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Journalistinen tutkielmani käsittelee aikaa ja tilaa valokuvasta ja tekstistä rakennetuissa, paperille
painetuissa kokonaisuuksissa. Lopputyön journalistinen osa on Ranskan Marseillessa tekemäni
Boris-valokuvaromaani. Lähtökohtani on ollut löytää sellainen valokuvan, tekstin ja
julkaisufoorumin kombinaatio, joka olisi mahdollisimman ajaton. Siihen liittyen pohdin ajan ja tilan
käsitteitä visuaalis-verbaalisessa viestinnässä. 

Sekä journalistisessa teoksessa että tässä kirjallisessa erittelyssä tarkoitukseni on tutkia viestintää
ajan ja tilan näkökulmasta ja löytää vaihtoehtoisia tapoja yhdistellä valokuvaa ja tekstiä.
Journalistisen teoksen teossa alkuperäinen ajatukseni oli tehdä kokeilevalla tavalla tekstiä ja kuvaa
yhdistävä kuvareportaasi lehteen, mutta lopulta päädyin tekemään kuvaamastani ja kirjoittamastani
materiaalista kaunokirjallisen valokuvakirjan. 

Analysoin kirjallisessa erittelyssäni journalististen ja ei-journalististen teosten aikaa ja tilaa niiden
elementtien sekä niiden julkaisufoorumien ominaisuuksien kautta. Pohdin, miten itse
rakennuspalikoista eli valokuvasta ja tekstistä voidaan rakentaa erityyppisiä tila-aikoja. Vaikka
lopulta lukija-katsoja on se, joka ”avaa” teoksen aikaan, taiton avulla voidaan vaikuttaa teoksen
ajallisuuteen. Myös julkaisufoorumi vaikuttaa kokonaisuuksien ajallisuuteen: sanomalehden
aikaperspektiivi on lähtökohtaisesti lyhyempi kuin kirjan.

Ajan ja tilan käsitteet liittyvät toisiinsa tiiviisti ja ne voidaan jopa ajatella yhtenä käsitteenä, tila-
aikana. Esimerkiksi tyhjä tila paperilla tai tyhjä sivu kirjassa merkitsevät taukoa siinä missä
hiljaisuus kahden äänen välillä. Kehittämälläni vaellustilan käsitteellä tarkoitan sellaisia visuaalisia
tiloja, jotka herättävät lukija-katsojassa assosiaatioiden ketjut ja tarjoavat näin vaihtoehtoisia tiloja
sanojen ja kuvien ilmimerkityksen takana. Vaellustilan käsite on lähellä Juhani Pallasmaan (2001)
poeettisen kuvan käsitettä. 

Tarkastelen lähemmin uutisreportaasia sanomalehdessä ja kuvareportaasia aikakauslehdessä sekä
valokuvan ja fiktion yhdistävää kirjaa. Näiden esimerkkien kautta pohdin, missä määrin
journalististen lajityyppien ajankohtaisuuskeskeisyys rajoittaa niiden aikaperspektiiviä ja miten
paljon julkaisufoorumi vaikuttaa julkaistavien sisältöjen aikaan. Valokuvaan journalistisen tekstin
yhteydessä liittyy dokumentaristinen katsontatapa, jonka voi ajatella tukevan journalismin
tiedonvälitystehtävää. Toisaalta toinen ääripää, valokuvan ja fiktiivisen tekstin yhdistäminen, on
suhteellisen harvinaista. Päädyin tällaiseen yhdistelmään Boris-valokuvaromaanissa. Erittelen syitä
valintoihini sekä kirjan tekoprosessia tässä teoriaosuudessa.

AIKA, TILA, VALOKUVA, TEKSTI, KUVAJOURNALISMI, VALOKUVAROMAANI 
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1 Johdanto

"Sitten kun minulla ei ole televisiota ja kun en tilaa enää lehtiä, ehdin vihdoin lukea kaikki

hyllyssäni olevat kirjat." Näin todeten ystäväni lahjoitti televisionsa pois. 

Ajan henki tuntuu kiireiseltä, säntäilevältä. Kaikkeen pitäisi ehtiä, vapaa-aikanakin olisi taisteltava

ajan hyödyntämisestä. Toisaalta olisi seurattava maailmaa, luettava lehtiä, tiedettävä, mitä tapahtuu.

Hitaisiin asioihin, kuten kirjojen lukemiseen, ei ole aikaa, sillä aika menee nopeampien tapahtumien

seuraamiseen. Siihen liittyy kirjoittelu burn outeista, stressistä väliinputoamisen pelosta. Ilmiö ei ole

uusi, eikä sen esille tuominen ole uutinen. 

Syksyn 2004 Imagessa esitettiin kiireen vastatrendinä kiireettömyys (Salonen 2004). Artikkeli

julisti, että hitaudesta on tulossa seuraava megatrendi. Hitautta edistävinä asioina esitellään muun

muassa tiibettiläisiä aamuriittejä, tantraseksiä, hidasta ruoanlaittoa ja monta tuntia kestävää

aterioitsemista. Artikkeli oli kiinnostava, mutta jäin jälleen kerran miettimään siihen liittyvää

problematiikkaa. Kirjoitus käsitteli kiireettömyyttä, mutta samalla aihe oli ajankohtainen ja artikkeli

julkaistiin lehdessä, joka uusiutuu kuukausittain ja joka on osaltaan luomassa ajan henkeä niin kuin

muutkin lehdet. Jutun taitto keskeytyi jatkuvasti väliin tulevin sivun kokoisin mainoksin. Seuraavan

lehden ilmestyessä kiireettömyysartikkeli olisi jo menneisyyttä. Kiinnostukseni painotuotteiden

ajallisuuteen on herännyt tämän kaltaisista ristiriitaisuuksista. 

Kiinnostukseni kohteet eli kirja ja lehdet kuuluvat viestinnän piiriin. Sanna Kangasharju (1996)

toteaa viestintää ja aikaa pohtivassa kirjoituksessaan, että vaikka viestintä ja aika liittyvät useilla eri

tavoilla yhteen, näiden yhteyksien tutkiminen on jäänyt yhteiskuntatieteissä lähes huomiotta.

Modernissa länsimaisessa yhteiskunnassa juuri viestimet ovat kuitenkin niitä tekijöitä, joiden kautta

yhteisöjen aikatietoisuus, arjen temporaalisuus ja aikakäsitys syntyvät. Historiallinen tarkastelu

viestinnän suullista, käsinkirjoitettua, painettua ja sähköistä kautta koskien osoittavat, kuinka

viestinnän muutokset ovat vaikuttaneet ajan viiteen eri aspektiin: aikakäsityksen pääpiirteisiin,

aikaperspektiiviin, arjen temporaalisuuteen, elämänrytmin nopeutumiseen ja ajan merkityksen

kasvuun (Emt., 55). Yleisimmät painotuotteen rakennuspalikat, teksti ja kuva, ovat osaltaan

rakentamassa kuluttamiemme tuotteiden aikaa. 

Aikateema liittyy myös journalistisen pro gradu -tutkielmani teososuuteen, jossa pyrin alun perin

tekemään jonkinlaisen poeettisen ja ajattoman kuvareportaasin. Lähtökohtani oli saada aikaiseksi
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sellainen kuvan ja tekstin kombinaatio, joka olisi mahdollisimman ajaton. Lopputulos oli valokuvin

kuvitettu proosakirja. Poeettisen, ajattoman kuvareportaasin epäonnistumisen syitä pohtiessani aloin

miettiä journalismin ja sen julkaisufoorumien ajassa-oloa sekä yleisemmin tekstin eri lajien

tarjoamia aikoja ja valokuvan ajassa-olemista.

Olen rajannut aikaa ja olemista koskevat ontologiset kysymykset taka-alalle tutkielmassani, sillä

niiden mukaan ottaminen olisi vienyt aiheen liian laajoille filosofisille vesille. Pyrin kuitenkin

lyhyesti selittämään, mitä ajalla tässä yhteydessä tarkoitan, ja minkälaisia ajan määreitä käytän

analyysini välineinä.

Kysymykseen ”Mitä aika on?”  ei ole mielekästä yrittääkään tässä kattavasti vastata. Kysymykseen

vastaaminen tai edes sen asettaminen olisi sama kuin vaikkapa asettaa kyseenalaiseksi ulkoisen

todellisuuden olemassaolo jokaisessa journalismin tutkimuksen julkaisussa. Kysymystä siitä, mitä

aika oikeastaan on, pyörittelevät esimerkiksi Suomen filosofisen yhdistyksen aika-kollokvion

jäsenet Aika-kokoelmateoksessa (Pihlström ym. 2000). 

Toisille ajan filosofian perimmäinen tehtävä on kertoa, mitä aika on, kun taas toisten mielestä

tällaiset mitä-kysymykset harhauttavat meidät metafysiikan loputtomiin sokkeloihin. Eri

kulttuureilla on erilaisia aikakäsityksiä, jotka ovat olennaisia aineksia historian filosofiassa. J.M.E.

Taggart erotti toisistaan ’A-sarjan’, joissa tapahtumat jaetaan temporaalisesti menneisiin, nykyisiin

ja tuleviin, ja ’B-sarjan’, jossa tapahtumat sijoittuvat järjestykseen ennen- ja jälkeen-relaatioiden

mukaan. McTaggartin mukaan A-sarja on perustavampi kuin B-sarja, mutta samalla se ristiriitaisesti

liittää samoihin tapahtumiin eri attribuutteja, joten aikaa ei ole olemassakaan. Edmund Husserlin

fenomenologiassa taas analysoidaan ihmisen aikakokemusta, johon monikerroksisina sisältyvät

muistot, nykyhavainnot ja tulevaisuuden ennakoinnit. (ks. Niiniluoto 2000,  9-14)

Omat ydinkysymykseni liikkuvat viestinnän tutkimuksen, narratologian ja valokuvan ajallisuuden

piirissä. En tutki ajan ja todellisuuden suhdetta, vaan ajallisuutta julkaisuissa, joiden

rakennuspalikat ovat todellisuuteen viittaavia, sovittuja merkkejä, kuten esimerkiksi valokuva,

jonka usein ajatellaan olevan todellisuuden jälki ja tietyn hetken pysäyttäjä, tai journalistinen teksti,

jonka eräs funktio on välittää tietoa todellisuudesta. Mielestäni näiden merkkien viittaussuhteet

toisiinsa ja oletettuun todellisuuteen sekä niiden aika ovat yhtä lailla analysoitavissa, oli

todellisuuden sinänsä tai ajan olemassaolon luonteesta millä tahansa kannalla. Ajatukseni

vaellustilasta, jonka painetut tilat voivat tarjota, perustuu taas osaltaan siihen käsitykseen, että
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ihmisen kokemus ajasta ei ole pelkästään lineaarinen, vaan psykologisessa kokemuksessa eri

aikakerrostumat sekoittuvat.

1.2 Ydinkysymykset

Omassa analyysissäni pyrin hahmottamaan samassa historiallisessa ajanjaksossa olevien, mutta eri

funktioita toteuttavien ja erilaisissa julkaisufoorumeissa ilmestyvien kokonaisuuksien aikaa. Oletan

niiden kantavaan mukanaan erilaisia aikaperspektiivejä, joiden uskon vaikuttavan niiden yleisön

aikakäsitykseen - ei tietenkään yksittäisinä tapauksina, mutta lajityyppinsä edustajina.

Pidän selvänä mcluhanilaista ajatusta  siitä että julkaisuväline vaikuttaa viestiin (ks. Mc Luhan

1964). Näin ollen se vaikuttaa varmasti myös viestin ajallisuuteen. Kysymykseni onkin, minkälaisin

tavoin tämä ilmenee kiinnostukseni kohteina olevissa painotuotteissa. 

Sitä selvitän seuraavien ydinkysymysten avulla:

• Kuinka aika ilmenee valokuvissa ja valokuvanarraatiossa?
• Kuinka aika ilmenee tekstissä?
• Minkälaisia tila-aikoja elementeistä on luotu? 
• Minkälainen on kohteen julkaisufoorumin ajallisuus?
• Kuinka kauan kohde kestää fyysisenä objektina ajassa?
• Minkälainen on sen lukemisen/katsomisen todennäköinen aika? (lineaarinen,

ohjattu kokemus vs. vapaa vaeltelu)

Kohteella tarkoitan siis tarkastelemiani, painettuja kompositioita, en niiden kohdetta, kuten

tositapahtumaa uutisen kohteena tai elävää henkilöä valokuvan kohteena. Koska nämä

viittaussuhteet ovat kuitenkin olemassa ja usein se syy, miksi julkaisuja julkaistaan, en voi välttyä

ottamasta huomioon varsinaista kohdetta, johon merkeillä viitataan. 

Käytän termiä ajattomuus kuvailemaan etsimääni kombinaatiota. Ajattomuudella en tässä tarkoita

sitä, että ajasta olisi pula tai että sitä ei olisi, vaan jatkuvaa, aktuaalisuudesta riippumatonta aikaa.

Ajaton on pysyväistä, kestävää. 

Muinaisilla kreikkalaisilla oli kaksi erilaista aikaa: kairos ja chronos. Steward Brand (1999)

tiivistää, että kairos on yksittäinen tilaisuus, läsnä oleva hetki, chronos taas ikuinen tai jatkuva aika.

Kairos on nokkeluuden aika, chronos viisauden. Voisi ajatella, että chronos on pitkälle tähtäävien

suunnitelmien aika, kairos opportunististen ja nopeasti voittoa tuovien hankkeiden aika.
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Ajattomuudella tarkoitan näin ymmärretyn chronoksen kaltaista olemisen tapaa.

Brandin (1999) mukaan me elämme nyt 'kairoksen kulta-aikaa’, jota leimaa kuumeinen nykyhetkeen

tarttuminen ja samalla nyt-hetken kapeneminen. Nyt on jakso, jossa ihmiset tuntevat elävänsä ja

toimivansa ja olevansa vastuussa. Suurimmalle osalle meistä nyt on noin viikon mittainen, joskus

vuoden. Joillekin Amerikan tai Australian heimoille nyt on seitsemän sukupolvea eteen ja taakse.

Samalla tavalla kuin maapallon kuvaajat antoivat meille tajun suuresta tilasta (the big here),

tarvitsemme asioita, jotka antavat tajun pitkästä nykyisyydestä (the long now). (Emt.,133) Minua

kiinnostaa, kuinka voidaan luoda chronosta ylläpitäviä rakennelmia tekstin, valokuvan ja paperin

keinoin. 

Kohteen ajallisuutta pohtiessa voi tarkastella kolminaisuuden menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus

läsnäoloa sen elementeissä, ajallisuus voi liittyä kohteen muodon (taiton) ja julkaisufoorumin

kestävyyteen ajassa, mutta aikaa voi luoda myös kohteen tarjoama vapaus lukija-katselijalle luoda

sanelemattomia aika-tiloja. Viimeinen kriteeri, jota kutsun vaellustilaksi, on kaikkein häilyvin, sillä

sen toteutuminen riippuu tulkitsijasta. Oletan, että kahlitut ja ennalta-arvattavat elementit ja niiden

sijoitus vähentävät vaellustilaa, ja elementtien monitulkintaisuus sekä ennalta-arvaamattomuus

lisäävät sitä. Tätä voisi kutsua myös mielikuvituksen tai arvoituksellisuuden tilaksi. 

Vaellustilan käsitteeni liittyy tulkitsijan psykologiseen aikaan, siihen, että toiset elementit tai niiden

kombinaatio herättävät assosiaatioita tulkitsijan sisäisestä menneisyys- ja tulevaisuusarsenaalista.

Kuvat sekoittuvat toisiin kuviin, ja syntyy uusia tiloja ja uusia aikoja.

Lineaarisesta aikakäsityksestä poiketen ihmisen psykologinen aika rakentuu syklisesti ja sen

nykyisyys lainaa koko ajan elementtejä sekä menneisyydeltä että tulevaisuudelta. Subjektiivinen

kokemus ajasta pakenee parhaansa mukaan kelloin laskettua lineaarista aikaa unin ja assosiaatioin;

samoin ihmisen subjektiivinen käsitys tilasta on suhteellinen eikä aina perspektiiviopin tai

karttakirjan mukainen. (Heiskanen 1989,  99-101) 

Leena Krohnia (2000, 6) lainaten: ”Kuinka voi nähdä mitään, ellei jo muista, ellei osaa nimetä

näkemäänsä? Havaitseminen, muistaminen, tietäminen ja kieli ovat minuuden säikeitä, identiteetin

jatkuvuutta. Ne ovat myös tapoja, joilla aika koetaan. Ilman niitä ei aikaa olisikaan.”

Esimerkiksi valokuva voi kaikessa monitulkintaisuudessaan tuottaa erilaisia sisäisiä aikoja
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muistikuvien kautta. Muisti toimii säteittäisesti, tuottaen valtavan määrän assosiaatioita. Kuva tulee

nähdyksi, kun katsoja lainaa sille menneisyyden ja tulevaisuuden. Valokuvan katsomista ohjaillaan

kuitenkin usein sanoin, se valjastetaan toistamaan niitä, tai se leimataan kuvatekstillä edustamaan

jotain viipaletta todellisuudesta. 

Ajan ja tilan käsite liittyvät tutkielmassani toisiinsa, ja taitetuista teoksista puhuessani puhun välillä

niiden tila-ajasta, lainaten termejä myös arkkitehtuurista. Tämä johtuu siitä, että aika ja tila ovat

sidoksissa toisiinsa; aika tapahtuu tilassa, tilan oleminen määrittyy ajan kulun kautta, ja

kolmiulotteisen tilan kokemiseen tarvitaan aikaelementtiä, tilassa liikkumista. Länsimaisen

käsityksen mukaan avaruus on kolmiulotteinen ja neliulotteinen maailma johtuu siitä että

tilaulottuvuuksiin on lisätty aikaelementti. Japanilainen aikakäsitys sallii tai jopa vaatii tyhjää tilaa

ja arvostaa katoavaisuuden merkkejä. Ajan ei ajatella olevan erillinen paikasta, eikä sitä nähdä

lineaarisena kuten länsimaissa. Sana MA tarkoittaa Japanissa sekä tilaa että aikaa, sillä tila

ymmärretään elementiksi, joka syntyy tasojen ja ajan vuorovaikutuksesta (Bell ym. 1981):

Sana MA ei kuvaa länsimaista käsitystä ajasta ja tilasta kahtena sarjallisena
järjestelmänä, vaan mittaa sekä aikaa että tilaa intervalleina. Iwanamin Vanhan kielen
sanakirjan mukaan MA on "kahden tai useamman jatkumossa esiintyvän ilmiön
luonnollinen välimatka" tai "pylväiden ja irtoseinien (huoneiden) rajaama tila" tai
"kahden tai useamman jatkumossa esiintyvän ilmiön välinen luonnollinen tauko tahi
tyhjä tila". 

 

Kenties selkein esimerkki tilan ja ajan yhteydestä on taitossa käytetty tyhjä tila, joka toimii paitsi

visuaalisena, tilallisena elementtinä myös aikaa rytmittävänä elementtinä ja taukona. 

1.3 Rakenne

Ensimmäisessä kappaleessa pohdin valokuvan ja tekstin aikaa ja niiden suhdetta toisiinsa

semiotiikan, tekstintutkimuksen, valokuvantutkimuksen ja visuaalisen ”kieliopin” teorioiden (mm.

Kress & van Leeuwen 1998, Smith 1984) kautta. Minkälainen on valokuvan aika merkkinä,

fyysisenä objektina ja tekstiin liitettynä elementtinä, ja minkälaista kerronnallisuutta valokuvin

voidaan luoda? Millä tavalla tekstielementti eroaa valokuvasta merkkinä, ja minkälaisia

aikarakenteita teksti voi sisältää? Pohdin myös, kuinka valokuva ja teksti reagoivat toisiinsa, ja

kuinka elementtien yhdistäminen taiton keinoin muuttaa niiden ajallisuutta.
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Toisessa kappaleessa esitän näkemyksiä journalismin aikasuhteesta ja esitän journalistisen

juttutyyppien luokitteluja niiden ajankohtaisuudesta riippuvaisuuden mukaan. Analysoin myös

journalistista kuvastoa juttutyypeittäin tukeutuen etupäässä Merja Salon (2002) journalistisen

kuvaston jaotteluun ja Hannu Vanhasen (2002, 2004) kuvareportaasimääritelmiin. Vertaan

journalistisia kuvan ja sanan yhdistelmiä ei-journalistisiin tapauksiin, joissa fiktiivinen teksti

yhdistetään valokuvaan tukenani David Grojnevskin (2002) teoriat kirjallisuuden ja valokuvan

yhdistämisestä ja esimerkkeinäni kolme Ranskassa julkaistua teosta.

Kolmannessa kappaleessa tutkin esimerkkitapausten kautta, miten julkaisuväline vaikuttaa

julkaistun rakennelman ajallisuuteen. Minkälainen foorumi, taitto ja sisältö luovat ajassa kestäviä ja

tilaa sisältäviä rakennelmia? Analysoin erilaisia valokuvasta ja tekstistä koostuvia teoksia:

uutisreportaasia sanomalehdessä ja kuvareportaasia aikakauslehdessä sekä kaunokirjallista,

valokuvin kuvitettua kirjaa niiden ajassa olemisen ja niiden sisältämien aikarakenteiden ja tilojen

kautta.

Neljännessä kappaleessa lähestyn samaa problematiikkaa itsereflektoinnin kautta, eli kirjoittaen

auki omaa valokuvanovellikirjan tekemisen prosessiani ja analysoiden sen lopputulosta

ensimmäisessä osassa esittämieni teorioiden valossa. Käyn läpi sen syntyprosessin kuvareportaasin

ideasta valokuvaromaaniin ja analysoin teoksen lopullista rakennetta edellisissä kappaleissa

rakentamieni analyysityökalujen avulla.

- - -

Suuri kiitos työni ohjaajalle Hannu Vanhaselle avusta, neuvomisesta ja kommenteista lopputyön

teoriaosuuden ja teososuuden tekovaiheessa. Ystävien ja perheen apu on ollut hyvin tärkeää:

erityiskiitos Boriksen kommentoinnista, neuvoista ja ajatuksista Tuukka ja Soili Savolaiselle, Riku

Rantalalle, Kirsi Siekkiselle ja Annukka Bergille sekä Cédric le Roux’lle. Kiitos Marseillen

kaupungille painottomasta tilasta, jossa aika tuntuu lempeältä.
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2 Valokuvan ja tekstin ajallisuudesta

Tässä osiossa pohdin valokuvan ja tekstin suhdetta merkkeinä ja kerronnallisina elementteinä.

Minkälainen on valokuvan aika? Minkälaisia aikarakenteita teksti saattaa sisältää?  Kuinka

valokuva ja teksti yhdessä luovat todellisuudesta väitteitä, ja miten taiton kautta voidaan luoda

ajallisia rakenteita niitä rakennuselementteinä käyttäen? Esitän myös teorioita kuvakerronnan

narraation ja taiton keinoista luoda tila-aikoja. 

2.1. Valokuva ja teksti semioottiselta kannalta

Valokuvaa ja kirjoitettua tekstiä luetaan eri tavalla. Tekstiä luetaan lineaarisesti, länsimaissa

vasemmalta oikealle. Kuvaa katsotaan simultaanisesti.  Molemmat ovat kuitenkin valintoja: teksti

kirjoittajan ja valokuva kuvaajan.  Molempia voi leikata (teksti) tai rajata (valokuva) ja molemmat

voi valjastaa todellisuuden välittämisen keinoiksi. Molemmat toimivat merkkeinä.

Semiotiikka on oppi merkityksistä ja niiden muodostumisesta erilaisissa merkitystä tuottavissa

järjestelmissä (Tarasti 1990, 5-10). 

Semiotiikan perusyksikkö on merkki, fyysinen, aistiemme havaittavissa oleva olio. Merkki viittaa

muuhun kuin itseensä ja sen käyttäjien on havaittava se merkiksi. Semiotiikassa vastaanottajan tai

lukijan rooli ymmärretään aktiivisemmaksi kuin useimmissa prosessimalleissa. (Fiske 1990, 61-62)

Semiotiikan näkökulmasta kuva ja sana ovat molemmat merkkejä, joiden tapa välittää merkitystä

poikkeaa toisistaan. Semiotiikan perustajiin kuuluva C. S. Peirce jakaa merkit kolmeen luokkaan

sen mukaan, minkälainen suhde niillä on kohteeseensa eli siihen, mihin ne viittaavat (emt., 70):

Ikoninen merkki muistuttaa kohdettaan jollain tavoin: se näyttää tai kuulostaa
kohteeltaan. Indeksisellä merkillä on suora yhteys kohteeseensa: merkki ja kohde ovat
kytkeytyneet toisiinsa. Sitä vastoin symbolimerkki ei ole kytköksissä kohteeseensa
eikä muistuta sitä, ja se kelpaakin viestintään vain siksi, että ihmiset ovat sopineet,
mitä se edustaa. Valokuva on ikoni, savu on tulen indeksi ja sana on symboli. 

Semioottiselta kannalta valokuvan ja sanan ero on siis siinä, että tekstin katsotaan olevan enemmän

symbolinen, kuvan ikoninen – onhan valokuva tavallaan kohteensa automaattinen kopio, kun taas

puhuttu ja kirjoitettu kieli on sopimuksenvaraista. Sana voi muistuttaa kohdettaan
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onomatopoeettisella tavalla, mutta yleensä sen suhde todellisuuteen on keinotekoinen. Myös kuvista

voi tulla symboleita (esimerkiksi liikennemerkin kolmionmuotoisuudesta on tullut varoituksen

symboli) tai ne voivat indeksin tavoin viitata kohteeseensa (liikennemerkki osoittaa, että olemme

tulossa tienristeykseen). (Ks. Fiske 1992)

Toinen semiotiikan perustajista, tiedettään semiologiaksi kutsuva Ferdinard De Saussure, oli hyvin

vähän kiinnostunut kielijärjestelmän suhteesta siihen todellisuuteen, johon se viittaa, hänen

ensisijainen kiinnostuksen kohteensa oli itse kielijärjestelmä. Saussurelle inhimillisen kielen ydin

on merkkien keinotekoisessa luonteessa, eli Peircen termein kielen symbolisuudessa. Vaikka kaikki

merkit ovat de Saussuren mukaan jossain määrin keinotekoisia (arbitrary), niiden keinotekoisuuden

tasot vaihtelevat. (De Saussure 2000, Fiske 1992, 77-78) 

De Saussuren seuraajat jatkoivat pitemmälle hänen teoriaansa ja ottivat pohdinnan alaiseksi myös

vuorovaikutuksen merkkien ja käyttäjän kokemuksen välillä. Seuraajista Roland Barthes loi

ensimmäisenä järjestelmän, jonka kautta on mahdollista analysoida merkitystä neuvottelu- ja

vuorovaikutusprosessina. Tämän teorian ytimenä on ajatus merkityksellistämisen kahdesta tasosta:

ensimmäinen taso on denotaatiotaso, toinen taso konnotaation, myytin ja symbolin taso. (Barthes

1964, 89, 1973; Fiske 1992, 122-123)

Denotaatio koskee merkin yleisesti hyväksyttyä ja siksi selvintä merkitystä. Esimerkiksi katua

kuvaava valokuva denotoi rakennusten reunustamaa tietä kaupungissa. Konnotaatio kuvaa

vuorovaikutusta, joka syntyy, kun merkki kohtaa käyttäjiensä tuntemukset ja  kulttuuriset arvot. Jos

denotaatio tarkoittaa sitä, mitä on kuvattu, konnotaatio on sitä, kuinka on kuvattu. 

Merkityksellistämisen toisella tasolla toimiva myytti on kertomus, jonka avulla kulttuuri selittää tai

ymmärtää todellisuuden joitain puolia. Barthes (1973) pitää myyttejä toisiinsa liittyvien käsitteiden

ketjuina, joiden avulla kulttuurissa ajatellaan, käsitteellistetään ja ymmärretään asioita. 

Symboli kohteesta tulee, kun se konvention ja käyttötavan perusteella saa kyvyn edustaa jotain

muuta. Fiske (1992, 121) havainnollistaa tätä esimerkillä Rolls Roycesta, joka on omistajansa

yhteiskunnallisen aseman vaurauden symboli.

2.2. Valokuva ja aika

Valokuvasta tekee erikoislaatuisen se, että sen raaka-aineet ovat valo ja aika. John Berger pohtii
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valokuvallista tapaa kertoa näkemisen tapoja käsittelevissä teoksissaan (ks. esim. Berger 1971,

1987). Berger esittää, että siinä, missä maalaus tulkitsee maailmaa ja kääntää sen omalle kielelleen,

valokuvan piirtäjä on valo. Valokuvalla ei ole omaa kieltään, se toimii tapahtumien kielen sisällä.

Se lainaa ilmentymien kieltä, samalla pysäyttäen hetken. ”Valokuva erottaa, säilöö ja erittää ajan

jatkumosta leikatun hetken” (emt. 1987, 21). 

Kun hetki tallentuu valokuvaan, kuvan pintaan jää eräänlainen jälki todellisuudesta, "todellisuuden

pienoiskuva". Susan Sonntagin (1984) mukaan siinä missä maalaus tai teksti voi olla vain kapea ja

valikoiva näkemys, valokuvaa voidaan ajatella kapeasti valikoiduksi läpivalaisuksi. Kuvaajan

valinnat, maku ja omatunto vaikuttavat silti kuvaan niin paljon, että voidaan ajatella valokuvien

olevan maailman tulkintaa yhtä paljon kuin piirustukset ja maalaukset (emt. 6-7).

Valokuvan suhde aikaan on moniulotteinen. Ensinnäkin on aika, joka sen valotukseen ja

kehitykseen on käytetty, joka määrää sen ominaisuuksia. Perinteisen valokuvan suhteen pimiössä

käytetty valotusaika määrittää kuvan ominaisuuksia kuten tummuutta ja kontrastia, usein myös

rajausta. 

Digitaalisen kuvan aikana kuvan kehittämiseen käytetty aika on muuttunut tekniikan mukana: kuva

kehittyy salamannopeasti, ja sen vedostaminen ja kuvankäsittely tapahtuu yleensä ilman

pimiökäsittelyä, tulostamalla tai painamalla tietokoneelta suoraan julkaisuun. Salo (2000, 200)

esittää Ritchin (1991b) jaottelun digitaaliajan journalistisen kuvaston hahmottamiseksi: 

1) Kameralla otettu optiskemiallinen valokuva, spontaani tallenne todellisuudesta.
2) Valokuvakuvitus (photo-illustration), etukäteen suunniteltu ja toteutettu valokuva.
3) Järjestetty valokuva (photo-opportunity), jossa kohde esiintyy haluamallaan tavalla
kuvaajille.
4) Yhdistelmäkuva (composite photograph), jonka sisältö on syntynyt yhdistettäessä
kuvia tietokoneella.
5) Synteettinen, ilman kameraa otettu kuva.

Kolme ensimmäistä lajia voidaan toteuttaa niin digitaalisella kuin analogisella kameralla.

Yhdistelmäkuvia voidaan tuottaa myös perinteisillä menetelmillä, tai filmille otetuista kuvista

voidaan tietokoneella yhdistellä kuvia siinä missä digitaalisistakin valokuvista. Viimeinen luokitus

eli synteettinen kuva ei taas mielestäni kuulu valokuvan luokkaan sen enempää kuin vaikkapa

piirretty kuvituskuva tai lehtileikkeistä koottu kollaasi, sillä sen tekemisessä ei ole käytetty kameraa.

Sen sijaan ainakin kolmessa ensimmäisessä luokassa kuvan ottamisessa käytetty valotusaika määrää
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kuvan ominaisuuksia siinä missä filmikameralla otetun kuvankin kohdalla.

Valokuva sisältää itsessään viipaleen kohteensa aikaa, joka on katsomishetkellä jo menneisyyttä. 

