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1 Johdanto 

Tämä on tutkielma ihmis-eläinrajanteoista ja laajemmin luonto- ja eläinsuhteesta. 

Tarkastelen ihmisten ja eläinten välillä tehtyjä rajantekoja suomalaisilta 

televisiokanavilta kerätyssä luontodokumenttiaineistossa sekä luontodokumenttien tapaa 

määrittää eläimyyttä ja luontoa.  

Millä tavoin luonto ja villieläimet tuodaan televisioyleisön katsottavaksi? 

Kiinnostukseni aihetta kohtaan syntyi huomiosta, että siinä missä itse 

luontodokumenteissa luonto kuvataan ilman jälkiäkään ihmisestä, kulissien takana 

tämän vaikutelman aikaansaamiseksi käytetään valtavasti vaivaa. Kuvassa esiintyy 

päättymättömiä maisemia ja liitäviä kotkia, kun taas dokumenttien teosta kerrotut tarinat 

kertovat päättymättömien maisemien kuvaan saamiseksi ja vaivattomuuden illuusion 

luomiseksi tehdystä työstä. Luontodokumenttien tapa esittää luontoa näyttäisi siis 

edellyttävän jonkin ylimääräisen siivoamista pois kuvasta. 

Sosiologian kohteeksi määritetään usein ihmisten muodostama yhteiskunta (Peggs 

2013, 591). Ihmiset eivät kuitenkaan muodosta yhteiskuntaa vain keskenään, irralla 

ympäröivästä maailmasta. Viime vuosikymmeninä sosiologiassa on pyritty löytämään 

tapoja puhua yhteiskunnan ei-inhimillisistä osista osana sosiaalista maailmaa (Lehtonen 

2013, 52). Yksi näistä keskusteluista koskee eläinten asemaa yhteiskuntatieteissä. 

Eläimet ovat aina olleet läsnä yhteiskunnassa sekä konkreettisina olentoina, että 

toisaalta ihmisyyden toiseutena, kategoriana, johon peilaten ihmisyyttä on määritelty 

(Goulden 2009; Haraway 1989; Hobson-West 2007; Wilkie 2015; Peggs 2013).  

Eläimet ovat osa ihmisten maailmaa monin tavoin: ruokana (esimerkiksi Kupsala 2010; 

Buller 2013), lemmikkeinä (Arluke ja Sanders 1996) tai viihteenä ja opetusmateriaalina 

eläintarhoissa tai luontodokumenteissa (Berger 1980; Mills 2015); tutkimuksen 

kohteena (Hobson-West 2012; Birke, Bryld ja Lykke 2004) tai luonnossa liikkuvana 

hallittavana riskinä (Peltola ja Heikkinen 2016; Mavhunga 2011). Villieläimyys 

kategoriana samaistuu luontoon ja villieläimen on nähty sekä edustavan luontoa että 

olevan osa luontoa siinä missä esimerkiksi lemmikki ei sitä ole (Peltola ja Heikkilä 

2016, 90).  

Eläimen kategorialla on funktionsa myös ihmisyyden määrittämisessä, toiseutena, johon 

ihmisyyttä peilataan (Hobson-West 2007; Wilkie 2014). Ihmisyyttä on määritelty 
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luettelemalla ominaisuuksia, jotka kuuluvat yksinomaan ihmisille eivätkä eläimille tai 

päinvastoin. Kriittisessä eläintutkimuksessa eläin–ihmis-dikotomian on katsottu 

heijastavan myös muita modernin ajattelutavan perustaksi tulkittuja dikotomioita 

(Michael 2001, 206). Ekofeministisessä perinteessä taas eläinten ja ihmisten välisen 

suhteen on ajateltu olevan analoginen sukupuolten välisen valtasuhteen kanssa 

(Cudworth 2014). 

Ihmisten ja eläinten suhteiden sosiologia on myös nostanut esiin uusia näkökulmia 

sosiologisessa teoriaperinteessä. Eläimen ja ihmisen rajantekoa on ihmis- ja 

yhteiskuntatieteissä käytetty perustana ihmisten toiminnan määrittelyssä (Hobson-West 

2007; Wilkie 2015; Kupsala ja Tuomivaara 2004). Viimeaikaiset eläimiin keskittyvät 

keskustelut ovat haastaneet esimerkiksi sen, onko sosiaalinen vain ihmisten välinen 

ilmiö, tai millainen on tietoisen toiminnan ja reaktionomaisen käytöksen suhde (Crist 

1999; Wilkie 2015). 

Ihmisyhteiskuntien tapa järjestäytyä ja toimia suhteessa luontoon heijastaa käsityksiä 

luonnon ja eläimyyden rajoista. Luontodokumenteissa kuvataankin sekä 

ympäristöongelmia että ihmisten ja eläinten yhteisiä elinkeinoja. Massamedialla on 

merkittävä rooli luontosuhteen ja ympäristöongelmien kehystämisessä 

kaupungistuneissa moderneissa yhteiskunnissa, joissa ihmisistä suurimman osan 

villieläinsuhde on ensisijaisesti mediavälitteinen (Vivanco 2002; Hobson-West 2007, 

25–26). Laajemmalla tasolla tutkielma liittyy luokitteluja ja erontekoja koskevaan 

yhteiskuntatieteellisen keskusteluun. Eläimen ja ihmisen erossa on kyse lajien välisestä 

luokittelusta, jossa käytetään resursseina sekä biologisia eroavaisuuksia että niihin 

liitettyjä merkityksiä. 

Tutkielmassa on aineistona 19 luontodokumenttia, jotka kaikki on esitetty suomalaisilla 

televisiokanavilla vuonna 2016. Menetelmällisesti tutkielma tuo oman kontribuutionsa 

visuaalisten ja audiovisuaalisten aineistojen tutkimusmenetelmien kehitykseen. 

Tulkitsen dokumenttielokuva-aineistoani kehysanalyysin keinoin, soveltaen Eeva 

Luhtakallion (2005; 2010; 2013) kehittämää tapaa käyttää goffmanilaista 

kehysanalyysia kuvalliseen aineistoon. Käsittelen dokumentteja paikkana, jossa eläin- ja 

luontosuhde välittyy ja rakentuu.  
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1.1 Tutkimuskysymykset 

Saara Kupsala ja Salla Tuomivaara (2004, 312) ehdottavat yhteiskuntatieteellisen 

eläintutkimuksen tehtäväksi “eläimyydelle ja eläimellisyydelle sekä ihmisyydelle ja 

inhimillisyydelle annettujen merkitysten” purkamisen sekä sen tarkastelemisen, “millä 

tavoilla ihminen–eläin-eroa on rakennettu ja pidetty yllä ja miten tämän 

rinnallatuotetaan ihmisen ja eläimen välistä samuutta”. Tutkielmani osallistuu tähän 

keskusteluun tarkastelemalla näiden merkitysten tuottamista media-aineistossa. 

Tutkimuskysymyksinäni ovat: 

1) millä tavoin ihmisyyttä ja eläimyyttä tuotetaan ja uusinnetaan luontodokumenteissa; 

millä tavoin eläimen toimintaa merkityksellistetään tai ei merkityksellistä suhteessa 

ihmisen toimintaan, ja 

2) miten luontodokumenteissa rajautuu luonto tai villieläimyys. 

Lähden vastaamaan ensimmäiseen kysymykseen eläinten toiminnan 

merkityksellistämisen teeman kautta. Käytän Eileen Cristin (1999) jaottelua erilaisista 

antropomorfisoinnin tavoista avaamaan eläinten toiminnalle annettuja selityksiä ja 

merkityksiä. Toista kysymystä lähestyn katsomalla, miten dokumenteissa rajataan ja 

määritellään niiden kuvaama kohde. Mitä on luontodokumenttien kuvaama luonto? Entä 

mitä se ei ole? Kehysanalyysin asema on avata sekä ensimmäisen että toisen 

tutkimuskysymyksen kohdalla sitä, minkälaisia oletuksia eläimyydestä ja luonnosta 

luontodokumenttien kertomat tarinat kantavat mukanaan. 

Tarkastelen analyysiani myös suhteessa luontodokumenttien historiaan. Luontoon 

liitetyt merkitykset ja arvotukset ovat heijastaneet tapaa nähdä yhteiskunta ja 

luonnollistaa yhteiskunnallisia instituutioita (Mitman 1999; Keller 2008; Mills 2013). 

Eläinten toimintaa taas voidaan käyttää perusteena sille, mikä olisi luonnollista 

ihmistenkin toimintaa (Mills 2013, 100). Muutokset luontodokumenttien tavassa rajata 

luontoa ja tarinallistaa kuvattujen eläinten elämää tuovat esiin kenties itsestäänselvänä 

pidettyjä näkökulmia siitä, miten ymmärrämme luontoa tai eläimiä tai mikä on 

luonnollista. 
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1.2 Tutkielman rakenne 

Siirryn johdannon jälkeen esittelemään taustoittavia teoreettisia lähtökohtia ja 

relevanttia aiempaa tutkimusta. Käsittelen ensin luokittelujen ja rajantekojen 

yhteiskuntatieteellistä tutkimusta yleisesti ja sen jälkeen eläinten luokittelua koskevaa 

keskustelua. Esittelen myös, miten ihmis–eläin-suhdetta on yhteiskuntatieteellisesti 

tarkasteltu. Luvun loppu pohjustaa analyysiani kuvaamalla luontodokumenttien 

historiaa ja asemoimalla luontodokumentit mediailmiönä. 

Kolmannessa luvussa esittelen käyttämäni kehysanalyyttisen menetelmän ja vertaan sitä 

muihin elokuva-aineiston käsittelyyn käytettyihin menetelmiin sosiologisessa 

tutkimuksessa. Sovellan Eeva Luhtakallion (2005; 2010; 2013) valokuviin käyttämää 

kehysanalyysia aineistooni tuomalla aineiston käsittelyyn elokuvatutkimuksellista 

sanastoa ja tarkastelutapaa. Menetelmän esittelyn jälkeen käsittelen aineiston valintaa ja 

keräämistä sekä tapaani käsitellä audiovisuaalista aineistoa. 

Neljäs luku jakaantuu kolmeen osaan. Ensimmäinen niistä tarkastelee toista 

tutkimuskysymystäni luonnon rajaamisesta luontodokumenttien kohteeksi ja 

luontodokumentteja nimenomaan visuaalisena ilmiönä. Toinen ja kolmas osa taas 

vastaavat ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni ihmisyyden ja eläimyyden 

tuottamisesta ja merkityksellistämisestä luontodokumenteissa. Aloitan teeman 

käsittelyn kysymällä toisessa osassa, kysymällä kuinka eläinten toimintaa 

merkityksellistetään ja tarinallisestaan luontodokumenteissa. Tunnistan 

luontodokumenteista kaksi koko dokumentin tasolla tulkintaa ohjaavaa kehystä ja kaksi 

yksittäisten kohtausten kehystä. Kolmas osa rakentuu toisen osan jatkoksi ja käsittelee 

ihmisyyttä, eläimyyttä, rajantekoja ja evoluutionarratiiveja luontodokumenteissa.  

