritetyiksi ja muunnelluiksi propagandaa ylläpitävien syiden takia. Huolimatta totuuden 

paljastumisesta Aaltonen huomauttaa Lokakuuhun edelleen viitattavan luotettavissa lähteissä do-

kumenttina.  
 

Miten tämä sitten suhteutuu luontodokumentteihin? Myös niissä käytetään todellisten tapahtumien 

muokkaamista esimerkiksi yhdisteltyjen tapahtumien avulla. Analysoimassani aineistossa mahdolli-

sesti yhdistellytkin tapahtumat ovat kuitenkin sellaisia, että ne voisivat todellisuudessakin tapahtua. 

Aineistoon kuului kohtauksia, jotka erottuivat antropomorfisoiduista, dramatisoiduista ja narratii-

viksi rakennetuista kohtauksista. Kohtauksissa, joissa nämä keinot oli jätetty musiikkia myöten hie-

novaraiseksi tai kokonaan pois, korostui dokumenttimaisuus, eli faktatiedon välittäminen katsojalle. 

Toisaalta myöskään fiktiivisiä keinoja käyttävistä kohtauksista opettavaisia lähtökohtia ei oltu jätet-
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ty kokonaan pois. Faktan ja fiktio suhde on siis tasaväkinen, mutta koska fiktiivisillä elementeillä, 

kuten erikoistehosteilla on niin voimakas efekti, korostuu aineistossa luonnon esittäminen fiktiivisin 

keinoin.  
 

Kolmas tutkimuskysymys, miten narratiivisuus näkyy luontodokumenteissa, sisältää hypoteesin 

siitä, että luontodokumenteista löytyy narratiivisia rakenteita. Olettamus osoittautui oikeaksi ja use-

ammasta aineistoni kohtauksesta voi löytää selkeitä Hollywood-elokuvan kerrontaan rinnastettavia 

piirteitä. Pidemmistä kohtauksista Hollywood-kerronnan keinot ovat selkeästi löydettävissä. Niistä 

löytyy alku, keskikohta sekä loppu. Usein draamankaaressa on huippukohta, joka voi olla esimer-

kiksi muuttomatkan keskeytyminen kotkien napatessa kurjen poikasen saaliikseen. Musiikilla ko-

rostetaan haluttua narratiivia. Se myös osaltaan johdattelee katsojaa löytämään halutun tunnemaa-

ilman sävelmän tempon ja sävellajin avulla. Musiikkivalinnoilla onkin suuri merkitys kuvan tulkin-

nalle: sama kohtaus voitaisiin saada tuntumaan surulliselta tai iloiselta musiikkia vaihtamalla. Myös 

kuvan ja erikoistehosteiden liitosta saadaan korostetun dramaattinen musiikin avulla. Kohtauksissa, 

joissa esimerkiksi aikaa on manipuloitu hidastetuilla tai nopeutetuilla tapahtumilla, saadaan draa-

man kaareen tuotua kohokohta, vaikka kohtausta ei muuten voitaisi rakentaa klassisen kerronnan 

mukaisesti mielenkiintoiseksi.  
 

Voidaan ajatella, että antropomorfisoituja sekä luontodokumentille ominaisin keinoin dramatisoitu-

ja kohtauksia halutaan näillä keinoilla elävöittää mielenkiintoisuuden lisäämiseksi. Myös Bousé 

(2000: 129) myöntää, että luontodokumenteilla tuskin olisi yleisöä, ellei niitä elävöitettäisi ja dra-

matisoitaisi katsojan jo odottamallakin tavalla. Luontodokumentti kiinnostaisi varmaankin selvästi 

rajatumpaa yleisöä, jos sen painotus olisi pelkästään autenttisessa luonnon kuvaamisessa. Tällöin 

eläinten tekemisiä ei ehkä kommentoitaisi ollenkaan tai puheessa keskityttäisiin ainoastaan kerto-

maan faktoja, esimerkiksi suden juoksunopeudesta sen kiihdyttäessä saaliinsa perään. Nyt luonto-

dokumentit kiinnostavat kuitenkin suurta yleisöä, mikä on saatu aikaan visuaalisuuden korostami-

sella. Visuaalisten erikoistehosteiden käyttäminen perustuu mielestäni juuri siihen, että kohtaukset 

ovat jo valmiiksi visuaalisia. Tehosteiden käyttö perinteisessä dokumentissa ei tuo vaikkapa henki-

lökohtaisen dokumenttielokuvan sisältöön sitä jotain lisää, koska genren aihealueet itsessään eivät 

ehkä sisällä mahdollisuuksia korostaa visuaalisia ulottuvuuksia.  
 