Valokuvassa poissaoleva on läsnä. Tämän takia valokuvalle on muodostunut tärkeä rooli

tallenteena, muiston ylläpitäjänä ja tapahtuman tärkeyden korostajana sekä yksilön että

yhteiskunnan tasolla. Kuitenkin katsoja on viime kädessä se, joka antaa kuvalle merkityksen, liittää

sen ajallisuuteen. Berger kuvailee katsojan ja kuvan suhdetta seuraavasti (Berger 1987, 31):

Valokuva vangitsee ajan virran, jossa valokuvattu tapahtuma oli kerran olemassa.
Kaikki valokuvat ovat menneisyyttä, mutta menneen hetki on niissä kuitenkin vangittu
tavalla, joka toisin kuin eletty mennyt ei voi koskaan johtaa nykyisyyteen. Katsoja lainaa
valokuvalle menneisyyden ja tulevaisuuden. Toisaalta valokuvan tapahtuma kuuluu
menneeseen. Se on eristetty ajan virrasta, mutta menneen hetki on siinä vangittu tavalla,
joka, tosin kuin eletty mennyt, ei voi koskaan johtaa nykyisyyteen. 

Valokuvan indeksinen luonne on leimannut siitä käytyä keskustelua sen synnystä tähän päivään.

Onko se todellisuuden heijaste vai representaatio siinä missä muukin kuvallinen tai kielellinen

representaatio, voiko se olla taidetta, voiko se valehdella? Leena Sarasteen mukaan varhainen

keskustelu valokuvasta taiteena liittyi oikeastaan kysymykseen, onko se kuvataidetta. Myöhemmin

valokuva löysi omat ilmaisukeinonsa, ja näkökulma muuttui. Toisaalta valokuvaus mahdollistaa

juuri indeksikaalisuutensa takia myös tieteellisiä saavutuksia, esimerkiksi lääketieteellistä ja

tähtitieteellistä tutkimusta (Saraste 1996, 140):

Melko yleisesti on ajateltu, että mitä vähemmän valokuva muistuttaa todellisuutta, sitä
varmemmin se on taidetta.

Ulla Jokisalo (1998, 11) esittää, että valokuvataiteesta keskusteltaessa indeksikaalisuuden ongelma

toimii yhä aallonmurtajana kriittisen koulukunnan ja välineen ominaisuuksista filosofoivan leirin

välillä:

Valokuva on kameran linssin edessä olleen maailman jälki filmillä niin kuin hamsterin
hampaiden aikaansaannokset sohvatyynyssä, mutta mitä siitä seuraa? Johtaako
valokuvan syntytapa aina vahvaan tämä-on-ollut-kokemukseen, ja kuinka olennainen
osa valokuvan merkitystä se on? 

Valokuvaa on kautta aikain käytetty todistamaan maailman siellä-olosta. Ajatus siitä, että valokuva

on empiirinen todiste kohteestaan liittyy myös realistiseen maailmankatsomukseen, jonka mukaan
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ulkopuolinen todellisuus on olemassa ja siitä voi saada objektiivista tietoa. Liz Wellsin  (1995)

mukaan silloin, kun valokuva 1800-luvulla keksittiin, siihen liitettiin aikakaudelle tyypillinen

positivistinen usko kaiken mitattavuuteen, mutta toisaalta syvä epäluulo valokuvaan taiteena, siis

muuna kuin nähdyn todisteena (emt., 20):

Sitä [valokuvaa] ylistettiin sen kyvyn takia tuottaa tarkkoja kuvia siitä, mitä linssin
edessä oli; mekaanisesti tuotettuja kuvia jotka nähtiin siksi vapaiksi ihmiskäden ja –
silmän valikoiduista erottelusta. Samasta syystä välineen katsottiin putoavan taiteen
piirin ulkopuolelle, koska sen oletettu voima tallentaa tarkasti ja puolueettomasti
vaikutti sulkevan ulos taiteilijan kompositionaalisen luovuuden. 

Valokuvan indeksinomaisuus on tehnyt siitä hyvän apurin historiallisen ajan todistamiseen ja

toistamiseen niin yksityisten ihmisten albumeissa, joissa valokuva toimii eräänlaisena varamuistina

kuin viestinnässä, jonka avulla yhteiseksi koettua historiallista aikaa tuotetaan. (Ks. esim.

Kangasharju 1996, Berger 1987) Saraste esittääkin ajatuksen, että suurin osa kuvista otetaan

puhtaiksi tallenteiksi talouden, tieteen ja opetuksen käyttöön tai muistoiksi ja viesteiksi, näyttämään

ihmeitä lehtien lukijoille tai kuvan ottajan ystäväpiirille: tämän olen itse nähnyt ja kuvannut, tässä

olen itse (Saraste 1996, 138). 

Myös kaupalliseen ja valtiolliseen käyttöön valjastetut valokuvat toimivat sosiaalihistoriallisena

todistusaineistona (Wells 1995, 30-31). Valokuvat luovat keskeytymätöntä, välitöntä mielikuvaa

menneestä enemmän kuin sanat tai maalaukset. 

Valokuvassa aika näkyy myös itse kuvassa. Kuviin saadaan liikettä, kun käytetään ylipitkiä

valotusaikoja, ja annetaan joko aiheen tai kameran liikkua tänä aikana tai valaistaan kohde vain osa

kerrallaan (Saraste 1996, 156). Kuvassa liike voidaan myös pysäyttää lyhyellä valotusajalla. Kuvat

voivat kertoa pitkästä ajasta, jos niissä on kuvia vanhoista paikoista tai esineistä, jotka ovat

säilyneet ennallaan. Valokuva voi siis tuoda esille kohteensa aikakerrostumia sekä ottohetkensä

aikana tapahtunutta muutosta (liikettä).

Valokuva fyysisenä objektina joutuu ajan hampaisiin siinä missä mikä tahansa muukin objekti

(Sonntag 1984, 10-11):

Valokuvat leikittelevät maailman eri ulottuvuuksilla – samoin itse valokuvia
pienennetään, suurennetaan, rajataan, korjaillaan ja muunnellaan. Ne ikääntyvät ja
niiden vitsauksena on kaikille paperiesineille ominainen alttius tärveltyä; ne häviävät;
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niistä tulee arvokkaita, niitä ostetaan ja myydään; niitä jäljennetään. 

Valokuva taide-esineenä poikkeaa arvoltaan maalauksesta valokuvan teknisen uusinnettavuuden

helppouden takia. Walter Benjamin (1936) muistuttaa, että valokuva on uusinnettavaksi

tarkoitettukin. ”Esimerkiksi valokuvanegatiivista on mahdollista ottaa määrättömästi kopiota,

jolloin kysymys aidosta kopiosta on täysin järjetön” (emt., 147). Uusinnettavuuden kulttuuri on

Benjaminin mukaan muuttanut koko taiteen luonteen, sillä aiemmin kuvataidetta hallitseva

taideteoksen kulttiarvo muuttuu valokuvan aikakaudella näyttelyarvoksi. Samalla aitouden käsitys

muuttuu: ”Jopa täydellisimmästä uusinnoksesta jää uupumaan taideteoksen Tässä ja Nyt – sen

ainutkertainen olemassaolo juuri siinä paikassa, jossa se sijaitsee. Alkuperäisteoksen Tässä ja Nyt

muodostaa ennakkoedellytyksen aitouden käsitteelle” (Benjamin, 196, 142). 

Valokuvan synnyttämiseen käytetyn ajan, sen oman fyysisen ajassa-kestävyyden ja sen kohteen ajan

lisäksi valokuvan tulkinnassa on olennaista aika, milloin sitä katsotaan, ja aika, joka sen

katsomiseen käytetään. Tärkeää on myös sen esiintymisen konteksti, jolla on oma sisäinen tila-

aikansa. Valokuvat ovat harvoin kohdattavissa ilman kontekstia, yleensä ne on esitetty tavalla, joka

ohjaa niiden tulkintaa (Wells, 1995, 34):

Kohtaammme harvoin valokuvia alkuperäisessä tilassaan, sillä tavallisesti näemme ne
varastoissa, aikakauslehdissä ja sanomalehdissä, kirjan kansissa, gallerioiden seinillä tai
bussien kyljissä. Niiden sosiaaliset merkitykset on jo valmiiksi osoitettu ja ne on
suunniteltu tilaan, usein niihin on liitetty teksti, joka kertoo meille niiden tuottajien
toivoman lukemistavan ja antaa meille ymmärrystä jostain, joka muuten voisi jäädä
hämmentäviksi tai epäselviksi kuviksi [- -] Vaikka valokuvakokoelmia on aina koottu,
valokuvan epäselvä status taiteen suhteen on usein johtanut siihen, että niitä ei ole tuotu
museoon näytteille esineiksi vaan lisäinformaation lähteiksi joillekin arvokkaammille
esineille.

2.3. Tekstin aika

Tekstinä käsitän tässä laajasti sekä kirjaimista koostuvat merkit - sanat, lauseet ja laajemmin niistä

muodostetut rakenteet kirjallisia genrejä rajoittamatta. Aristoteles listaa Runousopissaan sanonnan

osat: kirjain, tavu, konjunktio, artikkeli, substantiivi, verbi, taivutusmuoto ja lause. Näistä verbiin

liittyy aikamääre. Lause on yhdistetty mielekäs äänne, jonka osista toisilla on itsenäinen merkitys.

(Aristoteles 1982, 53-54) 

Sanoilla voidaan kertoa tapahtumia niiden potentiaalisia ajallisia rakenteita käyttämällä. Kertominen
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on merkkisuhteen kaltainen: joku (kertoja) lähettää (kertoo) jonkin merkin (kertomuksen) jollekulle

(kuulijalle) (Kinnunen 1989, 31). 

Sanoilla - etupäässä teonsanoilla - voidaan viitata menneisyyteen, tulevaisuuteen ja nykyisyyteen.

Aikamääreet ovat sidoksissa kieleen ja kulttuuriin. Esimerkiksi suomen kielen verbien aikamuodot

ovat preesens, imperfekti, perfekti ja pluskvamperfekti, ja varsinaista futuurimuotoa ei ole, mutta

tulevaan voi silti viitata asiayhteyden, adverbin tai liittofutuurin avulla. (ks. Haarala ym.1994)  

Koska sana ei ole kopio kohteestaan kuten valokuva, koska se on symbolinen merkki, sen ajassa-

oleminen on sopimuksenvaraista. Tekstin kirjoittamisen aika eroaa valokuvan ottamisen ajasta,

samoin kuin tekstin lukemisen aika eroaa valokuvan katsomisen ajasta: tekstiä luetaan tavallisesti

lineaarisesti, kun taas kuvan katsominen on simultaanista. 

 

Schlomith Rimmon-Kenan määrittää kertomakirjallisuuden kolme perusaspektia (Rimmon-Kenan

1983, 9-10): 

Tarina viittaa kerrottuihin tapahtumiin, jotka on irrotettu paikaltaan tekstissä ja
palautettu kronologiseen järjestykseen, sekä näihin tapahtumiin osallistuviin
henkilöihin;

Teksti on puhuttu tai kirjoitettu diskurssi, joka vastaa niiden kertomisesta, eli teksti on
se, minkä luemme;

Kerronta on tekstin tuottaminen tekona tai prosessina. 

Tarina on osa kertomuksen temporaalisen jäsentymisen akselia. Rimmon-Kenanin mukaan juuri

aika-akselin keskeisyys muuttaa maailmaa esittävän tekstin kertovaksi tekstiksi. Tarina on

abstraktio, konstruktio, joka koostuu erilaisista komponenteista. Tämän näkemyksen mukaan on

perusteltua pyrkiä eristämään kertova muoto kerrotun sisällön aineksista (emt., 13). Tekstin

ajallisuus on riippuvainen lineaarisesta lukemisen prosessista (emt., 58- 59):

Kertova teksti voi esittää, miten aika (tai mikä hyvänsä aspekti) koetaan. Mutta aika ei
ole vain lukuisten fiktiivisten kertomusten toistuva teema, se on myös sekä tarinan että
tekstin aineosa. [- - ] Tekstin aika on yhtä ongelmallinen. Se ei ankarasti ottaen ole
luonteeltaan temporaalinen vaan spatiaalinen. Kertovalla tekstillä ei tekstinä ole muuta
ajallisuutta kuin se, jonka se metonyymisesti saa luetuksi tulemisensa prosessissa. Puhe
tekstin ajasta viittaa tosiasiassa lingvististen segmenttejen lineaariseen (spatiaaliseen)
sijaintiin tekstin jatkumolla. [ - - ] Aineiston sijainti tekstissä, jota perinteisesti
kutsutaan tekstin ajaksi, on väistämättä yhdensuuntainen ja peruuttamaton, koska
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kielelle on ominaista merkkien lineaarinen hahmottaminen, mistä seuraa informaation
lineaarinen esittämistapa. 

Rimmon-Kenanin mukaan tekstin ja tarinan aikaa voidaan tarkastella kolmelta kannalta, jotka ovat

järjestys, kesto ja frekvenssi. Järjestys vastaa kysymykseen: "Koska?", kesto vastaa kysymykseen:

"Miten kauan?" ja frekvenssi kysymyksen "Kuinka usein?". Tarinan järjestyksen ja tekstin

järjestyksen yleisimmät epätahtisuuden lajit ovat analepsis eli tarinan jonkin tapahtuman kerronta

sellaisessa tekstin kohdassa, jossa myöhemmät tapahtumat on jo kerrottu, ja prolepsis, joka on

tarinan jonkin tapahtuman kerronta ennen kuin sitä edeltävistä tapahtumista on ollut puhetta. (Emt.,

60)

Keston ainoa aidosti temporaalinen mitta on lukemisen aika. Se taas vaihtelee lukijasta toiseen,

objektiiviseksi mitaksi siitä ei ole. Koska keston lajeja on mahdotonta kuvata minkään tarinan ja

tekstin ”identtisyysnormin” pohjalta, kahden keston suhde on pyrittävä määrittelemään uudelleen,

on kehiteltävä uudentyyppinen ”normi”. Kyseessähän ei itse asiassa ole kahden keston suhde, vaan

suhde, jonka toisena osapuolena on tarinan kesto (minuutteina, tunteina, vuosina) toisena

osapuolena sitä käsittelevän tekstin pituus (riveinä ja sivuina) - toisin sanoen temporaalisen ja

spatiaalisen suhde. Yleensä tällä suhteella ilmaistaan tempoa (siis nopeutta). (Emt., 67-68)

Frekvenssi suhteuttaa toisiinsa sen, miten usein tietty tapahtuma esiintyy tarinassa ja miten usein se

kerrotaan (tai mainitaan) tekstissä. Frekvenssi merkitsee siis toistoa. 

Vaikka Rimmon-Kenanin määritelmät koskevat vain fiktiivistä kertomakirjallisuutta, ne voivat olla

ajallisuuden kohdalta sovellettavissa myös muuhun kerronnalliseen tekstiin (emt., 9): 

Tapahtumien fiktiivisyys on mielestäni pragmaattinen ongelma. Voidaan väittää, että
historiateokset, uutiset, omaelämänkerta ovat eräässä mielessä yhtä fiktiivisiä kuin
tekstit, jotka perinteisesti luokitellaan fiktiivisiksi. Joitakin fiktion analyysissa käytettyjä
menettelytapoja voidaankin soveltaa teksteihin, jotka perinteisesti luokitellaan ei-
fiktiivisiksi. 

2.4. Poeettisten kuvien aika

Runojen ja kuvailevan tekstin ajallisuutta erittelemään Rimmon-Kenanin luokitelma ei sovi (emt.,

23-24): 
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Esimerkiksi kuvailevat ja selittävät lauseet poikkeavat kertovista lauseista siinä
suhteessa, että niiden paikkansapitävyys perustuu johonkin tilalliseen tai loogiseen
periaatteeseen, joka on temporaalisuudesta suhteellisen riippumaton. [ - - ]  Tämä pätee
siihen mainioon ei-kertovaan tekstiin, jota siteerasin jo johdannossa: "On orvon kukka
sininen,/ ja ruusu punainen./ Sokerinpala makea,/ ja sinä suloinen." Kaikki neljä
väitelausetta ovat totta samanaikaisesti; näiden ilmausten esittämässä 'maailmassa' ei ole
ajallista peräkkäisyyttä, ei siis myöskään tarinaa (Prince 1980, 49).

Tiiviytensä takia runoa on sanottu "verbaaliseksi valokuvaksi" (Grojnowski 2002, 55). Runon

yleensä lyhyt muoto on ehkä lähempänä valokuvan kerrontaa kuin esimerkiksi pitkä romaani, jonka

lukeminen edellyttää enemmän aikaa, enemmän lineaarista, eteenpäin menevää liikettä. Lyhyen

runon voi nähdä miltei kertakatsomalla. Kuvana voidaan ajatella typografian keinoja hyväkseen

käyttävää, symbolisia merkkejä ja kirjaimilla sommittelua korostavaa konkreettista runoutta  

Fisken (1992) mukaan runoudessa käytetään ensisijaisesti metaforaa siinä missä romaani toimii

metonymisellä tasolla. Metafora toimii siirtämällä ominaisuuksia todellisuuden yhdeltä tasolta

toiselle, metonymia saattaa osan edustamaan kokonaisuutta (Emt., 1992, 127): 

Todellisuuden esittäminen on välttämättä metonymista: valitsemme 'todellisuuden' osan
esittämään kokonaisuutta. 

  

Narratologiasta poikkeavalla tekstin tutkimisen tiellä oleva fenomenologi Gaston Bachelard

valaisee kirjassaan Tilan poetiikka runon kuvallisia mahdollisuuksia lähestyessään runouden,

filosofian ja kaunokirjallisuuden avulla yksityisen tilan kokemusta. Bachelardin metodi on olla

vastaanottavainen lukemisessa saaduille poeettisille kuville, jotka edistävät unelmointia (Bachelard

2003, 16):

Ainoa päämääräni on olla pätevä lukija. Olen pelkkä lukija. Käytän tuntikausia kirjojen
lukemiseen hitaasti, rivi riviltä, pyrkien parhaani mukaan välttämään tempautumista
mukaan tarinaan (joka on kirjojen selkeästi tietoinen osa) voidakseni olla varma siitä,
että oleskelen kuvissa, uusissa kuvissa, jotka uudistavat tiedostamattomat arkkityypit. 

Bachelardin metodi on siis päinvastainen kuin aristotelelaisen oletuslukijan: Aristoteleen mukaan

tarinalla on oltava alku, keskikohta ja loppu, eikä hyvin sommiteltu juoni saa alkaa mistä hyvänsä

tai loppua mihin hyvänsä, vaan sen tulee noudattaa tätä periaatetta (Aristoteles 1982, 27). Bachelard

sen sijaan väittää lukijana jopa välttelevänsä tarinaan tempautumista. Myös Tilan poetiikka on

pitkälti draaman kaarta noudattelematon teos.
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Rimmon-Kenanin tarinan määritelmän perusteella voi ajatella, että Bachelardin metsästämä

poeettinen kuva ei sisällä ajallista peräkkäisyyttä, joten se ei ole kertova. Bachelardin hakeman

uneksinnan kokemuksen voi ajatellakin liittyvän tietynlaiseen ajallisuudesta pois hyppäämiseen.

Bachelardin määritelmä fenomenologisesta menetelmästään sopii paitsi runokuviin myös

valokuviin, joiden tulkinta fenomenologisen "puhtaan kokemuksen" kautta on yksi mahdollisuus

vastata kysymykseen merkin ja oletetun ulkoisen todellisuuden suhteesta (Bachelard 36-37): 

[- - ] runojen lukija ei välttämättä ymmärrä, miksi vetoan oppiin, jota kutsutaan usein
väärin ymmärretyllä nimellä fenomenologia. Kaikkien oppien ulkopuolella vetoomus on
kuitenkin selkeä: runojen lukijalta vaaditaan, ettei hän ota kuvaa objektina ja vielä
vähemmän objektin korvikkeena - sen sijaan hänen on kyettävä käsittämään sen
erityinen todellisuus. 

Bachelardin metodissa on kyse tavasta nähdä, ja ilmeisesti olennaisempaa kuin katsottu/koettu

objekti on oikean asenteen omaksuminen. Se, että valokuvaa käytetään todellisuuden esittämiseen,

ei tarkoita, ettei se voisi toimia metaforallisesti, vaikka visuaalisissa kielissä metaforat Fisken

mukaan ovatkin harvinaisempia. 

Onko tietyissä kuvissa enemmän potentiaa tämän kaltaiselle katsomisen tavalle, ovatko esimerkiksi

runokuvat ja irrallaan todellisuuteen sitovasta kontekstista oleilevat valokuvat otollisempia

poeettisten kuvien lähteitä? Juhani Pallasmaa (2001) on tutkinut arkkitehtuurin kuvia elokuvassa,

kiinnittäen erityisesti huomiota poeettisiin kuviin. Hänen mukaansa poeettiset kuvat ovat "monien

kokemusten, havaitsemisten ja ideoiden tiivistymiä". Poeettisten kuvien vahvuus on Pallasmaan

mukaan siinä, että ne herättävät uinuvat assosiaatioketjut ja vahvistavat mielikuvituksen tilaa: (emt.,

9):

There are images that deliberately focus our attention to an object, entertaining images
that hypnotivally dull the senses and weaken our sense of self, whereas poetic images
open up streams of association and affect. Poetic images strenghten our existential sense
and sensitize the boundary between ourselves and the world. These are invigorating
images which emansipate human imagination. 

2.5. Visuaalisen ja verbaalisen kielioppeja

Samoja toiston ja tempon termejä, joita Rimmon-Kenan soveltaa narratologiaan käytetään usein

puhuttaessa kuvasta tai designista. Tämä pätee sekä yksittäisiin kuviin että varsinkin kuvasarjoihin
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ja kuvajatkumoihin sekä taittoon.

Tekstin sisältämä narratiivisuus on tekstin sisällä, mutta valokuvista luodaan kertomuksia kuvien

asettelun avulla. Kuva ja teksti voivat myös mennä lomittain ja luoda uusia merkityksiä tekstiin

yhdistettyinä. 

Günther Kress ja Theo van Leeuwen (1998) ehdottavat visuaalista kielioppia verbaalisten

kielioppien rinnalle. Heidän näkökulmansa mukaan kieli ja visuaalinen kommunikaatio ovat

molemmat kulttuurisia merkityksiä rakentavia kulttuurisidonnaisia järjestelmiä, mutta ne tekevät

tämän omalla, riippumattomalla  tavallaan (emt. 16-17). Kress & van Leeuwenin näkemys poikkeaa

Barthesin (1984) väitteestä, että kuvien merkitys on aina suhteessa ja tavallaan riippuvainen

verbaalisesta tekstistä, sillä kuvat itsessään ovat liian monimerkityksellisiä - varsinkin valokuva,

joka on Barthesin mukaan "viesti ilman koodia" (Barthes 1984., 122-123). 

Kuvien ajallisuuden kannalta mielenkiintoista Kress & van Leeuwenin visuaalisessa kieliopissa on,

että sen mukaan kuvassa kirjoitetun kielen toimintaa ilmaisevaa verbiä vastaava elementti on

vektori. Mikä taas kirjoitetussa kielessä toteutetaan paikkaprepositioin voidaan kuvassa toteuttaa

taustan ja etualan kontrastin avulla. (Emt., 44) 

Vektoreilla, sunnilla, voidaan näin ilmaista kuvassa dynaamisia suhteita ja toiminnallisuutta, vaikka

kuvassa ei olisikaan varsinaista elävää toimijaa, vaan esimerkiksi oikeasta kulmasta vasemmalle

liikkuva auto tai rakennusten muodostamien linjojen suunta kuvassa. 

Tekstin aika- ja rytmirakenne voi myös rinnastua kuvamontaasiin. Sergei Eisenstein  (1978, 270)

pohtii kultaista leikkausta paitsi kuvassa, johon se yleisimmin liitetään, myös musiikissa ja

runoudessa. Hän ottaa esimerkiksi Puskinin runon):

Kultainen leikkaus sattuu kolmanteentoista säkeeseen (kahdestakymmenestä) jakaen
säkeistön kahdeksi sanamateriaalimassaksi, joista suurempi on  - tarkalleen 0,62 koko
määrästä (kultainen leikkaus: 0,618). Itse sisällöstä käy selville, että juuri tällä kohdalla
tapahtuu massan jakautuminen juonellis-temaattisesti kahteen osaan, ja se osoittaa
havainnollisesti, ettei kultainen leikkaus suinkaan ole abstraktia "älyn leikkiä", vaan
liittyy syvällisesti yhteen sisällön kanssa. 

Eisenstein vertaa myös Dickensin kirjojen montaasia neuvostoelokuvan ja amerikkalaisen elokuvan

montaasiin: hän näkee tekstin ikään kuin kuvina, ja niistä sekä lauseiden temposta hän päättelee
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Dickensin historiallisen romaanin pannen alkuun amerikkalaisen elokuvahistorian, David Wark

Griffitin linjan. (Eisenstein, 1978, 306)

Toisaalta elokuvan suhde aikaan on erilainen kuin valokuvajatkumolla aikaan saadun montaasin.

Elokuvassa on aina pelissä paitsi montaasin osien välinen vetovoima myös kolmas energia,

nimittäin kelan energia: elokuva kulkee ajan halki. Niinpä elokuvamontaasin kaksi vetovoimaa ovat

Bergerin (1987, 100)  mukaan tämän kaltaisia:

             
          
          

Berger (emt.) esittää, että valokuvien jaksossa vetovoiman energia säilyy leikkauksen molemmin

puolin tasa-arvoisena ja molemminpuolisena. ”Sellainen energia muistuttaa läheisesti sitä ärsykettä,

jolla yksi muistikuva laukaisee toisen, riippumatta mistään hierarkiasta, kronologiasta tai kestosta.”

Toisaalta kuitenkin kirjan kohdalla sivujen kääntämisen tahti vie kirjan lukijaa ajan halki siinä

missä elokuvan kela.

Kuvanarraation tyyppejä

Hannu Vanhasen (2002, 34) mukaan kuvallisesta narraatiosta voidaan puhua vasta

kuvakokonaisuuden yhteydessä: ”Vaikka yksittäistäkin kuvaa voidaan arvioida tarinana, niin

mielestäni vasta kuvakokonaisuus on kuvanarraatio”. 

Kress & van Leeuwenin visuaalisen kieliopin mukaan kirjoittamiseen ja lukemiseen liittyvä

lineaarinen, länsimaissa vasemmalta oikealle suuntautuva liike on muodostunut oletusarvoksi myös

kuvallisessa ilmaisussa. Heidän mukaansa vasen puoli on jo nähdyn aluetta, jotain, mitä lukijan

tulisi jo tietää. Oikea puoli on uuden, huomionarvoisen paikka. (Kress & van Leeuwen 1998, 189-

193) 

Myös ylhäällä-alhaalla-asetelma vaikuttaa kuvan lukemiseen: ylhäällä on ideaalin alue, alhaalla

reaalisen (emt., 193): 

Jos visuaalisessa kompositiossa toiset peruselementeistä on sijoitettu kuvan tilan tai
sivun yläosaan ja toiset, erilaiset elementit alaosaan, silloin ylös sijoitettu edustaa
Ideaalista, alas sijoitettu Reaalista.                         
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Kirjan tai lehden kuvanarraatiota voidaan tarkastella esimerkiksi musiikin, kirjallisuustieteen ja

elokuvantutkimuksen työkaluilla. Visuaalisen kirjan rakenteisiin perehtynyt Keith A. Smith (1984)

korostaa, että kirjan tekijän ei tulisi lähestyä kirjaa monien yksittäisten kuvien summana, vaan

yhtenäisenä kollaasina, joka muodostuu sivujen kääntämisen ja kirjan kokemisen jälkeen

eräänlaisena jälkikuvana. Kuva muuttuu, kun se on yhteydessä toisiin kuviin. Tekijän asettama,

sidonnan ylläpitämä katselujärjestys muuttaa kuvien merkitystä. 

Kuvien väliset viittaussuhteet (referral) voivat Smithin mukaan olla kahdenlaisia: katsojan vapaan

assosiaation tuottamia (random referral) tai kuvan tekijän asettamia intentionaalisia suhteita kuvien

välillä (direct referral). Aikomukselliset yhteydet ilmenevät kuvaklustereina (clusters). Näitä on

kolmenlaisia: sekvenssi, ryhmä ja sarja. (Emt. 45)

 

Ryhmä on kuvaluettelo, jossa kuvat voivat olla samasta aiheesta, mutta niillä ei ole referentiaalista

suhdetta toisiinsa. Kuvasarja sen sijaan on lineaarista kehitystä kuvaava malli, jossa kuvat

linkittyvät toisiinsa. Sekvenssissä kuvat reagoivat toistensa kanssa, vaikka ne eivät ole vierekkäin.

(Smith, 1984, 45-46; Vanhanen, 2002, 34)

Kuvat eivät yleensä kuulu selkeästi pelkästään johonkin näistä kolmesta klusterista, vaan ne voivat

kuulua yhtäaikaisesti ryhmään, sarjaan ja sekvenssiin. Sekvensissä kuvat siis yhdistyvät

eräänlaiseksi montaasiksi, joka perustuvat syyn ja seurauksen suhteisiin, siinä missä kuvasarjat

perustuvat lineaarisuuteen. Sekvenssi voi olla kuvasarjaa käsitteellisempi ja monitasoisempi

rakenne. (Vanhanen, 35-36) 

David Grojnewski (2002) jakaa mahdolliset kuvajatkumot sarjaan (série), sekvenssiin (séquence) ja

epävakaisiin ryhmiin (groupes instables). Kaksi ensimmäistä käsitettä ovat Smithin kanssa samat.

Nuo häilyvät ryhmät ovat ”sattumanvaraisia suhteita, joita lukija rakentaa eri kuvien välille”

(Gronojewski 2002, 171). Smithin määrittelyssä tällaiset suhteet kuuluisivat kuvien välisten

viittaussuhteiden tasolle, ne ovat lähellä Smithin random referral –käsitettä.

Ryhmän logiikalla kuvitettu teos vaatii Smithin mukaan katsojaltaan omien assosiaatioiden ja

viittaussuhteiden luomista enemmän kuin kaksi muuta klusterityyppiä. Koska kuvat ovat

samankaltaisia, ainoa liike on sivujen vasemmalta oikealle selaaminen ja katselijan aktiivisuus.

Smith tosin kyseenalaistaa tässä tapauksessa kirjan tekijän osuuden lopullisesta luennasta (emt., 46):
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Satunnainen viittaus (random referral) on tuulahdus raitista ilmaa raskaasti rakennetussa
teoksessa. Se merkitsee katsojalle samaa kuin intuitio kirjan tekijälle. Mutta ryhmän
käyttäminen kirjan klusterina tarkoittaa täydellistä luottamista satunnaiseen viittaukseen.
Se on joko dada-konseptia tai sitä, että heittää pinon asioita yhteen ja toivoo parasta. Jos
lähestymistapa on jälkimmäinen, mielestäni katsoja ansaitsee kunnian kirjasta, ei "kirjan
tekijä". 

2.7. Taitto

Kuva- ja tekstisisällöt tuodaan julkaisuun taiton avulla. Taitto on karkeasti sanottuna elementtien

sijoittamista sivulle (Livingston 1998, 118):

. 

Kirjan, mainoksen, etusivun jne. design/taitto, jonka taittaja (designer) tuottaa
laatimalla yleisulkonäön ja elementtien, kuten piirrosten, valokuvien ja typografian,
väliset suhteet. Ennen lopullista, tuotantoon menevää taittoa tehdään vaihoehtoisia
taittoja, joissa värien ja mittakaavan mahdollisuuksia tunnustellaan. 