Tutkielman tulokset tuovat esiin niitä tapoja, joilla ihmis–eläin-rajaa rakennetaan 

mediarepresentaatioissa sekä sitä, mitkä ominaisuudet esitetään rajanteon kannalta 

oleellisina. Luontodokumenttien tapa rajata luontoa ja eläimiä kertoo myös siitä, miten 

luonnon ja eläinten esitetään tulevan tiedon kohteeksi. 

Viidennessä, eli viimeisessä luvussa vedän tuloksiani yhteen ja tarkastelen ihmis–eläin-

rajantekoja ja luontodokumenttien tapaa ratkaista eläinsuhteen ristiriitoja 

evoluutionarratiiveissa. Totean, että luontodokumenteissa rakentuva eläinsuhde on 

jännitteinen sen suhteen, nähdäänkö ihmisten ja eläinten ero dikotomisena vai 

evolutiivisena jatkuvuutena. Rajanteot tapahtuvat antropomorfisoinnin eri rekistereihin 
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liittyvien merkitysten kautta. Ihmisyyden ja eläimyyden rajanteko tapahtuu aineistossani 

erityisesti olentojen sisäisestä maailmasta tehtyjen oletusten kautta. Rajan sisällön voi 

tiivistää kysymykseksi siitä, kuvataanko eläinten tai ihmisten toimintaa koneen vai 

organismin metaforan avulla (Canguilhem 2008, 83). Aineistoni luontodokumenteissa 

rakennetaan omanlaistaan evoluutionarratiivia, joka eroaa evoluutiobiologian tavasta 

ymmärtää evoluutioprosessi. Esitän, että luontodokumenttien evoluutionarratiivit 

sovittelevat edellä mainittua jännitettä eläinsuhteessa. Käsittelen myös 

luontodokumenttien luontokuvaa suhteessa luontodokumenttien historiaan ja pohdin 

luonnon kuvaamista luonnollistamisen strategiana. Reflektoin tämän lisäksi lopussa 

elokuva-aineistoa sosiologisen tutkimuksen materiaalina sekä esitän ehdotuksia 

jatkotutkimukselle. 

  



 8 

2 Teoreettiset lähtökohdat ja aiempaa tutkimusta 

2.1 Luokittelu sosiaalisena toimintana 

Tarkastelen ihmis–eläin-rajantekoa kulttuurisena luokitteluna. Asettamalla ihmis–eläin-

rajanteon samankaltaisen analyysin kohteeksi, kuin sosiologisessa tutkimuksessa on 

asetettu esimerkiksi sukupuoli (Luhtakallio 2005; 2013) tai etnisyys (Wimmer 2009), en 

kuitenkaan oleta, etteikö ihmisten, partasikojen ja iilimatojen välillä olisi konkreettisia 

fyysisiä eroja. Raja on biokulttuurinen (Goulden 2009, 289) siinä mielessä, että 

resursseina rajanteossa toimivat yhtäaikaa biologiset havainnot, kulttuuriset käsitykset 

toiminnasta tai mielestä sekä eläimiin ja ihmisiin liitetyt symboliset merkitykset. 

Tutkielman tarkastelutapa tuo esiin, kuinka näitä erilaisia resursseja käytetään 

tuottamaan kulttuurista ymmärrystä siitä, mitä on olla eläin tai ihminen.  

Käsittelen tässä luvussa luokittelun ja luokittelujärjestelmien sosiologista tutkimusta. 

Kuvaan ensin, millä tavoin luokittelu on sosiologinen kysymys. Tämän jälkeen 

keskustelen siitä, miten eri konteksteissa tehdyllä rajantekojen tutkimuksella on 

yhteytensä tutkimuskysymykseeni ihmis–eläin-rajanteoista. 

2.1.1 Luokittelujärjestelmät 

Luokittelut ovat tapa jäsentää maailmaa ymmärrettäväksi. Geoffrey C. Bowker ja Susan 

Leigh Star (1999, 10–11) määrittävät luokittelun tilalliseksi ja paikalliseksi maailman 

jakamiseksi, jolla ideaalityyppisesti on kolme ominaisuutta: luokittelu tapahtuu 

johdonmukaisten ja yksilöivien periaatteiden mukaan; kategoriat ovat keskenään 

ulossulkevia; ja luokittelujärjestelmä kattaa koko sen maailman, jota se kuvaa. Jaottelu 

ihmisiin ja eläimiin on luokittelujärjestelmä tässä klassisessa mielessä. Olennot, jotka 

ovat jotakin ihmisen ja eläimen väliltä, joita ei osata asettaa jompaan kumpaan 

kategoriaan, ovat ongelma järjestelmälle (Goulden 2009). 

Luokitteluilla on historiansa ja ne syntyvät ja mahdollistuvat tietyissä konteksteissa. 

Luokitteluperusteet väistämättä nostavat jonkin näkökulman mailman järjestämisen 

perusteeksi ja vaientavat toisen (Bowker ja Star 1999, 5; Lamont ja Molnár 2002, 180). 

Tämä vuoksi luokittelujärjestelmät sekä syntyvät valtasuhteiden johdosta että 

synnyttävät niitä. Bowker ja Star (1999, 5) näkevät Foucault’n tavan lähestyä 
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luokitteluja niiden syntyhistorian kautta välttämättömänä luokittelujen alkuperän ja 

vaikutusten selvittämiseksi. Esimerkkinä tästä eläinten asema yhteiskunnassa heijastuu 

eläimyyden kategorian rakentamiseen ja eläinten ja ihmisten väliseen rajantekoon. 

Eläinten ja ihmisten ja toisaalta erilaisten eläinten luokittelussa on nähty olevan taustalla 

eläinten erilainen asema yhteiskunnassa eri aikakausina: eläimyyden ja ihmisyyden 

rajan määrittämisessä on kyse myös eläinten hyväksikäytön mahdollistamisesta 

ihmisten tarkoituksiin (Arluke ja Sanders 1996; Hobson-West 2012; Wilkie 2015; 

Kupsala ja Tuomivaara 2004; Haraway 2008; Buller 2013).  

Etenkin ihmisyyden ja ei-ihmisyyden kategorioiden rakentamisessa on siis kyse 

inkluusiosta ja ekskluusiosta. Ihmisyyden kateogriaan sisäänpääsy antaa oliolle 

oikeuksia ja aseman. Zygmunt Bauman (1991, 14) on todennut, että eläintä kategoriana 

on käytetty edustamaan paitsi konkreettisia eläimiä, myös kaikkea ei-ihmistä ja 

vähemmän ihmistä. Bowker ja Star (1999, 14–15) muistuttavat, että luokittelussa 

ulossulkemisen lisäksi on kyse kommunikaatiosta ja koordinaatiosta. Esimerkiksi 

lääketieteessä standardit ovat mahdollistaneet laajan ja vertailukelpoisen tiedon keruun 

ja levittämisen (mt.). Lajiuden kategoria, joka strukturoi tietoa eläimistä ja on taustalla 

ihmisten ja eläintenkin erottamisessa ylipäänsä mahdollistaa tiedon eri lajien 

ominaisuuksista. 

2.1.2 Rajantekojen tutkimus 

Luokittelu on myös sosiaalista toimintaa. Sosiologiassa rajantekoja on tutkittu muun 

muassa identiteettien, luokan, etnisyyden ja sukupuolen, professioiden ja 

tiedontuotannon sekä kansallisidentiteettien ja alueellisten rajojen konteksteissa 

(Lamont ja Molnár 2002, 167). Seuraavassa käsittelen rajanteon käsitettä, joka on 

keskeinen kysymykselle luokittelujen rakentumisesta. 

 Keskenään erilaisten ilmiöiden tutkiminen rajanteon käsitteen kautta pitää sisällään 

ajatuksen siitä, että luokitteluissa eri yhteyksissä on kyse samankaltaisista sosiaalisista 

prosesseista (Lamont ja Molnár 2002, 167). Yksi näistä erilaisia rajantekoja yhdistävistä 

tekijöistä on symbolisten resurssien rooli sosiaalisten erojen luomisessa ja 

ylläpitämisessä (mt., 167–168). Rajantekojen tutkimus myös kiinnittää huomiota 

kategorioiden sisältöjen sijaan niiden keskinäisiin suhteisiin ja niiden 

kontekstuaalisuuteen. Rajanvetoihin vaikuttaa se, mihin tarkoitukseen kategorioita 
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tarvitaan ja mitä työtä ne tekevät. Kysymys ei näin ollen ole, mihin raja vedetään, vaan 

millä perusteilla, kuinka sitä käytetään ja mihin tarkoitukseen. Näin ollen rajat eivät saa 

yhtä ja staattista sisältöä, vaan niiden paikka ja sisältö voi vaihdella tilanteittain. (Gieryn 

1983.) 

Kulttuuriset repertuaarit, perinteet ja narratiivit ovat merkittävässä osassa kategorioiden 

rakentamisessa ja kollektiivisten identiteettien määrittelyssä (Lamont ja Molnár 2002, 

171). Eläimistä kerrotuilla tarinoilla on pitkät perinteet sekä eri ihmisryhmien että 

ihmisyyden kategorian rakentamisessa aina eläinfaabeleista lähtien (Daston ja Mitman 

2005, 9–11). Tarkastelen tässä tutkielmassa ihmis-eläin -rajatekoa siitä näkökulmasta, 

minkälaisia resursseja eläimyyden ja ihmisyyden määrittämiseen käytetään, ja millä 

tavoin nämä ovat suhteessa toisiinsa. 

2.2 Eläinten luokittelu 

Sosiologia ihmistieteenä on perinteisesti määrittänyt tutkimuskohteekseen ihmisten 

välisen ilmiömaailman, josta on usein sulkeistettu pois ei-inhimilliset osat. Kiinnostus 

eläinten asemaa kohtaan on kuitenkin kasvanut viime vuosikymmeninä 

yhteiskuntatieteissä, ja eläimiä on pyritty tarkastelemaan myös osana sosiaalista 

maailmaa (Birke, Bryld ja Lykke 2004; Hobson-West 2012; Kupsala ja Tuomivaara 

2004; Segerdahl 2011). 

Tämä luku kuvaa, millä tavoin eläimiä tai eläinrepresentaatioita on tutkittu osana 

yhteiskuntaa. Tarkastelen myös ihmis-eläin-dikotomian aatehistoriallisia juuria ja sille 

esitettyjä haasteita. Tämän jälkeen esittelen analyysissani oleellisessa roolissa olevan 

antropomorfisoinnin tematiikan. 

2.2.1 Eläin sosiologiassa ja yhteiskuntatieteissä  

Eläin sosiologisen tutkimuksen kohteena on voinut tarkoittaa joko konkreettisten 

eläinten asemaa yhteiskunnassa (esimerkiksi Kupsala 2010; Arluke ja Sanders 1996), tai 

tutkimus on voinut tarkastella ihmisten eläimille ja eläimyydelle antamia merkityksiä ja 

eläinrepresentaatioiden käyttöä (Whitley ja Kalof 2014; Hirvonen 2014; Kalof ja 

Fitzgerald 2003). Esittelen tässä alaluvussa eläinten asemaa yhteiskuntatieteissä sekä 



 11 

viime vuosikymmeninä yhteiskuntatieteellisessä keskustelussa noussutta kiinnostusta 

eläimiin. 