Jos ei ajatella narratiivisia ratkaisuja, kuten tarinan sijoittamista kahdelle eri päivälle (vrt. kohtaus 

11b) on myös aikaulottuvuuden manipuloiminen luontodokumenteissa lähes pakollista. Myös tämä 

liittyy Bousén esille tuomaan elävöittämiseen ja viittaukseen siitä, että luontodokumenttia on ra-
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kennettava keinotekoisesti tylsyyden välttämiseksi. Jos luontodokumentti esittäisi eläimen elämästä 

vain yhden päivän määritellyssä paikassa, luontodokumentti koostuisi todennäköisesti yhdestä koh-

tauksesta, jossa eläin liikkuisi maiseman poikki tai nukkuisi läpi kohtauksen. Tällöin kävisi helposti 

niin, että eläintä näytettäisiin dokumenttielokuvassa samassa suhteessa, kuin maisemakuvaa nykyi-

sissä, tapahtumien täyteisissä dokumenttielokuvissa.  
 

Aineistoani voi verrata Bousén (2000: 14) kaavioon luontodokumentin todellisuussuhteesta. Bousé 

argumentoi, että luontodokumentti ei voi ikinä representoida todellisuutta sellaisena kuin se on, niin 

ettei ihminen olisi jollain tavalla vaikuttanut tapahtumiin. Tämän hän perustelee sillä, että ihmisen 

ja tässä tapauksessa vielä kuvausryhmän paikallaolo vaikuttaa aina eläimen käyttäytymiseen jollain 

tavalla. Kaikkien mediasisältöjen kohdalla voidaan myös todeta, että ne eivät voi koskaan olla ob-

jektiivisia heijastumia todellisuudesta, koska ne ovat aina lopputulos, joka on syntynyt tekijöiden 

tekemistä valinnoista (Spence & Navarro 2010: 2). En voi aineistoni kohtauksia analysoimalla saa-

da tietää, onko luontodokumenteissa käytetty todellisia tapahtumia, joita ei olisi millään tavalla la-

vastettu, esimerkiksi tuomalla kaksi eläinlajia toistensa kanssa kontaktiin. Näin ollen Bousén taulu-

kosta jää jäljelle kaksi viimeistä kohtaa, joiden toteutuessa luontodokumentin esittämä todellisuus 

lähentelee täysin rakennettua todellisuutta.  

 

Aineistossa on kohtauksia, joiden muotoa on muutettu merkittävästi, jonka lisäksi voimme arvailla, 

että on käytetty myös yhdistellyistä tapahtumista rakennettuja kohtauksia. Kaiken kaikkiaan aineis-

toni luontodokumenttien suhde todellisuuteen on siis enemmän rakennettu, kuin todellisuutta vas-

taava. Täydellistä vastausta luontodokumentin todellisuussuhteesta on kuitenkin mahdotonta antaa 

tämän tutkimuksen perusteella. Vastauksen saamiseksi pitäisi selvittää millaisia tuotannollisia rat-

kaisuja luontodokumenttia tehdessä on tehty.  

 

Halusin saada tutkimuksellani vastauksen ongelmaan, millaisia luontodokumentin eläimet ovat? 

Tämän aineiston pohjalta voin vastata, että luontodokumentin eläimet ovat todellisia eläimiä, mutta 

sitä, onko eläinten toiminta oikeaa, en voi sanoa. Toimintaa on voitu muokata lavastamalla tilanteita 

tai yhdistelemällä otoksia jälkikäteen. Myös ihmisen paikalla olo on voinut vaikuttaa eläinten luon-

nolliseen käyttäytymiseen. Luontodokumentin eläimiä on useissa kohtauksissa viihteellistetty, kos-

ka niiden esittäminen muokkaamatta todellisuutta erilaisin tehostein olisi katsojan kannalta tylsää. 

Viihteellisyyttä luovat esimerkiksi kohtaus kohtaukselta jatkuva toiminta sekä erilaisten erikoiste-

hosteiden käyttö.  
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Luontodokumentin eläimet ovat inhimillistettyjä ja kykeneväisiä ajatteluun. Eläimet kokevat empa-

tiaa perheenjäseniään kohtaan sekä esimerkiksi epäonnistumisesta seuraavia tuntemuksia. Koska 

eläimet ovat kuitenkin osa todellista luontoa, eikä niitä ole kuvattu eläintarhaoloissa, säilyttävät ne 

kosketuksen todellisuuteen, eivätkä siten muutu pelkiksi hahmoiksi. Toisaalta luontodokumentin 

eläimet ovat myös vain eläimiä, jotka ovat ihmiselle vieraita. Luontodokumentti tuo eläimet lä-

hemmäs katsojaa ja opettaa katsojalle jotain uutta niistä. Tutkimustulokseni myötäileekin aiempien 

tutkimusten tuloksia siitä, että luontodokumentti muodostuu fiktiivisestä esittämisestä tuttujen kei-

nojan avulla ja näin sen esittämä todellisuus on rakennettu representaatio todellisuudesta. Eläinten 

antropomorfisointi eroaa kuitenkin Cynthia Chrisin (2006: 55) tutkimustuloksesta, jossa eläintä 

antropomorfisoitiin äärimmäisyyksiin puhumalla vaikkapa sen hääpäivästä. Näin kauas eläinmaail-

masta antropomorfisia ilmaisuja ei omassa aineistossani viedä. Kyseessä on enemmänkin se, miten 

luontodokumentin katsojan oletetaan hahmottavan maailmaa, joka alkaa olla pitkälti konventoitunut 

esitettäväksi tällä tavalla. 
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