Taneli Eskola mieltää taiton "teoksen eri ainesten jäsentämiseksi dramaturgisesti hallituksi

graafiseksi kokonaisuudeksi, jolla on alku, keskikohta ja loppu" (Eskola 2003, 68).

Taittaessa teksti sijoitetaan sivuille typografisesti. Typografia on kielen muuttamista graafisesti

säännönmukaiseen muotoon. Typografi on tärkeä linkki siinä prosessissa, missä tekstintekijän

ajatukset muuttuvat lukijalle ymmärrettäviksi viesteiksi. Typografinen ilmaisu on keskeinen osa

kirjataidetta, joka rakentuu kuvien, typografian ja fyysisten materiaalien vuorovaikutuksesta (emt.,

69). 

Teknisesti typografia on tekstuuria, jonka muodostavat vierekkäin asettuvat kirjaimet, numerot,

välimerkit ja niitä erottavat tyhjät välitilat. Typografiaa voidaan Jarmo Lukkarilan (2001) mukaan

sanoa puhutun kielen visuaaliseksi muodoksi, joka antaa tekstille ulkonäön, jolla voi puheen tapaan

ilmaista sävyjä, painotuksia ja voimakkuuksia.

Taittaja tai graafinen suunnittelija joutuu ottamaan yhdenvertaisesti huomioon ei pelkästään

yksittäisen sivun ja typografian valinnan, vaan koko teoksen arkkitehtuurin, jossa jokainen osa

vaikuttaa kokonaisuuteen ja muokkautuu sen mukaan. Kirjan tai lehden elementit muodostavat

yhdessä yksilön. Elementit määrittävät lopulta toisiaan. (ks. Smith 1984, 77)

Smithin (emt., 79) mukaan graafisessa sivulle asettelussa on neljä tasoa: sivu, aukeama, klusteri ja
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kirja. Jokaisella niistä on erilaiset tarpeet, mutta ne vaikuttavat toisiinsa.

Käytännössä monet lehdet ja kirjat tehdään tiettyyn kaavaan, ja taittajan harteille ei jää koko

kokonaisuuden suunnittelua, vaan elementtien sijoittaminen sivuille. Monilla lehdillä on tyylikirjat,

ja monilla mediataloilla talotyylit, joita taittajat noudattavat (Vanhanen 2002, 75).

2.8. Tyhjä tila ja vaellustila

Tyhjä tila on yksi visuaalisen komposition ja visuaalisen narraation elementeistä. Tyhjiä sivuja

käytetään yleensä alkulehtinä ennen varsinaisen sisällön alkua ja loppua. Niiden funktio on

puhdistaa mieli ennen ensimmäisen kuvan katsomista. (Ks. Smith, 1984, 10) 

Tyhjä tila ei ole ei-mitään, vaan se on tärkeä taiton suunnittelun elementti. Se erottaa sivulla olevat

elementit toisistaan, se toimii rytmittävänä elementtinä ja sillä on tietty paino suhteessa toisiin

elementteihin. Tyhjää tilaa voi ajatella hiljaisuutena, taukona. Jokainen sivu, myös tyhjä, on

selailuvauhtiin vaikuttava yksikkö. Se myös vaikuttaa muuhun viestiin painotuksena, kuten tässä

Smithin (emt., 96) esimerkissä:

Hän valitsi... keltaisen omenan.
Hän valitsi keltaisen... omenan.

  

Tyhjän tilan funktiot pätevät niin tekstin, kuvien kuin niiden sommittelunkin kohdalla. Tyhjä sivu

kuvajatkumossa tai tyhjä ruutu sarjakuvan kahden ruudun välillä muuttaa narraation ajallisuutta. Se

on aikaa kuvien välillä; se on ajallinen yksikkö etenevässä tarinassa. Jos tyhjä tila on keskellä

lineaarisesti luettavaa kuvakertomusta, se on aika kuvien välillä. Jos tyhjä sivu erottaa toisistaan

kaksi kertomusta, se on merkki tauosta, pysähtymispaikka. 

Tyhjä tila ei ole pelkästään taittajien vaan yhtä lailla kirjailijoiden käyttämä elementti. Jorma

Hinkka muistuttaa esseessään Kastin nollapiste eli typografian hiljaisuus (2004, 12), että ilmaisuaan

uudistavat ja uusia keinoja etsivät kirjailijat ovat laajentaneet kirjallista ilmaisuaan typografisesti

jopa merkittävämmin kuin typografian ammattilaiset. Hän ottaa esimerkiksi Laurence Sternen,

Stéphane Mallarmén ja Guillaume Apollinairen, jota uudistivat typografista merkkikieltä ja

tilankäyttöä sekä tyhjän tilan haltuunottoa kokeilevissa teksteissään. 

Vaikka täysin ohjaamaton kokemus voi olla turhauttava, täysin ohjattu lukukokemus voi olla sitä
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yhtä lailla. Berger korostaa lukijan kuljeskelun kokemusta pohtiessaan, mikä voisi olla

valokuvallinen kertova muoto (Berger, 1987, 96):  

Yksikään tarina ei ole kuin pyörillä kulkeva ajoneuvo, jonka kosketus tiehen on jatkuva.
Tarinat kävelevät kuten eläimet ja ihmiset. Ja niiden askeleet eivät ole ainoastaan
kerrottujen tapahtumien välissä, vaan jokaisen lauseen ja joskus jokaisen sanan välissä
[ - - ]. 

Valokuvia nähdään harvoin yhteydestään irrotettuina, ambivalentteina. Kuitenkin niiden oma

kertomus voisi tuottaa vapaita vaellustiloja ja suoda vapaan assosiaation keinoin erilaista tilaa.

Poeettisten kuvien tiiviys ja niiden sisältämä assosiaatioiden potentia voisivat tarjota vaellustilaa

lukija-katsojalle. Kun valokuvaa ajatellaan ilmentymänä (appearence) jostain tapahtuneesta,

valokuvan oma kieli on ilmentymien kieli. Ja nämä ilmentymät yhtyvät toisiinsa eri tasoilla: ne

muistuttavat toisiaan muodon ja tekstuurin tasolla, ne imitoivat toisiaan ja ne yhtyvät toisiinsa myös

mielen tasolla, toisiin mielikuviin yhdistyen (Berger 1982 91-92, 112-113). Berger (emt., 113-114)

kirjoittaakin:

Minkä tahansa yksittäisen asian tai tapahtuman näkeminen johtaa toisten asioiden ja
tapahtumien näkemiseen. Ilmentymän tunnistaminen edellyttää muistoja toisista
ilmentymistä. [- - ] Silloin kun sanomme, että ilmentymät yhtyvät toisiinsa,
huomaamme tämän koherenssin olevan yhdenmukainen siinä missä mikä tahansa kieli. 

Bergerin mukaan nykyisin ollaan taipuvaisia yliarvioimaan jännityksen rooli, lopun odotus tarinan

kerronnassa. Tarinan oleellinen jännite piilee toisaalla. Ei niinkään tarinan päätepisteen mysteerissä

kuin niiden tilojen mysteerissä, jotka piilevät askelten välillä matkalla päätepisteeseen (emt., 96).

Tässä ajatuksessaan Berger on samoilla linjoilla poeettisia kuvia kaunokirjallisuudesta hakevan

Bachelardin kanssa. Kirjassa, niin kuin myös lehdessä, on kuitenkin alku ja loppu jo formaatin

puolesta: kirjan etukansi povaa alkua ja takakansi sinetöi lopun. Eri artikkeleista koostuvat lehdet

eivät tosin etene saman tarinan siivin alusta loppuun, vaan sisältävät lyhyempiä, kompakteja

kertomuksia. Smith (1984, 10) ehdottaa viuhkamaista kirjaa syklisten ideoiden kerrontaan: syklillä

ei ole alkua eikä loppua. Myös spiraalisidottu, alku- ja loppulehdetön teos mahdollistaa tämän.

Tyhjä tila voi toimia vaellustilaa avaavana elementtinä silloin kun se on pysähdyksen merkki. Tyhjä

tila vie aikaa, sen yli täytyy mennä. Riippuu myös paljon lukija-katsojasta, miten hän kokee erilaiset

taitolliset tilat. Kysymys sekä kuvallisen että tekstuaalisen narraation kohdalla on, kuinka suhtautua

ohjattuun mukaansatempaavuuteen, draaman kaaren mukaan rakennettuun juoneen. Ja kuinka moni
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on vastaavasti valmis etsimään satunnaisia kuvia ja niiden yhdessä luomia toisenlaisia kuvia? Tämä

vaellustilan ajatus vaatii erilaista, ehkä osallistuvampaa suhtautumista, ja aikaa, vähän niin kuin

oleilu ja paikoissa kiertely vailla erityistä määränpäätä. Ajatus siitä on silti kiehtova, ja

uskaltaudunkin tulevassa aineiston analyysissäni ottamaan huomioon myös vaellustilan potentian. 

2.8. Taitettujen tilojen mahdollisuuksia

Koska käsitän ajan ja tilan toisiinsa liittyvinä, vertaan tässä metaforisesti lehden ja kirjan taittoa

rakennusarkkitehtuuriin: jos ajatellaan, että paperi on valokuvan ja tekstin yhdistelmän

konkreettinen tila, taittaja on talonrakentaja. Seppo Aura ja Helmer Stenros (1987) ovat perehtyneet

ajan, liikeen ja arkkitehtuurin teemoihin. He esittävät tapoja, joilla aika on läsnä arkkitehtuurissa

(emt., 11):

• Arkkitehtuuri on aikansa edustaja ja kuvastaja;  

• Se on ajan vastustaja, sillä aika kuluttaa ja lahottaa rakenteita; 

• Siihen kuuluu rakentamisprosessin aika;

• Siihen kuuluu materiaalin tuottamisen aika

• Sille aiheuttaa ehtoja vuorokausi- ja vuosirytmi

• Se tarjoaa menneisyyden, tulevaisuuden ja nykyisyyden yhtäaikaisen hahmottamisen

kokemuksen (liitämme mielessämme paikkaan muistoja ja mahdollisuuksia).

 Aura toteaakin (emt., 12):

Arkkitehtonisen kohteen ymmärrys ja kokemus syntyy liikkeen edetessä, toisiaan seuraavien
havaintojen lomittuessa mielessä ja muistissa. Näin ajatellen arkkitehtuurin suunnittelu ei
ole pelkkää staattisten kolmiulotteisten tilojen suunnittelua, vaan sillä on myös ’neljäs
ulottuvuutensa’, aika. 

Arkkitehdillä ja taittajalla on molemmilla täytettävänään tietty tila, jonka he rakentavat

tavanomaisimmin neliskulmaisista palkeista. Taiton tila on kaksiulotteinen paperi, mutta lehti tai

kirja on kolmiulotteinen esine, jossa lukija voi kuljeskella. Tämä tila vaatii liikettä, sivujen

kääntämistä tai silmien liikettä. Kyseessä on siis fyysinen ja julkinen objekti. Usein niitä yhdistää

myös kulun lineaarisuus, eli kävelijä ei voi lennähtää paikasta toiseen ja lukijaa pidättelee

lineaarinen lukutapa. Rakennetun talon tai tilan kokeminen moniulotteisena vaatii liikettä – kävelyä,

ajamista, piilotettujen tilojen löytämistä. Kirjan lukemista määrää sivujen kääntämisen tahti.



28

Seinälle ripustettua kuvaa voi katsoa kaukaa tai läheltä, mutta kirjassa selailuetäisyys on kädessä

pidettävän kirjan kohdalla käsivarren mitan rajoittama. Sama pätee myös lehtiin, vaikka niiden

selailun ja lukemisen aika onkin asetettu erilaiseksi julkaisutahdista johtuen.

Smithin mukaan kirjan sivun kääntäminen asettaa kirjan aikaan ja nykyhetkeen ja vasta sen jälkeen

kirja hahmottuu kokonaiskuvana  (Smith, 1984, 13):

Sivun kääntäminen

1. On fyysinen liike
2. Sivujen kääntäminen paljastaa katselujärjestyksen
3. Se sijoittaa kirjan aikaan
4. Kirja on yksittäinen kokemus, monista eri liuskasta yhdistetty kuva.
5. Codexissa [vasemmasta reunastaan sidottu länsimainen standardikirjatyyppi, suom

                       huom.] kokonaiskokemus paljastuu osina. Kokonaisuus havaitaan ja on olemassa     
                       vain jälkikuvana mielessä. Codexia ei voi koskaan nähdä kerralla. 

6. Sivun kääntäminen määrää kääntämistahdin. Jos jokainen kuva olisi yhtä vahva, se 
    olisi kuin lukeminen vailla äänensävyn vaihtelua.
7. Läpinäkyvyys: jos sivut eivät ole paperia vaan kalvoja (diapositiiveja), sivun
    kääntäminen vaikuttaa monella tavalla.
 

Kirja ja lehti ovat aikansa edustaja ja kuvastaja samalla tavalla kuin rakennus edustaa aikaansa.

Lehteen ja kirjaan kuuluu sen materiaalin (valokuva, teksti)  tuottamisen aika ja sen

rakennusprosessin aika. Lehti on kuitenkin yleensä kertakäyttötavaraa, toisin kuin kestämään tehdyt

talo ja kirja. Sen ilmestymisen nopeatempoisuudesta johtuen sen ei myöskään sisällöllisesti tarvitse

olla kovin kestävä, vaan tärkeämpää on, että se ilmestyy ajallaan. Smithin mukaan lehtien

formaatissa tärkeintä on niiden funktio tiedonvälityksessä, ei kestävyys (emt., 14-15): 

Sanoma- ja aikakauslehdet on suunniteltu käytettäviksi ja pois heitettäviksi, kuten wc-
paperi. [- - ] Kertakäyttöjulkaisut [one time exposre publications] sopivat informaation
välittämiseen, mutta ne eivät ole ekologisesti orientoituneita. 
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3 Aika journalistisissa ja ei-journalistisissa julkaisuissa

Edellä käsittelin valokuvan ja tekstin eroja ja yhtäläisyyksiä merkkeinä ja viestien välittäjinä sekä

niiden suhdetta toisiinsa. Tässä kappaleessa vertaan journalismin piiriin kuuluvien juttutyyppien

kuvien, tekstin ja julkaisufoorumin ajallisuutta ei-journalististen kuvakirjojen ajallisuuteen. 

3.1. Todellisuuden raportointiin sitoutuneet tapaukset: journalismi
3.1.1 Aika ja journalismi

Journalismi on joukkoviestintää. Se pohjautuu aktuaalisuuteen. Termi journalismi on peräisin

ranskan kielen sanasta jour, joka merkitsee päivää. Jour-sanasta on johdettu mm. termit journalismi

ja journalistiikka sekä journaali, päiväkirja. (ks. Hemanus 1990, Kunelius 2003, Kuutti 1994) 

Pertti Hemanuksen (1990, 14) mukaan journalismilla on kolme tehtävää: 

 se on osa joukkotiedotusta 
 se edellyttää teknisen joukkoviestinvälineen käyttämistä
 se on ajankohtaisten faktapohjaisten sanomien tuottamista, ja se on itse yhtä

kuin tuottamansa sanomat 

Myös Risto Kuneliuksen (2003) uudemmassa journalismin oppikirjassa journalismi määritellään

ajankohtaiseksi ja faktapohjaiseksi joukkoviestinnäksi. 1830-luvulla alkaneen kaupallisen

uutisjournalismin ytimessä on Kuneliuksen mukaan ajatus, että journalismi kertoo siitä, mitä

maailmassa tapahtuu tai on juuri tapahtunut. ”Journalistien oma käsitys työstään heijasteleekin

pohjimmiltaan realistista tietoteoriaa: sen mukaan tapahtumat todellisuudessa ovat ensin, ja sitten

journalismi raportoi ne” (Kunelius R. 2003, 21). 

1990-luvun lopulla alkanut digitaalisoituminen ja verkostoituminen ovat muuttaneet journalismin

funktiota: yleisöllä on mahdollisuus päästä lähteiden äärelle, vuorovaikutteisuus saattaa merkitä

journalistin tehtävän muuttumista, ja uuden teknologian mahdolliseksi tekemä täsmäjournalismi

näyttäisi aiheuttavan journalismin eriytymistä, mikä puolestaan saattaa murentaa ajatusta ”yhteisestä

julkisuudesta”. 2000-luvulla ollaankin Kuneliuksen mukaan menty kohti yleisön segmentoitumisen

trendiä. (Emt., 74-76)

Journalismi edellyttää sanoman välittämisessä joukkotiedotusvälinettä, kuten sanoma- tai
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aikakauslehteä, televisiota tai radiota. Heikki Kuutin mukaan journalismiin voidaan väljästi nähtynä

lukea kuuluvaksi myös tietty osa kirjallisuutta – erityisesti ”ajankohtainen dokumentaarinen,

faktapohjainen yhteiskunnallinen kirjallisuus” (Kuutti 1994, 34).

Keskityn tutkielmassani painotuotteisiin, jota journalismissa tuottaa siis etupäässä lehdistö. Antero

Okkonen kirjoitti vuonna 1980 journalismin perusoppikirjassaan, että hyvän lehtijutun tavoite on

”oikeiden tietojen ja tosiasioiden ajankohtainen välittäminen sekä siihen liittyvä älyllinen

aktivointi” (Okkonen 1980, 118). Uutisarvon ensimmäinen tehtävä on hänen mukaansa

ajankohtaisuus (Emt., 126):

Tapahtumien ajankohtaisuus, akuutti ajankohtaisuus on helppo havaita. Sen sijaan
ajankohtaiseksi noussut ilmiö, krooninen ajankohtaisuus, saattaa jäädä vain 
tapahtumien vartiointiin tottuneelta toimittajalta huomaamatta.

Kuutti (1994, 97) jakaa uutiset aikaperspektiivin kannalta ennakkouutisiin, tapahtumauutisiin ja

jälkiuutisiin, ja sisältönsä puolesta varsinaiseen uutiseen (mitä on tapahtunut) ja taustajuttuun (miksi

jotakin on tapahtunut ja mitä siitä seuraa). Ajankohtaisuutta Kuutti kutsuu uutiskriteerimäiseksi

piirteeksi. Hän määrittelee sen varsinkin sähköiselle joukkotiedotukselle ja sanomalehdille

tyypilliseksi sisällön piirteeksi, jossa painotetaan kertomista ajallisesti äskettäisistä tapahtumista tai

äskettäin esiin nousseista aiheista. Kuutin mukaan ”tiedotusvälineissä voi olla myös ajatonta

aineistoa” (emt., 10), mutta hän ei erittele väitettään tarkemmin.

Kuneliuskin huomauttaa, että journalismin ajankohtaisuus on suhteellisen väljä kriteeri: ”Talvisota

voi olla hyvin ajankohtainen 40 vuotta loppumisensa jälkeen” (Kunelius, 2003, 21). Kuneliuksen

esimerkki on sikäli tyypillinen, että journalismissa mennyt tapahtuma nostetaan usein

ajankohtaiseksi juuri vuosipäivien avulla. ”Syntymäpäiviä” järjestämällä vanhasta tapahtumasta tai

teemasta saadaan ajankohtainen, sen esiin nostamiseen saadaan jokin syy. Käytäntö ei

ymmärtääkseni liity vain journalismiin, vaan koko yhteiskunta juhlistaa vuosipäiviä tai

vuosikymmen- ja vuosisatapäiviä erilaisin tapahtumin ja tempauksin. Näin rytmitetään elämää

muutenkin: joulut, syntymäpäivät ja vuosijuhlat ovat jatkuvuuden tunnetta tuovia riittejä.

Vaikka keskustelu objektiivisuudesta on tullut vanhanaikaiseksi, journalismi ei ole päässyt irti

neutraalisuuden ja faktapohjaisuuden vaateista. Anu Kantola kuvailee nykyjournalismia näin

(Kantola 1998, 33):
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Neutraalisuuteen sitoutuva journalisti on tiukasti sidottu ulkopuolisuuteen. Toimittaja
kommentoi maailmaa siihen osallistumattomana, puolueettomana äänenä. Tästä seuraakin,
että sarkasmi, ironia ja arviointi ovat journalistin tavallisimpia tyylilajeja silloin kun hän
haluaa nostaa persoonansa esiin.

Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä ja sunnuntaisivuilla työskennellyt Ilkka Malmberg jakaa

lehtijutut ”urosjuttuihin” ja ”naarasjuttuihin”. Malmberg korostaa, että ero ei välttämättä kulje

lukijan sukupuolen mukaan. Urosjutut toimivat näin: ”Ensin tulevat painavat, tärkeät faktat, sitten

muut. Ensin marssivat politiikat ja taloudet, isojen poikien asiat -  poliisit, paloautot, lentsikat! –

sitten tulee kaikki muu, ”kevyempi” (Malberg 1998, 43).

Naarasjuttujen ystävät taas tahtovat ymmärtää ja tulkita asioita. Jos urosjuttujen kannattajat ovat

positivisteja, naarasjuttuja suosivat hermeneuttisen tiedonintressin omaavat henkilöt (emt., 43).

Vaikka molempia tarvitaan, Malmberg katsoo vallitsevan käytännön suosivan urosjuttujen

toistamaa maailmankuvaa (emt., 46):  

[ - - ] tahtoisin lukea lehdestäni suurista, hitaista muutoksista, jotka päivän uutisointi jättää
väliin, että paremmin ymmärtäisin, minkälaisessa maassa elän. Sellaisia juttuja ei voi tehdä
menemättä reippaasti naaraspuolelle. Tulee todistamisen ongelma, sama kuin
mikrohistorioitsijoilla. Miten vakuuttaa ihminen siitä, että tämä ilmiö on todellinen? 
Jos haastattelemme asiantuntijaa, niin hyvä. Mutta jos havainto on uusi, ei asiantuntijaa aina
ole. Jos jäämme odottamaan tutkimusta, menee ilmiö jo ohi. Ja jos joku uskoo vasta
väitöskirjaa, menee vielä kauemmin. Se on hyvän journalistin paikka.

Kun journalismin korostetuin tehtävä on tiedonvälitys, voi olettaa, että pitkien kehityskaarien

seuraamisessa journalismi ei ole kovinkaan vahvoilla. Tämä johtuu jo toimittamisen työnkuvasta,

jossa nopeus ja terävyys ovat arvostettuja. 

3.1.2 Lehtijuttujen luokittelu ajankohtaisuuden mukaan

Koska journalismin määreistä ajankohtaisuus tuntuu tärkeimmältä, sen teksti- ja kuvasisällön voi

olettaa noudattavan pääsääntöisesti samoja kriteereitä. Okkonen (1980, 42) määrittelee lehden

tekstisisällön tarkoituksen näin:

Lehden ilmoitukseton sisältö, jota kutsumme tekstisisällöksi, ryhmittyy usealla tasolla.
Tekstisisällön (toimituksellisen tekstin) tarkoituksena on -  erään suomalaisen 
määritelmän mukaan – ”antaa monipuolista tietoa päivän tärkeimmistä tapahtumista,
valottaa ja kommentoida ajankohtaisia yleisongelmia sekä tarjota ajanvietettä ja 
viihdettä”. 
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Mainonta on ehkä journalistista sisältöä vieläkin ”aikatietoisempi” viestinnän laji. Lehdessä

mainosten tila on maksettua ja kortilla olevaa tilaa, ja sähköisissä viestimissä mainostajien on

sanottava asiansa muutamassa kymmenessä sekuntissa, mikä tekee ajan tarkan laskemisen

välttämättömäksi. (Kangasharju 1996, 62)

Heikki Kuutti jakaa journalistiset juttutyypit eli genret pääkirjoitukseen, kolumniin, arvosteluun,

pakinaan, uutiseen, uutisen taustajuttuun ja reportaasiin. Pääkirjoituksessa, kolumnissa, arvostelussa

ja pakinassa on kyse kannanotoista. Kuten edellä esitetty, uutinen on faktapohjainen ja neutraali

todellisuuden kuvaus. Reportaasi on ”uutista vähemmän ajankohtainen ja monilähteinen

todellisuuden kuvaus perustuen usein tapahtumapaikalla tehtyihin havaintoihin” (Kuutti 1994, 36).

  

Okkosen mukaan uutinen on ajankohtaisesta asiasta kertova juttu, feature-juttu sellainen, jonka

aiheeseen ei liity ajankohtaisuutta. Okkonen lisää kuitenkin, että sanomalehtifeature voidaan

harvoin jos koskaan määritellä ajankohtaisuudesta vapaaksi jutuksi. Oikeampaa on hänen mukaansa

määritellä feature näin: juttu, jonka ensimmäinen valintaperuste ei ole ajankohtaisuus. (Okkonen

1980, 43)

Okkonen esittää myös juttujen määrittelyn niiden mielipiteellisyyden perusteella (emt., 47):

-Faktajuttu on hankituista, aiheen kannalta relevanteista tosiasioista ja vain niistä
rakennettu, tavoitteeltaan mielipiteetön juttu (Ongelmaksi tässä jää kysymys, mikä on
relevantti tosiasia).

-Mielipidejuttu on hankituista faktoista ja kirjoittajan tai välineen tavoitteellisista eli
tahallisista kannanotoista rakennettu juttu. 

Samaan tapaan jutut voi myös määritellä objektiiviseksi tarkoitettuihin juttuihin, subjektiivisiin

juttuihin ja näiden välimuotoihin. Objektiivisia juttuja ovat sähkeuutinen ja tavallinen uutinen,

välimuotoja uutistausta ja –raportti, feature, arvostelu sekä artikkeli ja subjektiivisia juttuja

mielipidekirjoitukset, kolumnit sekä pakinat. (Huovila 1998, 93)

Tekstin kannalta uutisten aika on kaikista lyhyin ja proosattomin. Uutinen on kirjoitettava tiiviisti ja

tietyn kaavan mukaan. Kaava ei ole kronologinen, vaan rakennettu, kärjellään seisova kolmio. Tämä

tarkoittaa sitä, että uutistekstin alussa on oltava tärkein asia. Sen jälkeen jutun kiinnostavuus laskee

ja sitä seuraavat enää ne, jotka haluavat tarkempaa tietoa asiasta. Huovila tiivistää ilmiön: "Uutinen
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on kiinnostavuudeltaan pelkkää alamäkeä" (emt., 108). 

Laajemmassa jutussa tulee uutista tärkeämmäksi tarinan rakenne, ja tässä tapauksessa draaman

kaarta käytetään hyväksi. Huovila (emt., 108) muistuttaa kuitenkin, että syvällistä journalistista

juttua tehdessä tarina on tärkeä, mutta se on palveltava tiedonvälitystä. Risto Kunelius (2000)

määrittelee hyvän journalismin neljä tehtävää: se on tiedonvälitystä, siinä on kysymys tarinoiden

kertomisesta, se ylläpitää julkista keskustelua ja se on kansalaisten julkisen toiminnan resurssi.

Kunelius siis korostaa journalismin yhteisöllistä puolta, ja hänen määrittelynsä on inspiroitunut

kansalaisjournalismin ideasta. Kuneliuskin kuitenkin toteaa tarinallisuuden olevan aina

tiedonvälityksen funktiolle alisteinen. (Emt., 4-26) 

Tavallaan journalismin ja ajattomuuden yhdistäminen siis kumoutuu jo kättelyssä, sillä journalismin

pääasiallinen tarkoitus, mahdollisimman tuoreen tiedon välittäminen mahdollisimman nopeasti,

sulkee pois ei-ajankohtaisen jutun luokittelun  "hyväksi journalismiksi". Eniten vapauksia

ajankohtaisuuden vaateista on feature-juttujen ja laajojen reportaasien tekijöillä, ja eniten vapauksia

neutraalisuuden vaateista on mielipidejuttujen kirjoittajilla. 

Myös foorumi, jossa sanoma tuodaan esille, on tärkeää ajankohtaisuuden yhteydessä.

Painovapauslaki määrittelee aikakautisiksi painokirjoituksiksi  painotuotteet, joita julkaistaan

vähintään neljä kertaa vuodessa tietyn nimisinä, numerojärjestyksessä ja pitemmin tai lyhyemmin

väliajoin. Määritelmä kattaa lehdistökäsitteen. (Okkonen 1980, 17)

Okkosen (emt.) mukaan sanomalehden tuntomerkkejä ovat:

• julkisuus eli publisiteetti
• ajankohtaisuus eli aktuaalitetti
• yleiskiinnostavuus ja saatavilla olo eli universaliteetti
• jatkuvuus (säännöllinen ilmestyminen) eli periodisiteetti
• mekaaninen monistaminen

Kaikki kohdat sopivat myös aikakauslehdistöön, jos ajankohtaisuus käsitetään väljänä. Okkonen

määrittelee sanomalehden julkiseksi, kaikkien saatavissa olevaksi, ajankohtaisia yleisiä asioita

käsitteleväksi painotuotteksi, joka ilmestyy vähintään kolme kertaa viikossa. Aikakauslehti taas  on

suppeahko, säännöllisin väliajoin, tiheämmillään kerran viikossa ilmestyvä aikakautinen painotuote.

(Emt., 18) 
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Sanomalehden uutisen aikakaari on todella lyhyt, niin lukuvaiheessa kuin usein tekovaiheessakin.

Aikakauslehden elämä on usein vähän pitempi. Aikakauslehtiäkään ei kuitenkaan tehdä vuosia, eikä

niitä aina lueta kokonaan ja ajan kanssa. Harvemmin ne ovat myöskään tallessa, kun lehden

seuraava numero ilmestyy.  Paperinkeräykseen joutuu joka päivä kovin paljon informaatiota. Yhä

enemmän sitä häviää myös bittiavaruuteen lehtien nettiversioiden yleistyessä. 

3.1.3. Journalistiset valokuvat tekstin kanssa

Kuten edellisessä kappaleessa tuli ilmi, valokuvan todistusarvo tulee sen ainutlaatuisesta

ominaisuudesta olla todellisuuden silmänräpäyksellinen kopio, ”automaattinen kirjoitus”.

Valokuvalla on kyky toistaa ilmentymiä, ja ilmentymien esittäminen katsotaan todisteeksi niiden

siellä-olosta. 

Kun aivan tekstin viereen tai keskelle liitetään valokuva, lukija automaattisesti yhdistää ne toisiinsa.

Parhaimmillaan teksti ja kuva ruokkivat toisiaan ja luovat uudenlaisia jännitteitä. On myös riski,

että ne molemmat menettävät jotain olennaista. Kuvan mykkyys voi kadota tekstin

kaikkitietävyyden alle, tekstin taas ei anneta luoda mielikuvia vapaasti, vaan kuvan simultaanisuus

pilaa sen.  Berger (1987) kirjoittaa valokuvan anovan tulkintaa, jonka sanat voivat tarjota. Valokuva

on kiistämätön todisteena mutta heikko merkitykseltään; sanat antavat sille merkityksen. Sanat taas

saavat erityistä autenttisuutta valokuvan kumoattomuudesta. Yhdessä nämä kaksi tulevat siis hyvin

vahvoiksi, avoin kysymys näyttää tulleen vastatuksi. Bergerin mukaan valokuva-teksti-parin

vahvuutta käytetään paljon hyväksi julkisuudessa (emt., 37):  

Journalismiin liittyvä totuudenmukaisuuden ongelma on vaikea valokuvan suhteen.
Kuvaan sisältyvä totuudenmukaisuuden tai oikeudenmukaisuuden ongelma ei kuulu
nykyisyyteen tai tulevaisuuden spekulaatiiviseen tilaan, vaan menneeseen. Ongelma ei
liity suoraan kuvan rehellisyyteen sillä kuva ei tosiaankaan voi valehdella. Mutta se ei
sen enempää voi kertoa totuuttakaan.