Yhteiskuntatieteissä vaikuttanut tapa ajatella eläimiä jäljitetään yleensä 1600-luvulle 

Descartesin perintöön (Wilkie 2015; Hobson-West 2007; Berger 1980). Descartes 

kuvasi eläimet koneenkaltaisiksi automaateiksi, jotka ovat pelkkää ruumista: sisäinen 

maailma ja tietoisuus kuuluivat yksin ihmisille. Erottelua on myöhemmin käytetty 

sosiologisessa teoretisoinnissa ihmisen sosiaalisen toiminnan ja muun käytöksen eron 

määrittämiseen G. H. Meadista lähtien (Wilkie 2015; Hobson-West 2007; Peggs 2013). 

Rhoda Wilkie (2015, 324–325) ja Kay Peggs (2013, 594–595) esittävät, että Meadin 

perintö on suurelta osin vaikuttanut myöhemmän sosiologian tapaan ymmärtää toiminta 

ja sosiaalinen yksinomaan ihmisten väliseksi ja erityisesti kielelliseksi ilmiöksi.  

Viime vuosikymmenien aikana yhteiskuntatieteissä on enenevässä määrin kiinnostuttu 

ihmisten ja eläinten suhteista (Kupsala ja Tuomivaara 2004; Wilkie 2015; Hobson-West 

2007). Poikkitieteellisen ihmis-eläin-tutkimukseksi (human-animal studies, HAS) 

kutsutun tutkimusalan synty on osaltaan lisännyt huomiota eläinten 

yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen. Käänteen juuret voi jäljittää eläinten kognitiota 

koskevan tiedon lisääntymiseen ja toisaalta eläinoikeusliikkeen nousuun poliittiseksi 

toimijaksi 1970-luvulta alkaen (Wilkie 2015; Kupsala ja Tuomivaara 2004; Segerdahl 

2011). Donna Harawayn (2003) kehittämät luontokulttuurin ja kumppanilajin käsitteet 

ovat olleet keskeisiä yhteiskuntatieteellisen eläintutkimuksen keskustelussa luonnon ja 

kulttuurin yhteenkietoutuneisuudesta. Kumppanilajin käsitteellä Haraway pyrkii 

ohjaamaan ajattelemaan lajiuden muodostumista kategoriana yhdessä ja samanaikaisesti 

muiden lajien kanssa (Gane ja Haraway 2006, 140). Luontokulttuureista puhumalla 

luonnon ja kulttuurin alueiden erottelun sijaan taas Haraway (2003, 12) korostaa sitä, 

ettei kumpikaan kategoria palaudu perustaltaan toiseen.    

Antroposentrismin eli ihmiskeskeisen ajattelutavan haastaminen teemana yhdistää 

suurta osaa yhteiskuntatieteellisestä eläintutkimuksesta (Segerdahl 2011, 11). 

Nimenomaan ihmisyyden ja eläimyyden rajantekoja ovat käsitelleet Pru Hobson-West 

(2012) eläinkokeita tekevien tutkijoiden eettisen rajatyön yhteydessä sekä Murray 

Goulden (2009) tarkastellessaan tieteellisten löydösten käsittelyä mediassa.  

Eläin ei toki ole kaikissa yhteksissä yksi ja samanmerkityksinen eläin. Kuten Saara 

Kupsala ja Salla Tuomivaara (2004) huomauttavat, länsimainen eläinsuhde on 



 12 

ambivalentti monelta kannalta: lemmikkeihin suhtaudutaan usein perheenjäseninä 

(Haraway 2008; Arluke ja Sanders 1996, 20), kun samalla syötävän tuotantoeläimen 

elinolosuhteista välittäminen jää pienen ihmisryhmän poliittiseksi teemaksi (Kupsala ja 

Tuomivaara 2004, 312). Arnold Arluke ja Clinton Sanders (1996) ovat kutsuneet eri 

eläinten hierarkista kategorisointia sosiozoologiseksi katseeksi: eläimet saavan 

asemansa eri kategorioissa ihmisten käyttötarpeiden mukaan. Lehmää ei erota koirasta 

jokin tässä suhteessa oleellinen biologinen ominaisuus, vaan kummankin eläimen 

yhteiskunnallinen asema. 

Monet ihmisten ja eläinten välisten suhteiden tutkijat keskittyvät eläimiin osana 

ihmisten taloutta ja arkea, kuten eläimiin lemmikkeinä tai tuotantoeläiminä sekä 

jännitteisiin näiden kahden kategorian rakentamisessa. Arnold Arluke ja Clinton 

Sanders (1996, 167) ovat tulkinneet villieläinten saavan tässä ihmisten silmissä 

rakentuvassa eläinten hierarkiassa negatiivisen arvon, josta lemmikit irtautuvat osaksi 

ihmisten maailmaa. Toisaalta villieläimen on ajateltu edustavan idealisoitua, puhdasta 

luontoa (Peltola ja Heikkilä 2016, 89), jossa se tosin on vaarassa muuttua tuholaiseksi 

kulkiessaan väärässä paikassa tai olessaan haitaksi ihmisten pyrkimyksien kannalta 

(Mavhunga 2011; Arluke ja Sanders 1996). Taru Peltola ja Jari Heikkilä (2016) ovat 

käsitelleet suden ja koiran eron määrittämistä luonnon ja kulttuurin astevaihtelujen 

arviointina. Peltolan ja Heikkilän (mt., 91) mukaan kyseessä on luontokulttuurin 

arvioinnista. Suden määrittämisen hankaluus ja toisaalta tärkeys kirjoittajien 

tarkastelemilla susikäräjillä tuo esiin ongelmakohtia luonnon ja kulttuurin rajaamisessa 

(mt.). 

Ihmisten ja eläinten rajankäyntiin mediassa ja tähän käytettyihin kulttuurisiin 

resursseihin keskittyvää tutkimusta ei tietääkseni ole tehty luontodokumenttien osalta. 

Anne Hirvonen (2014) on käsitellyt lintuihin yhdistettyjä metaforia lehdistössä. Taru 

Peltola ja Jari Heikkilä (2016) taas tarkastelevat suden ja koiran ja näin ollen luonnon ja 

kulttuurin rajankäyntiä villieläinpolitiikassa ja susien hallinnan kontekstissa puhuen 

konkreettisista susista. Tämä tutkielma osallistuu keskusteluu eläin- ja luontosuhteen 

muotoutumisesta median kautta ja mediavälitteisenä.  

Eläinsuhde on ambivalentti myös siinä mielessä, miten ja missä määrin eläimiä 

ajatellaan. Lemmikkien tarpeita varten on rakentunut oma taloutensa ja 

luontodokumentit ovat merkittävä osa kansainvälistä mediateollisuutta (Haraway 2008; 

Arluke ja Sanders 1996). Yhteiskuntatieteellinen tutkimus siitä, mitä oikeastaan tehdään 
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kun katsotaan eläimiä tai kerrotaan tarinoita niistä on kuitenkin jäänyt marginaaliseksi 

tutkimusalaksi (Arluke ja Sanders 1996, 20; Hobson-West 2007, 23).  

2.2.2 Ihmis–eläin-dikotomia ja sen kritiikki 

Lähestyn tässä tutkielmassa ihmis–eläin -rajantekoa sosiaalisesti rakentuneena ilmiönä. 

Kategorioiden välisten rajantekojen tarkasteleminen sosiaalisesti rakentuneina ei 

tarkoita, etteikö lajeilla olisi biologista ja materiaalista perustaansa1. Ihmis–eläin -

tutkimuksen kentällä puhutaankin sekä ihmisistä ja eläimistä osana samoja 

luontokulttuureita, joissa sekä luonto että kulttuuri ovat olemassa yhtäaikaisesti ja 

samanaikaisen muotoutumisensa kautta (Haraway 2003). Osa yhteiskuntatieteellisestä 

eläintutkimuksesta on ottanut tavoitteekseen ihmis–eläin-dikotomian haastamisen ja sen 

historiallisten kiinnikkeiden tunnistamisen. Seuraavassa jäljitän sitä, miten ihmisten ja 

eläinten eroa on käsitelty. 

Ihmisiä ja muita eläimiä erottavan rajan paikantamisella ja sisällöllä on merkittäviä 

eettisiä vaikutuksia sen kannalta, miten minkäkinlaisia olentoja katsotaan olevan 

hyväksyttävää kohdella. Kysymys on perinteisesti jätetty filosofien ja etiikan 

ratkaistavaksi. Sosiologiassa eläimet on yleensä nähty lähinnä ihmisidentiteetin toisena 

(Hobson-West 2007, 25), jolloin kysymykseen siitä, mitä on olla ihminen voidaan 

vastata luetteloimalla ominaisuuksia, joita joko ihmisillä on ja muilta eläimiltä puuttuu 

tai toisin päin. Dikotomia antaa ymmärtää, että simpanssilla ja kastemadolla olisi 

keskenään jotain sellaista yhteistä, mikä erottaa ne ihmisistä; kun vain tämä piirre 

paikannettaisiin, ymmärrettäisiin, mitä on ihmisyys. Pär Segerdahl (2011, 11) 

huomauttaa, että jaottelu on sisäänkirjoitettuna jo ihmis-eläintutkimuksen kenttään: 

ihmisten ja eläinten suhteesta on vaikeaa puhua puhumatta eläimistä yhtenäisenä 

ryhmänä.   

Tiettyyn jaettuun tapaan ymmärtää ihmisen ja eläimen eroa viitataan usein länsimaisena 

(Berger 1980; Hobson-West 2007; Kupsala ja Tuomivaara 2004; Haraway 2008). 

Käsitteeseen länsimainen kulttuuri liittyy tässä yhteydessä sekä jaetut ajattelutavat että 

nykyisten teollisuusmaiden jakama historia. Modernisaatioon ja kaupungistumiseen 

paikantuu historiallinen käänne eläinsuhteessa. Mike Michael (2001, 212) on 

                                                
1 Nykybiologiassa tosin ei ole yhtenäistä ja ongelmatonta määritelmää lajille (Hanage 2013; Goulden 2009, 276). 
Evoluutiobiologian näkökulmasta ei niinkään ole kiinnostavaa keskustella siitä, mihin vetää lajien välisiä rajoja, kuin 
tarkastella jatkumoita (Ylikoski ja Kokkonen 2009, 92–94). 
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summannut, että ennen valistuken aikaa ihmis- ja ei-ihmiskulttuurien välinen raja oli 

häilyvämpi. Pru Hobson-West (2007, 25) nostaa tästä esimerkiksi eläinten tuomisen 

oikeudenkäynteihin keskiajalla. Eläimet nähtiin kyllä erilaisina kuin ihmiset, mutta ero 

ei ollut samalla tavoin ylittämätön tai olemuksellinen kuin myöhemmin. Valistuksen 

myötä ihminen nostettiin keskiöön, omaksi kategoriakseen irralleen eläimstä, ja samaan 

aikaan kiihtyvä kaupungistuminen vähensi monien ihmisten päivittäistä kontaktia 

eläinten kanssa (mt., 26). 

Jaettujen historiallisten tilanteiden lisäksi länsimaisuudella tarkoitetaan länsimaisen 

ajatteluperinteen historiaa, alkaen kartesiolaisesta tavasta jakaa ihmisyys mieleen ja 

ruumiiseen. Modernin ajattelun perustana olevat dikotomiat luonnon ja kulttuurin tai 

mielen ja rumiin välillä ovat taustalla myös eläinsuhteen määrittymisessä. Eläinten 

nähtiin olevan ihmisyyteen nähden sitä mitä luonnon kulttuuriin tai ruumiin mieleen. 

(Michael 2001, 206.) Evoluutioteoria merkitsi haastetta dikotomiselle ajattelulle 

eläinsuhteessa. Ihmisen näkeminen samanlaisen evoluutiokehityksen tuloksena kuin 

muut eläinlajit mahdollistaa ajatuksen jatkuvuudesta radikaalin eron sijaan (Daston ja 

Mitman 2005; Crist 1999).  

Antropologi Tim Ingold (1988, 4) on kuvannut länsimaisen kulttuurin eläinsuhdetta 

leimaavan jännitteen eron ja samanlaisuuden välillä. Dikotominen ja evoluutioajattelu 

molemmat ovat yhtä aikaa osa sitä, miten ajattelemme eläimiä. Toisaalta eläimyys 

ymmärretään sekä ihmisiä että muita eläimiä yhdistäväksi olemisen tilaksi: ihminen on 

yksi eläinlajeista. Toisaalta taas eläin tarkoittaa kaikkea edelliseen kategoriaan 

kuuluvaa, joka ei ole ihminen. Samanlaisuuden ja erilaisuuden yhtäaikainen läsnäolo on 

osa myös Pru Hobson-Westin (2012) haastattelemien eläinkokeita tekevien tutkijoiden 

tapaa kertoa työstään: kokeet ovat perusteltuja, koska ihmisten ja tutkittavien hiirten tai 

rottien katsotaan olevan siinä määrin samanlaisia, että tieto eläinten anatomiasta ja 

sairauksista voi siirtyä tiedoksi ihmisten anatomiasta ja sairauksista. Toisaalta kokeet 

ovat perusteltuja juuri ihmisten ja muiden eläinten perustavanlaatuisen eron takia. Eron 

vuoksi eläimille voidaan suorittaa toimenpiteitä, joita ei pidettäisi hyväksyttävänä 

ihmisten kohdalla. 

Jos eläimyyden ymmärtäminen on keskeistä ihmisyyden ymmärtämisen kannalta, 

rajanteossa käytetyt symboliset resurssit ovat käytössä myös ihmisten toiminnan 

ymmärtämisessä. Ihmisyyden ja eläimyyden rajaa on historiallisesti käytetty rajaamaan 

määrittelemään joitakin ihmisiä enemmän ihmisiksi kuin muita (Bauman 1991; Wilkie 
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2015). Kriittisessä eläintutkimuksessa ja ekofeministisessä ajattelussa eläinten alisteinen 

suhde ihmisiin nähden on yhdistetty muihin yhteiskunnallisiin hierarkioihin (Cudworth 

2014). Eläintutkimuksen teemana onkin usein ollut dikotomioiden purkaminen ja 

radikaalin ihmis-eläinjaottelun sekä antroposentrisen eli ihmiskeskeisen ajattelun 

kritiikki (Wilkie 2015; Hobson-West 2007; Haraway 2008; Segerdahl 2011). 

2.2.3 Antropomorfisointi eläinten kuvauksissa 

Antropomorfisoinnilla tarkoitetaan ihmiselle kuuluvien piirteiden yhdistämistä eläimiin. 

Luontodokumentteja erityisesti on syytetty eläinten käytöksen kuvaamisesta tavalla, 

joka inhimillistää niitä liiaksi ja olettaa eläimille ominaisuuksia, jota niillä ei ole (Bousé 

2000, 63). Siirryn tässä alaluvussa tarkastelemaan antropomorfisoinnin tematiikkaa. 

Käytän käsitettä avaamaan, mitä eläimistä kerrotut tarinat kertovat eläimyyden 

ymmärtämisestä. Tapani katsoa antropomorfisointia aineistossani rakentuu Eileen 

Cristin (1999) erittelemien antropomorfisoinnin käyttötapojen pohjalle. Vertaan myös 

Cristin (mt.) erottelua filosofi Georges Canguilhemin (2008) tulkintaan biologisen 

tutkimuksen taustalla vaikuttavista ajattelutavoista, jotka Canguilhem tiivistää 

metaforiksi joko koneesta tai organismista. 

Antropomorfisoivia tapoja kertoa eläimistä on pidetty epätieteellisinä ja virheellisinä. 

Eläinten käyttäytymistieteessä eläinten toimintaa on pyritty kuvaamaan irrallaan 

ihmisiin liitetyistä merkityksistä: objektiivisuus ymmärretään ihmisen läsnäolon ja 

vaikutuksen puuttumiseksi (Despret 2013; Crist 1999). Anne Hirvonen (2014) pitää 

mediassa esiintyviä inhimillistäviä tapoja puhua eläimistä taas haitallisina, jos ne 

johtavat virheelliseen ymmärrykseen eläinten käytöksestä tai tarpeista. Tässä 

tutkielmassa antropomorfisoinnin käsite toimii välittävänä tekijänä yhdistäen 

tutkimuskysymykseni ja aineiston katsomisen. Tarkastelen luontodokumenttien tapaa 

antropomorfisoida tai olla antropomorfisoimatta eläimiä ja kysyn, mitä nämä valinnat 

kertovat tavasta ymmärtää ihmisen ja eläimen ero. Tulkitsen antropomorfisoivan 

kerronnan taustalla olevia oletuksia nojaten Eileen Cristin (1999) tapaan erotella 

antropomorfisoinnin tapoja historiallisista eläintieteellisistä teksteistä. 

Eläinsuhteessa läsnä oleva jännite samanlaisuuden ja erilaisuuden välillä näkyy myös 

keskustelussa antropomorfisoinnista: ovatko eläimet radikaalisti erilaisia kuin ihmiset, 

vai onko ihminen yksi laji eläinten joukossa? Miten eläinten toimintaa tulisi ymmärtää 
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tai kuvata? Jos katsotaan minkä tahansa ihmisten käyttäytymiseen liittyvän merkityksen 

yhdistäminen eläinten toimintaan olevan virheellistä antropomorfisointia, oletetaan 

kaikkien eläinten olevan sikäli perustavanlaatuisesti erilaisia kuin ihmiset, ettei niiden 

toimintaa voida ymmärtää samojen tulkintamallien kautta. Kysymys 

antropomorfisoinnista liittyy siihen, mistä varsinaisesti puhutaan, kun puhutaan ihmisen 

tai eläimen erosta. Rajanteossa ihmisten ja eläinten välillä ei ole tässä kyse ulkoisten 

ominaisuuksien luokittelusta. Eläintieteellisissä kirjoituksissa tehdyt valinnat 

määrittävät sitä, mitä on toiminta ja mitä on ajattelu, ja voiko näitä käsitteitä käyttää 

eläinten kohdalla ja missä määrin.  

Eileen Crist (1999) on eritellyt eläinten käyttäytymistieteen historiassa esiintyviä tapoja 

kuvata eläinten toimintaa. Crist (1999, 83) on todennut, että antropomorfisoinnista 

syytetyille kuvauksille eläinten toiminnasta on yhteistä toiminnan kuvaaminen eläinten 

elämismaailmasta lähtöisin. Antropomorfisointi onkin Cristin mukaan kielenkäyttöä, 

joka tuottaa eläinsubjektin, jonka maailma on sille itselleen merkityksellinen (mt., 32). 

Antropomorfisoinnissa on näin ollen kyse eläinten toiminnan kuvaamisesta tiettyjen 

lähtöoletusten kautta. 

Crist (1999) aloittaa eläinten mielen kuvaamisen historian tarkastelun Darwinista. 

Charles Darwinin teksteissä esiintyviä kuvauksia eläinten tunteista tai motivaatioista on 

pidetty jäänteinä vanhasta ja usein ohitettu, keskittyen Darwinin muihin, 

merkittävämpinä pidettyihin kontribuutioihin (Crist 1999, 11). Crist kuitenkin katsoo, 

että Darwinin käyttämä kieli eläinten käytöstä kuvattaessa on tarkoituksellista ja 

seurausta nimenomaan evolutiivisesta ajattelusta. Darwinin tapa kuvata eläimiä 

toiminnan subjekteina, joilla on omia sisäisiä motivaatioitaan, käyttäen usein ihmisten 

tunteisiin liitettyjä sanoja juontuu siitä, että jatkuvuus ihmisten ja eläinten välillä koskee 

myös käytöstä ja ajattelua. Darwinin käyttämä kieli on tarkoituksellinen irtiotto 

mekanistisesta eläinkäsityksestä. (Crist 1999.) 

Myöhemmässä eläintieteessä on pyritty välttämään Darwinin antropomorfisoivaksi 

tulkittua tapaa puhua eläinten intentioista ja tunteista. Cristin (1999, 149) mukaan 

eläintieteellisissä teksteissä tämä näyttäytyy tiukkana rajantekona ihmisten ja eläinten 

toiminnan kuvaamisen välillä. Tämän vuoksi eläinten toimintaa kuvaamaan kehitettiin 

klassisessa etologiassa 1930-luvulta alkaen oma tekninen kielensä, joka samalla toimi 

etologian legitimoinnissa omaksi tieteenalakseen (mt., 88). Etologian tekninen sanasto 

esitti eläimet koneenkaltaisina. Eläinten käytöksen selittäminen reaktioina ulkoisiin 
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ärsykkeisiin teki eläimistä luonnon objekteja, häivyttäen ajatuksen niiden sisäisestä 

maailmasta. (Mt., 121–122.) Sisäisen maailman kieltäminen ei niinkään ollut 

tarkoituksellista, vaan Cristin (mt.) mukaan seurausta kielestä, jossa vältettiin 

mahdollisimman paljon arkikielessä ihmisten toimintaan yhdistettäviä sanoja. 

Sosiobiologisen näkökulman tultua 1970-luvulta alkaen eläintieteessä teknisen idiomin 

paikan ottivat behavioraalisen kielen sijaan taloudelliset metaforat. Sosiobiologia pyrki 

selittämään eläinten käytöstä evolutiivisessa kontekstissaan (Oikkonen 2013, 2). 