Varsinkin journalismissa ja dokumentaarisessa valokuvauksessa valokuva valjastetaan

todellisuudesta raportointiin. Janne Seppäsen mukaan dokumenttikuvauksen genreen kuuluu

suoraviivaisuus, manipuloimattomuus, kohteiden ”todellisen olemuksen” kunnioittaminen ja tätä

kautta syntyvä autentisoiva vaikutelma. (Seppänen 1996, 17)
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Dokumentaarisen valokuvan ja institutionaalisen, todellisuutta kertomaan pyrkivän tekstin yhdistää

toisiinsa niihin molempiin liitetty todistusvoima siitä, mitä on nyt tai on ollut. Tässä tapauksessa

valokuva on yleensä se, jota teksti selittää.

Life-lehden klassisissa kuvaesseissä kuvaajat oli ohjeistettu niin, että lopputuloksena synty eheä

narratiivinen rakenne, klassinen kertomus, joka perustuu ongelma/ratkaisu ja syy/seuraus-tyyppisille

suhteille. Se lähestyy Hollywood-elokuvien draamallista kerrontatapaa. (Salo 2002, 96; Vanhanen

2002, 86) 

Merja Salon (2002) mukaan Life-lehden kuvatoimittaja Wilson Hicks perusti käsityksensä

kuvallisen ja sanallisen viestinnän eroista Susanne K. Langerin filosofiaan, jonka mukaan kuva

”luetaan”  kertakatsomalla tekstin ollessa lineaarista, diskursiivista ja hitaammin luettavaa. Hicks ei

kuitenkaan uskonut valokuvan yksinään viestivän haluttuja sisältöjä tarpeeksi selkeästi, vaan totesi

sen vastaavan huonosti jopa journalistisiin peruskysymyksiin: ”Valokuva antaa kysymyksiin kuka,

missä ja milloin korkeintaan osittaisen vastauksen. Epäselväksi jää usein, mitä, ja epäilyksen tai

arvelun varaan, miksi tai kuinka” (Hicks 1952, 4,6).

Barthesin mukaan konnotaatio antaa lukija-katsojalle denotaatiota laajemman mahdollisten

merkitysten piirin, mutta sanoilla tätä piiriä voidaan kaventaa tai leikata siitä osia pois. Hän kutsuu

kuvatekstiä ”loisvietiksi, jonka on määrä liittää kuvaan konnotaatio, piristää sitä yhdellä tai

useammalla merkityksellistämisen toisen tason merkityllä” (Barthes 1983, 130). 

Kuvien hahmot ovat Barthesin mukaan monimerkityksisiä: kuvat sisältävät muotojensa alla

merkitsijöiden ”kelluvan ketjun”. Lukijan on valittava niistä jotakin ja jättää toiset huomioimatta.

Barthesin mukaan sanat auttavat kiinnittämään merkittyjen ajelehtivia ketjuja paikalleen ja täten

vastustamaan epävarmojen merkkien terroria. (Barthes, 1986, 78) 

Valokuvan kertomaa ”totuutta” voi manipuloida paitsi kuvaa sinänsä manipuloimalla myös kuvan

valinnan kautta tai esimerkiksi ankkuroimalla kuva sellaisella tekstillä, joka on olevinaan

objektiivinen, vaikka kyseessä olisikin vain yksi valinta, mielipide tai jopa valhe. Lehtivalokuvaaja

Seppo Saves (1986, 88) korostaa kuvan valinnan merkitystä varsinkin, jos kuvia julkaistaan vain

yksi:                     
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Yksi sekunnin murto-osassa otettu kuva – varsinkin jos se on efektiivinen ja 
julkaistaan riittävässä koossa – "värittää" useimmiten koko jutun, antaa "yleisilmeen 
koko käsiteltävänä olevalle asialle, "leimaa" haastateltavan henkilön ja niin edelleen. 
Siksi kuvavalinta – nimen omaan yhden kuvan kuvituksessa – on niin ratkaisevan 
tärkeä. 

Smithin (1984, 89-90) mukaan kuvien ja tekstien parallellisuus (1:1) sen enempää kuin

kontradiktisuus ei ole päämäärä, vaan päämäärä on elementtien modifikaatio, joka mahdollistaa

niiden interaktion. Näin ne saavat lisäarvoa, eivätkä vie toistensa rikkautta. 

3.1.4. Journalististen kuvien motivoituneisuusaste

Merja Salo käyttää Charles Peircen firstness-, secondness- ja thirdness-kategorioita luokitellessaan

kuvajournalismin kuvia. Firstness, secondness ja thirdness kuvaavat kolmea erilaista todellisuuden

kokemistapaa. 

Firstness on välitön tunnevaltainen havainto, joka vaatii kaiken huomion. Firstness kuvaa ajatonta

nykyhetkeä koettuna tunteenomaisena kokemuksena, eikä firstnessiä voi esim. ajatella (Tarasti

1990, 26). Sen ominaisuuksia ovat välitön, suora, tosi, pysäyttävä, ennennäkemätön. Salo (emt., 12)

näkee uutiskuvan firstnessin edustajana. 

Secondness on välitetympi ja etäännytetympi kokemus todellisuudesta. Siihen liittyy tulkinta, eikä

se ole enää kaiken huomion vaatima tunnekokemus. Secondness on reaktio johonkin, kun taas

firstness on tunnetta. Salon mukaan journalismissa secondnessina voidaan pitää akuuttia uutisointia

laajempia todellisuuden tulkintoja ja havaintoja, reaktioita tapahtumiin ja toiminnallisia kuvauksia

tai kertomuksia. Arvona on reaaliaikaisuuden sijaan reagoiva tulkinta (Salo 2001, 15):

Kuvajournalismissa kuvakertomukset (kuvareportaasit tai valokuvaesseet) ovat
tyypillisesti välittyneitä, tulkittuja ja etäännytettyjä, usein kertojan näkemyksen ja
"käsialan" leimaamia kokonaisuuksia. 

Thirdness taas edustaa kaikkein etäisintä kokemuksellista suhdetta todellisuuteen. Se on loogista

päättelyä ja intellektuaalista toimintaa. Ajallisesti thirdness on täysin irti reaaliaikaisuuden ja

ajankohtaisuuden arvoista ja kohdistuu pikemminkin tulevaisuuteen. Thirdnessin ominaisuuksia

ovat Salon mukaan näkyvän takainen, selittävä, ei havainnoiva. 



37

Journalismissa Salo yhdistää thirdnessin tutkivaan journalismiin; hän toteaa, että sinä missä

firstness on tyypillisesti kuvan vahvaa aluetta, looginen selittäminen onnistuu parhaiten kielen

avulla (emt.): 

Analyyttiset tekstit saavat kuitenkin kuvajournalismissa usein seurakseen ns. kuvitus- tai
symbolikuvia, jotka pyrkivät kuvittamaan käsiteltävää aihetta ja lisäämään sen
houkuttavuutta visuaalisesti. Kuvituskuvat ovat vähiten aikaan sidottuja, eivätkä ne
välttämättä ole valokuvia. 

Salo esittää siis uutiskuvan firstnessin, kuvakertomukset secondnessin ja kuvituskuvan thirdnessin

lajina. Kuvituskuva on näistä kaikkein vähiten motivoitu, uutiskuva eniten. Uutiskuva on yleensä

valokuva, kuvituskuva voi olla myös piirros.

3.1.5. Uutiskuvan ikuinen nyt

Luokittelu vahvistaa edellä esiin tuomiani käsityksiä valokuvan ja todellisuuden suhteesta – sillä

niin kuin uutiskuvan katsotaan olevan totta, uutisen tekstityyppi on määritelmältään todellisuudesta

raportoiva. Uutiskuvaan liittyy "ajaton nykyhetki", vaikka valokuva paradoksaalisesti onkin

väistämättä menneen kuva. En katso Salon ajattoman nykyhetken olevan hakemani ajattomuuden

kokemusta edistävä asia. Liittäisin sen tässä tapauksessa pikemminkin journalismiin jatkuvan nyt-

hetken metsästykseen. Toisaalta ajaton nyt-hetki voi tarkoittaa myös sitä, että nyt uusiutuu mediassa

koko ajan, mutta se noudattaa samaa kaavaa, ja luo näin tunnetta jatkuvuudesta, ikuista uuden

odotusta. Uutisia tulee aina uusia. 

Toisaalta Peirce vertaa Salon mukaan firstness-kokemusta myös täydelliseen hiljaisuuteen, jonka

voi kokea keskellä yötä. Hän kutsuu firstnessiä myös ilmestykseksi. Tämä on sikäli kiinnostavaa,

että juuri ilmestys-sana liitetään valokuvaan usein. Siihen liittyy ajatus kokonaisvaltaisesta,

maagisestakin kokemuksesta, jonka valokuva voi puhtaalla olemisellaan herättää. Uutiseen

liitettynä uutiskuvan monitulkintainen, assosiaatioita herättävä ja näin paljon aikaa sisältävä

mystiikka kuitenkin mielestäni saatetaan kadottaa kuvatekstin näennäisen kaikkitietävyyden takia. 

3.1.6. Reportaasikuvan vapaampi aika

Kuvareportaasissa sekä tekstin että kuvan määreenä on suurempi itseilmaisun vapaus ja pienempi

tarve ajankohtaisuuteen. Toisin kuin tiukassa uutisjournalismissa, kuvareportaasissa saa olla
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vähemmän ajankohtainen ja sanoa ”minä”. Siinä kuvien ja tekstin suhde voi olla syvä ja

monitulkintainen. Kuvat käyvät parhaimmillaan keskustelua paitsi lukijan myös tekstin kanssa.

Vanhanen (2002, 17) määrittelee kuvareportaasin genren näin:

Kuvareportaasi lajityyppinä käsittää visuaalis-verbaalisen kerronnan ilmaisumuotoja
sanomalehtien kuvasarjoista television ja verkkomedian kuvatarinoihin. Suppeammin
rajatussa näkemyksessä kuvareportaasin genren on katsottu muotoutuneen 1920-1930-
luvulta lähtien aluksi aikakauslehtien, sittemmin sanomalehtien sekä niiden liitteiden ja
valokuvasarjojen dokumentaariseksi kerrontatyyliksi. 

Reportaasin lajityyppi yleisesti ottaen antaa kirjoittajalle enemmän vapauksia ajan ja tyylin suhteen

kuin uutisjuttu. Bech-Karlsen esittää Vanhasen (emt., 50) mukaan yhdeksän reportaasin määrettä

(Bech-Karlsen 1986, 82-85):

 
• Toimittajan läsnäolo (voidaan joskus myös poiketa) 
• Toimittajan oma ymmärrys, kokemus tai elämys ovat tärkeitä. 
• Tekstin on hyvä olla arvioivaa, erittelevää tai persoonallisella tavalla 

kuvailevaa. 
• Minä-muotoinen kerronta on sallittua.
• Riippumattomuus tapahtumista ja tiukasta ajankohtaisuudesta. 
• Näkökulman monipuolisuus. 
• Vaihtelevuus. 
• Kompositio - koostuu useista elementeistä.
• Eeppinen, narratiivinen luonne. 
• Ympäristön ja henkilöiden kuvaaminen. 
• Tunteisiin ja älyyn vetoaminen. 

Listaa ei voi pitää aukottomana reportaasin määritelmänä. Se kuitenkin kuvaa sitä vapautta, joka

kirjoittajalla on uutisen kirjoittajaan verrattuna. Siinä korostetaan toimittajan omaa elämystä, siis

kuvareportaasi on subjektiivisempi kuin uutinen. Sen kerronta voi olla hyvinkin vapaata. Usein

reportaasin kirjoittajan ote on osin kaunokirjallinen. Ennen kaikkea kuvareportaasilla on lupa olla

riippumaton tapahtumista ja tiukasta ajankohtaisuudesta.

Valokuvaajalla ja jutun kirjoittajalla on yleensä enemmän aikaa kuvareportaasin tekemiseen kuin

uutisen tekijöillä/välittäjillä. Kuvareportaaseihin erikoistunut Ilkka Malmberg (1998, 51) korostaa,

että aikaa tarvitaan reportaasin tekemiseen: ”Uskon jalkatyöhön ja kyttäämiseen. Tunnissa ei näe

mitään, päivä on liian lyhyt, viikossa asia alkaa selvitä” 

Journalististen julkaisuformaattien ajankohtaisuusvaatimuksen takia valokuvareportaasissakin sekä
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kuvat että teksti ovat jollain tavalla ajankohtaisia, mutta kuitenkin vähemmän kuin uutisjutuissa.

Myös niissä kuvia selitetään tavallisesti sanoilla, että viesti menisi perille eikä syntyisi liian

monitulkintaista viestiä. 

Valokuvareportaasit ovat ilmeisen kertovia. Bergerin (1987, 89-90) mukaan ne kertovat kuitenkin

ulkopuolisen näkökulmasta, eivätkä ota huomioon tapahtuman eläjien kokemusta:

Lehti lähettää valokuvaajan ottamaan valokuvia X kaupunki Y:hyn. Useat parhaista
kuvista kuuluvat tähän kategoriaan. Mutta näin kerrottu tarina on lopultakin vain se,
mitä valokuvaaja näki Y:ssä. Se ei kerro välittömästi niiden kokemuksesta, jotka elivät
tapahtuman Y:ssä. Jotta voisi puhua heidän kokemuksestaan, kuvahahmojen avulla olisi
ehkä välttämätöntä esitellä kuvia myös muista tapahtumista ja muista paikoista, sillä
subjektiivinen kokemus liittää aina asioita yhteen. Muiden kuvien esittely rikkoisi
kuitenkin journalistisen sovinnaistavan. Valokuvareportaasit jäävät pikemmin
silminnäkijän selonteoiksi kuin tarinoiksi, ja tästä johtuu, että ne joutuvat turvautumaan
sanoihin voittaakseen hahmojen väistämättömän moniselitteisyyden. 

Vanhanen (2002, 117-135) on jakanut kuvareportaasien rakenteet lajityyppien historiallista

kehitystä noudattaen klassiseen, moderniin, galleriarakenteeseen ja multimediarakenteeseen.

Kuvareportaasin evoluutio ei silti ole näin pelkistetty: esimerkiksi klassista kerrontamallia käytetään

Vanhasen mukaan edelleen "modifioituna struktuurina" aikakaus- ja sanomalehdissä, sitä saattaa

tavata verkkoreportaaseissakin, ja galleriarakenne muistuttaa rakenteeltaan 1800-luvun lopun ja

1900-luvun alun lehdissä julkaistuja kuvakokoelmia.

 

Klassisessa kuvareportaasissa on selkeä aloitus, keskikohta ja loppu ja siinä korostuu

elokuvamainen liike. Moderni kuvareportaasi on klassisen kuvaesseen tapaan kertomuksellinen ja

sitä voi tarkastella ehyenä tarinana. Sen kuvaklusterit rakennetaan kuitenkin abstrakteista ja jotakin

ilmiötä valottavista teemoista, ei samuus-, aika- ja kausaalijatkumoiden varaan. Kuvareportaasin

galleriarakenteen kuvat ovat itsenäisiä, ja jotkut kuvat saattavat olla täysin irrallisia

kokonaisuuksista. Kuvareportaasin multimediarakenne liittyy uusiin julkaisufoorumeihin, uuteen

mediaan, mutta multimedian kerrontakeinoja voidaan käyttää myös perinteisessä mediassa. (Emt.)

Vanhanen (2004) on myös jakanut nykyiset kuvareportaasityypit viiteen eri lajiin perustuen

reportaasien määrittämiseen dokumentaarisiin ja ilmaisullisiin, joista dokumentaariset Vanhanen

jakaa vielä uutis- ja matkareportaaseihin ja ilmaisuperusteiset ilmiö- ja featurereportaaseihin: 
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Kuvio 1: Kuvareportaasityypit Vanhasen (2004, 74) mukaan.

3.1.7. Kuvituskuva

Kuvituskuvan kuvittama juttu suuntautuu Salon journalistisen kuvaston luokituksen (2002) mukaan

"pikemminkin tulevaisuuteen",  eikä kuvaan liity reaaliaikaisuuden vaadetta. Piirroksen ja

valokuvan ajat ovat erilaisia (Berger 1987, 42):

Valokuvan suhde kohteeseensa on jäljen kaltainen, kun taas piirroksessa jokainen merkki on
aseteltu toisen yhteyteen, ei yhteyteen ainoastaan todelliseen tai kuviteltuun "malliin", vaan
myös jokaiseen merkkiin ja tilaan, jotka on jo aiemmin sijoitettu paperille. Piirroksessa
omena tehdään pyöreäksi, valokuvassa ympyräisyys ja omenassa näkyvät valot ja varjot
vastaanotetaan annettuina. Tekemisen ja vastaanoton välinen suhde sisältää itsessään myös
hyvin erilaisen suhteen aikaan. Piirros sisältää oman tekemisensä ajan. Sen sijaan valokuva
vastaanottaa miltei silmänräpäyksellisesti. Ainoa valokuvaan sisältyvä aika on sen esittämä
eristetty silmänräpäys. Toinen ero on, että piirroksen aika ei ole yhtenäistä: taiteilija käyttää
enemmän aikaa tärkeänä pitämäänsä. Valokuvassa aika on yhtenäistä. 
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Karkeasti yleistettynä piirros on tulkinta ja valokuva on jälki. Ei siis ihme, että juuri piirroksia

käytetään tulkintaa ja analyysiä sisältävien tekstien kuvituksena. 

Eräs erilainen esimerkki kiinnostavasta kuvituskuvien käytöstä on ranskalaisen le Monde

Diplomatique –lehden linja. Lehti ilmestyy kerran kuukaudessa. Se on tabloid-kokoinen,

sanomalehtipaperille painettu, laajoja ja pohdiskelevia artikkkeleita sisältävä lehti. Se ei siis ole

uutislehti, vaan ajankohtaisten ilmiöiden taustoja ja pitempiaikaisia prosesseja valottava lehti.

Juttujen kuvituksena käytetään taideteoksia. Ne voivat olla maalauksia tai valokuvia tai jopa

patsaiden tai tilataideteosten kuvia. Kuvatekstinä on kyseisen teoksen nimi. Mielenkiintoista on, että

usein jutulla ja sitä kuvittavalla kuvalla on vain viitteellinen yhteys tai ei juuri lainkaan selvää

yhteyttä. Täten lukija-katsoja luo omat assosiaationsa kuvan ja tekstin yhteyksistä.

Taideteoksin tai piirroksin kuvitettuja uutisjuttuja ei näe juuri koskaan. Ainoastaan esimerkiksi

oikeudenkäynneistä, joissa ei saa ottaa kuvia, voi nähdä lehdessä piirroksia. Tässä tapauksessa

piirroksen tehtävä on olla eräänlainen valokuvan korvike, mahdollisimman paljon kohdettaan

muistuttava eli mahdollisimman motivoitu merkki. Ajankohtaisuuksista riippumatonta ja abstraktia

tekstiä kuvitetaan usein piirroksin. 

3.2. Todellisuuden raportointiin sitoutumattomat tapaukset: fiktion ja valokuvan
yhdistäminen

3.2.1 Valokuvin kuvitettu fiktio

Edellä esitin Okkosen määrittelyn, jossa uutinen on journalistisista tekstityypeistä

ajankohtaisuuksista riippuvaisin, feature-juttu vähiten riippuvainen. Subjektiiviset juttutyypit, kuten

kolumnit ja pakinat, voivat mielestäni olla myös riippumattomia ajankohtaisuuksista. Ei-

journalististen juttutyyppien kuten runon, novellin tai kertomakirjallisuuden näkeminen lehdissä on

harvinaista, todennäköisesti johtuen sekä aikakaus- että varsinkin sanomalehden funktionalisesta

missiosta; on myös selvää, että normaalipituisen romaanin teksti lehdessä on mahdottomuus tekstin

pituuden takia. Silloin tällöin lehdet julkaisevat novelleja tai romaaneihin perustuvia

jatkokertomuksia, usein lyhennettyinä versioina romaanin tekstistä. Foorumi vaatii mittaistaan

tekstiä.
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Toisin kuin journalistisen tai dokumentoimaan pyrkivän tekstin yhteydessä, selvään fiktioon

liitettynä tekstissä valokuvan todistusvoiman ongelman luulisi katoavan. Valokuvin kuvitettua

fiktiivistä tekstiä näkee kuitenkin yhtä harvoin kuin kuvituskuvin kuvitettua uutista. Kiinnostava

kuriositeetti on Berliinissä 2003 ilmestynyt Cult-ilmaisjakelulehti, jossa on käytetty valokuvaa

kuvittamaan kaunokirjallista tekstiä. Valokuvat ovat abstrakteja, joten niissä tekstin henkilöitä ei

tuoda esille. Aikakauslehden muotoon painettu Cult on tässä mielessä harvinainen, sillä

ensinnäkään aikakauslehdissä on harvoin kaunokirjallista tekstiä, ja toiseksi niitä ei juuri koskaan

kuviteta valokuvin. 

Hannu Vanhanen ja Petri Tamminen ovat 10+1 puheenvuoroa kuvareportaasista –kirjassa

(Vanhanen 2004) luoneet kiinnostavan kokeellisen kuvareportaasin, jossa Irakin Kurdistaniasta

otetut reportaasikuvat on liitetty kirjailija Petri Tammisen proosalliseen tekstiin. Vanhasen mukaan

Tamminen kirjoitti kuviin tekstit käymättä kuvauspaikalla. Tällainen tapa poikkeaa perinteisestä

reportaasin kerronnasta, ja luo mielestäni aika monitasoisen tilan lukijan vaellella. 

Keskustelua valokuvan liittämisestä kirjallisuuteen, esimerkiksi romaaniin, käytiin jo 1800-luvulla.

Kyseessä oli silloinkin paljolti keskustelu valokuvan ja todellisuuden suhteesta. Valokuvan

ominaisuus tallentaa silmänräpäyksessä todellisuuden ilmentymä, tuo valokuvan ”mekaaninen

luonne” yhdistettiin ja yhdistetään yhä  dokumentaariseen tapaan kertoa. 

Valokuvan historian kirjoittajat, kuten romaanin historian kirjoittajatkaan, eivät ole kiinnostuneita

valokuvin kuvitetuista kertomuksista, joilla oli huippuhetkensä vuosina 1890-1910, valokuvan ja

kirjallisuuden suhdetta tutkinut David Grojnowski esittää (Grojnowski 2002). Suuri osa

ensimmäisistä fiktion ja valokuvan yhdistävistä kirjoista oli romanttis-eroottisia viihdekirjoja, joissa

valokuvissa oli usein vähäpukeinen nainen, ja joissa valokuvaajan nimeä harvoin mainittiin.

Kioskikirjallisuudessa ja tietynlaisissa valokuvaromaaneissa (photo-romans, viittaan sanalla

sarjakuvan muodossa oleviin viihdeteollisuuden tuotteisiin) saippuaoopperamainen traditio on

säilynyt.

Grojnowski kirjoittaa valokuvan yhdistämisen kaunokirjallisuuteen uhanneen taiteen konventioita.

”Tosien” kuvien käyttäminen perinteisten kuvituskuvien sijasta muutti lukemisen tapaa, tuoden

tarinaan totutusta poikkeavaa informaatiota. (Emt., 123)
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Vertailussa piirtäen tehdyn kuvituksen kanssa valokuva jäi kritiikeissä toiseksi, sillä se ei ole

tulkintaa, se ei ole taidetta (emt., 129):

Valokuva (a) vastaan taide (b)
Materia (a) vastaan henki (b)
Objektiivinen (a) vastaan subjektiivinen (b)
Reproduktio (a) vastaan luomus (b)
Käsiteollisuus (artisanat) (a) vastaan taide 

Tästä vastakkainasettelusta ajattelijat ammensivat suurimman osan valokuvaan kaunokirjallisuuden

kuvituksena kohdistuvasta kritiikistä (emt., 123):

Valokuva... dokumentaatio... täydellistä!
Valokuva-taide... ei ikinä! (Ralph Derechef)

 Rakastan valokuvaa mielen virkistyksenä [ - - ] Mutta kirjallisuuteen se ei kuulu.
(Léon Riotor) 

Vaikka realistinen romaani ja valokuva ovat molemmat jonkinlaisia tallenteita todellisuudesta ja

perustuvat autenttisuuden aikomukselle eivätkä todellisuuden keksimiselle, kriitikot näkivät

perustavanlaatuisen eron romaanin kirjoittajan valinnan ja valokuvaajan valinnan välillä. Itse

asiassa he eivät katsoneet valokuvaajan valitsijan roolin olevan erityisen merkittävä. Heidän

ajattelunsa mukaan kirjailija valitsee, kuinka ja mitä hän esittää, mutta daguerrotypia tallentaa

automaattisesti. Katsottiin myös kirjan ominaisuuden tarjota pako todellisuudesta kärsivän, kun

siihen liitetään valokuva. Valokuva kirjallisuuteen liitettynä esittäisi siis todellisuutta, jota kirja

pyrkii pakenemaan. (Emt., 122) 

Grojnowski analysoi yhtä ensimmäisistä kokeiluista valokuvan ja kaunokirjallisuuden

yhdistämisessä, Georges Rodenbachin Bruges-la-Morte  romaania. Rodenbachin romaanin

kuvituksena on sarja valokuvia Bruggesin kaupungista. Kuvittajat eivät näytä henkilöitä ja tilanteita,

vaan pelkästään paikkoja. Gronojewskin mukaan kirjoitettu tarina toistaa tiettyjä kuvioita ja kuvitus

saattelee loputtomalla harhailulla sen kulkua. "Kuvitus sijoittaa fiktion ikuiseen melankoliseen,

mustavalkoiseen nykyisyyden lavasteeseen” (emt., 107). 

Rodenbachin romaani oli menestys, mutta kriitikot kehuivat lähinnä kirjoittajan kirjallisia ansioita.

Mitä tulee kuviin, ne tavallisesti joko jätettiin kokonaan huomiotta, tai niiden liittämistä tekstiin

kritisoitiin. Gronojewskin mukaan Bruges-la-Mortesta tulikin jonkinlainen ”marttyyriteos”. Sen
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seuraavat painokset julkaistiin ilman kuvia, ja Rodenbach itse vetäytyi vastuusta sanoen, että ainoa

asia joka häntä kiinnostaa on teksti. 

3.2.2 Surrealistinen valokuva ja fiktio 

Surrealistit kävivät valokuvan realistisuutta vastaan 1920-luvulta lähtien. Heidän piirissään tehtiin

myös paljon kokeiluita, joissa teksti ja kuva yhdistetiin uusilla tavoilla. Surrealistinen valokuva

samanaikaisesti tuo esille ja kyseenalaistaa valokuvan dokumentaarisen luonteen. Samassa

mielessä, kun surrealistit kielsivät ”todellisen” todellisuuden (sen tavallisessa mielessä), he kiistivät

valokuvan esittämisen realistisena tekniikkana. Surrealistit tavoittelivat maagista ja myyttejä luovaa.

He pyrkivät manaamaan esiin vieraan, toisenlaisen, toisaalla olevan, erilaisen. He pyrkivät

valokuvissa näyttämään tavanomaisessa ilmenevän ihmeellisyyden. ”Katsoa objektivisesti on jo

keksimistä: suurin osa ihmisistä ei osaa katsoa objektiivisesti: he eivät näe kuin stereotyyppisiä

kuvia, ja pitävät normaalina ja vulgaarina kaikkea, mitä näkevät joka päivä, oli se miten ihmeellistä

tahansa”, Salvador Dali julisti (1927 Ades & Krauss & Livingstonin 1985, 175 mukaan).

Maailmansotien välillä surrealistit tutkiskelivat valokuvan mahdollisuuksien rajoja muussa kuin

totutun todellisuuden toistamisessa. Surrealistinen valokuva viittaakin paljon esimerkiksi unien

maailmaan, jossa surrealistit näkivät yhtä vahvan todellisuuden kuin valveen maailmassakin.

Surrealismin manifestissaan André Breton (1924, 32) uskoo, että ”tulevaisuudessa nämä kaksi tilaa,

uni ja todellisuus, jotka ovat näköjään niin vastakkaisia, yhdistyvät toisiinsa ja muodostavat uuden

absoluuttisen realiteetin, surrealiteetin, jos niin voi sanoa”.

Breton (1927) esittää myös kysymyksen valokuvasta kaunokirjallisuuden parina: ”Milloin tulee

aika, jolloin kaikki kunnon kirjat kuvitetaan valokuvilla piirustusten sijaan?” 

On kuitenkin muistettava, että surrealistit näkivät valokuvan myös todellisuuden kuvaajana –

olkoonkin surrealistisen todellisuuden.

3.2.3. Paikan kuvat ja valokuvaromaanin valokuvanäyttelijät

Paikkojen ja esineiden valokuvaaminen ihmisten sijasta jättää lukijalle tilaa kuvitella ihmishahmot.

Paikkojen kuvaaminen on vähemmän leimaavaa kuin ihmiskasvojen. Jean Baurdillardia  (1998)

mukaillen: esineet ovat ihmeellisen itsensä kaltaisia, niiden kuvaaminen ei ole raiskausta, ne eivät
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ole tunteellisia kuten ihmisolennot tai eläimet. Sama pätee paikkoihin: niitä on vaikea loukata.

Kirjassaan Car l'Illusion ne s'oppose pas à la réalité (emt.) Baudrillard valokuvaa esineitä ja

paikkoja vailla ihmisiä. 

Ihmisistä tyhjien paikkojen valokuvaaminen voi liittyä henkilökohtaisen muiston säilyttämiseen,

mutta paikassa itsessään on myös mahdollisesti lukemattomia muistojen kerrostumia, joita se voi

kertoa tapahtumien siihen jättämin jäljin. Näistä jäljistä paikan kulkija voi arvailla paikalle erilaisia

menneisyyksiä. Valokuva taas on jälki, joka mahdollisesti sisältää saman mahdollisuuden arvailla

menneisyyksiä... nyt kuitenkin lukija-katsojalla on arvailtavanaan kahdenlaisia menneisyyksiä:

valokuvatun paikan ja valokuvan itsensä menneisyyksiä. Paikat voivat valokuvattunakin sisältää

paljon aikaa, toinen asia on, jaksaako lukija-katselija syventyä niiden aikakerrostumiin.

Juuri henkilövalokuvien yhdistäminen fiktioon on aiheuttanut kriitikoiden vastustusta. Toisaalta

kaikkein menestyksekkäin valokuvan ja fiktion yhdistävä keksintö, valokuvaromaani (photo-roman)

ei muuta näytäkään kuin ihmishahmoja. Valokuvaromaanien lukijat ovat tottuneet

”valokuvanäyttelijöihin”.  

Fabien Lecoeuvren ja Bruno Takodjeradin (1991) mukaan valokuvaromaanin lajityyppi syntyi

Italiassa 1940-luvun lopulla. Siitä tuli suosittu viihteen muoto, jonka julkaisufoorumina toimi usein

(ja toimii yhä, mutta harvenevissa määrin) populaari aikakauslehti tai kioskikirjallisuus.

Valokuvaromaanin juuret ovat kuitenkin elokuvassa, ei valokuvassa: se juontaa juurensa 20-luvun

”ciné-roman’iin” ja lainaa tyylinsä ja tähtikulttinsa suoraan elokuvasta. Ensimmäisessä

kaupallisessa valokuvaromaanissa, italialaisessa ”Il Mio sogno’ssa”,  esiintyy Gina Lollobrigida, ja

tähtikultin ylläpito jatkuu tämän romaanin seuraajissakin. 