Talouden kielen käyttö – eläinten toiminnan kuvaaminen kustannusten, arvon, 

sijoitusten tai tehokkuuden kautta – nähtiin neutraalina ja siksi objektiivisena ja osuvana 

tapana kuvata populaatiotasoon keskittyvää evolutiivista näkökulmaa eläinten elämään 

(Crist 1999, 124–133). Sosiobiologien tarkoituksena ei ollut kuvata eläinyksilön 

elämää, vaan evoluutioprosesseja. Käytetyillä sanoilla on kuitenkin merkityksensä myös 

niiden tieteellisen käyttötarkoituksen ulkopuolella, ja Crist (1999, 159) lukee 

sosiobiologien teksteissä siirtymiä eri sanojen käyttötasojen välillä. Käytännössä 

puhetavalla kuvattiin myös yksittäisiä eläimiä. Puhe kustannuksista ja tavoitteista 

sisältää ajatuksen niitä tavoittelevasta ja laskelmoivasta tahosta, ja kuvauksissa eläinten 

toiminnasta tämä populaatiotason prosesseja tarkoittamaan kielenkäyttö siirtyy Cristin 

mukaan helposti eläinyksilön mielen toiminnaksi, esimerkiksi kun ”kustannusten 

minimointi” ilmenee samassa lauseessa yksittäisen hirven ”haluttomuutena taistella”2 

(Crist 1999, 139). Rajanylitykset terminologian teknisen käytön ja arkikielen 

merkitysten välillä liittävät Cristin mukaan eläinten maailmaan laskelmoivuuden 

eetoksen (mt., 138).     

Crist pyrkii tarkastelullaan haastamaan jaottelun toimintaan ja käytökseen. Jaottelu 

toimintaan, johon liittyy joitakin mentaalisia tiloja, ja käytökseen, joka olisi vain välitön 

reaktio vaihtuviin tilanteisiin on hänen mukaansa keinotekoinen ja konstruoitu eri 

kielenkäytön tapojen kautta (Crist 1999, 210–212). Eläinten kuvaamisessa jaottelun 

ottaminen itsestäänselvyytenä on Cristin mukaan esteenä eläinten toiminnan 

ymmärtämiselle (mt., 222).  

Crist (1999) toteaa eläinten toiminnan representaatioissa ja eläimiä koskevassa tiedossa 

olevan esillä jännitteen kartesiolaisen katkoksen ajatuksen sekä evoluutioteoriaan 

olennaisesti kuuluvan ajatuksen jatkuvuudesta lajien välillä. Koneenkaltaisuus, eläinten 

                                                
2 Minimizing costs, reluctance to fight 
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kuvaaminen automaatin kaltaisina, ärsykkeisiin reagoivina olentoina, jonka Crist 

nimeää mekanomorfismiksi (Crist 1999, 203), on myös metafora jolla on oma 

historiansa. Myös filosofi Georges Canguilhem (2008, 83) paikantaa tavan ymmärtää 

ihmisen ja eläimen eroa koneen metaforaan. Canguilhem kuvaa biologisen 

ymmärryksen takana olevan asioiden toiminnan käsittely joko koneen tai organismin 

toimintalogiikan mukaan. Kone, toisin kuin organismi, toimii jonkin ulkoa asetetun 

päämääärän ja tarkoituksen tuottamiseksi ennalta tunnettujen lakien mukaan, kun taas 

organismille on tyypillistä itseohjautuvuus ja itsensä korjaaminen (mt., 88). 

Canguilhemin mukaan eläinten kuvaaminen nimenomaan koneenkaltaisina juontaa 

tarpeesta mahdollistaa eläinten hyväksikäyttö ihmisten tarpeisiin (mt., 84). 

Crist (1999, 32) katsoo antropomorfisoinnin olevan nimenomaan kielen ilmiö, mutta 

omassa analyysissani tarkastelen antropomorfisointia kielellisiä elementtejä laajempana, 

kerrontaan liittyvänä näkökulmana. Tarkastelen luontodokumentteja kehysanalyysin 

keinoin, jolloin tarkoituksenani ei ole erotella eri kerronnan tapoja, vaan ottaa huomioon 

niiden tapa kertoa asioita kokonaisuutena. Oletukset siitä, minkälaisen toimijan 

näkökulmaa esitellään voivat liittyä myös rajauksiin, kuvakulmiin tai äänimaailmaan. 

Antropomorfisointi on samalla luontodokumenttien tapa kertoa tarinoita ja luoda 

draamaa ja tunnistettavia hahmoja. On hankala nähdä, millä tavalla eläinten käytöksen 

kuvaaminen olisi mahdollista käyttämättä minkäänlaisia ihmisten toimintaan 

yhdistettyjä kategorioita. Sarita Siegel (2005) on kuvannut ohjaamansa 

luontodokumentin teon yhteydessä inhimillistävien esittämisen tapojen suhteen tehtyjä 

valintoja dokumentin teon eri vaiheissa. Siegel (mt., 197) kertoo antropomorfisoinnin 

olevan elokuvassa kommunikaation ja vertailun väline, eikä välttämättä väite siitä, että 

eläimet ovat aivan kuin ihmisiä. Näin ollen antropomorfisoivia kuvauksia voidaan tehdä 

monella tavalla. Inhimillistäminen voi joko olla vain sen olettamista, että eläinten 

maailma on niille itselleen merkityksellinen, ja liioittelevatkin vertaukset ihmisten 

maailmaan tuovat tämän maailman taas ihmisille ymmärrettäväksi. Kompetentin 

katsojan3 voi olettaa osaavan tulkita elokuvaa katsoessaan jotkin asiat metaforiksi ja 

jotkin suoriksi väitteiksi. Myös metaforilla on kiinnikkeensä ajattelujärjestelmiin, mutta 

niiden tulkinta on erilaista, kuin selkeiden tosiasiaväitteiden. Anne Hirvonen (2014) on 

tarkastellut Cristin kautta iltapäivälehdissä käytettäviä kuvauksia linnuista ja erottelee 

                                                
3 Kompetentilla katsojalla tarkoitetaan audiovisuaalisen kerronnan yleisimmät konventiot tuntevaa tyypillistä katsojaa 
(Bacon 2000 48–49), ks. kappale 3.1.4. 
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tässä yhteydessä kirjaimellisen ja metaforisen antropomorfisoinnin (mt., 5–6). 

Sovellettaessa Cristin erottelua ei-tieteelliseen tekstiin, kuten iltapäivälehtiartikkeleihin 

tai luontodokumentteihin, on mielekästä ottaa huomioon, kuinka kirjaimellisessa 

yhteydessä annetut kuvaukset esitetään. 

Omassa analyysissani tunnistan erilaisia luontodokumenteissa käytettäviä 

antropomorfisoinnin rekistereitä Cristiin (1999) nojaten. Otan huomioon 

luontodokumenttien aseman sekä viihteenä että omanlaisenaan tieteellisen tiedon 

popularisoinnin kanavana: antropomorfisoivat toiminnan kuvaukset paitsi ovat osa 

eläimistä kerrottua tietoa, myös luontodokumenttien tapa kertoa tarinoita.  

2.2.4 Eläinten katsomisesta 

Tutkielmani aiheena ovat eläimet ihmisen katseen kohteena. Pyrin tuomaan näkyväksi 

aineistossa eläimistä käytettyjä esittämisen tapoja, ajattelumalleja ja ilmiöitä. Katson, 

että tavat esittää eläimiä luontodokumenteissa heijastavat ja välittävät laajempaa 

ymmärrystä siitä, mitä eläin on ihmiselle. Mitä ihmisyydestä kertoo se, miten katsomme 

eläimiä? Kuvien ja esittämisen tapojen on katsottu paljastavan yhteiskunnallisia 

valtasuhteita tavoissa tuottaa asioita eri tavoin näkyviksi (Clarke 2005, 210–211; Berger 

1980).  

Eläinten kuvaamisen historia on yhtä pitkä kuin visuaalisten representaatioiden historia 

ihmiskulttuureissa ylipäätään varhaisista luolamaalauksista alkaen (Whitley ja Kalof 

2014; Daston ja Mitman 2005). “Eläimin ajattelun” (Berger 1980; Daston ja Mitman 

2005) on tulkittu olleen keino rakentaa ja erottaa ihmisyyttä sekä luonnon ja kulttuurin 

maailmoja. Eläinrepresentaatiot näin ollen voivat myös kertoa siitä, miten ihmisyyttä tai 

yhteiskuntaa ajatellaan. 

Adele Clarke (2005) ja John Berger (1980) puhuvat eläinsuhteen 

spektaakkelisoitumisesta 1800-luvulta alkaen. Samalla, kun kaupungistuminen vähensi 

ihmisten päivittäistä kanssakäymistä eläinten kanssa, syntyi eläinten kuvia kierrättävä 

kuvallisen toistamisen kultturi (Clarke 2005, 217). Eläintarhat ja kiertävät 

eläinnäyttelyt, joissa esitettiin kaukaisia eläimiä joko täytettyinä tai valokuvissa tekivät 

eksoottisista eläimistä viihdettä samoihin aikoihin syntyvän kulutuskulttuurin käyttöön 

(mt.). John Berger (1980, 15) on todennut, että 1900-luvun toisen puoliskon 

visuaalisessa kulttuurissa eläimet esitettiin joko osana perhettä tai spektaakkelina, joko 
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lapsenomaisina lemmikkeinä tai kaukaisten maiden villieläiminä. Näiden esitystapojen 

ulkopuolella eläimet jäivät näkymättömiin (mt.). 

Eläinten kuvia voidaan myös käyttää luonnon symbolina. Thomas Whitley ja Linda 

Kalof (2014) ovat tarkastelleet National Geographic -lehdessä ilmastonmuutosta 

käsittelevien artikkelien yhteydessä käytettyjä kuvituskuvia eläimistä. Whitley ja Kalof 

(mt., 24) totesivat, että eläimiä kuvatessa uljaus, suuruus ja eläinten rohkeus olivat 

perusteita niiden elinympäristön säilyttämisen puolesta. Eläinten kuvaaminen voi olla 

tapa havainnollistaa ympäristöongelmia ja asioiden yhteenliittyneisyyttä (mt.). Myös 

luontodokumenttien on ajateltu lisäävän niiden yleisön myönteisyyttä luonnonsuojelulle 

(Mitman 1999, 123; Vivanco 2002). 

Kuvallisten aineistojen analyysissa katseen käsitteen avulla on tarkasteltu 

valtahierarkioita visuaalisessa esittämisessä. Kenen silmien kautta kuva avautuu ja 

kenen sitä oletetaan katsovan? Mitä voidaan katsoa, ja voivatko katseen kohteet itse 

katsoa takaisin? John Berger (1980) on jatkanut alunperin sukupuolten visuaalisesta 

esittämisestä esittämäänsä ajatusta tulkiten myös ihmisten tekemiä kuvia eläimistä 

valtasuhteen kautta. Bergerin (mt, 3) mukaan sekä eläimiä että naisia on kuvataiteen 

historiassa esitetty ensisijaisesti katseen kohteina.  

Luontodokumenttien voidaan katsoa jatkavan perinnettä, jossa eksoottisia eläimiä ja 

maisemia esitellään visuaalisena spektaakkelina. Mimei Ito (2008) onkin esittänyt 

luonnon kokemisen olevan erityisen visuaaliseksi ymmärretty kokemisen tapa. 

Luonnosta kertominen tai kuuleminen ei riitä luonnon kohtaamiseksi: se pitää 

nimenomaan nähdä. Luontodokumentit tuovat luonnon kokemisen tällä tavoin 

mediavälitteisesti katsojien ulottuville kotisohvalta saakka. 

2.3 Luontodokumentit mediailmiönä  

Luontodokumentteja on yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa usein käsitelty tieteen 

julkisen ymmärryksen tutkimuksen näkökulmasta (esimerkiksi Dingwall ja Aldridge 

2006; Campbell 2009). Dokumenttielokuvatutkimus taas on usein ohittanut 

luontodokumentit vähemmän vakavana aiheena, keskittyen yhteiskunnallisista aiheista 

ja ihmisistä kertoviin elokuviin (Bousé 2000; Dingwall ja Aldridge 2006; Mills 2015). 

Hahmotan seuraavassa luontodokumenttien paikkaa sekä historiallisesti että nykyajan 
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mediakentässä. Käsittelen tämän lisäksi luontodokumenttien suhdetta 

dokumenttielokuvaan ja sen todellisuusväitteisiin sekä eläintieteeseen. 

Donna Haraway (1989; 2008) on huomauttanut, että toislajisten eläinten kanssa 

oleminen vaatii aina sopeuttamista ja välittämistä. Eläinten maailma ei avaudu ihmiselle 

sellaisenaan, vaan vaatii ympärilleen tekijöitä, jotka tekevät sen ymmärrettäväksi ja 

lähestyttäväksi. Lajista riippuen jo tiettyjen eläinten kanssa samassa tilassa olo tai 

niiden havainnointi vaatii erilaisia sopeutumisen tekniikoita. Maatilat, laboratoriot, 

eläintarhat ja luontodokumentit ovat kaikki tapoja tuoda eläin ihmisen kohdattavaksi tai 

käytettäväksi (Daston ja Mitman 2005, 11; Birke, Bryld ja Lykke 2004). 

Luontodokumentit välittävät ihmisille eläinten maailmaa toisaalta kamera- ja 

kuvausteknologian avulla, toisaalta tarinallistamiseen ja kohteen rajaamiseen liittyvien 

valintojen kautta. Teknologisen keksimisen tavoite luontodokumenteissa on ollut tuoda 

ihmisen läsnäolollaan koskematon luonto yhä lähemmäs ja yhä tarkemmin katsottavaksi 

(Bousé 2000; 2003).  

2.3.1 Villistä viidakosta harmoniseen luontoon: luontodokumenttien 

historiaa 

Keskityn tässä alaluvussa luontodokumenttien historiaan, joka on samalla kertomus 

siitä, kuinka luontodokumenttien luonto on näyttänyt eri aikakausina erilaiselta ja saanut 

erilaisia tulkintoja. Aineistoni 2000-luvulla valmistuneet luontodokumentit (ks. liite 1) 

peilautuvat analyysissani luontodokumenttiperinteen historiallisiin katkoksiin ja 

jatkuvuuksiin.  

Gregg Mitman (1999) löytää luontodokumenttien historiasta kaksi erilaista luonnon 

esittämisen tapaa. Hän sijoittaa käänteen luontokuvassa toisen maailmansodan 

jälkeiseen aikaan Yhdysvalloissa (mt., 133). 1900-luvun alussa tuotetut safari- ja 

metsästysfilmit kuvasivat luonnon villinä ja vaarallisena paikkana, jota kontrastoi 

metsästäjien edustama sivilisaatio ja järjestys (Mitman 1999, 13; Bousé 2000, 47). 

Toisaalta luonto oli myös autenttisuuden maisema, jotain, joka paljasti 

(ihmis)yksilöiden todellisen luonnon (Mitman 1999, 25). Villieläimiä kuvattiin 

metsästyksen kohteena: ne esiintyivät joko pakenemassa tai taistelemassa elämänsä 

puolesta (Bousé 2000, 145). 1940- ja 1950-luvuilta alkaen luontodokumenttien luonto ei 

enää ollut hurjien villieläinten kansoittama viidakon lain maailma, vaan rauhallinen ja 
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harmoninen maisema, jossa jokaisella eliöllä oli paikkansa (mt., 111). Metsästys- 

saalistus- ja pakenemiskohtausten sijalle dokumentteihin tuli eläinten perhe-elämän 

kuvauksia: eläimiä kuvattiin huolehtimassa poikasistaan ydinperheen kaltaisissa 

yksiköissä (Bousé 2000, 145).   

Käänteen taustalla oli televisioiden yleistyminen Yhdysvalliossa ja Disney-yhtiön tulo 

luontodokumenttimarkkinoille (Mitman 1999, 133). Television myötä luontodokumentit 

saivat uudenlaisen yleisön, kun myös lapset katsoivat dokumentteja kodeissa. Disney 

erityisesti mainosti kuvaavansa todellista luontoa aiempien seikkailukertomusten sijaan 

(Mitman 1999, 111). Todelliseen luontoon eivät kuuluneet ihmiset, ja yhtiön virallisena 

ohjeistuksena kuvaajille olikin olla näyttämättä elokuvissaan mitään merkkejä ihmisten 

läsnäolosta (mt., 114). 

Uudenlaiset luontodokumentit yhdistettiin luonnonsuojeluaatteeseen. Käänne 

luontodokumenttien luontokuvassa tapahtui samoihin aikoihin, kun Yhdysvalloissa 

perustettiin luonnonsuojelualueita (Mitman 1999, 131). Luontoelokuvat nähtiin tapana 

levittää ympäristötietoisuutta ja luoda ihmisille positiivista mielikuvaa luonnosta ja 

villieläimistä (mt., 91). Tähän tarkoitukseen ei sopinut luonnon ja eläinten kuvaaminen 

viidakossa kohdattavina vaaroina, jotka joko uhkaavat kuvausryhmää tai pakenevat sitä. 

Luontodokumenttien ajateltiin voivan sisältää opettavaista aineistoa eläinten ja 

ympäristöjen toiminnasta, ja samalla luonnon kuvaaminen kauniina ja miellyttävänä 

voisi lisätä myönteisiä asenteita luonnonpuistoja ja luonnonsuojelua kohtaan. Iso-

Britanniassa vuonna 1957 perustettu BBC:n luontodokumentteja tuottava yksikkö 

Natural History Unit otti vastaavasti opetuksellisen tavoitteen tehtäväkseen (Bousé 

2000, 75). BBC näki luontodokumentit keinona tuottaa asiaohjelmaa vastapainona 

kaupalliselle televisiolle (Dingwall ja Aldridge 2006, 133.) 

Siinä missä eläinrepresentaatiot toimivat usein ihmisyyden peilinä, luonnon kuvaukset 

näyttävät heijastavan yhteiskunnallista tilannetta. Evelyn Fox Keller (2008, 119) on 

huomauttanut, että sanalla luonto voidaan tarkoittaa joko sitä, miten asiat välttämättä 

ovat tai sitä miten asioiden tulisi olla, ja että sanan käyttötarkoituksilla on taipumus 

liudentua toisiinsa. Tapa kuvata joitakin asioita osaksi luontoa voi olla 

luonnollistamisen strategia. Eläintarinoita voidaan käyttää esimerkkinä siitä, 

minkälainen ihmistenkin käytös on “luonnollista” (Mills 2013, 100). Eläinten perhe-

elämän kuvaaminen isän ja äidin ja lasten yksikkönä esittää ydinperheen luonnollisena 

osana sitä, miten asiat ovat yhteiskunnallisen institution sijaan (Mitman 1999, 124, 



 23 

Mills 2013). Mitman (1999) tulkitseekin luontodokumenttien muutoksen 1950-luvulle 

tultaessa heijastavan myös ajatuksia yhteiskunnasta ja modernista: 1920-lukulainen tapa 

näyttää luonto jännittävänä vaarojen paikkana, joka oli toisaalta kiehtova ja toisaalta 

vaarallinen kertoo hänen mukaansa modernia elämää kohtaan koetusta ambivalenssista, 

kun taas 1950-luvun tarinat neuvokkaista ydinperhe-elämää viettävistä nisäkkäistä 

vahvistivat senaikaista yhdysvaltalaista yhteiskuntajärjestystä kylmän sodan aikana 

(mt., 141–143). 

2.3.2 Eläintiede luontodokumenteissa 

Useat luontodokumentit asemoivat itsensä eläimiä ja luontoa koskevan tieteellisen 

tiedon popularisoijiksi ja välittäjiksi (Bousé 2000, 10–11). Käsittelen tässä alaluvussa 

luontodokumenttien suhdetta tieteeseen. Tutkielman tarkoituksena ei ole tarkastella 

luontodokumentteja tieteen popularisoijina, mutta populaaritieteelliset tulkinnat 

evoluutioteoriasta ja eläinten ominaisuuksista ovat aineistossani oleellisessa asemassa 

ihmisyyden ja eläimyyden rajanteossa. 

Luontodokumentit ovat televisiogenre, joka tasapainottelee kahden päämäärän välillä. 

Toisaalta dokumentit tehdään viihteeksi, ja niistä on löydettävissä paljonkin klassisen 

Hollywood-draaman elementtejä (Bousé 2000, 20). Toisena ja usein julkilausuttuna 

tarkoituksenaan luontodokumenteilla on samaan aikaan välittää tietoa kuvatuista 

eläimistä ja ympäristöistä, sekä joskus pyrkiä herättämään tietoisuutta 

ympäristöongelmista tai tiettyjen lajien suojelun tarpeesta (Mitman 1999; Campbell 

2009). Luontodokumentteja voisi jaotella sen mukaan, kuinka paljon kukin dokumentti 

painottaa jotakin näistä tavoitteista, mutta pyrkimykset sekä välittää tietoa luonnosta 

että näyttää ihmeitä ovat läsnä aineistoni kaikissa yksittäisissä dokumenteissa. 

Sekä eläinten kuvaaminen että eläintieteen historia ovat molemmat kulkeneet käsi 

kädessä teknologian kehityksen kanssa. Ensimmäisen valokuvakameran ja myöhemmin 

elokuvakameran keksiminen mahdollistivat monen sellaisen luonnonilmiön 

havainnoinnin, joka aiemmin tapahtui ihmissilmän tavoittamattomissa. Yksi 

varhaisimpia stop motion -valokuvakameratekniikalla kuvattuja asioita oli Eadweard 

Muybridgen tutkielma hevosen laukan vaiheista (Solnit 2003). Myöhemmin taas 

teleobjektiivilinssien tulo markkinoille 1970-luvulla toi luontodokumentteihin nykyään 

tutut lähikuvat ihmistä yleensä välttelevien villieläinten kasvoista (Bousé 2003). 
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Teknologiset innovaatiot yhä ajavat luonnon kuvausta: BBC:n luontodokumenttisarja 

Planet Earth 2 vuodelta 2016 mainostaa esittävänsä luonnon 

ennennäkemättömänyksityiskohtaisesti uusimman teknologian mahdollistamana (BBC 

America 2017). 

Kameran mahdollistaman havainnoinnin lisäksi luontodokumentit esittävät tieteeseen 

perustuvia väitteitä. Nykyluontodokumenttien tapa kertoa eläimistä perustuu 

nimenomaan tietelliseen tietoon. Ne eivät esimerkiksi kerro eläinsatuja tai keskity 1900-

luvun alun safarifilmien tavoin kuvausryhmän luonnossa kohtaamien vaarojen 

esittelyyn. Suhde evoluutioon oli toisen maailmansodan jälkeisissä 

luontodokumenteissa hankala teema, sillä viittaukset evoluutiivisiin selityksiin eläinten 

käytökselle olisivat saattaneet olla ristiriidassa uskonnollisten luonnon tulkintojen ja 

yleisön kanssa (Mitman 1999, 127). Nykyään evoluutiobiologia tai jonkinlainen 

evoluutiobiologian populaari ymmärrys on luontodokumenteissa vallitseva selitysmalli 

(Dingwall ja Aldridge 2006; Bousé 2000).  