Lecoeuvre ja Takodjerad (emt.) esittelevät satoja valokuvaromaaneita, joiden melodramaattisissa

maailmoissa risteilevät muun muassa Mireille Mathieu, Jean-Paul Gaultier ja la Ciccolina. Kerronta

on sarjakuvan muodossa, tekstit puhekuplina tai pieninä kertojan palkkeina. Tilanteet ovat ilman

muuta lavastettuja ja kuvat ovat miltei pelkästään lähikuvia ihmisistä.  Valokuvaromaani on

suosiostaan huolimatta aina pysynyt kirjallisuuden hieman ylenkatsottuna muotona, eikä sen

tarjoama muotokieli ole koskaan noussut kioskikirjallisuudesta vakavasti otettavaksi kirjallisuuden

muodoksi. 
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Kuva 1. ”J’ai rêvé d’un grand amour”- valokuvanovelli

Valokuvaromaanin aika on samanlaista kuin sarjakuvan: se kulkee lineaarisesti vasemmalta

oikealle, kuvasta kuvaan. Vaikka valokuvan väitetään suuntatutuvan menneeseen,

valokuvaromaanin seuraavaa valokuvaa odotetaan kuin elokuvan tulevaa kohtausta. 

Elokuvasta on kehittynyt lukuisia enemmän ja vähemmän taiteellisia ja kokeellisia muotoja, mutta

valokuvaromaani on pysynyt hömppäkirjallisuuden lestissään. Miksi valokuvattu ihmiskasvo

näyttää puhekuplaan liitettynä niin kornilta, vaikka yhtä vähän tai paljon todellisen saippuaoopperan

katsominen ei aiheuta samaa sokkia? Onko kyseessä vain tottumus, vai liittyykö tämä valokuvan

luonteeseen? Berger (1987, 84) esittää että valokuvatut eleet ja ilmeet tulevat eristettyinä joko

mykiksi tai pilakuvamaisiksi. Toisaalta henkilövalokuvalla tuntuu olevan vakavasti otettava, pyhä

luonne verrattuna elokuvan henkilökuvaan. Juontuneeko tämä siitä vanhasta uskomuksesta, että

valokuvaamalla voi viedä ihmisen sielun, tai uskosta valokuvaan kaiken vakavan mittana

(passikuva, piirongin päällä oleva kuolleen sukulaisen kuva, röntgenkuva)? 



47

Toisin kuin suositut mutta ylenkatsotut photo-roman’it, kolme seuraavaksi esittelemääni

kaunokirjallista teosta on kuvitettu valokuvin paikoista vailla ihmisiä. Usein tämän kaltaiset kirjat

ovat pieniä painoksia, sillä suuri yleisö ei tunnu koskaan löytäneen valokuvin kuvitettua fiktiota,

eikä siitä koskaan ole tullut merkittävää lajityyppiä. 

3.2.4. André Breton: Nadia

Breton julkaisi vuonna 1928 Nadia-nimisen kirjan, jonka kuvittajaksi hän pyysi valokuvaaja

Jacques-André Boiffardia. Nadia luettiin yleisesti romaanin lajityyppiin kuuluvaksi huolimatta siitä,

että Breton korosti sen omaelämänkerrallista luonnetta. Päiväkirja on kuitenkin yksi klassisen

romaanin muodoista, ja ehkä juuri siksi Nadiaa pidettiin etupäässä romaanina.  

Dawn Ades (1985) on tutkinut surrealistista tekstiä ja valokuvaa. Hänen mukaansa Nadia ei ole

romaani, vaan sarja katkelmia ja anekdootteja kirjailijan ja itseään Nadiaksi kutsuvan naisen

tapaamisen ympärillä (emt, 161). Korostaakseen, että kyseessä on tositarina, Breton on liittänyt

kirjaan päiväkirjan sivuja, Nadian piirustuksia ja lääkärin lausuntoja. Näiden lisäksi kirja on

kuvitettu mustavalkoisin valokuvin Pariisista. Adesin mukaan Nadiassa esiintyvät valokuvat

luokitellaan useimmiten ”banaaleiksi”. Michel Beaujour (1967, 797-798 Adesin 1985, 163 mukaan)

epäilee, että Breton on halunnut korostaa juuri banaaliuutta, sillä jos Breton olisi halunnut korostaa

paikkojen ihmeellisyyttä, hän olisi pyytänyt erityyppistä kuvaajaa. Boiffardin valokuvat ”eivät eroa

amatöörin otoksista tai vanhentuneista postikorteista” (emt.). 

Adesin (1985, 163) mukaan katunäkymät sinänsä olivat merkityksellisiä surrealistisessa

kirjallisuudessa: 

Nadiassa Pariisin katunäkymät muodostavat kehyksen tarinalle, ne ovat sen näyttämö
Katunäkymien käyttö voi liittyä myös erityiseen auraan, joka surrealisteilla oli tapana
liittää katuihin. Surrealisteille katu oli tapahtumapaikka. Toisissa paikoissa tuntui
olevan enemmän ”taikuutta” kuin toisissa, millä ei välttämättä ollut mitään tekemistä
paikkojen pittoreskiuuden kanssa. 

Grojnewski (2002, 175-176) luokittelee Nadian ”lukemis-kävelyretkeksi, jossa runollinen kertomus

ja kuva tekevät sovintoa keskenään”. Hänkin korostaa kadun merkitystä ennalta-arvaamattoman

näyttäytymiselle, ja mystiikka on samaa lajia kuin Bachelardin (2004) poeettisten kuvien
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ilmestymisen odotus lukiessa: ”Kaduilla kulkiessa vierailemme toisessa maailmassa, jota asuttavat

ilmentymien taakse piiloutuneet läsnäolot [ - - ]  Kaupungin kaikkein tavanomaisimmat paikat ovat

kaikkein otollisimpia tuntemattoman ilmestymiselle” (Grojnewski 2002, 155).

3.2.5. Frédéric Héritier, Les mains douces

Frédéric Héritier (2000) kirjoittaa kaikkitietävän kertojan näkökulmasta, aikamuoto on mennyt.

Tarina sijoittuu kuvitteelliseen tulevaisuuteen, jossa joukko kapinallisia pyrkii pakenemaan

”Lempeiden käsien” hallinnon alta. Tarina on kirjoitettu sekä ranskaksi että saksaksi (vasen sivu

ranskaksi, oikea saksaksi), ja sen leikkaa kaksi kuvasarjaa, jotka linkittyvät tarinan kulkuun

(kuvasarjat näyttävät kuvat, jotka tarinan henkilöt ovat löytäneet). 

Kuva 2. Les mains douces

Kuvat ovat pääosin kaupunkikuvia saksalaisesta kaupungista. Niissä ei ole pääosassa ihminen, vaan

esineet, asiat ja kaupunki. Kuvat luovat erityisen vaikutelman scifiä lähentelevän tekstin kanssa.

Siinä missä teksti uppoutuu kuvitteelliseen maailmaan, valokuvia yhdistää niiden jokapäiväisyys ja

nykyaikaisuus. Tarinassa valokuvat ovat kuitenkin päähenkilöiden löytämiä jäänteitä menneestä

maailmasta. Näin Héritier tulee yhdistäneeksi nykyajan tarinansa menneisyydeksi, ikään kuin tarina

olisi totta.

Héritierin kirjassa kuvat ja teksti eivät sekoitu. Kuvia voi katsella täysin erillään tekstistä, ja teksti

taas on sen luonteista, että se ei anna paljoakaan, jos sitä ei lue lineaarisesti, kokonaan.
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3.2.6. Lapsuuden mustavalkoisia muistoja

Laurent Carten la Frontière on ensimmäisessä persoonassa kirjoitettu, lapsuuden seikkailusta

kertova  novelli. Se on kuvitettu neulanreikäkameralla otetuilla maisemavalokuvilla (joista yhdessä

pääosassa tosin ovat linnut). Valokuvat vievät kirjan tilasta puolet ja teksti puolet: jokainen

aukeama sisältää yhden kuvasivun ja yhden tekstisivun. Kuvat ovat, ehkä mustavalkoisuutensa,

sumeutensa ja hiljaisuutensa takia, unenomaisia, kuin muistikuvia. Tekstin minä-muoto antaa

kirjalle hyvin autobiografisen sävyn. Ihmisiä kuvissa ei ole. La Carte tuntuu palanneen lapsuutensa

paikkaan, kuvanneen paikkaa ja liittäneen kuvat sitten tarinaan. Toisaalta, miksi ei paikka olisi

voinut inspiroida häntä keksimään tarinaa?  

 Kuva  3. La Frontière

Valokuvaa käytetään  kaunokirjallisuuden kuvittajana usein autobiografisen tekstin kanssa. Tällöin

autenttisuuden ongelma on pienempi, sillä  valokuva on helpompi luokitella. Vaikka teksti olisikin

kaunokirjallista, kuvien rooli on dokumentoida ja kertoa, asettaa todellisuuteen perustuva raami. Jos

valokuvissa on kuvattu kirjoittajaa itseään tai häneen liittyviä ihmisiä, nämäkään kuvat eivät ole

julistamassa kohteilleen kuulumattomia olemuksia, vaan dokumentoimassa, omalla tavallaan. 

Yhtä lailla kun on ongelmallista uskoa kuvaajalle vieraasta ihmisestä otetun valokuvan todistavan

henkilöstä muuta kuin ulkomuodon sinä menneenä hetkenä, ei voi oikein asettaa kyseenalaiseksi

kuvaajan oikeudenmukaisuutta, jos hän on kuvannut itseään. Sillä tässä tilanteessa kukaan muu kuin

subjekti ei joudu todistamaan subjektin sisäistä tilaa - jos kuvaaja valehtelee, hän tekee oikeutta tai
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vääryyttä vain itselleen. Kuville ei anneta yleistä merkitystä, mutta ehkä juuri siksi ne voivat

puhutella meitä itsenään.

Suomalaisista kirjoista la Carten kanssa aika samantyyppinen on Maika Kovalaisen kirjoittama ja

Ritva Kovalaisen valokuvin kuvitettu Kun lapsi lapsi oli (2001). Sen kuvat ovat mustavalkoisia ja

tekstit lapsuuden muisteluita. Muistelut on kuitenkin kirjoitettu preesensissä, ikään kuin lapset

puhuisivat omalla äänellään (emt. 47): 

Kahvia en saa juodakseni kuin mummulassa kesäisin. Sitä minun kuitenkin tekee mieli.

Tuomioaamun aamiaispöydässä termospullo kaatuu helisten. Isä sihtaa suuremmat

peilinsirut likasankoon ja musta liemi jätetään tiskipöydälle irtoastiaan. Minä juon sen.

Toisin kuin la Carten kirjassa, Kovalaisten teoksessa kuvissa on kuitenkin henkilöitä, lapsia.

Ilmeikkäisiin ja tunnelmallisiin kuviin ei ole liitetty kuvatekstejä, joten lasten kasvot eivät

henkilöidy kuvan teksteihin. Kuvat ovat ikään kuin omaa kertomustaan, mutta ne antavat teksteille

tunnelmaa. Kovalaisten kirja on eräs osoitus siitä, että henkilökuva ei aina leimaudu väistämättä

tekstiin.

Kuva 4. Kun lapsi lapsi oli
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4 Julkaisufoorumeiden ajallisuus ja aineiston analyysi
 

Tässä kappaleessa pohdin julkaisufoorumin merkitystä valokuvan ja tekstin yhdistävissä

rakennelmissa, keskittyen julkaisufoorumin aika-aspekteihin. Tutkin teoriaani painotuotteen eli

julkaisufoorumin vaikutuksesta  painettuun kuva-tekstiyhdistelmään kolmen esimerkin kautta

esimerkkinäni uutinen sanomalehdessä, kuvareportaasi sanomalehden kuukausiliitteessä ja

kaunokirjallinen valokuvakirja.

4.1 Julkaisufoorumien aika

4.1.4. Esimerkkitapaukset aikajanalla

Edellisissä kappaleissa esille tulleiden teorioiden perusteella oletan, että tavoitteeni, kestävä, ajaton

painettu tila, onnistuu todennäköisesti parhaiten valitsemalla kaikkein vähiten ajankohtaisuuksista

riippuvainen julkaisufoorumi, kuva ja tekstityyppi. Tässä kaaviossa olen jakanut nämä kolme

elementtiä, foorumin, kuvan ja tekstin, aikajanalle.  

Kuvio 2. Esimerkkitapaukset aikajanalla

Kaunokirjallinen, ei-journalistinen kuvakirja olisi siis kaikkein vapain ajankohtaisuuden kahleista,
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sanomalehden valokuvin kuvitettu uutinen kaikkein hetkellisin ja ajankohtaisin. Esimerkit ovat

tietenkin kärjistettyjä, sillä päivälehdessä saattaa olla kuvituskuvalla kuvitettuja kaunokirjallisuuden

puoleen kallistuvia tekstejä, kirja saattaa olla tiukan dokumenttimainen tai se voi sisältää

kuvajournalistista materiaalia, aikakauslehdessä saattaa olla niin uutisjuttujen kuin fiktionkin

edustajia. 

Olen myös jättänyt pois ns. taidevalokuvan lukemattomat lajit, sillä en ole nyt kiinnostunut pelkkää

kuvaa sisältävistä kirjoista, vaan kuvan ja tekstin yhdistävistä teoksista. Uskon kontekstin

muuttavan sen verran valokuvan tulkintaa, että se muuttuu joksikin näistä kolmesta kuvatyypistä.

Kuvituskuva, joka on määritelmällisesti vapain ajankohtaisuuden vaatimuksesta, on nimellisesti

kuitenkin alisteinen tekstille: se "kuvittaa" sitä. Tarkoitukseni nimenomaan ei ole väittää näin, vaan

uskon kuvan olevan itsenäinen elementti siinä missä tekstinkin.

Tekstityyppien kohdalla on hyvä huomata, että runous-kategoriaa lukuun ottamatta ne ovat

pituusjärjestyksessä. Mitä lyhyempi teksti (uutinen), sitä vähemmän aikaa. Mitä pitempi (romaani),

sitä enemmän aikaa. Tämä koskee sekä niiden oletetun tekemisen ja lukemisen aikaa kuin niiden

oletettua sisältöä sekä niiden viemää tilaa. Runous on ensimmäisenä, ajattomimpana, johtuen sen

potentiasta poeettisena kuvana ja tiiviinä, kerrostuneena kuvana sekä varsinkin siitä, että se on

riippumaton ajankohtaisuuksista. Tätä voi kritisoida: kaikki runot eivät ole syviä, kaikki ihmiset

eivät jää niiden ajattomiin tiloihin, usein niissä ei ole myöskään varsinaista temporaalisuutta, kuten

kappaleessa 2 tuli esille. Voisikin tyypitellä, että runo (tai runokuva) on ajaton ja romaani paljon

aikaa sisältävä, uutinen ajankohtainen.

Esittelen seuraavaksi muutamia mahdollisia tila-aikoja, joita valokuvan ja tekstin yhdistävät

tuotokset voivat lukijoille tarjota. Käytän analysoinnissa hyväkseni myös käsitteitä

arkkitehtoorisesta tilasta. Kuvien ja tekstin sisältämä vaellus tila on yksi elementti.

Yksityiskohtaisemmin elementtien sivuille sijoitteluun perehdyttäessä lainaan ryhmän, sekvenssin ja

sarjan käsitteitä Smithiltä. Analysoin tapauksia myös niiden lineaarisuuden, kuvien

motivoituneisuuden ja tekstin sisäisen ajan kautta.

Analysoin seuraavia asioita: 

• Foorumin aika: päivä/viikko/vuosia...
• Foorumin tila: tyhjän tilan määrä, pituus, lineaarisuus
• Tekstin aika: ajankohtaisuus, aikamuodot, dramatiikka vs. kuvaileva teksti
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• Tarinan aika: tunti/viikko/vuosikymmen...
• Tekstiblokkien rytmi: kappaleet
• Valokuvien aika: kuvausaika, ajankohtaisuus, kuvatekstit
• Kuvakertomuksen aika: ryhmä, sekvenssi, sarja
• Kuvakertomuksen dynamiikka (suuntautuneisuus): vektorit
• Vaellustila: tyhjä tila, poeettiset kuvat (kielikuvissa, valokuvissa, sattumanvaraisissa

ryhmissä)

Kolmea esimerkkiäni yhdistää se, että niissä olevat valokuvat ovat lähinnä paikoista. Tämä rajaus

oli tietoinen, sillä en halunnut sotkea "ihmisen leimautumisen ongelmaa" analyysiini sen

tutkimuskysymyksestä poikkeavan problematiikan takia. Saman problematiikan takia en halunnut

käsitellä sensaatiouutisia, haastatteluja tai henkilökuvia, joiden pääosassa on elävä henkilö.

Sanomalehdestä oli kuitenkin vaikea löytää reportaasia, jonka kuvissa ei olisi ihmisiä, joka kertoo jo

itsessään sanomalehdessä julkaistun kuvamateriaalin firstness-vaatimuksesta. 

4.1.5. Sanomalehti julkaisufoorumina

Päivälehdelle ei aiheuta ehtoja vuodenaika- vaan vuorokausirytmi, sillä ensinnäkin sen täytyy

ilmestyä tiettyyn aikana päivää, ja toisaalta sen täytyy raportoida ”tätä päivää” ilmaisun laajassa

mielessä (tarkemmin ottaen eilistä päivää perinteisen sanomalehden kohdalla ja meneillään olevaa

päivää pitkin päivää päivitettävän verkkolehden kohdalla), eli päivälehti on hyvin riippuvainen

päivän tapahtumista. Sanomalehtikin voi tarjota menneisyyden, tulevaisuuden ja nykyisyyden

hahmottamisen kokemuksen. Joko lehden elementit ehdottavat tätä kokemusta (esimerkiksi

viittaamalla tulevaan tai menneeseen tai toistamalla aiemmin kirjoitettua),  tai lukija luo

kokemuksen itse, lähtee omista henkilökohtaisista syistään yhdistelemään jostain lehden elementistä

lähteviä assosiaatioita tai ajatuksia. 

Lukijan kuljeskelu sanomalehdessä on tekstin avulla ohjattu tietyin elementein. Yleensä tärkein

tieto, tärkeimmäksi katsotut uutiset ovat lehden ns. premiäärisivulla (jota kutustaan esimerkiksi

Helsingin Sanomissa ”tuoreiksi”) tai etusivulla. Lukujärjestys ei välttämättä ole lineaarinen, sillä

yhdellä aukeamalla on monta juttua, jotka kilpailevat lukijan huomiosta. Taiton avulla pyritään

neuvomaan lukijaa kohti olennaisinta esimerkiksi sijoittamalla olennaisin  kultaiseen leikkaukseen

tai yksinkertaisesti antamalla jutulle eniten tilaa ja volyymia. Lukijan on mahdollista myös valita

lukureittinsä tai jättää lukematta ja vain katsella. Yleensä sanomalehdessä on kuitenkin vähän tyhjää

tilaa hengittää, sen arkkitehtuuri eli layout on tässä mielessä hyvin funktionaalinen. 
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Funktionaalisen arkkitehtuurin aikatilassa symboliset intentiot on läpikotaisin kielletty ja vain

tehokkaan rakentamisen pragmaattisia arvoja on pidetty todellisina. Funktionaalisen ajattelun synty

liittyy samaan 1800-luvun lopun illuusioon järjen voimasta ja kaiken mitattavuudesta, mikä leimasi

valokuvankin syntyä. Arkkitehtuurista tuli arkista rakentamista, ja se kadotti aiemmin sisältämänsä

runollisuuden. (Aura & Stenros 1987, 53) 

Funktionalismin kultakaudesta syntyneet laatikot kadottivat ympäristön ajallista kerrostumista. Ne

kuuluvat lineaariseen aika-tilaan, joka ei kunnioita staattisuutta. Niiden vastakohdaksi näen

japanilaisen vaeltelupuutarhan, joka on tehty mietiskelyä ja kuljeskelua varten, ja jossa tärkeää on

tuntea kulku eikä saapumisen ajatus. Siinä, missä länsimaalainen historiallinen aika pakenee

kuolemaa, japanilainen aikakäsitys korostaa kaiken katoavaisuutta ja epätäydellisyyttä. MA-tila-aika

on aina ja kaikkialla, läsnä ja välissä - epälineaarinen ja lempeä. Arkkitehtuurissa japanilaisen

arkkitehtuurin epätäydellisyyden ajatus ilmenee muun muassa epäsymmetrisyyden suosimisessa ja

luontosuhteen korostamisessa. (ks. emt.)

Päivälehden funktionalistinen arkkitehtuuri on kaukana mietiskelyyn ja vaelteluun rohkaisevasta

japanilaisesta puutarhasta. Se on myös kaukana Stewart Brandin (1999) suunnittelemasta pitkän

ajan kellon ajatuksesta. Journalismin ensisijainen funktio on välittää aktuaalista informaatiota, ei

kannustaa vaeltelemaan. Sillä on tähän tehtäväänsä varattu tietty tila – lehtijournalismissa lähinnä

sanomalehti. Nämä tilat ovat katoavia tiloja, alituiseen uudistuvia tiloja, täynnä olevia tiloja.  

4.1.6. Aikakauslehti julkaisufoorumina

Aikakauslehdissä hyödynnetään usein tyhjää tilaa toisin kuin sanomalehdissä. Aikakauslehden

elinkaari on myös pitempi kuin sanomalehden. Niiden jutut kattavat usein suuremman viipaleen

aikaa kuin sanomalehden uutispainotteiset jutut, ja ovat vähemmän kiinni nyt-hetkien

saalistamisessa, eikä niillä ole siihen juuri mahdollisuuttakaan. Katson aikakauslehden ja

päivälehden aikakauslehtiformaattisen kuukausiliitteen olevan samalla ajallisuuden tasolla. 

Sekä sanomalehdessä että aikakauslehdessä voi julkaista kuvareportaaseja, mutta tila vaikuttaa

niiden kerrontaan, kuten valokuvaaja Vesa Ojan vastauksesta Hannu Vanhasen lehtiformaattien

eroja koskevaan kysymykseen käy ilmi (Vanhanen, 2004, 24):
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HV: Miten Hesarin sunnuntaisivujen aukeama ja kuukausiliitteen reportaasi eroavat
reportaasin julkaisemisen kannalta? Mikä on olennaisin ero broadsheetin ja 
aikakauslehtiformaatin välillä?
VO: Broadsheetissä jutun muut kuvat ovat alisteisia pääkuvalle. Tästä reportaasista on
tehty aukeama, ja siksi tässä on kaksi saman arvoista pääkuvaa. Jutun muut kuvat ovat
siten alisteisia näille pääkuville. Jos juttu olisi yhdellä sivulla, siinä olisi yksi
pääkuva.Lukija hahmottaa koko jutun yhdellä kertaa. Aikakauslehdessä lukutapa on
erilainen. Siinä luetaan aukeama kerrallaan. Jutun jännitteen pitää siinä kestää
paremmin. Taittamisen ja kuvien intensiteetin vaatimus on aikakauslehdessä kovempi.
Kun sä käännät uuden aukeaman, niin sen täytyy aina tuottaa uusi juttu. Siihen edellisen
aukeaman luomaan tarinan odotukseen. Sä et koskaan voi verrata sitä edellistä 
aukeamaa. Kun teen aikakauslehteen tai broadsheetille, niin kyllä mä ainakin yritän
ajatella sitä taittotapaa ja lukutapaa.

 

Aikakauslehden formaatin mahdollistamat laajat reportaasit vaativat lukijalta lineaarista kulkua sekä

tekstin että kuvakerronnan vastaanoton osalta.

4.1.7. Kirja julkaisufoorumina

Kirja on muodollisesti pinkka yhteen sidottua paperia ja taitelluista arkeista kostuva
teos. (Eskola, 2003, 64)

Smithin (1984, 77) mukaan kirjan elementit ovat: 

• sidonta
• sivut
• teksti ja/tai kuvat
• sivujen kääntäminen
• esittäminen (display)  

Toisin kuin lehdet, kirja on tehty kestämään aikaa. Tietenkin tämä on hyvin kirjakohtaista.

Pehmeäkantisen, halvan pokkarin, kovakantisen, suuren tietokirjan ja kokeellisen, haitaritaitetun

taiteilijakirjan arviointi samoin kriteerein on yleistämistä. Keskityn nyt tyypilliseen länsimaiseen,

toiselta sivulta sidottuun/nidottuun kirjaan, eli jätän esimerkiksi viuhkamaisesti ja haitarimaisesti

esitettävät  kirjat tutkielmani ulkopuolelle.

Kirjan formaattiin liittyy erilainen arvolataus kuin lehden formaattiin. Sama sisältö lehdessä ja

kirjassa luo erilaisia aikatiloja. Monet lehtikuvaajat ovat esimerkiksi koonneet ja julkaisseet

valokuviaan kirjoissa, jolloin niiden ajallisuus ja olemus muuttuu (Vanhanen 2004, 9):
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Muun muassa Hans Paulin, Martti Brandtin, Jaakko Julkusen, Esko Eskelisen ja Antti
Suomisen kuvakirjoissa voi nähdä lehtikuvauksen viimeaikaisen kehityksen. Timo
Hämäläinen toteaa lehtikritiikissään sattuvasti, että "lehtikuvasta tulee kirjassa
taideteos". Vaikutelma korostuu entisestään, koska kuvakirjojen valokuvat julkaistaan
irrallaan kirjallisesta kokonaisuudesta.  

Verrattuna toisiin valokuvien esitysfoorumeihin kirjaa pidetään kestävämpänä, vasta kirjassa

valokuvaryhmästä tulee teos. Eskola (2003, 7) esittää ilmiön näin:

Verkkokuvat, lehdet, pienpainatteet ja näyttelyt ovat usein päiväperhoja. Ne herättävät
hetken huomiota, niillä lanseerataan uusia ideoita tai kootaan yhteen historiallisia
ilmiöitä, mutta – muistijälkien ohella – monesta jää jäljelle ainoastaan
sattumanvaraisia näytteitä arkistoihin ja kirjastoihin. Useimmiten näyttelyt eivät täytä
teoksen tunnusmerkkejä, vaan ne ovat tapa esitellä teoksia. 
  

Kuvakirjaa on harvemmin taitettu sanomalehtimäisellä tavalla, eli niin, että samalla sivulla olisi

monta pientä saareketta, mutta se on mahdollista. Yleensä tekstipainotteisen kirjan lukutapa on

tarkoitettu lineaariseksi, mutta esimerkiksi runokirjan tai novellikokoelman kohdalla lukutapa voi

olla vaelteleva – kirjan erottaakin aikakauslehdestä ja sanomalehdestä se, että se ei määritelmältään

ole samalla tavalla ajankohtaisuuteen sidottu. Kun kirjan tekstiin sekoittuu kuvia, syntyy monia

mahdollisia tila-aikoja. Teksti täytyy lukea lineaarisesti saadakseen siitä irti sen tarinan, mutta kuvia

voi katsella eri järjestyksessä, jolloin ne myös yhdistyvät toisiinsa eri tavoin ja antavat

mahdollisuuden vaellella kirjassa. 

Toki myös lehdessä ja näyttelyssä voi vaellella, mutta tilat ovat erilaisia. Sanomalehteen ja

aikakauslehteen liitetyt tuntomerkit olivat julkisuus, ajankohtaisuus, yleiskiinnostavuus ja saatavilla

olo, jatkuvuus ja mekaaninen monistaminen. Julkisena objektina kirjaan näistä liittyvät suoraan

julkisuus, saatavilla olo ja mekaaninen monistaminen. Yleiskiinnostavuuden vaatimus on kirjassa

pienempi kuin lehdessä, jonka tehtävä on välittää tietoa kaikille. Sama pätee ajankohtaisuuden

vaatimukseen. Jos kyseessä ei ole kirjasarja, jatkuvuuden vaativuutta kirjalla ei ole siinä mielessä,

kun se on lehdellä.
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4.2 Aineiston analyysi
4.2.1.  Esimerkki 1: kuvareportaasi sanomalehdessä  

Otan esimerkiksi lauantain 20. syyskuuta 2003 Helsingin Sanomien sivun 11. Kyseessä on

Kaupunki-osion ensimmäinen sivu. Valitsin sen siksi, että siinä on pääjuttuna kuvareportaasi, ei siis

pelkkiä uutisia. Sivulla on yhteensä seitsemän juttua. Kuvat ovat mustavalkoisia ja niitä on kolme,

kaksi kuvista liittyy pääjuttuun, joka vie sivulta tilaa yli puolet. (Hieman jutun ilmestymisen jälkeen

kaupunki-osion kuvat alettiin painaa väreissä.) Oikealla puolella on pystypalstassa viisi pikku-

uutista.

Kuva 5. Helsingin Sanomat 20.9. 2003.
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Kuten edellä kävi ilmi, sanomalehdessä tila on kortilla. Se pätee myös tähän kuvareportaasiin.

Tyhjää tilaa on hyvin vähän, vain kepeät viipaleet valkoista erottavat kappaleet toisistaan ja tekstin

kuvista. Reportaasi ei ole myöskään yksin sivulla, vaan sitä ympäröivät muut jutut.

Esimerkkitapaukseen pätee muukin sanomalehden aikaa koskeva: kaupunki-sivut ilmestyvät joka

päivä, joten sisältö menettää ajankohtaisuutensa päivässä, paperi on helposti hajoavaa ja haurasta.

Jutun tilaan on mahdutettu kaksi kuvaa ja kaksi tekstiä: varsinainen reportaasi (vasemmalla) ja

tietokulma (oikealla). Näistä pääjutun tunnistaa ainakin suuresta otsikoinnista ja siitä, että se alkaa

vasemmalta, josta olemme tottunet aloittamaan lukemisen.

Milla Aution kirjoittama pääjuttu on reportaasi Helsingin luvattomista kaatopaikoista. Vaikka sen

otsikko on ”Satoja roinakasoja löytyi pääkaupunkiseudun pusikoista” ikään kuin kyseessä olisi

yllättävä uutinen, juttu paljastaa, että satoja roinakasoja löytyy pusikosta viikoittain. 

Tekstissä seurataan, kuinka roskapartio siivoaa luvattomiin paikkoihin kannettua romua. Jutussa

kerrotaan eri toimijoiden sanoin, mistä on kyse, miksi ja mihin roskia luvattomasti kannetaan ja

kuka niitä kantaa, kuinka paljon tapauksia on ja miten jutun toimijat toimivat. Jutun vieressä on

tietokulma, josta lopunkin tiedon pitäisi selvitä. Sen yläpuolella on kuva löytyneistä roskista. 

Tekstityyppi on sekoitus osallistuvaa reportaasia ja valistavaa tietoa. Se on tyypillisen ajassaan

kiinni oleva reportaasi. Otsikkovalinta korostaa ”uutismaisuutta” – satoja roinakasoja ei löydy

pääkaupunkiseudun pusikoista, niitä löytyi – silloin kun toimittaja sattui olemaan paikalla? Otsikko

kilpailee alla olevan jutun otsikon kanssa samassa sarjassa: ”Öljyyntyneiden ruokojen niittäminen

alkoi Inkoossa”. Juttujen sisällöllisenä erona on, että alla olevassa tapauksessa jotain todella alkoi

ensimmäistä kertaa, kun taas yllä olevan jutun löytyminen on jokaviikkoista. 

Otsikosta poiketen teksti kulkee preesensissä – ehkä läsnäolon tunnun aikaansaamiseksi. Juttu ei

siis noudata uutisen tärkein ensin –muottia, ns. kärjellään seisovan kolmion (pyramidin) periaatetta.

Otsikosta poiketen juttu on myös kirjoitettu maalailevaan tyyliin, joka sallitaan reportaasille:

Uninen mies nousee aamutuimaan siirtolavan takaa. Siellä on koijan lisäksi pakastin, 
pari jääkaappia, hellan kuoret, auton moottori, pakoputkia, akku ja sekalaista 
pehmenevää rojua. Hän lähtee Arabianrannan uusien kerrostalojen suuntaan.
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Koijalta näkyy komeasti Vanhankaupunginlahdelle. 

Lattialle Patjan viereen jää sekä valmiita että keskentekoisia tussipiirroksia.
"Majoissa voi olla yksityisomaisuutta, mutta me ei pureta niitä", sanoo Risto 
Aaltonen, joka kuljettaa viitenä päivänä viikossa romua Helsingin ja Espoon 
luvattomilta kaatopaikoilta.