Venla Oikkonen (2013, 2–9) on todennut evoluutionarratiiveilla olevan erityisen 

painoarvon kulttuurisessa mielikuvituksessa, ja että vastaavasti kulttuuriset evoluutiosta 

kerrotut narratiivit tihkuvat biologien tulkintoihin evoluutiosta. Luontodokumenteilla on 

merkittävä asema tällaisten hallitsevien evoluutiotarinoiden rakentajana. Ne toimivat 

sekä villieläinten kohtaamisen väylänä, villieläimiä koskevan tiedon välittäjänä että 

luontoa ja villieläimiä koskevan keskusteluagendan asettajana (Dingwall ja Aldridge 

2006, 133–134).   

Derek Bousé (2000, 33) tulkitsee luontodokumenttien tavan käyttää eläintieteellisiä 

selityksiä keinoksi legitimoida muuten pitkältikin keinotekoisesti rakennettuja 

kuvauksia eläinten elämästä. Sitä, että yksittäiset mahdolliset tarinankulut 

luontodokumenteissa eivät välttämättä tapahtuneet, ei pidetä välttämättä 

merkityksellisenä dokumentin totuudellisuuden kannalta. Oleellista on, että niin olisi 

voinut tapahtua: tarinat ovat tosia eräänlaisina esimerkkeinä episodeista, joita pidetään 

tyypillisinä kuvattujen eläinten elämässä. Bousén (mt.) tulkinnan mukaan tieteelliseen 

tietoon perustuvien eläinten toiminnalle annettujen selitysten funktio on ankkuroida 

tarinat totuudenmukaisiksi ja perustella niiden dokumentaarisuutta. 
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2.3.3 Eläintarinoiden rakentaminen ja dokumenttielokuvan 

todellisuus 

Luontodokumentit esittävät tulkintoja eläinten elämästä, ja analyysini on tulkintaa 

luontodokumenteista. En siis tarkastele luontodokumenttien tarinoiden suhdetta eläinten 

elämän todellisuuteen. Luontodokumenttien kertomien eläintarinoiden todenmukaisuus 

on kuitenkin herättänyt keskustelua ja yleisön paheksuntaa tapauksissa, joissa on 

paljastunut, että kerrotut tarinat eivät olekaan olleet oletetulla tavalla totuudenmukaisisa 

(Bousé 2000, 10–11; 85). Kuvaan seuraavassa lyhyesti luontodokumenttien kerronnan 

totuudenmukaisuutta koskevaa keskustelua ja määritän oman suhteeni aineistooni 

kuvauksena eläinten elämästä. 

Kerrottuja tarinoita eläinten elämästä rakennetaan luontodokumenteissa monenlaisin 

elokuvallisin keinoin: leikkaamalla eri tilanteissa kuvattuja pätkiä yhdeksi tarinaksi, 

muokkaamalla kuvakulmia ja joskus manipuloimalla eläimiä käyttäytymään halutulla 

tavalla (Bousé 2000; Mitman 1999; Dingwall ja Aldridge 2006). Elokuvatutkija Derek 

Bousé (2005, 25) ei tahdokaan kutsua luontoelokuvia dokumenteiksi, vaan rinnastaa ne 

pikemminkin valtavirran draamaelokuvaan. Toisaalta voi ajatella, että dokumentin 

genre ja elokuvan sellaiseksi rakentaminen sinänsä tuovat siinä esitetyille asioille 

väitteen vastaavuudesta todellisuuden kanssa. Carl R. Plantinga määrittelee ei-

fiktiivisen elokuvan sen kautta, että ne assertoivat jotain maailmasta (1997, 18–20), eli 

elokuva määrittyy ei-fiktiiviseksi sen sosiokulttuurisen ympäristöön sijoittumisen 

kautta, pikemminkin kuin sen, mitä elokuvassa on kuvattu. Tällöin ei-fiktiivisissä 

elokuvissa näyttäminen on tai edeltää jonkin asian väittämistä maailmasta jo eleenä. 

Sikäli, kuin televisio-ohjelmat nimetään dokumenteiksi, voi olettaa yleisön katsovan 

niitä erilaisin oletuksin kuin fiktioelokuvia. 

Huolimatta siitä, minkälaista draamallistamista luontodokumenteissa tehdään, niiden ei 

ole tarkoitus olla todellisuudesta irrallaan olevia fantasiaelokuvia. Eva Flicker (2012, 

241–242) perustelee fiktioelokuvien käyttöä tutkimusaineistonaan siten, että 

massamedioiden kuten elokuvan ja television referenssijärjestelmä joka tapauksessa 

viittaa sosiaaliseen todellisuuteen. Olivatpa aineistoni dokumenttien esittämät 

eläintarinat millä tavoin kuvattuja tahansa, en tarkastele tässä tutkielmassa niiden 

suhdetta konkreettisten kuvattujen eläimien elämään. Dokumenttielokuvakerronta joka 

tapauksessa rakentaa tarinansa rajauksin ja valinnoin. Samalla niiden asema 
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dokumentteina ja käytetty eläintieteeseen viittaava kieli korostavat luontodokumenttien 

asemaa villieläinten kohtaamisen paikkana ja eläinsuhteen muodostumisen tekijänä. 

2.3.4 Luontodokumentit mediakentässä 

Nykyään luontodokumentit muodostavat merkittävän osan kansainvälistä 

mediateollisuutta (Dingwall ja Adridge 2006, 132). Suurin luontodokumentteja tuottava 

maa on Iso-Britannia, mutta 1990-luvulta alkaen luontodokumentteja on alettu 

tekemään yhä enemmän ja useammissa paikoissa (Bousé 2000, 83). Monet dokumentit 

tuotetaan kansainvälisinä yhteistöinä, sillä ympäri maailmaa matkaavien ja paljon 

kuvaustyötä vaativien dokumenttielokuvien tekeminen on kallista (mt., 185). 

Tuotantoyhtiöiden yhteistyö mahdollistaa kustannusten jakamisen. Dokumentit 

suunnataan usein alusta alkaen kansainväliseen levitykseen ja niissä vältetään liian 

kulttuurispesifejä viittauksia. Eläimistä kerrottujen tarinoiden tulee samasta syystä olla 

helposti siirrettävistä maasta toiseen, vaihtamalla vain ääniraidalla esiintyvä 

kertojanääni. (Mt., 45–47.) 

Villieläimet eivät suurilta osin kuulu luontodokumentteja katsovan yleisön arkielämään 

(Hobson-West 2007; Wilkie 2015). Etenkin tässä tilanteessa medialla on rooli 

luontosuhteen välittäjänä: luontodokumentit ovat monille tärkein ja joskus ainoa 

kosketus villieläimiin. Luontodokumenttien massamediana voi myös nähdä toimivan 

ajattelutapoja yhtenäistävänä tekijänä (Hobsbwam 1994, 156; Clarke 2005, 150). 

Luontodokumentit ovat osa globaalia visuaalisten diskurssien kiertoa (Clarke 2005, 

209). Kansainvälisesti tehdyt ja useassa maassa näytettävät elokuvatuotannot kuljettavat 

ja kantavat mukanaan ajatusta siitä, mitä on luonto, mitä on olla eläin ja mitä on olla 

ihminen.  

  



 27 

3 Luontodokumentit tutkimusaineistona 

3.1 Kehysanalyysi ja audiovisuaaliset aineistot 

Aineistonani on 19 suomalaisilla televisiokanavilla esitettyä luontodokumenttia, joiden 

käsittelyyn sovellan Eeva Luhtakallion (2005; 2010; 2013) tapaa tarkastella kuvia 

goffmanilaisen kehysanalyysin keinoin. Luhtakallio käyttää kehysanalyysia valokuvista 

(2010; 2013) ja aikakauslehtien kansista (2005) koostuviin aineistoihin. Kehysanalyysin 

soveltaminen tämän tutkielman dokumenttielokuva-aineistoon vaatii sen 

määrittelemistä, miten rajata kehys audiovisuaalisessa kerronnassa sekä omaa 

käsitteistöään audiovisuaalisen kerronnan elementtien sanallistamiseksi. 

Analyysissani pyrin käsitteellistämään ja näin tuomaan näkyväksi aineistossa esiintyviä 

esittämisen tapoja, ajattelumalleja ja ilmiöitä. Katson, että tavat esittää eläintä 

luontodokumenteissa heijastavat ja välittävät laajempaa ymmärrystä siitä, mikä on eläin. 

Luontodokumentit paitsi ovat näkyviä ja suosittuja kulttuurituotteita, myös 

merkittävässä osassa luontosuhteen rakentumisessa yhteiskunnassa, jossa päivittäinen 

kanssakäyminen eläinten ja etenkin villieläinten kanssa on vähentynyt ja muuttanut 

muotoaan. Dokumenttien katsominen kehysanalyysin keinoin avaa 

luontodokumenteissa kerrottujen tarinoiden ja aihevalintojen mukanaan kantamia 

oletuksia eläimyydestä ja luonnosta. 

Käsittelen tässä luvussa ensin kuvallisten aineistojen käyttöä yleisesti, sekä 

nimenomaan liikkuvaa kuvaa ja elokuvamateriaalia tutkimusaineistona sosiologiassa. 

Esittelen käyttämäni kehysanalyyttisen menetelmän sekä vertailen sitä muihin 

kuvallisen ja audiovisuaalisen aineiston analyysiin käytettyihin menetelmiin 

taustoittaakseni tutkielman menetelmävalintoja. Lopuksi kerron, kuinka olen soveltanut 

kehysanalyysia dokumenttielokuva-aineistoon. 

3.1.1 Visuaaliset ja audiovisuaaliset aineistot sosiologiassa 

Tutkielman tavoitteena on osaltaan lisätä visuaalisia aineistoja hyödyntävää sosiologiaa. 

Vertaan tässä alaluvussa omaa tutkimusaineistoani aiempaan visuaalisia ja 

audiovisuaalisia aineistoja hyödyntäneeseen sosiologiseen tutkimukseen. Perustelen 

kehysanalyyttisen menetelmän valintaa suhteessa tutkimuskysymykseen. 
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Menetelmiä kuvallisen aineiston analyysiin ei ole sosiologiassa systemaattisesti 

kehitelty (Rose 2001). Eeva Luhtakallio (2005, 190) toteaakin, että suurin osa 

klassisista kuvien tutkimuksista on tehty ilman varsinaisesti eksplikoitua menetelmää. 

Kuvien on katsottu itsessään puhuvan sekä tutkijalle että lukijalle, ja tutkimuksiin on 

yleensä liitetty liitteenä katsotut kuvat, joiden katsotaan sellaisenaan perustelevan 

analyysin (mt.). 