Tarina sisältää kokonaisuudessaan noin vuoden verran aikaa, josta pitempi perspektiivi koostuu

taustatiedoista: "Vantaalla on vuoden aikana tehty ilmoitus noin 300 roskaamistapauksesta", ja

lyhempi perspektiivi, joka kulkee nykyhetkessä, koostuu ajasta, jona toimittaja on ollut paikan

päällä ja siellä tapahtuneesta ja sieltä oletetusti kerätyistä sitaateista.

 

Pääkuvana on Hannes Heikuran ottama kuva pusikosta, jonka keskellä on isoa neliskanttista esinettä

kantavat kaksi miestä. Kuvateksti kertookin, että kuvassa Risto Aaltonen ja Markus Kukkonen

vievät Arabianrannasta rojua Ämmänsuon jäteasemalle. Mikään ei siis jää epäselväksi: jutun

toimijat on nimetty ja he esiintyvät kuvassa, jossa heidän toimintansa on se, mistä juttu kertoo.

Todennäköisesti kuvan ottamisen aika on ollut sama kuin reportaasin kirjoittamisen; ainakin

kuvatekstien mukaan kuvat liittyvät tekstiin ja sen toimijoihin.

Pääkuva on näin valjastettu ajankohtaisuuteen, siinä on toiminnallisuutta, se tapahtuu nyt. Se

todistaa juttua ja antaa toimijoille kasvot. Ylhäällä oikealla sijaitsevassa pienemmässä kuvassa on

rojua, josta jutussa puhutaan. Se ei ole toiminnallinen toisin kuin pääkuva, ja se onkin ehkä

jonkinlainen siirtymäkuva tai tunnelmaa luova kuva ison pääkuvan varjossa.

Koska romukuva on asetettu ylemmäksi, se olisi Kress & van Leeuwenin määritelmän mukaan

ideaalisen alueella, kun taas pääkuva reaalisen. Pieni kuva on myös oikealla, uuden tai yllättävän

alueella suhteessa pääkuvaan. Dynamiikkaa visuaaliseen kompositioon luovat vektorit: alemmassa,

toiminnallisessa kuvassa suunta on viistosti alavasemmalta kohti yläoikeaa, kohti ylintä kuvaa.

Tässä linjassa ovat kuvan toimijat, mutta sitä korostaa myös vasemmalla oleva lavan reuna.

Toimijat eivät kuitenkaan mene ylempää kuvaa kohti, vaan tulevat siitä poispäin – ikään kuin vievät

siitä rojua pois. 

Mielestäni tähän reportaasiin ei ole kiinnostavaa soveltaa Smithin kuvaklustereita, sillä kuvia on

vain kaksi ja ne ovat samalla sivulla,  kyseessä ei ole kirja, eikä jutun lukeminen vaadi sivujen

kääntämistä, kuten Smithin tapauksissa. Näiden kahden kuvan välistä suhdetta ei voi ajatella
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kausaaliseksi sekvenssiksi, sillä kuvat ovat peräkkäin, tai oikeastaan melkein päällekkäin - muuten

kuvista voisi löytää kausaalisuhteen (esimerkiksi: koska romua on, miehet kantavat sitä pois).

Suhde voisi olla lineaarinen, ovathan ne samalla sivulla ja vasen-oikea-jatkumolle järjestettävissä,

pienempi jossa on vain romua, on vähän ylempänä ja oikealla (viesti voisi olla vaikka: romua vietiin

pois, jonka jälkeen romua jäi yhä sinne). Voisi myös ajatella, että kuvat ovat ryhmä toisiinsa

viittaamattomia kuvia: kaksi kuvaa samannäköisestä romuisesta paikasta. Kun lukee kuviin liitetyt

kuvatekstit, selviää, että kyseessä on ennen kaikkea ryhmä: Ilolassa on autoremontin tähteitä (ylin,

alisteinen kuva) - Risto Aaltonen ja Markus Kukkonen vievät Arabianrannasta rojua ämmänsuon

jäteasemalle (pääkuva)

Tämä juttu olisi Vanhasen reportaasiluokituksen mukaan lähinnä uutisreportaasi. Okkosen

suppeamman juttumääritelmän mukaan luokittelisin sen featureksi. Siinä on myös ilmaisulähtöistä

asennetta, joka tulee maalailevasta kerronnasta ja vahvasta läsnäolon tunnusta. Kirjoittaja ilmaisee

kuitenkin itseään epäsuorasti eikä kirjoita minä-muodossa, mikä on uutiselle tyypillinen piirre.

Uutismaisuutta tukee otsikko sekä tietokulma, jonka tehtävä on informoida. Myös pääkuvan

toiminnallisuus tukee uutismaisuutta: uutisessa jotain tapahtuu, joten kuvassa on hyvä tapahtua

myös jotain.

Jos Milla Aution juttu olisi taitettu toisella tavalla, ja jos sen otsikko olisi toinen tai edes

preesensissä, sen aika muuttuisi. Sehän kertoo ilmeisesti jatkuvasta toiminnasta, ja ilmiöstä, joka ei

ole uusi. Sanomalehti on tällaiseen kuitenkin huono foorumi, sillä siinä tila on kortilla. Tälläkin

sivulla graniittitalo saneerataan osaksi uutta Kampin keskusta, Kampin työmaalla järjestetään taas

turistiajelua, Hesperiankadulta Erottajalle nopeus laskee 40 kilometriin, viemärikadut tukkivat

Kluuvin parkkihallin ja poliisi kaipaa havaintoja valotolppakolarista. Kaikki tärkeää tietoa, joka on

saatava välitettyä äkkiä. 

4.2.2. Esimerkki 2: aikakauslehden kuvareportaasi

Vertaillen seuraavaksi Helsingin Sanomien kuukausiliitteen jutun ”Mennyt maisema” (heinäkuu

2003) taittoa saman lehden päivälehden taittoon. 
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  1. aukeama

   2. aukeama

  3. aukeama

Kuvasarja 6. Helsingin Sanomien kuukausiliite, heinäkuu 2003.



62

Helsingin Sanomien kuukausiliite ilmestyy nimensä mukaisesti kuukausittain. Kuukausi on jo niin

pitkä aika, että lehti ei ehdi kaikkein akuuteimpiin ajankohtaisuuksiin mukaan. Aikakauslehden

taiton suurempi ilmavuus on hyvin nähtävissä esimerkkijutussa: sivuille jäävää valkoista tyhjää tilaa

on huomattavan paljon. Juttu on myös pitkä: se kattaa neljä aukeamaa. Teksti on jaettu kuuteen

kappaleeseen, jotka ovat erillään toisistaan toisin kuin sanomalehden esimerkissä, jossa kappaleet

seurasivat toisiaan vain pienen välin jälkeen.

Ritva-Liisa Snellmanin artikkeli kertoo ladoista. Kuvat ovat Leif Rosasin. Ladot ovat saaneet tilaa

kolme aukeamaa, ja ovat säästyneet mainoksilta. Jokaisella sivulla on vain yksi kuva plus kolmella

sivulla pieni (n. 4 x 7 cm) värillinen kuva, joka viittaa nykyaikaan. Lähes puolet taiton

kokonaistilasta on valkoista.   

Tekstiä on loppujen lopuksi aika vähän ottaen huomioon tilan, mikä reportaasille on varattu. Teksti

kertoo katoavan latomaiseman historiasta. Tarina sisältää paljon aikaa. Se alkaa Ernst Lampénin

matkakirjan sitaatista vuodelta 1918. Latojen historiaa pääsevät kommentoimaan niin nykyaikaiset

tutkijat kuin Kalanin pappi katselmuskirjassaan vuodelta 1411 ja elokuvaohjaaja Teuvo Tulio.

Ajankohtaista jutussa on latojen katoaminen, joka ei kuitenkaan ole viikon tai kuukauden asia, vaan

vaatii vuosia, vuosikymmeniä. Teksti voisi olla myös katkelma jostain hyvin kirjoitetusta

historiikista. Se ei ole dramaattinen, sensaatiomainen, huomiota herättävä kertomus, sen lukemiseen

täytyy ryhtyä ja siihen on keskityttävä. Hätäinen lukija voisi jättää tämän jutun väliin.

Harrastelijataiteilijalle lato on lyömätön aihe, sillä se on helppo piirtää. Se on
rakennuksena yhtä yksinkertainen kuin tulppaani kukkana. Venepoukama on
vihoviimeinen maalattava, koska rannalle vedettyä venettä on vaikea saada aikaan
ilman perspektiivivirhettä.

Eteläpohjalainen kuvataiteilija Heikki Mäki-Tuuri vie kesän kuvataidekurssilaisensa
perinteisesti Alajoen latolakeudelle, jotta he saavat tehdä luonnoksia. 
Muualla ladot ovat melkein kadonneet maisemasta. Tilalle ovat tulleet terhakat
tuorerehutornit ja pellon reunamille sirotellut valkoiseen muoviin käärityt
pyöröpaalit.

(s. 59)

Teksti on jaettu kuuteen osaan, jotka mielestäni ovat toisistaan riippumattomia, eli jokainen niistä

voisi toimia ilman muita. Niinpä tarinankerronnan alku, keskikohta ja loppu –malli on tämän

reportaasin kohdalla vähemmän näkyvä. Kuuliainen lukija ehkä kuitenkin lukee jutun alusta
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loppuun. Lopussa ollaan vähän enemmän nykyajassa kuin alussa, mutta mitään ratkaisevaa

käännettä ei tapahdu, ja teksti poukkoilee historian tasoilla koko ajan.

Kuvituksena on mustavalkoisia kuvia ilmeisen kadonneesta latomaisemasta. Maisema voi olla myös

yhä jäljellä jossain, kenties kuvat on otettu tänä päivänä  paikassa, jossa mennyt on säilynyt. Asia ei

selviä jutusta. Kaikki kuvat ovat vailla ihmisiä, paitsi yksi, joka viittaa siihen, että kuvat ovat aika

vanhoja – siinä kun vielä kasataan heinäseipäitä. Mustavalkoisiin kuviin on jätetty musta kehys,

kuin surureunus kertomaan niiden kohteiden jo kuolleen.

Nykyaikaan kuvitus viittaa pienillä värikuvilla, joissa näkyy lahonneita latoja ja muovitettuja heiniä.

Kuvatekstejä ei ole. Ensikatsomalla kuvat muodostavat moniaukeamaisessa jutussa kaksi ryhmää,

jossa kuvat voivat olla samasta aiheesta, mutta niillä ei ole referentiaalista suhdetta toisiinsa. Toinen

ryhmä on nykyaikaa esittävät kuvat ja toinen mennyttä aikaa esittävät.

Lineaarisesti luettavaa kokonaistarinaa en tämän reportaasin kuvakerronnassa näe, mutta sivuilla

56-57 on kuvapari, jossa vasemmalla heinäseivästä tehdään ja oikealla heinät ovat ladossa. Tämä on

siis sarja, sillä se kuvaa lineaarista kehitystä. 

Tarkemmin katsottuna viittaussuhteita löytyy myös vanhojen ja uusien kuvien välillä: sivulla 56 on

yhdistetty vanha kuva heinäseipään tekemisestä ihmisistä tyhjään nykykuvaan, jossa valkoiset,

muoviin käärityt pyöröpaalit makaavat pellolla. Kuvat puhuvat puolestaan: ennen ihmiset tekivät

työt, nyt ihmisiä ei tarvita, vaan koneet hoitavat työn. Viereisellä sivulla vanha kuva heinäkasasta

ladon sisältä rinnastuu uuteen kuvaan, jossa lato on kuvattu ulkopuolelta, alaviistosta niin, että heinä

näyttää kasvavan sen yli. Seuraavalla aukeamalla (58-59) on kaksi vanhaa kuvaa ladoista tyhjän tien

varrella, jotka rinnastuvat uuteen kuvaan tiestä, jolla rekka ajaa pois kuvasta oikealle, ja sen takana

näkyy rakennus, joka on mitä ilmeisimmin lato.  

Tarkempi analyysi paljastaa siis, että kuvien asettelu toistaa tekstin kertomaa tarinaa. Se ei tee sitä

kuitenkaan alleviivaten, joka saattaa johtua kuvatekstien puutteesta ja siitä, että värikuvat ovat

postimerkin kokoisia viittauksia, joten niiden sanoma on jollain lailla piilotettu. Viesti tuleekin esiin

rinnastuksin, jotka katsojan täytyy oivaltaa. Kuvat ottavat kantaa omalla hiljaisella tavallaan. Ne

eivät ole toimintaa täynnä olevia kuvia, eikä reportaasin rakenne missään nimessä enää noudata

klassisen kuvaesseen kerrontaa, jossa jännite, kuvien selittäminen sanoin ja alun sekä lopun odotus

ovat olennaisia. Kyseessä on Vanhasen (2002) kuvareportaasin kehityskaaren rakenteista eniten
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galleriarakenne. Tämä reportaasi olisi toisaalta Vanhasen (2004) toisen luokitelman mukaan

hybridireportaasi ainakin siinä mielessä, että siihen on sekoitettu vanhaa ja uutta kuvaa. Myös teksti

sisältää sekä mennyttä että tulevaa. Tekstissä osallistuvaa kirjoittamista ei juuri ole.

Reportaasin kuvakerronnan yhdistettynä havaintoon tekstin epädynaamisuudesta perinteisen

tarinankerronnan mielessä vahvistuu päätelmä, että tämä reportaasi ei ole erityisen jännittävä

dramatiikan oppien valossa. 

Verrattuna Milla Aution tekstiin, jossa tekstissä on läsnäolon tuntu, eikä taustoja tuoda esille

paljoakaan, tämä Ritva-Liisa Snellmanin teksti tuo esille faktaa ja taustoja, mutta nykyhetken

läsnäolon tuntua siitä ei tule. Samalla tavalla kuin värikkäitä nykykuvia huomattavasti suuremman

sijan saavat tummasävyiset menneisyyden kuvat, myös tekstissä on selkeä nostalgian sävy.

Nykyhetkeen tarinan tuovat asiantuntijat. 

Sekä tekstin sävy että kuvakerronta sisältävät mielestäni paljon poeettisia kuvia. Kuvakerronnassa

poeettiset kuvat syntyvät myös kuvien keskinäisistä suhteista: ne luovat yhdessä uusia kuvia, mutta

näiden uusien kuvien näkeminen on katsojasta kiinni. 

Tämän jutun ajattomuuteen vaikuttavat sekä sen elementit (kuvat, teksti) ja niiden kestävyys ajassa,

että sen taiton tilavuus. Sekä tietenkin se, että juttu esiintyy Kuukausiliitteessä, eli aikakauslehteen

verrattavassa kuukausittain ilmestyvässä julkaisussa, joten lehti ei aivan heti mene

paperinkeräykseen. Mielenkiintoista on sisällön epädramaattisuus: siinä ei ole firstness-uutiskuvan

kaltaista kuvaa eikä oikeastaan myöskään draaman kaarta noudattavaa tarinaa, on vain yksi

sisällöllinen vastakkainasettelu: ennen-nyt. Sitä toistavat sekä tekstit että kuvat.

4.2.3. Esimerkki 3: valokuvin kuvitettu kirja 

Esa Keron kirjoittama, Juha Seppävaaran valokuvin kuvitettu Matkakoti on 95-sivuinen,

kovakantinen kirja. Se sisältää 62 "puhdasta" kuvasivua ja 4 sivua, joilla pieni kuva on upotettu

tekstisivulle. Kuvat ovat pelkästään esineistä ja paikoista, ja kirjan aiheen mukaisesti liittyvät

matkakoteihin. Kaikilla kuvasivuilla on kuvatekstit, mutta tekstin seassa olevilla kuvilla ei. 
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Kuva 7. Matkakoti

Matkakoti sisältää julkaisufooruminsa, kirjan, puolesta  enemmän aikaa kuin analysoimani sanoma-

ja aikakauslehtijutut. Se elää pitempään ja kestää enemmän, sillä sen paperi on paksua ja kannet

kovat.

Matkakodin teksti on novellimaista, ja tarina on jaettu osiin, joita kuvat leikkaavat, ja nämä osiot on

otsikoitu. Tekstin fiktiivisyydestä kertoo paitsi sen kaunokirjallinen tyyli myös takakannen lause

"Matkakoti Turvala olisi voinut olla olemassa. Mutta luultavasti talo olisi jo hylätty tai otettu

muuhun käyttöön".  Takakannen teksti jatkuu kuitenkin: "Matkakoti, matkustajakoti, resandehem,

kaikki ne ovat huolestuttavaa vauhtia katoamassa", mikä kertoo siitä, että vaikka kirjan tarina on

fiktiivinen, se valjastetaan kertomaan tosielämästä kertovasta ilmiöstä eli matkakotien katoamisesta.

  

Kehyskertomus kulkee preesensissä. Tekstissä on paljon dialogia kahden fiktiivisen hahmon, Reijon

ja Raijan välillä. Kehyskertomukseen on kuitenkin upotettu paljon viittauksia menneisyyteen ja

tulevaisuuteen.

        Raijaa alkaa väsyttää. Pitäisi nukkua vähän, että jaksaa aamupalat ja ylipäätään
huomisen päivän. Aamupala oli äidin keksintöä. Mummo ei niihin ryhtynyt. Sanoi,
ettei pitänyt ruokalaa. Paitsi Tapsalle ja kumppaneille keitti kahvit ja leivät värkkäsi
viimeisen päälle.
        Vaan nuku siinä nyt kun ei Reijoa henno vielä lähettää Skodallaan kotiinsa. Eikä
se suostu tulemaan matkakotiin. 
        Raija ei tiedä itsekään, mikä Reijossa häntä niin viehättää. Ei se ole edes kaunis.
Ei se tyhmä ole eikä viisas. Herkkä se on ja hyvä. Jos Reijo häntä löisi, niin kyllä
sortuisi koko maailma.
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        Mutta syksyllä Raija lähtee. Ei hänestä ole mummiksi istumaan ja odottamaan.
Tämän matkakodin aika on ohi.

(s.64)

 

Matkakodin tekstiä on mielestäni paras analysoida kaunokirjallisen kertomuksen keinoin. Teksti on

pitempi kuin aikakaus- ja sanomalehden jutuissa. Teksti sisältää paljon ajallisia viittauksia, sillä

kertomus kulkee monella tasolla nykyhetken, menneen ajan ja tulevan välillä. 

Tarinan kokonaisaikaa on hankala määrittää, sillä viittaukset tulevaisuuteen ja menneisyyteen ovat

vailla tarkkoja määreitä, mutta voi päätellä tarinassa olevan viittauksia ainakin viisikymmentä

vuotta taaksepäin. Kehyskertomus kulkee preesensissä, mutta se katkeaa jatkuvasti viittauksilla

menneisyyteen ja tulevaisuuteen, mikä tapahtuu henkilöiden ajattelun ja puheen kautta.

Kehyskertomus kulkee kuitenkin lineaarisesti, siinä on alku ja loppu. 

Teksti leikkaantuu välillä joko yksittäisin kuvin tai kuvajatkumoin. Kuvajatkumoissa kuvia on

peräkkäin korkeintaan kolme. Kuvat ovat paikoista tai esineistä, eivätkä liity suoraan tekstin

kuvaamiin tilanteisiin muutoin kuin matkakoti-teemaltaan, sillä kaikki kuvat liittyvät Suomessa

oleviin matkakoteihin.

Kuvasivujen kuvatekstit hämärtävät rajaa toden ja fiktion välillä, sillä ne tuntuvat liittävän kuvat ei

tarinaan vaan todellisiin matkakoteihin: "Merellisiä avaimenperiä Hangossa", "Hämeenlinnan

rautatieaseman naapuri", "Raput Vammalassa". Vaikka Matkakoti on siis jollain tavalla fiktion ja

valokuvan yhdistävä teos, sen kuvakerronta ei oikeastaan kuvita itse tekstiä, vaan kertoo toista

tarinaa, dokumentaarisempaa, realistisempaa. Poikkeuksena on pieni kuva ennen itse tarinan alkua,

jonka kuvateksti on: "Dingo". Kuvassa on koira autossa. Myös Esa Keron tekstissä on koira

nimeltään Dingo, joka on koko kertomuksen ajan Reijon autossa. Dingo on ainoa kirjan hahmoista,

josta on valokuva. Koska muut kuvat teksteineen liittyvät todellisiin matkakoteihin, fiktiiviseksi

ajatellun Dingon ilmestyminen kuvana sekoittaa entisestään fiktion ja faktan rajaa. Onko tarina

sittenkin totta? 

Kuvat eivät kerro lineaarisesti etenevää tarinaa, vaan niistä muodostuu kolme ryhmää.

Ensimmäisessä ryhmässä on tosin vain kaksi kuvaa, ja siinä voi nähdä jonkinlaisen tarinan tai linkin

tarinaan: ennen itse tekstin alkua oleva kuva koirasta (kuvateksti "Dingo") ja tekstin loputtua kuva



67

matkalaukusta (kuvateksti "Tervetuloa uudelleen!") Ainakin kuvat seuraavat kirjoitettua tarinaa,

sillä alussa Dingo on vielä olemassa, samoin auto, lopussa Dingo kuolee ja Raija tekee kaupat

matkakodista – siis lähtee pois, mihin matkalaukun voi ajatella viittaavan. Näin tulkittuna tämän

klusterin voi lukea myös sekvenssinä. Muussa kuvituksessa on kaksi erityyppistä ryhmää: tekstin

yhteyteen upotetut kuvat (joissa ei ole kuvatekstejä) ja itsenäisillä sivuilla olevat kuvat (joihin

liitetyt kuvatekstit ovat realistisia).

Kuvat ja niiden asettelu eivät ole erityisen dynaamisia. Kuvat on otettu lähinnä

keskeisperspektiivistä, eikä niiden välillä ole yhteyttä. Ne on kuitenkin aseteltu aukeamille siinä

mielessä harmonisesti, että niiden vektorien suunnat, silloin kun sellaisia on, kääntyvät

pääsääntöisesti aukeaman sisälle, jolloin aukeama säilyy "ehjänä" eivätkä kuvat karkaa sivuilta.

Samanlainen suljettu kuvio löytyy koko kirjan kuvanarraatiosta: alussa vektorit suuntautuvat

vasemmalta oikealle kuin lineaariseen kulkuun ohjaten, lopussa suunta on toisinpäin, ympyrä

sulkeutuu. 

Kuvat voi myös jakaa pienempiin ryhmiin niiden teeman kautta: kuvat huoneista sisältä, kuvat

matkakodeista ulkoapäin, kuvat portaista, kuvat yksityiskohdista (avain, wc:n lukko, lämpömittari,

taulu, jne). Kaikki viittaussuhteet kuvien välillä ovat sattumanvaraisia, eivätkä kuvat tunnu

kommunikoivan toistensa kanssa. Tähän vaikuttaa tyhjän tilan käyttö kuvien eristäjinä – ne eivät

koskaan kosketa toisiaan, vaan valkoinen reunustaa ne ja eristää ne omille sivuilleen. Tähän

vaikuttavat myös kuvatekstit: mielestäni kuvatekstit rajoittavat tässä tapauksessa kirjan vaellustilaa,

sillä kuvien ei anneta vaikuttaa fiktiivisen tekstin kanssa suoraan, vaan ne nimetään ja valjastetaan

rajoittavasti, joten mielikuvitukselle jää vähemmän tilaa. Jos kuville olisi annettu vapaus, niiden

potentiaaliset aikatilat olisivat laajentuneet ja niiden interaktio tekstin kanssa olisi mielestäni

toiminut paremmin. Johtuneeko kirjan kahtiajakautuneesta luonteesta,  että kuvat on haluttu pitää

reaalimaailmaan sidottuina samalla tavalla kuin teksti liitetään takakannessa reaalimaailman

ilmiöön? 

Matkakoti on hybridi, sillä se yhdistää kaunokirjallisen tekstin ja jonkinlaisen dokumentoivan

pyrkimyksen. Se ei ole reportaasi, enkä nimittäisi sitä myöskään kuvaesseeksi. Tekstistä löytyvä

jännitys ei löydy kuvista. Kuvajatkumot kyllä katkaisevat tekstin ja näin rytmittävät sitä, mutta

taitollisesti Matkakodissa ei mielestäni ole täysin hyödynnetty kirjan formaatin mahdollisuuksia

tekstin ja kuvien interaktioon, vaikka se olisi tällä tekstillä ja näillä kuvilla ollut mahdollista

toisenlaisen taiton avulla.
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4.2.4. Yhteenveto esimerkkitapauksista

Esimerkkitapauksiksi valitsemani reportaasit sanoma- ja aikakauslehdissä sekä kuvakertomus

kirjassa poikkeavat ajallisuudeltaan toisistaan osin oletetuilla tavoilla. Rajat eivät kuitenkaan ole

aivan selviä. Kaikkein selvin asia liittyy julkaisufoorumin kestoon ajassa ja sen sallimaan tilaan, ja

voikin sanoa, että osa sisältöjen ajoista on julkaisuformaatin lainalaisuuksien pakottamia.

Sanomalehden uutisreportaasin kesto on formaatin puolesta päivä (seuraava lehti ilmestyy

seuraavana päivänä). Esimerkkijuttuni tekstin aika tiivistyy otsikon ja kerronnan väliseen eroon:

otsikko viittaa kerran tapahtuneeseen, menneeseen tapahtumaan, ja näin ollen sen oletetaan

kertovan lähimenneisyydestä, edellisestä päivästä - sillä jos se kertoisi vaikkapa edellisestä viikosta,

uutinen ei olisi uusi. Jutun teksti sen sijaan on ajoittain jopa proosallista, ja se kulkee preesensissä.

Tässä näkyy reportaasille sallittu, uutista laajempi ilmaisun vapaus, joka kuitenkin sekoittuu

uutisjournalismin vaateeseen ajankohtaisuudesta ja dramaattisuudesta. Tarinan aika koostuu ajasta,

jonka toimittaja vietti paikan päällä, taustatiedoista, jotka kattavat yhden vuoden jakson, ja niiden

yhdistämisestä dramaattisesti kertomukseksi, joissa toimijat pääsevät ääneen sitaattien kautta.

 

Kuvallisesti ja sommittelun kannalta jutussa on saatu aikaan dynamiikkaa. Reportaasin teksti

sisältää poeettisia kuvia – kuvailua, eläytymistä. Kuvien kohdalla vapaata assosiaatiota rajoittavat

määrittelevät kuvatekstit ja kuvien yllätyksettömyys: ne kertovat samaa tarinaa, mutta antavat

lisätietoja siitä, miltä kuvailtu näytti. Kuvien ottamisen aika on todennäköisesti sama kuin jutun

kirjoittamisen aika, eli vanhoja kuvia ei ole käytetty.

Verrattuna Kuukausiliitteen kuvareportaasiin sanomalehden kuvareportaasin teksti sisälsi

pienemmän aikaperspektiivikaistaleen. Kuukausiliitteen reportaasin tekstin aika taas oli hyvin

kerrostunutta, ja siinä riitti aikaa 1400-luvulta tähän päivään. Samoin sen kuvat olivat eri ajoilta, tai

näin ainakin niiden sisältö ja asettelu antoi olettaa. Poeettisia kuvia tekstissä oli yhtä lailla kuin

sanomalehden reportaasin tekstissäkin, mutta kuvakerronnassa ja elementtien interaktiossa niitä

syntyi enemmän. Kuvakerronnan voisi jopa sanoa perustuvan poeettisiin kuviin. Kuvatekstien

puuttuminen korostaa kuvien mystisyyttä, ja se, ettei niiden ottamisen ajankohtaakaan kerrota,

pistää lukija-katsojan arvailemaan ja kuvittelemaan. 

Aikakauslehteen verrattavan Kuukausiliitteen reportaasi oli pitempi kuin sanomalehden ja
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lineaarisempi taitollisesti, minkä katson etupäässä julkaisufoorumin määräämäksi seikaksi. Siinä oli

huomattavasti enemmän tyhjää tilaa, mihin pätee sama perustelu. Lineaarisuus ei sen sijaan päde

tekstiin eikä kuvakertomukseen kokonaisuutena – valitsemani kuvareportaasi on mielestäni

harvinaisen epälineaarinen ja vailla lopun odotukseen perustuvaa dramatiikkaa. 

Vaikka Kuukausiliitteen reportaasi sisältää paljon aikakerrostumia, se on yhä ajankohtainen ja

todellisuuteen sitoutunut, joten reportaasin määritelmä sopii siihen tässä mielessä. Kolmas

analyysini kohde, valokuvakirja, sen sijaan on sitoutunut todellisuuteen enää osittain.

Todellisuuteen ja ajankohtaiseen aiheeseen eli matkakotien katoamiseen sen tuovat kuvat, joihin

liittyy kuvatekstejä, teksti sen sijaan tarjoaa paon todellisuudesta fiktion keinoin. 

Kirja formaattina kestää pidempään ajassa kuin aikakauslehti ja sanomalehti, ja se sallii pidemmän

tekstin ja enemmän kuvia. Sen tekeminen vie eniten aikaa. Se voi myös toimia hyvin erilaisen

sisällön foorumina. Tarkastelemassani tapauksessa itse tarina on kaunokirjallinen ja ilmeisen

fiktiivinen. Sen sisältämää aikaa on hankalampi määrittää, sillä viittaukset tulevaisuuteen ja

menneisyyteen ovat vailla tarkkoja määreitä, mutta voi päätellä tarinassa olevan viittauksia

kymmeniä vuosia taaksepäin. Kehyskertomus kulkee kuitenkin lineaarisesti, siinä on alku ja loppu. 

Matkakoti-kirjan kuvat voisivat tarjota poeettisten kuvien potentiaalin, mutta tätä mahdollisuutta

vähentävät kuvatekstit ja se, että ne on eristetty toisistaan valkoisella tilalla. Tyhjä tila voi antaa

kuvakerronnalle rytmiä, mutta tässä tapauksessa se eristää kuvat toisistaan, sillä sitä ei ole käytetty

tilallis-ajallisena elementtinä. Mielestäni tarkastelemani aikakauslehden reportaasin

kuvakerronnassa on tämän kirjan kuvakerrontaan verrattuna enemmän vaellustilaa ja ajallista

kerrostumaa, vaikka kirjan tarjoama fyysinen tila onkin huomattavasti suurempi. 

Analysoimassani kirjassa moniulotteinen aika on sidottu draaman kaarta noudattavaan

kertomukseen enemmän kuin aikakauslehden esimerkkitapauksessa. Aikakauslehden

kuvareportaasissa aika esiintyy historiallisina tosiasioina ja tosina sitaatteina, kirjassa tosiasiat ja

sitaatit ovat fiktiota. Kyseessä on ero suhteessa ulkoiseen todellisuuteen: kirjan teksti tarjoaa paon

pois nykytodellisuudesta, aikakauslehden teksti rikastaa kuvaamme nykytodellisuudesta

historiallisessa kontekstissa. Funktiot ovat erilaisia, mutta tämä ei näy niiden aikarakenteissa.

Aikakauslehden reportaasin teksti sisältää jopa enemmän aikaa historiallisella jatkumolla kuin

kirjan kertomus, ja samaa voi sanoa aikakauslehden reportaasin kuvista.
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Loppujen lopuksi kuvareportaasi aikakauslehdessä ja kuvakertomus kirjassa eivät ajallisuuden

näkökulmasta välttämättä poikkea sisällöllisesti toisistaan kovin paljoa. Ne sisältävät aikaa eri

tavoin ja niiden sisältämä aika on erilaista, sillä kirjassa aika kuvaa fiktiivistä (vaikkakin

mahdollista) maailmaa ja lehdessä reaalista maailmaa. Kirjakin on kuitenkin osin sitoutunut

todellisen ilmiön raportointiin, ja se tekee sen valokuvin. Jos kirja olisi kuvitettu piirroksin, sen

suhde ulkoiseen todellisuuteen olisi paljon tulkinnanvaraisempi. Tässä näkyy tapamme nähdä

valokuva jälkenä todellisuudesta. Se, että kuvat on selitetty sanoin vain vahvistaa tätä ajattelua.

Kuten todettu, esimerkkireportaasini aikakauslehdessä oli kuvallisesti "vallankumouksellisempi"

kuin kirja. Kirja oli poikkeava siinä mielessä, että siinä fiktio yhdistyi valokuvaan.

Selkein ero ajallisuudessa on sanomalehden kuvareportaasissa verrattuna kahteen muuhun

tarkastelemaani konstruktioon. Tilan vähyys, reportaasin sisältämän ajan suppeus ja kuvakerronnan

ennalta-arvattavuus sekä kuvien ottamisen ajan kapeus ja niiden leimaaminen sanoin tekevät

sanomalehden reportaasin tila-ajasta suppeamman kuin analysoimieni aikakauslehden ja kirjan

tapauksissa. 

Yhteistä lehtijutuille oli, että niiden tarinassa ei ollut selkeää draaman kaarta. Uutismaista

tärkeysjärjestyksessä rakentamista ei myöskään ollut kummassakaan kuin otsikoissa, joista

sanomalehden otsikko oli informatiivisempi ja dynaamisempi. Kirjan otsikko oli lyhyt ja

epädynaaminen: "Matkakoti", ja sen tekstirakenteesta oli löydettävissä draaman kaari. 

Missään kolmesta tapauksesta kuvakerronta ei perustunut draamalliseen kertomukseen, jossa

mennään ristiriitaisuuksien kautta kohti loppuratkaisua. Luulen sen johtuvan siitä, että en valinnut

tarkasteltavaksi sellaisia kokonaisuuksia, joissa kuvakerronta perustuisi ihmiskasvoihin, vaan

halusin tarkastella nimenomaan paikkojen avulla kuvitettuja kokonaisuuksia. Oletustani puoltaisi

se, että kuvakerronnaltaan kaikkein dynaamisin ja toiminnallisin oli sanomalehden reportaasi, jonka

pääkuvassa oli toimijoita. Vaikka Kress & van Leeuwen pitävät vektorien suuntia verbin

vastikkeena, elottomien paikkojen toisiinsa heijastamat suunnat eivät tunnu vaikuttavan yhtä

ilmiselvällä tavalla toiminnallisilta. 

Vaikka analyysin kohteita oli niin vähän, että niistä ei voi vetää yleispäteviä johtopäätöksiä, ne

puoltavat lähtökohtaani, että julkaisufoorumi vaikuttaa kuvakertomuksen aikaan määräämällä sen

tilan ja pituuden. Julkaisufoorumin sosiaalinen funktio vaikuttaa ainakin jossain määrin sisällön

ajallisuuteen. Aikakauslehdessä julkaistu kuvareportaasi voi saada vapauksia ajankohtaisuuden
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vaatimuksista, eikä sen tarvitse noudattaa (ainakaan tiukasti) draaman kaarta eikä uutisen kärjellään

seisovan kolmion mallia kuvissa eikä tekstissä, mutta se joutuu kuitenkin palvelemaan

tiedonvälitystä.

Poeettinen tila on mahdollinen sekä sanomalehden että aikakauslehden kuvajournalistisissa

kokonaisuuksia, mutta näyttää siltä, että sille on enemmän "tilaa" aikakauslehdessä. Tämä johtunee

kahdesta seikasta: aikakauslehdessä fyysistä tilaa on enemmän, joten aikakauslehdessä on

mahdollista hyödyntää tyhjän tilan antamaa hiljaisuutta, ja ajankohtaisuuksista riippumatonta tilaa

on enemmän, sillä lehden elinkaari on pidempi. 

Kirja on julkaisufoorumina kaikkein kestävin ajassa, mikä ei välttämättä tarkoita sen sisällön olevan

ajattomampaa kuin aikakauslehden. Kirjan sosiaalinen funktio sallii fiktiivisen tekstin, jolloin sen

ajankohtaisuuksista riippuvaisuus pienenee ja sen tarjoama mielikuvituksen tila lisääntyy. Fiktion

kohdalla mielikuvituksen tila on joko ohjattu kirjoittajan kautta tai se syntyy lukija-katselijasta

itsestään  – siihen kannustavia kuvia kutsun poeettisiksi kuviksi. 

Valokuvan käyttö kuvituskuvana kirjassa on altis liittämään kirjaan reaalisen leiman samalla tavalla

kuin se lehdissäkin tekee, varsinkin jos reaalimaailmaan viittaava kuvateksti ohjaa kuvan näkemistä,

mutta aikakauslehden esimerkki osoittaa yhden tavan luoda valokuvin poeettisia kuvia. 
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5. Boris–teososio

5.1 Boriksen tekemisen taustat ja tekoprosessi

Venus en visite vous m’avez à peine regardée
Et vous direz plus tard que vous me connaissez
Seuls peuvent connaître les secrèts d’une ville 
Les vrais prénoms de sa beauté
Ceux qui lui donnent leurs pas sans compter.

Ainsi parle la ville aux touristes pressés

.

Tässä Jacques Prévertin (1999) runossa kaupunki sanoo kiireisille turisteille, ettei nopealla

vierailulla voi oppia tuntemaan kaupunkia. Vain ne, jotka laskematta askeliaan antautuvat

kaupungille, voivat tuntea sen salaisuudet. Löysin tekstin talvella 2003 marseillelaisesta

antikvariaatista penkoessani erilaisia valokuvakirjoja. Prévertin Charmes de Londres –kirja on

kuvitettu Izis Bidermanaksen kuvin. Lontoosta otettujen valokuvien päälle Bidermanas on

yhdistänyt erilaisia piirrettyjä hahmoja. Olin jo aloittanut kävelyn ja tarinoiden etsimisen Marseillen

kaupungissa, johon olin muuttanut keväällä 2002. 

5.1.1 Ensimmäinen idea: ajaton valokuvareportaasi

Alkuperäinen ajatukseni oli tehdä määräämättömän pitkältä matkaltani kuvareportaasi, tai edes

jonkinlainen kuvakertomus, joka rikkoisi journalismin rajoja, mutta olisi kuitenkin vielä genreen

sovellettavissa. Halusin tehdä jonkinlaista ajatonta journalismia, joka ei leimaisi ketään eikä

sisältäisi helppoja luokkia.

Olen ollut töissä sanomalehdissä ja valokuvannut eri lehtiin, ja huomannut, että journalismissa

minua haittaa asioiden hätäisyys, se, että sekä tekijällä että lukijalla on aina kiire - kiire tehdä nopea

ja tiivis, dramaattinen juttu tai lukea jokaisen päivän lehdet, tietää kaikki. Aikaa pitempien

prosessien seuraamiseen ei tunnu löytyvän. Lehtien lukeminenkin alkoi tuntua hätäilyyn

kannustavalta, kun taas kirjojen lukeminen ja katselu tuntui rauhoittavalta. 

Ajattomuuden ideaan minua inspiroi Stewart Brandin kirja The Clock of the Long Now (1999), joka

kertoo ideasta rakentaa lyhytnäköistä nykyisyyttä vastaan rauhoittava symboli, the Millenium Clock
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- suuri kello, joka on suunniteltu kestämään seuraavat 10 000 vuotta. Kello tikittäisi kerran

vuodessa, löisi kerran vuosisadassa ja kukkuisi joka vuosituhat. Kellosta, tarpeeksi vaikuttavana ja

hyvin suunniteltuna, tulisi syvän ajan ikoni ihmisille.  Se olisi maailman hitain tietokone, jonka

toimintaperiaatteen tulisi olla helposti selvitettävissä, jonka tärkein ominaisuus olisi kestävyys,

jonka tulisi olla ylläpidettävissä ja parannettavissa jopa pronssiajan tekniikalla, ja jonka muotoilu

olisi mahdollista toteuttaa niin pienoiskoossa kuin monumentin kokoisena. (Ks.

http://www.longnow.org/)  

The Clock of the Long Now-säätiön ajatus on, että tällaisia pitkän ajan suunnitelmia tarvitaan

rauhoittamaan yhä kutistuvassa nyt-hetkessä rimpuilevia ihmisiä, osoittamaan, että aikaa on ollut

ennenkin ja on jälkeenkin, sillä Brandin mukaan meitä leimaa kuumeinen nykyhetkeen tarttuminen

ja samalla nyt-hetken kapeneminen. 

Ajattelin journalismin kaipaavan tällaisia pitkän ajan ikoneita, sillä journalismiin liitetty

ajankohtaisuuden vaatimus sekä alituinen materiaalin tulva luo mielestäni myöskin hyvin kapeaa

aikahorisonttia, joka harvoin antaa tilaa huoahtaa. Journalismin tarvitsee aina ruokkia itseään

ajankohtaisuuksilla, mutta vastaavasti julkkiksen elämä on lyhyt ja uutiset unohtuvat nopeasti. 

Työni teososuudessa halusin väistää journalismissa minua häiritsevät kaksi asiaa, jotka ovat 

• ajankohtaisuuden vaatimus
• ihmisen leimaaminen kuvin ja tekstein

Tavoitteeni oli tehdä sellainen reportaasi, joka olisi ajaton ainakin neljällä tavalla:

• se ei olisi riippuvainen ajankohtaisuuksista
• se kestäisi fyysisesti ajan kulutusta enemmän kuin esimerkiksi päivälehden

artikkeli 
• sen elementit (valokuvat ja teksti sekä niiden asettelu tilaan) sisältäisivät

paljon aikaa 
• sen tekemiseen olisi käytetty paljon aikaa

 

Toinen tavoitteeni oli olla esittämättä ihmistä kuvaansa tai toimittajan ääneen liitettynä. 

Alun perin ajattelin tehdä sellaista kuvajournalismia, joka kertoisi paikkojen sisältämistä erilaisista

ajoista. Ajattelin ottaa kuvia pelkästään paikoista, ja kerätä ihmisten niihin liittyviä muistoja
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kertomuksiksi. Kertomukset olisivat tosia (tai niin tosia kuin mahdollista: todella tarkoitan sitä, että

en itse olisi keksinyt niitä), eikä niiden kirjoittamisessa olisi käytetty toimittajan väliin tulevaa

ääntä. Näin voisin tehdä journalistisen kuvakertomuksen, joka sisältäisi laajasti aikaa (muistot

voisivat olla kymmenien vuosien takaa tai aivan lähimenneisyydestä), ja joka ei aiheuttaisi minulle

totuudenmukaisuuden ja ihmisen kuvaamisen ongelmaa. Tosin jo syksyllä 2002 meille elektronisen

kuvajournalismin opiskelijoille pitämässään reportaasityöpajassa toimittaja-kuvaajapari Ilkka

Malmberg ja Markus Jokela korostivat, että  reportaasin on oltava dramaattinen ja aikaansa

sidoksissa. Tajusin siinä vaiheessa, kun esittelin ajatuksen reportaasityöpajan vetäjille, että se ei

olisi hyvä kuvareportaasi, tuskin kuvareportaasi laisinkaan. 

5.1.2. Vaellus kaupungissa

Marseillessa minulla oli kerrankin aikaa ajatella ja tehdä asioita. Otin kuvia ja keräilin tarinoita

paperille. Pyrkiessäni tekemään ajatonta journalismia jouduin ahdistuksen valtaan. Journalistinen

tila ei mitenkään tuntunut rauhoittavalta, vaan pikemminkin hätäilevään kairoksen aikaan

kannustavalta. Parin kuukauden ajan kävelin kaupunkia läpi ja etsin ja löysin minua inspiroivia

paikkoja. Kuuntelin ihmisten puhetta, elämänpiirini sisä- ja ulkopuolelta, ja näistä elementeistä

käsin aloin kirjoittaa ja kuvata lisää. Alun perin tarkoitukseni oli tosiaankin pysyä todessa, eli

siteerata ja kertoa eri tavalla kuin totuttu asioita, jotka oikeasti on sanottu tai tapahtunut.

Alkuperäiseen ajatukseeni liittyi tavoite kuvittaa juttu vain paikkojen kuvilla, eikä tuoda yhtään

ihmiskasvoa juttuun, vaikka ihmisten ääni kuuluisikin tekstissä. 

Työmetodini oli kävely ja kuuntelu. Vaeltelin ympäriinsä vailla sen erityisempää päämäärää,

kameran ja muistiinpanovihkon kanssa. En usko, että vaelteluun sinänsä tarvitaan kovin eksoottisia

paikkoja, vaan siihen tarvitaan vaeltajan asenne: nähdä olioiden yksityiskohtaisuus ja

samanaikaisesti niiden vieraus: tutkiskellen kuljeskella. Mielen kerroksissa käveleskely tai paikoissa

haahuilu, vastaanottavaisena ja rauhallisena, vastaa minulle hidasta matkustelua, josta valovauhdin

huuma ei ole saanut vielä otetta. Silloin kun se onnistuu, ja uudessa paikassa se tuntui onnistuvan.

Ajattelen tämänkaltaisen vaeltelun sijoittuvan eräänlaiseen aina ja kaikkialla läsnäolevaan,

epälineaariseen ja lempeään tila-aikaan.

Samaan aikaan luin kirjoja ajan, paikan, valokuvan ja tekstin eri teorioista. Nämä kaksi erilaista

vaeltelua, käytännön työn ja sen teorian tekeminen, ovat kuitenkin olleet samaa hahmottamisen

prosessia. 
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Samalla kun kävelin kaupungissa, mietin tarinoita: mitä täällä on tapahtunut, minkälaisia muistoja

tällä paikalla on. Kuvattavat paikat ja esineet herättivät tarinoita ja tarinat antoivat paikoille

vaihtoehtoisia menneisyyksiä. Minulla oli ympärilläni sekä aikaa että fyysisen kaupungin tarjoama

vaellustila, joissa oma mieleni sai ryntäillä mielikuvasta toiseen. Myös paikoissa oikeasti tapahtuvat

asiat toivat tarinoita. Muun muassa nimi Boris tuli esille kun eräällä kuvaamallani rannalla kaikki

tuntuivat tuntevan Boriksen paitsi minä. Tapasinkin erään, mutta hän ei ollutkaan toisten tuntema

Boris vaan joku toinen Boris. Tästä lähti Boriksen tarina. Myös Marseillessa tapaamani ihmiset

antoivat minulle tarinan aiheita. Mutta heidän persoonansa jätin rauhaan, en naulinnut heistä ketään

tarinaani kuvalla tai nimellä. Revin seiniltä myös paperia, julisteenpaloja, kirjaimia, tietämättä mitä

niillä tekisin.

5.1.3. Valokuvareportaasista verkkoteokseen

Yrittäessäni tehdä kuvista ja tekstistä kokonaisuutta, jota voisin kuvitella tarjoavani jollekin

lehdelle, tajusin tilanteen mahdottomuuden. Ajattomuus on journalismin ajankohtaisuuden

vaatimuksen vastakohta. Minua pidettäisiin vähintäänkin omituisena, kukaan ei varmasti ostaisi

juttujani. Päädyin sulkemaan pois niin sanomalehden kuin aikakauslehdenkin hahmottumassa

olevan työni tilaksi. Päädyin myös hautaaman idean sen journalistista siteistä ylipäätään, tajutessani

teorioidenkin kautta, että journalismi, joka ei perustu ajankohtaisuuteen eikä esitä yleistä asiaa

yksityistapauksen kautta on määritelmällisesti huonoa journalismia. Mietittyäni, mikä voisi olla

sopivan ”ajaton” tila valokuvasta ja tekstistä rakennetulle tarinalleni, ajattelin ensin luoda

elementeistäni verkkotarinan. 

Ajattelin, että kenties hypertodellisuuden epälineaarisuus voi olla luonnollisempi ympäristö

ihmiselle kuin lehden ja kirjan lineaarisesti järjestelty maailma. Kenties eetterin arkkitehtuuri antaa

vaeltajalle enemmän tilaa kuin tiukan lineaarisen rationalismin aikaan rakennettu funktionaalinen

betoniviidakko. 

Löysin kolme verkkoteosta, joissa kaupunki on esitetty muistojen tai mielikuvien kautta. Vuoden

2002 Mindtrek-uusmediakilpailuun osallistunut Mindmapcities Tampere (osoite oli

http://www.mindmapcities.net/tampere, josta sitä ei kuitenkaan enää keväällä 2005 löydy) tutkii

kaupungeista muodostuvia mielikuvakarttoja. Fyysisten karttojen lisäksi ihmiset muodostavat

kaupungeista yksilöllisiä mielikuvakarttoja, mind mapeja. Yleisöllä on mahdollisuus osallistua
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teokseen tekemiseen täyttämällä netissä oman mielikuvakarttansa kaupungista. Tässä teoksessa

käyttöliittymänä on Tampereen kartta, josta klikkaamalla pääsee lukemaan toisten ihmisten muistoja

tai lisäämään omia. Käyttöliittymä on visuaalisuuteen nojaava. 

Samaa paikkoihin liittyvien mielikuvien ja muistojen teemaa aukaisee Maarit Fabritiuksen

Katumuisti-lopputyö (http://www.katumuisti.net). Se keskittyy Helsingin kaupungin muistoihin.

Käyttöliittymänä on jälleen kartta. Kartalta pääsee kuuntelemaan helsinkiläisten muistoja eri

vuosikymmeniltä ja eri kaupunginosista. Johdannossa kerrotaan näin: 

Katumuisti  on helsinkiläisiin tositarinoihin muistolaattojen ja matkapuhelimen avulla
syventyvä dokumentaarinen teos. Se sijoittui hajautetusti ympäri Helsingin katuja
kesäkuusta syyskuuhun 2000. Projekti keräsi syksystä -99 lähtien helsinkiläisten
elämään liittyviä paikkasidonnaisia muistoja. Oman muistonsa saattoi lahjoittaa joko
projektin puhelinvastaajan tai projektin www-sivujen kautta. Projektille lähetettiin noin
300 erilaista muistoa, joista 50 valittiin osaksi tuotantoa. Jokaisesta valitusta tarinasta
muokattiin omalla puhelinnumerolla ja tarinaan liittyvällä kuvituksella varustettu
muistolaatta. Laatat sijoitettiin kunkin 50 tarinan tapahtumapaikalle ympäri Helsingin
katuja. Kiinnostuessaan laatasta ohikulkija saattoi soittaa kännykällään laatan
puhelinnumeroon ja kuulla paikkaan liittyvän tarinan. Yhdistettynä muistolaatan kuvat,
puhelimesta kuuluva tarina ja itse paikka tarjosivat arjen keskelle pienen aikamatkan
menneisyyteen.

Erona Mindmapcities Tampereeseen Katumuistissa katsoja ei voi enää vaikuttaa sisältöön. Kyseessä

ei ole enää foorumi, vaan suljettu taideteos, jota voimme tutkiskella. Katumuisti on kuitenkin myös

dokumentti. Katumuistissa on myös valokuvia menneiltä ajoilta, mikä tekee siitä vielä enemmän

dokumentaarisen oloisen. 

Kaikille avoin Journal Intime Collective –portaali (http://www.ejic.com/) keskittyy keräämään

tarinoita valituista kaupungeista. Kuka tahansa voi lähettää sivustolle pienen tekstin liittyen

johonkin kaupungin paikkaan. Tekstit voivat olla dialogeja, kuvauksia, kertomuksia, muistoja...

ainoa kriteeri on niiden liittyminen paikkaan. Vaikka sivuille voi lähettää kuviakin, tekstit ja kuvat

ovat kuitenkin erillään, ja pääpaino on teksteissä. 

Näiden teosten kohdalla ei enää puhuta journalismista. Niiden ajattomuus on kuitenkin

kyseenalaista. Ne sisältävät paljon aikaa sisällöllisesti. Sen sijaan niiden julkaisupaikka, verkko, on

omassa aikasuhteessaan omalaatuinen. Sen aika sallii hypertekstuaalisuuden ja sirkulaarisuuden

teoksen rakenteessa, ja antaa lukija-katsojalle vapauden vaeltaa. Mutta häiritsevätkö liiat valinnan

mahdollisuudet vaeltajan vaatimaa vapaata mieltä ja kiireettömyyttä? 
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Tietokoneen ruudulla vaeltaessani nykyhetki venyy omituisen ajattomaksi, mutta ei kuitenkaan

levolliseksi. En tunne kulkevani, vaan olevani paikallaan ja jonkinlaisessa hypnoosissa. Paul Virilio

(1995) sanoo maailmamme unohtaneen kulun olemassaolon. Tuo alkuperäinen nomadi, hän

kirjoittaa, tuo sieltä tänne ja paikasta toiseen liikkuva trajektivinen olento, ei löydä enää paikkaansa

subjektiivisen ja objektiivisen välillä. (Emt., 48):

Alkuperäisen nomadin maailmassa kulku vallitsee, mutta maailmassa jossa vain
saavutaan, selviää paikallaanpysyjä, tuo urbaani siviili. Urbaani ihminen on
teknologioiden liikuntavammauttama ja kauempana maantieteellisesti lähellä olevista
naapureistaan kuin jossain kaukana etäläsnäolevista olioista. Nomadien kulkemisen taito
on saastunut siinä missä maantieteellisen ympäristön jatkuva kutistuminen on
vammauttanut ihmisen yhteen paikkaan. 

Virilion mukaan maailman aika ja perspektiivi kutistuvat etäläsnäolon myötä silmänräpäykselliseksi

dromologiseksi ajaksi (emt., 143):

Viestintäteknologioiden loputon päivä valaisee silmänräpäyksessä todellisuuden ja
jättää varjoonsa tapahtumien peräkkäisyyden totunnaisen merkityksen. Tapahtumasarjat
menettävät hiljalleen kaiken muistiteknisen arvonsa ajanhäikäisevän hyperkeskuksen
hyväksi. Tästä seurauksena kronologinen peräkkäisyyksien aika häviää
silmänräpäyksellisen ja kronoskoopisen valottumisajan tieltä. (emt. 143)

Multimediateoksen ajattomuus voi olla näennäistä myös fyysisen kestävyyden mielessä.

Digitaalisilla medioilla on joitain kuolemattomuuden tunnusmerkkejä, kuten bittisysteemin selkeys

ja kaikkialle sopivuus, sen luotettavuus ja halpuus. Informaatiota voi pakata pieneen tilaan

ennätyksellisen paljon, mutta erilaisten yhä kätevämpien, kevyempien ja monikäyttöisimpien

laitteiden ja formaattien yhteinen ominaisuus on, että niiden ikä ei ole erityisen pitkä. Sovellukset,

ohjelmointikielet ja koneet kehittyvät ja vanhenevat ja katoavat nopenevalla vauhdilla. Jo nyt

vanhojen tiedostojen tai edesmenneiden pelien avaamiseen vaadittavaa teknistä laitetta on vaikea

löytää. Ilman ”the long now -ajattelun” apua kuolemattomien nettisivujemme linkit muuttuvat

kodittomiksi viittauksiksi ilman verkkoa, ja yhteiskunnan toimijoista jää vähän jälkiä, sillä ne ovat

nojanneet systeemeihin, joiden jäljittäminen on miltei mahdotonta. Verkkoarkkitehtuurin

katoavaisuudesta hyvä esimerkki on Mindmapcities-teos, joka ei enää löydy paikasta, jossa se kaksi

vuotta sitten oli.

Nämä pessimissävytteiset näkemykset hypermedian ajallisuudesta eivät tarkoita sitä, että en uskoisi
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sen mahdollisuuksiin. Ajattelen verkon todella mahdollistavan uusien aikasuhteiden ja tilojen

luomisen, ja uskon, että niiden tutkiminen olisi mielenkiintoista, vaikka digitaalisen ajan

rakennelmat usein ovat katoavaa arkkitehtuuria. Kuvaa ja tekstiä sisältävän verkkoteoksen

arkkitehtuurissa vaeltelun tekee erilaiseksi myös kuvaruudun välipinta. Itse teos ei enää ole

fyysinen, kädessä pidettävä objekti. 

Lopullisesti hylkäsin verkon julkaisufoorumina siinä vaiheessa, kun yritin siirtää kertomustani

verkkoon sopivaan muotoon. Muutaman kuukauden kestänyt vaellukseni kaupungissa oli tuottanut

jo minulle ison kasan kuvia ja tarinoita. Kuvat olivat lähinnä paikoista ja esineistä, mutta joukkoon

joutui myös muutama piirros ja seinältä revitty juliste, sekä pari kollaasia, joissa yhdistin kaikkia

näitä elementtejä. Teksti oli venynyt venymistään, ja yhdistellessäni sitä kuviin syntyi lisää tarinoita,

joita kirjoitin koko ajan. Kokeiltuani siirtää tekstiä verkkoon huomasin, että kirjoittamani noin 40

A4::sta tekstiä olisi muodostanut liian monisivuisen kokonaisuuden; teksti olisi paloiteltava satoihin

osiin, enkä usko kenenkään virtuaalivaeltelijan jaksavan sellaista määrää läpikäydä herpaantumatta. 

Tein saman havainnon kuin Niclas Koski ja Anni Kämäräinen (1999) Tehtaan kuolema –

multimediateosta tehdessään: multimediaa hyödyntävä hypermediateos todellakin vaatii erilaista

tekstiä kuin painettu lehti. Koski ja Kämäräinen esittävät perinteisen, painetun tekstin ja verkon

mahdollistaman tai edellyttämän tekstin eroiksi ainakin multimediallisen tekstin epälineaarisuuden

sekä interaktiivisuuden. He määrittelevät tekstin vuorovaikutteisen muodon levottomaksi tekstiksi,

jolla he tarkoittavat ”tekstiä, jota ei varsinaisesti ole olemassa, ennen kuin lukija ’käyttää’ sitä”

(emt., 92). Kämäräinen (emt., 82) havaitsi myös verkkoteokseen tekstiä kirjoittaessaan, että vaikka

verkkoteoksessa tekstille riittää tilaa periaatteessa loputtomasti, runo tai aforismi on

hypermediaadiselle kokonaisuudelle sopiva tekstimuoto. 

Lisäksi oma tekstini oli menettänyt yhteytensä todellisuuteen, niin ettei tekstiä ei voinut enää kutsua

ajankohtaiseksi, ei dokumentaariseksi eikä journalistiseksi. Journalismin aikamaailma,

dramaattisuuden ja objektiivisuuden vaatimus olivat liian suuri este, sillä kirjoitukseni oli jo

luisunut täysin fiktion puolelle. 
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5.1.4. Lopullinen teos: valokuvaromaani

Tekstin pituuden ja kuvien runsauden sekä edellä kuvailemieni prosessien päätteeksi tulin siihen

tulokseen, että paras julkaisufoorumi materiaalilleni olisi kirja. Ryhdyin hakemaan muita valokuvin

kuvitettuja fiktiivisiä kirjoja, ja huomasin niitä olevan kovin vähän. Ranskasta löysin kolme

esimerkkiä: André Bretonin Nadian, Frédéric Héritierin Les Mains Douces'n ja Laurent la Carten

Frontière'n. Näitä kaikkia voi kutsua taiteilijakirjoiksi. Taiteilijakirja on yksi visuaalisen kirjan

muodoista. Eskola (2003, 68) määrittelee sen seuraavasti: ”Usein pienenä painoksena leviävä kirja,

joka heijastelee tekijänsä ilmaisullisia ambitioita. Kirjan uusi hahmo, jossa kirjan luonnetta

tulkitaan luovasti”.

Päätettyäni julkaisufoorumin oli edessä visuaalisen sommittelun suunnittelu, joka vei paljon aikaa.

Tekstin lopun kirjoitin vasta myöhemmin, mutta muuten teksti oli suurimmaksi osaksi valmis. Sen

sijaan kuvien paikkojen löytäminen vaati kokeilua ja kysymyksien asettelua. Missä on niiden paikka

suhteessa tarinaan, toisiinsa, kokonaisuuden rytmiin? Samassa vaiheessa valitsin myös tekstityypin

ja kirjan koon. 

Kun taittosuunnitelma oli suhteellisen valmis, näytin sitä muutamille ihmisille, jotka antoivat

tärkeitä kommentteja sekä tekstin että kuvakerronnan suhteen. Lopulta oli edessä kirjojen tulostus:

pari päivää papereita kokeiltuani, värejä säädettyäni ja revittyäni hiuksia sivujen asettelun kanssa

tulostin kirjasta dummyn, kokeilukappaleen. Sitä selattuani ja selattavaksi ojennettuani huomasin

lukuisat puutteet, joista yksi oli sidonta: liima ei pitänyt liian paksuja sivuja koossa. Toinen puute

oli marginaalien heittelehtiminen: tulostin ei asettanut sivuja tasaisesti arkin keskelle, vaan niiden

asettelu saattoi heitellä sentinkin verran, joten ylimääräisiä marginaaleja ilmestyi toisaalle ja

toisaalta kuvat leikkaantuivat liikaa. Tässä vaiheessa huomasin myös muutamia viimeistelyä vaille

jääneitä asioita, jotka koetin korjata päästäkseni vihdoin tulostamaan lopullisia teoksia.

  

Marginaaliongelmaan keksimäni hätäratkaisu oli venyttää jo ennestään venytettyjä kuvia

taittosivujen reunan yli, jotta ainakaan tahatonta valkoista tilaa ei tulisi. Tulostin kirjoja öisellä

tiedotusopin laitoksella EKJ:n luokassa lukuisia tunteja. Tuskaisen yön jälkeen vein kirjat alakerran

Juvenes-painoon – sidontaongelman hätäratkaisu oli niittaus. Kirjat siis niitettiin, jolloin sivut eivät

irtoa, mutta kirjan avaus ei myöskään onnistu kuin tiettyyn pisteeseen asti. Oikea kirjansidonta olisi

ollut parempi vaihtoehto, mutta siinä vaiheessa minulla ei ollut siihen resursseja eikä aikaa. Kirjoja

jouduttiin myös leikkaamaan reunoistaan aika runsaasti, jotta ylimääräistä valkoista ei näkyisi.
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Puutteistaan ja kaikista vastoinkäymisistä huolimatta ne olivat kuitenkin siinä, vihdoin muotonsa

saaneet.

5.2 Boriksen rakenne
5.2.1. Yleistä

Tutkielman teososio, Boris, koostuu 118 sivusta ja kansista. Kirja on kooltaan puolet taitetusta

A4:sta. Sivuista noin puolet on tekstiä ja noin puolet kuvia. Kuvasivuja on 55, joilla on 14 kahdelle

sivulle levittäytyvää vaakakuvaa ja 27 yhden sivun kuvaa. Lisäksi kansissa on kaksi kuvaa:

ulkokannessa on etu- ja takakannen peittävä kuva, kannen sisäpuolella toinen kuva, joka jakaantuu

ikään kuin kahdeksi kuvaksi – etukannen sisäpuolelle ja takakannen sisäpuolelle. Yhteensä kuvia on

43, joista 16 vie kaksi sivua. 

Jo kirjan pienen koon takia yhdellä sivulla ei koskaan ole sekä kuvaa että tekstiä. Myös kuvan ja

tekstisivun vierekkäin olo on harvinaisempaa kuin kahden tekstisivun vierekkäisyys tai kahden

kuvasivun vierekkäisyys. Kuvat on jaettu jatkumoihin, joiden pituus on 8-12 sivua. Teksti on jaettu

6:een osaan, joista varsinaisia kappaleita on 4. Ensimmäinen tekstiosuus on eräänlainen prologi, ja

viimeinen epilogi. 

Varsinaiset kappaleet ovat 11-22 sivun pituisia, prologi 7 sivun ja epilogi 1 sivun pituinen.

Tekstijatkumoiden sisällä on yksittäisiä kuvia, joita kutsun irtokuviksi. Olen laskenut ne mukaan

tekstikappaleiden sivumääriin, sillä niiden tehtävä on rytmittää tekstiä ja kuvittaa sitä, tukea sitä

toisin kuin kuvajatkumot, joiden toivon sen sijaan toimivan rajapyykkeinä tekstikappaleiden välillä

ja sekä kuvittavan tekstiä että kertovan vaihtoehtoista kertomusta, jota tekstin suora läheisyys ei

leimaisi niin vahvasti. Irtokuvia on eniten ensimmäisessä kappaleessa. Tämä kappale on myös pisin,

mikä selittää irtokuvien suurta määrää. Toisessa tekstikappaleessa irtokuvia on 2, prologissa sekä

kolmannessa ja neljännessä kappaleessa kussakin 1.

Kirjan voi sanoa alkavan ja loppuvan tekstiin. Näin sanottaessa on kuitenkin tarkennettava, että

kirjan aluksi katsotaan nimisivun/etukannen jälkeen tuleva materiaali ja kirja loppuu ennen

takakantta olevaan materiaaliin. Sen sijaan jos sisäkannet lasketaan kuvakertomuksen osaksi, kirjan

voi myös ajatella alkavan kansien kuvista.
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Kuvio 3. Boriksen rakenne (irtokuvat sinisellä värillä, kuvasarjan kuvat punaisella; violetit kuvat

voivat kuulua molempiin).

5.2.2 Tekstin aika

Mielestäni tutkielmani kannalta olennaista tekstissäni ovat seuraavat asiat:

• kyseessä on yhtenäinen fiktiivinen kertomus, joka on pituudeltaan miniromaanin tai
pitkän novellin mittainen

• teksti on etupäässä preesensissä

• teksti sijoittuu ranskalaiseen kaupunkiin, jonka nimi on Marseille, mutta kaikki
todellisuuden ja tarinan yhtymäkohdat ovat tulkinnanvaraisia eivätkä tekstin kohdalla
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kiinnostukseni kohteena

• teksti on välillä paloiteltu runoiksi tai typografian keinoin runon kokoisiksi pätkiksi,
kuten jokaisen varsinaisen kappaleen alussa. Irtokuvat on usein sijoitettu tällaisen runon
kanssa samalle aukeamalle

Tekstissäni en ole käyttänyt kovin paljoa menneisyys-nykyisyys-tulevaisuus-akselin aikarakenteiden

mahdollisuuksia, sillä teksti on lähinnä jatkuvassa nykyhetkessä ja viittaukset menneisyyteen aika

vähäisiä. Teksti etenee kyllä lineaarisesti, mutta siinä on aika paljon poeettisia kuvia, kuvailevia ja

selittäviä lauseita, jotka ovat "temporaalisuudesta suhteellisen riippumattomia" (Rimmon-Kenan

1983, 23-24). Tällaiset tekstiosuudet ovat enemmän kuvan kaltaisia, ja toivon niiden tarjoavan

vaellustilaa lukijalle: näissä paikoissa voi hengähtää tarinan juoksulta.

Ikkunaluukut ovat talojen luomet. Yöllä ne ovat kiinni, talot nukkuvat. Mutta tässä
kaupungissa suurin osa taloista jatkaa untaan päivälläkin. Ikkunaluukkujen ritilöiden
välistä siiviloityvät auringon kummitukset, päivän valoisat haamut liikuskelevat
huoneissa raukeasti, edestakaisin, edestakaisin. (7)

Toisaalta tapahtumat ja hahmojen väliset dialogit pitävät tarinan ajassa.

Boris kävelee kiveä, Boris nousee vuorta taivaalle, taivaalta putoaa sinisiä
muovipusseja, täynnä turhanpäiväistä tavaraa, solmuun menneitä suhteita,
kissanraatoja, lainattuja esineitä toisten lapsuudesta.
Taivaalta putoaa vanua pursuva ratkennut kani ja kömpelö rakkauskirje sekä kirjoja,
joiden kirjaimet ovat väärinpäin. Boris nousee vuorta, jota Eva laskeutuu pulkalla alas.
Boris näkee onton linnun, ei sellaista ole, ilman lävistämän, hän sulkee silmät. Lumi on
pehmeä este, kun Eva putoaa siihen sängylle. 
-Tämä vuori ei lopu koskaan, Boris sanoo. 
Eva nuolee lumenmakeita räiskäleitä kasvoiltaan.
-Elämme pyöreässä maailmassa, hän lohduttaa. 
Boris jatkaa eteenpäin, kunnes kutistuu horisonttiin, ja horisontin rajalla häntä odottaa
ruostunut polkupyörä, jonka harmaa huurre on peittänyt. Boris jatkaa matkaa, pyörät
pyörivät, lumi narskuu, liitteet nitisevät.

Koska olin ajatellut tarinaa ensin lehteen ja sitten verkkoon, tarinan rakenne koostui suhteellisen

pienistä yksiköistä siinä vaiheessa, kun päätin lopullisen julkaisun formaatin olevan kirja.

Oikeastaan vasta tässä vaiheessa tarina sai myös vaihtoehdottoman lopun ja lineaarisen muodon,

sillä aiemmin olin kirjoittanut mielessäni teksti, joka tarjoaisi hyperlinkkien kautta vaihtoehtoisia

reittejä ja juonia. 
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5.2.3. Kuvien aika

Tutkielman kannalta olennaista kuvaamissani ja luomissani kuvista on mielestäni se, että

• ne ovat kuvia paikoista, vailla ihmisiä

• kuvia on kolmenlaisia: valokuvia, kollaaseita ja yksi piirros

• kaikki kuvat ovat Marseillen kaupungista, eikä mitään kuvaa ole lavastettu.
Myös kollaasien ainekset ovat Marseillesta kotoisin

• kuvakerronta jakautuu karkeasti ottaen kahdenlaisiin rakenteisiin:
kuvajatkumoihin ja yksittäisiin kuviin

Idean muotoutuminen, kirjoittaminen, kuvaaminen ja taitto ajoittuivat noin neljälle-viidelle

intensiiviselle kuukaudelle puolentoista vuoden aikana. Tulostamisen ja sidonnan suunnittelu, säätö

ja tekeminen veivät oman aikansa. Kuvat otin dioina, eli perinteisellä menetelmällä, mutta

skannasin ne itse ja lopulta tein itse myös lopullisen tulostuksen kirjaksi. 

Kaikki kirjan kuvat eivät ole valokuvia. Mukana on yksi piirros (37) ja 8 valokuvakollaasia (115,

91, 58, 53, 13, 16, 78). Sivulla 71 oleva enkelin kuva ei oikeastaan ole valokuva, vaan skannattu

patsas. Sitä ei siis oikein voi kutsua valokuvaksi. Samanlaisen lähikuvan patsaasta olisi voinut

toisaalta ottaa kamerallakin. Kuinka esimerkiksi digitaalikameralla otetun esinekuvan ajallisuus

lopulta eroaa skannatun esinekuvan ajallisuudesta? Tällaisissa tapauksissa en näe suurta eroa, sillä

molemmat jäljentävät kohdettaan tarkasti. 

Digitaaliajan journalistisen kuvaston (Ritchin 1991b mukaan) kuvani siis voisi luokitella

seuraavasti:

• Valokuvat: "kameralla otettu optiskemiallinen valokuva, spontaani tallenne 
todellisuudesta";

• Kollaasit: "yhdistelmäkuva (composite photograph), jonka sisältö on syntynyt
yhdistettäessä kuvia tietokoneella";

• Piirros: "synteettinen, ilman kameraa otettu kuva";

Voisi myös väittää, että kirjan valokuvat kuuluisivat pikemminkin luokkaan "valokuvakuvitus

(photo-illustration), etukäteen suunniteltu ja toteutettu valokuva", mutta koska en tosiaankaan

suunnitellut valokuvia ennalta, vaan odotin kuvien kohteiden ilmestyvän minulle kävellessäni,
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luokittelisin ne itse ensimmäiseen, spontaanien kuvien luokkaan. 

Ritchin "järjestetty valokuva (photo-opportunity), jossa kohde esiintyy haluamallaan tavalla

kuvaajille" –luokkaa ei sen sijaan kuvistani löydy, sillä kohteet ovat elottomia esineitä tai paikkoja

tai asioita, joiden ei yleensä ajatella olevan tuolla lailla intentionaalisia. 

Kuten edellä on esitetty (Sonntag, 1984; Berger, 1987, Salo, 2002) piirros on enemmän tulkinta ja

valokuva jälki. Sama kuin piirroksiin pätee mielestäni myös kollaaseihin, joissa eri elementtejä

yhdistellään. 

Mielestäni eivät  pelkästään kollaasit ja piirrokset vaan kaikki kuvani ovat kuvituskuvia, reportaasi-

tai uutiskuvia en ole yrittänyt ottaa edes silloin, kun suunnittelin tekeväni aineistosta lehtijutun. 

   Boris s.66-67: valokuva

  Boris, s.77:  yhdistelmäkuva
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 Boris, s 35, piirros 

Kuvasarja 8. Boriksen kuvatyypit

5.2.4. Tekstin ja kuvien rytmitys

 

En halunnut yhdistää mennyttä hetkeä esittäviin kuviin mennyttä aikamuotoa, joka olisi leimannut

kuvat tekstin kertomaan todellisuuteen, kuten esimerkiksi otsikon ja pääkuvan kanssa tapahtuu

kappaleen 4 esimerkkijutun sanomalehdessä. Sen sijaan halusin luoda eräänlaisen kontrastin tekstin

ja kuvien välillä kirjoittamalla tekstin preesensissä. Teksti on tarkoituksella hajotettu silloin tällöin

runon muotoon. Tällaiset saarekkeet yhdistin samalle aukeamalle yhden valokuvan tai piirustuksen

kanssa luodakseni lukija-katsojan lineaariselle polulle rytmihäiriöitä, erilaisia tiloja ja erilaisia

vauhteja.

Taiton yhteydessä muutin tekstiä usein ja vaihdoin kuvien paikkaa, karsin kuvia, lisäsin niitä,

kokeilin. Kaikki tämä vaikutti suuresti syntyviin tiloihin, ikään kuin olisi tosiaan rakentanut taloa tai

sisustanut huoneita. Jos lukija-katsoja ei lue tekstiä ollenkaan, niin kuin voi tapahtua kuvakirjan

kohdalla, hän joutuu toivoakseni silti näillä sivuilla lukemaan pari sanaa ja näin kohtaa uudenlaisen,

eri ajassa olevan elementin, ehkä ärsyyntyy tai yllättyy. Tällöin katsojalle on tarjolla kuvien sarjoja,

jotka voi nähdä joko lineaarisesti toisiaan seuraamassa tai vain satunnaisina kuvina satunnaisilla

sivuilla.

Minusta tuntui mielekkäältä kirjoittaa teksti preesensistä myös siitä syystä, että osa tekstistä on

henkilöiden ajatuksenvirtaa, joka kulkee lähinnä preesensissä tai on vailla määrättyä aikaa.

Tällainen sisäinen puhe on kirjoitettu sinisellä tekstillä. Muu teksti on mustaa. 
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Edellisissä kappaleissa puhuin siitä, kuinka valokuviin usein liittyy nostalgia, sillä niiden esittämä

hetki on jäänyt auttamatta menneeseen. Toisaalta niitä käytetään todistamaan asioiden tilaa niiden

indeksisyyden takia. Omissa kuvissa mitään ei juuri tapahdu. Asioita on ehkä tapahtunut: joku on

polttanut skootterin, palopostin kuori on avattu... mutta kuvat ovat hyvin staattisia sisältönsä

puolesta. Teksti sen sijaan on tässä hetkessä lähes koko ajan, mutta sen sisältö poukkoilee eri

hahmojen sisäisen ajan kourissa. Tavoitteeni oli, että valokuvia ei "luettaisi" tietyn ajan ja

tapahtumien todisteina, vaan että niihin törmäävä lukija-katsoja voisi vaellella kuvan paikkojen

aikakerrostumissa, jonne kirjan hahmotkin joutuvat.

Missään nimessä en halunnut ottaa kuvia ihmisistä, sillä halusin antaa lukija-katsojalle tilan

kuvitella heidät. Otin kuitenkin kuvan eräästä koirasta (91). Erästä koelukijoistani myös koiran kuva

häiritsi: "Kuvittelin tarinan koiran ihan erilaiseksi, ja sitten ilmestyikin tuollainen otus!". Paikkojen

leimautuminen on vähemmän rajoittavaa, mutta silti liian selkeät ja kahlitsevat kuva-teksti-

yhdistelmät saattavat räikeydellään häiritä tekstiä. Toivoinkin piirustusten ja kollaasien liittämisen

valokuvien jatkumoon pehmentävän leimautumista ja etäännyttävän lukija-katsojan valokuvalle

tyypillisestä, dokumentaarisesta katsontaperinteestä.

En halunnut kuvan yksinkertaisesti kuvittavan tekstiä, joten yritin välttää tietystä paikasta otettua

kuvaa paikkaa kuvailevan tekstin viereen. Toisaalta suurin osa kuvista ei liity tekstin suoraan.

Niiden tehtävä on tarjota vaelluskehys – tekstiä ei tarvitse lukea kuvia katsoakseen, eikä kuvia

tarvitse katsoa tekstiä ymmärtääkseen. Tässä hain sitä elementtien modifikaatiota, jossa ne

antaisivat toisilleen lisää karsimatta toisiltaan pois. Minkäänlaisia kuvatekstejä en halunnut lisätä, se

olisi tarkoittanut kuvien tarpeetonta ankkuroimista tarinaan ja myös kertomuksen ankkuroimista

kuvien kohteisiin. 

Halusin kirjan toisaalta olevan narratiivinen, mutta koska teksti etenee jo lineaarisesti, halusin

yrittää tarjota valokuvilla toisenlaista väriä tai värinää tarinaan – vaihtoehtoja kuvilla todistamiselle,

ja kuvajatkumoiden avulla myös satunnaisen kuljeskelun mahdollisuuksia.

Aukeamilla, joilla on irtokuva ja runo (35,63, 103) yhdistyvät sekä irtokuvan funktio pienenä

pysähdyspaikkana että runoksi lohkeavan tekstin kuvamaisuus. Kuten kappaleessa 2 esitin, runo on

ensi silmäyksellä nopeasti nähty, mutta tiiviimpi tekstin laji. Jokaisella sanalla on enemmän painoa,

sillä sanoja on vähemmän. Runo lähestykin kuvaa suhteessa lukija-katsojaan: sen lukeminen vaatii

vähemmän lineaarisuutta ja enemmän katsomista, pysähtymistä.
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5.2.5. Kuvien sijoittelu ja lineaarisuus

Kuvan sijoittamisessa tekstiin yhtenä ongelmana on, että lineaarista lukemista vaativa teksti

keskeytetään kuvalla, jonka suhde lukijaan on ajallisesti aivan toinen. Kuva nähdään ensin

kokonaan, simultaanisesti. Sen jälkeen siihen joko jäädään tutkiskelemaan tai sitten ei. Sen takia

kuvan paikka tekstissä onkin harkittava tarkkaan: onko tässä hyvä paikka pysähtyä, vai olisiko

pysähdyspaikka siirrettävä toisaalle. 

Jos teksti keskeytyy kuvasarjalla, kuvat yhdessä luovat uudenlaisen kertomuksen. Tätä sarjaa

voidaan lukea joko lineaarisesti tai siinä voidaan vaellella miten huvittaa. Tekstin ja valokuvien

yhdistämisessä kirjan muotoon muodostuu eri valinnoista riippuen erilaisia ajallisia jatkumoita.

Kahden kuvan yhdistäminen samalle aukeamalle antaa niille uusia merkityksiä, luo tavallaan uusia

kuvia.  

 

Halusin tehdä jotain sellaista, mitä voi kulkea lineaarisesti, mistä voi poiketa, missä voi vaeltaa tai

pysähtyä. Ajattelin luoda pysähdyspaikkoja maisemakuvien avulla, ovathan ne... maisemaa

muistuttavia.

5.2.6.  Kuvasarjat ja yksittäiset kuvat

Käytän  kuvanarraation analysoinnissa sarjan, sekvenssin ja ryhmän käsitteitä. Neljää kuvajatkumoa

kappaleiden välissä nimeän Smithin mukaan kuvasarjoiksi, sillä ne perustuvat lineaarisuuteen.

Kuvia on näissä kuvasarjoissa aukeamalla aina joko yksi koko aukeaman peittävä tai kaksi, siis yksi

molemmilla sivuilla. Jos koko kirja olisi tällaisia peräkkäisiä kuvasivuja, ei niiden lineaarisuus tulisi

ehkä ollenkaan esille. Ajattelinkin, että se, että tekstiä luetaan lineaarisesti, tekee näistä

kuvasarjoista jonkinlaisia jatkumoita, lineaarisia. Se ei silti ole ainoa oikea tapa lukea niitä; yhtä

hyvin joku voi sanoa näkevänsä kuvat vain isona viitteettömänä ryhmänä. Pyrin kuitenkin siihen,

että kuvasarjojen kuvien sisältö olisi jokseenkin harmoniassa tekstin kanssa, mutta erityisesti

halusin niiden muodostamien muoto- ja värisuhteiden olevan toistensa kanssa sopusoinnussa. Jotkut

kuvat tuntuivat kuuluvan yhteen, ja jotkut valitsin kirjaan sen takia, että ne liittyivät mielessäni

tekstiin – mutta nämä viittaussuhteet saattavat olla yhtä satunnaisia kuin lukija-katsojan kehittämät

omat suhteensa.

Kuvien sijoitteluun vaikutti myös oikea-vasen-asettelu. Pyrin välttämään oikealla olevan kuvan
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muotolinjojen suuntaa oikealle ja vasemman vasemmalle, ettei kuvan kohde ”karkaisi” sivulta ulos.

Näin kuvat myös kommunikoivat tiiviimmin toistensa kanssa aukeamalla, kun kohteet joutuvat

vastakkain (ks. esim. aukeamat 90-91 ja 92-93)

"Saarekkeiden" eli kuvasarjojen ulkopuolella olevien aukeamien, joissa on yhdistetty samalle

aukeamalle kuva ja tekstiä, voi ajatella muodostavan keskenään ryhmän, mutta mielestäni ne voi

myös liittää ei toisiin kuviin vaan viereiseensä tekstiin. Minulla oli näiden kuvien paikkoja

valitessani omat perusteluni ja liitin ne itse mielessäni toisiin kuviin, mutta se ei jälleenkään tarkoita

sitä, että oman näkemiseni olisi se, miten toivon muiden ne näkevän. Ajattelin kuitenkin, että

saarekkeiden paikan täytyy olla paremmin perusteltu tekstin kannalta kuin kuvasarjojen kuvien.

Saarekkeilla halusin luoda hengähdyspaikan, kuvasarjoilla varsinaisen pysähdys- tai vaellustilan.

Saarekeaukeamat sivuilla 34-35 ja 102-103 ovat kuitenkin sekventiaalisessa viittaussuhteessa

toisiinsa nähden, sillä ne ovat hyvin samankaltaisia. Niissä sama öinen kuva sataman valoista, ja

toisella sivulla on molemmissa runoksi jaettu teksti; ensimmäisessä tapauksessa koira puhuu

ikävästään ennen pakoa, toisessa kerrotaan, miten Jacquesin ahdistus alkaa kärjistyä Hotelli

Jumalan juhlissa – seuraavaksi Jacqueskin pakenee. Myös tekstin kohdalla on siis teeman toistoa

(ahdistus ennen pakoa), mikä oli yksi syy näiden saarekkeiden sijoittamiselle. 
 

Sekvenssi löytyy myös saarekkeen 62-63 kuvan ja seuraavan aukeaman oikeanpuoleisen kuvan

väliltä.

Koska poeettisten kuvien näkeminen riippuu katsojasta, minun on tekijänä vaikea väittää kirjassani

olevan niitä tai ei. Tarkoitukseni oli kuitenkin, että niitä olisi. Poeettiset kuvat olivat yksi

peruslähtökohdistani ryhtyessäni tekemään lopputyötä. Metsästin niitä päivittäin kaupungin

maisemista ja yritin välittää ne kertomukseksi tekstin ja valokuvan keinoin. Ne saivat vallan, enkä

enää osannut liittää tekstiä todellisuuteen, mutta kuten edellä todettu, valokuvat liittyvät siihen aina

omalla tavallaan. Valokuvien lisäksi liitin kuviin myös kollaaseja ja piirroksia, mikä ei ollut alun

perin tarkoitukseni. Itselleni kuvien, joilla ei ole selkeää viittaussuhdetta toisiinsa, asettaminen

toistensa perään tuntui luovan uusia kuvia ja tiloja. Toisaalta olen käyttänyt kirjassa aika vähän

tyhjää tilaa rauhoittavana elementtinä, mikä tekee teoksesta ehkä kaoottisen ja sekavan, täynnä

olevan tilan.
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5.2.7. Ajatuksia lopuksi

Olen ollut pitkään kiinnostunut ajasta. Borista tehdessäni minulla kerrankin oli sitä runsaasti.

Ajattelin sitä myös paljon. Tämän lopputyön tekemiseen liittyvä teorioihin tutustuminen sekä

käytännön työn tekeminen, oma kokeilu, erehtyminen ja lopulta ratkaisuun päätyminen ovat olleet

minulle tärkeitä oman ajatteluni selkeyttämisessä ja omien ilmaisukeinojeni etsimisessä. Prosessi ei

ole ohi, vaan jatkokysymyksiä herää koko ajan. 

Haluaisin myös jokin aikarikas päivä palata Boriksen pariin ja muokata sitä hieman uudestaan. Olisi

mielenkiintoista antaa sen elementit jonkun toisen ihmisen käsiin ja katsoa, miten ulkopuolinen

näkisi parhaaksi ne taittaa. 

Omassa työssäni leimaavaa on ollut sen yksinäisyys. Vaikka olen saanut kullanarvoisia neuvoja ja

apua ympäriltäni, olen lopulta itse sekä päättänyt muodosta, kirjoittanut, kuvannut ja taittanut kirjan.

Ainakin tulostaminen samoin kuin sitominen olisi ollut ehkä järkevämpää, ja "kestävämpää" antaa

asiantuntijoiden käsiin; pidänkin nykyistä teososuuden muotoa yhä jotenkin keskeneräisenä, aina

sen nähdessäni ajattelen tuota joskus tulevaa aikarikasta ja raharikasta päivää, kun voin teettää sen

viimeisen version. Toisaalta myös kirja elää ajassa – esineenä se on ajaton ja ajallinen. Sadan

vuoden päästä Boris voidaan tulkita aivan uudella tavalla ja nähdä se osaksi juuri nyt elettyä ja

elettävää aikaa.

En tiedä, onko itse kaiken tekeminen moniosaajan asenteella paras mahdollinen ratkaisu – haastavaa

se ainakin on. Elsa Tolonen toteaa pohtiessaan journalistisessa pro gradu –työssään moniosaamisen

hyviä ja huonoja puolia työelämässä, että moniosaaminen on toimivinta moniosaavissa ryhmissä

(Tolonen, 2003). Erona Tolosen näkökulmaan omassa työprosessissani on, että työni ei ollut

palkallista, vaan todellakin tein sen itseäni varten. Siltä kannalta lopulliseen muotoon itse

päätyminen ja omien virheiden tekeminen oli tärkeää. Olin erehtymisistä vastuussa vain itselleni,

eivätkä ulkopuolisten aikataulut rajoittaneet tekemisiäni. Luulen, että olen tämän tien kuljettuani

valmiimpi jakamaan ajatuksia ja tekemään yhteistyötä muiden aiheesta kiinnostuneiden kanssa, sillä

nyt minulla on jäsentyneempiä ajatuksia kuin ennen, ja uteliaisuuteni erilaisia kuvan ja tekstin

yhdistämisen muotoja kohtaan on herännyt uudella tavalla.
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6. Johtopäätökset

Sekä lopputyön teososuuden tekemisen että tämän teoriaosuuden kirjoittamisen aikana olen

havainnut ja kokeillut lukuisia eri tapoja tuottaa aikaa valokuvaa ja tekstiä yhdistämällä. Näistä

elementeistä koostuvien ei-journalististen ja journalististen kokonaisuuksien aika riippuu ensinnäkin

kaikkien elementtien sisältämästä ajasta, toiseksi niiden yhdistämisen tuottamista tila-ajoista ja

kolmanneksi lopullisen komposition esiintymisfoorumin ajasta.

Teksti ja valokuva sisältävät aikaa eri tavoilla. Teksti toimii lukutavan takia lineaarisesti, mutta

sanojen avulla se voi viitata menneeseen, nykyiseen tai tulevaan tai sisältää ajattomia poeettisia

kuvia. Tekstintutkimuksessa tarina viittaa kerrottuihin tapahtumiin, jotka on irrotettu paikaltaan

tekstissä ja palautettu kronologiseen järjestykseen, ja teksti on puhuttu tai kirjoitettu diskurssi, joka

vastaa niiden kertomisesta, eli teksti on se, minkä luemme. Tekstin pituus ja tarinan sisältämä aika

ovat kaksi eri asiaa, ja ne kummatkin vaikuttavat kokonaisuuden ajallisuuteen.

Valokuva sisältää pinnallaan kohteensa ajan, mennen hetken, mutta se voi pitää sisällään myös

ottamishetken kaistaleen aikaisen muutoksen, liikkeen, kuten vaikka pitkää valotusaikaa

käytettäessä, kun liikkuvaa kohdetta kuvataan. Kompositio voi linjoin ja syvyysulottuvuuksin antaa

kuvalle dynaamisuutta, jonka voi ajatella suuntautumisena johonkin, liikkeenä. Historialliseen

aikaan valokuva liitetään tavallisimmin kontekstin tai tekstin kautta.

Taitossa sekä tekstille että valokuvalle annetaan oma tila, jota tyhjä tila rytmittää ja jakaa.

Taitetuissa kokonaisuuksissa elementtien yhdistäminen muodostaa uuden kuvan samalla tavalla

kuin kahden kuvan rinnastamisesta syntyy uusi kuva. Taittojärjestys vaikuttaa kuvakertomuksen

lukemis-katsomiseen ohjaamalla sille suuntaa. Valmiin teoksen tai komposition aikaan vaikuttaa,

miten kuvat ja teksti on sijoiteltu tilaan, minkälaisissa viittaussuhteissa ne ovat toisiinsa nähden ja

miten tyhjää tilaa on käytetty. 

Tekijän/tekijöiden intentiot luku/katselukokemuksen suunnasta ja kuvien välisistä suhteista

vaikuttavat ajallisuuteen, mutta siihen vaikuttaa myös lukija-katselijan oma assosiointi ja lukutapa.

Olen käyttänyt vaellustilan käsitettä kuvaamaan lukija-katsojalle tarjotun tilan syvyyttä ja laajuutta.

Oletan, että paljon aikaa ja paljon poeettisia kuvia sisältävät elementit luovat tiloja, joissa vaeltelu

vie aikaa ja saattaa luoda syvän ajan tuntua. Toisaalta tyhjä tila tarjoaa hengitystauon ja tilanteesta

riippuen joko on ajallinen elementti tai tiloja tasapainottava elementti. 
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Olen jakanut tutkimukseni kohteet kahteen lajiin: journalistisiin ja ei-journalistisiin valokuvan ja

tekstin yhdistäviin tapauksiin. Journalismin funktioiden ja journalististen juttu- ja kuvatyyppien

luokittelujen perusteella voi olettaa, että journalistisen tekstin ja dokumentaarisen valokuvan

tehtäviin kuuluu raportoida meneillään olevasta ajasta. Viestimet tuottavat näin aikaa samalla kun

ne raportoivat siitä. Meneillään oleva aika on myös suhteessa julkaisufoorumiin ja sen ajallisuuteen:

sanomalehti joutuu raportoimaan aikaa päivittäin, aikakauslehti harvemmin. Eri juttu- ja

kuvatyypeillä on myös erilaisia ajallisuuksia, joista osa lähenee ei-journalististen tyyppien

ajallisuutta. 

Analysoidessani esimerkkien kautta kuvareportaasia päivittäin ilmestyvässä sanomalehdessä sekä

kuukausittain ilmestyvässä aikakauslehdessä ja kirjassa, jossa kaunokirjallinen teksti on yhdistetty

valokuvaan, havaitsin, että ne erosivat ajallisilta rakenteiltaan toisistaan osin oletetuilla tavoilla.

Rajat olivat kuitenkin häilyviä; aikakauslehden jutun sekä kirjan ajallisuus tarkkailemillani alueilla

olivat aika lähellä toisiaan. Selkein ero ajallisuudessa on sanomalehden kuvareportaasissa verrattuna

kahteen muuhun tarkastelemaani konstruktioon. Tilan vähyys, reportaasin sisältämän ajan suppeus

ja kuvakerronnan ennalta-arvattavuus sekä kuvien ottamisen ajan kapeus ja niiden leimaaminen

sanoin tekevät sanomalehden reportaasin tila-ajasta suppeamman kuin analysoimieni

aikakauslehden ja kirjan tapauksissa. 

Kaikkein selvin ero liittyi julkaisufoorumin kestoon ajassa ja sen sallimaan tilaan, ja voikin sanoa,

että osa sisältöjen ajoista on foorumin pakottamia. Journalististen tuotteiden funktionaalinen tehtävä

välittää tietoa näkyy niiden tarjoamassa tila-ajassa ja suhteessa yhteiseksi koettuun todellisuuteen.

Fiktiivinen teksti voi tarjota paon todellisuudesta kirjassa, mutta journalistiselle kombinaatiolle

täydellinen todellisuuspakoisuus on harvinaista. 

Aiemmat tutkimukset ja analyysini tulokset viittaavat myös siihen, että valokuvan käyttö

kuvituskuvana on altis liittämään myös kaunokirjalliseen kirjaan reaalisen leiman samalla tavalla

kuin se lehdissäkin tekee, varsinkin jos reaalimaailmaan viittaava kuvateksti korostaa kuvan

indeksiaalisuutta. Pelkkien valokuvien avulla on mahdollista luoda poeettisia kuvia ja lineaarisia

kertomuksia, mistä analysoimani materiaali käy mielestäni todisteeksi. 

Poeettiset kuvat ja todellisuuden raportoinnin tehtävästä irtisanoutuminen olivat oman teososuuden

tavoitteita. Päädyin siihen, että paras ja ajattomin julkaisufoorumi oli kirja, vaikka alun perin lähdin
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tekemään ajatonta ja poeettista valokuvajournalismia. Viisaampi olisi ehkä sanonut heti alkuun,

luettuaan muutaman teoksellisen journalismin määritelmiä, että ajaton ja poeettinen

valokuvajournalismi on mahdottomuus, mutta itse toivon sen olevan mahdollista. Mielestäni

analysoimani aikakauslehden reportaasi todisti tämän kuviensa kautta, vaikka sen teksti olikin

journalismille tyypillisesti valistavaa ja reaalimaailmassa pysyvää. Omalle lopputyölleni lehdestä

tuli mahdoton julkaisufoorumi viimeistään siinä vaiheessa, kun teksti oli ylittänyt pituudessa 40

liuskaa ja kuvia oli monta kymmentä. 

Tutkielmassani sivusin vain pinnallisesti monia aiheita, jotka mielestäni olisivat hedelmällisiä

lisätutkimuksen kohteita. Valokuvin kuvitettu fiktio olisi kiinnostava jatkotutkimuksen aihe. Tyhjä

tila ajallisena ja tilallisena elementtinä ansaitsisi myös lähemmän tarkastelun. Ottaen huomioon,

kuinka ajankohtaisuuksista riippuvaista ja aikaa rytmittävää toimintaa journalismi on, sen

ajallisuutta on tutkittu vähän. Tuntuu myös, että journalismin tutkimuksessa todellisuussuhdetta eli

sitä, että merkkien viittaama todellisuus on olemassa, pidetään jollain lailla itsestään selvänä; vaikea

mutta kiehtova aihe olisi tutkia journalismin aikaa journalismin ontologisten olettamusten kautta. 
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