Menetelmän ja kuvien tulkinnan sanallistamisessa voi käyttää taiteentutkimuksen 

sanastoa (Luhtakallio 2013). Käytän Eeva Luhtakallion (2010) tapaa soveltaa 

goffmanilaista kehysanalyysia kuvien analyysiin. Luhtakallio (2013) lisää 

kehysanalyysinsä tueksi kuvien tulkintaan liittyvää käsitteistöä ja näin systematisoi 

tapaansa jakaa kuvat tulkinnallisiksi kehyksiksi. Lisään tässä tutkielmassa Luhtakallion 

käyttämään sanastoon elokuvantutkimuksen käsitteitä, joilla sanallistan sitä, mihin 

audiovisuaalisen kerronnan tulkinta perustuu. Näkökulmani ja teoreettinen 

lähestymistapani ovat kuitenkin sosiologisia eivätkä elokuvatutkimuksellisia. En ole 

kiinnostunut itsesssään elokuvallisista menetelmistä tai luontodokumenttien 

tyypittelystä dokumentteina, vaan siitä, mitä käytetyt kerronnan tavat ja elokuvalliset 

keinot kertovat eläinsuhteesta yhteiskunnassa. Luontodokumentit ovat toisin sanoen 

aineistonani valottamassa sitä, miten yleisempi ymmärrys eläimyydestä ja eläinten ja 

ihmisten erosta heijastuu tässä mediassa (Anttila 2004, 192).  

Elokuvamateriaalissa tarinaa kerrotaan kuvan, sanallisen ilmaisun ja äänimaailman 

keinoin, ja näitä elementtejä olisi keinotekoista irrottaa toisistaan. Siinä, missä 

valokuvassa katsotaan valokuvan ottajan kehystämiä asioita, elokuvassa kehystämisen 

lisäksi kuvatut asiat on asetettu järjestykseen ja niille on annettu ajallinen kesto. 

Sisällöllisten tekijöiden lisäksi elokuvan analyysissä on otettava huomioon niiden 

asema kulttuurituotteina ja osana mediakenttää (Kuusi 2004, 197; Clarke 2005, 217). 

Anu-Hanna Anttila (2004) ja Hanna Kuusi (2004) ovat käyttäneet elokuva-aineistoa 

yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa semioottiseen teoriakehykseen nojaten. Kuusi 

(2004) ja Anttila (2004) molemmat vastaavat elokuvien luennallaan kysymykseen siitä, 

minkälaisia haluja ja normeja tarkastellun elokuva-aineiston kautta esitetään, kun taas 

omassa analyysissani olen kiinnostunut luonnon ja eläinten toiminnan 

merkityksellistämisestä kerronnassa rakennettujen tulkintakehysten kautta. Näen 

nimenomaan kehysanalyyttisen lähestymistavan tutkimuskysymykseni kannalta 

avaavampana. Anttilan (2004) lomapropagandaelokuvissa tuotetaan oikeanlaisen 
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lomanvieton kuvaa ja Kuusen (2004) elokuva-aineiston alkoholinkäyttökuvauksissa 

välittyy, mikä olisi oikeanlaista alkoholinkäyttöä. Aineistossani eläinten ja ihmisten 

suhdetta ei niinkään tällä tavoin argumentoida. Katsomani eläinten ja ihmisten rajanteot 

muodostuvat tarinaa kehystävissä oletuksissa. Luontodokumentit eivät pyri kertomaan 

tarinaa siitä, mitä kuuluu eläimyyteen tai mitä siihen ei kuulu, mutta tällaiset rajaukset 

ovat olemassa tarinoita kehystävissä valinnoissa. 

Kehysanalyysi myös mahdollistaa toistuvuuksien tarkastelemisen suuremmasta 

aineistosta kuin audiovisuaaliseen lähilukuun perustuvat menetelmät. Luhtakallio 

(2005, 189; 2010, 243) toteaa kehysanalyysin etuna olevan toisaalta juuri suhteellisen 

suurien aineistojen käsittelyn mahdollistaminen, ja toisaalta tilastoivaan ja kuvailevaan 

sisällönanalyysiin verrattuna aineiston tarkastelu sen omien, sisällöllisten rakenteiden 

kautta. Luen aineistostani keskenään vaihtoehtoisia tapoja kehystää luontoa ja tarinoita 

eläinten elämästä. 

3.1.2 Kuvallisten aineistojen kehysanalyysi 

Eeva Luhtakallio (2005; 2010; 2013) on kehittänyt Erving Goffmanin kehysanalyysin 

pohjalta kehysanalyyttisen menetelmän kuvallisten aineistojen tarkasteluun. Käsittelen 

tässä alaluvussa kehysanalyysia erityisesti Luhtakallion tulkinnan kautta, jonka jälkeen 

siirryn käsittelemään tapaani siirtää Luhtakallion valokuvien tulkintaan kehittämää 

kehysanalyysia audiovisuaaliseen kerrontaan. 

Goffmanin kehyanalyysi nojaa teoriaan tilanteen merkityksestä 

vuorovaikutustapahtumien ymmärtämisessä. Vastaus peruskysymykseen ”mitä tässä 

tilanteessa tapahtuu?” kehystää tilanteelle annettuja merkityksiä ja tätä kautta toimintaa. 

Kehysten luominen ja vaihtuminen on jatkuvaa, ja yksityiskohdat ja uudet tiedot 

tilanteesta jatkuvasti tarkentavat tai muuttavat annettuja kehyksiä. (Luhtakallio 2005, 

191–192.)  

Goffmanilainen kehysanalyysi on lähtökohdiltaan teoria mikrososiaalisessa 

kanssakäymisessä muodostuvasta tilanteisesta ymmärryksestä. Sen soveltaminen 

media-aineistoon olettaa, että elokuvan katsominen on olennaisilta osin samankaltainen 

asia, kuin minkä tahansa sosiaalisen tilanteen tulkinta. Luhtakallio (2010, 242) esittää, 

että Goffman itse sovelsi kehysanalyysiaan mainoskuviin teoksessa Gender 

Advertisements (1979), vaikkei varsinaisesti tässä kutsunutkaan menetelmäänsä 
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kehysanalyysiksi. Sosiaalisen kanssakäymisen tarkasteltuun kehitetyn menetelmän 

soveltaminen media-aineistoon perustuu tässä tutkielmassa siihen, että katson elokuvia 

diskursiivisina ilmiöinä (Anttila 2004, 282; Kuusi 2004, 196). Elokuvat siis heijastavat 

ja välittävät todellisuuden jäsentämisen tapoja. 

Luhtakallio (2013, 35) katsoo visuaalisten representaatioiden olevan visuaalisesti 

koettuja tilanteita, jotka samalla artikuloivat sosiaalisia prosesseja että tuottavat niitä. 

Hän on käyttänyt kuvien kehysanalyysia sukupuolen representaatioiden tutkimiseen 

aikakauslehdissä (Luhtakallio 2005) sekä poliittiseen aktivismiin liittyvien 

sukupuolittuneiden merkitysten tarkastelussa (Luhtakallio 2010; 2013). Luhtakallion 

analyysissa oleellisia käsitteitä ovat hallitseva kehys (dominant frame) ja virittäminen 

(keying). Hallitseva kehys on ensimmäinen vastaus kysymykseen siitä mitä tilanteessa 

tapahtuu Virittäminen taas on tulkinta joka ohjaa, tarkentaa tai joskus muuntaa 

alkuperäisen pääkehyksen osoittamaa tulkintaa tilanteesta. (Luhtakallio 2013, 36.) 

Virittäminen mahdollistaa kehysten muuntelun ja uusien kehysten syntymisen 

(Luhtakallio 2005, 192). Hallitsevan kehyksen lisäksi tilanteisiin, kuviin, tai tässä 

tutkielmassa tarkasteltaviin dokumentteihin ja niiden kohtauksiin liittyy myös 

sekundaarisia kehyksiä (Luhtakallio 2010, 243). Kehykset voivat myös toimia 

sekundaarisina kehyksinä toisilleen silloin, kun kuvat jakavat suhteellisen selkän 

yhteisen pääkehyksen (mt.), kuten tässä aineistoani yhdistää se, että ohjelmat ovat 

luontodokumentteja.  

3.1.3 Kehysanalyysin soveltaminen audiovisuaaliseen aineistoon 

Aineistonani on 19 televisiossa esitettyä luontodokumentiksi tulkittavaa elokuvaa ja 

television-ohjelmaa. Eeva Luhtakallion (2005; 2010; 2013) kehysanalyysi on soviteltu 

taas valokuvien käsittelyyn. Valokuvien analyysiin kehitetyn menetelmän käyttäminen 

audiovisuaalisen kerronnan yhteydessä vaatii soveltamista kerronnan elementtien 

sanallistamisen suhteen sekä siinä, kuinka rajata tarkasteltava kehystetty tilanne. Tässä 

alaluvussa esittelen tapaani soveltaa kehysanalyysia audiovisuaaliseen kerrontaan. 

Analyysitapani on aineistolähtöinen, jolla tarkoitan, että lähestyn aineistoa ensin 

avoimella kysymyksellä siitä, miten eläintä ja luontoa siinä esitetään ja erotetaan 

ihmisestä. Rajantekoja tarkastelen eläinten toiminnan merkityksellistämisen kautta, ja 

luonnon ja eläimyyden rajaamista kehysanalyysin yhteydessä. 
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Luhtakallio (2013, 36–37) sovittaa Goffmanin kehysanalyysia kuvien tulkintaan 

tuomalla analyysiinsa mukaan tarkemman kuvauksen siitä, kuinka kuvaa tulkitaan. 

Kuvalle merkityksiä antavia elementtejä voivat olla perspektiivi, kuvakulma, 

elementtien ja hahmojen suhteelliset koot kuvassa, katseen suunta, ilmeet ja ruumiin 

liikkeet (mt.). Elokuva-aineistoa käsitellessä tämän tutkimuksen kannalta oleellisia 

merkityksenantajia ovat näiden lisäksi kerronnan näkökulma eli fokalisaatio, kameran 

liike, käytetty äänimaailma ja musiikki. Vaikka tiukasti visuaaliset ja ei-visuaaliset 

elementit ovat osa kaikenlaisten representaatioiden tulkintaa (Luhtakallio 2005, 193; 

Bal 2003, 6), elokuvan kyseessä ollessa erilaiset kerronnan elementit ovat läsnä 

jatkuvasti. Kehysanalyysi tuo esiin kuvan ja muiden kerronnan elementtien 

yhteisliikkeen: käytännössä elokuvan eri tasoja on keinotekoista erotella, sillä tulkintaa 

ohjaavat koko ajan tarkentuvat kuvan, tekstin ja ääniraidan tarjoamat kehystykset.  

Audiovisuaalisen aineiston kohdalla kehysten määrittäminen on monitulkintaisempaa, 

kuin selkeämmin yhdeksi tilanteeksi tulkittavien valokuvien analyysissa. 

Audiovisuaalista aineistoa voi tulkita yksittäisen kuvan tai kohtauksen, koko ohjelman 

tai koko aineiston tasolla (Flicker 2012, 244). Ajassa kulkevassa elokuvassa kehykset ja 

erityisesti viritykset saattavat muuttua jo kohtauksen aikana. Tämä ei kehysanalyysin 

suhteen ole ongelma, sillä menetelmä nimenomaan olettaa, että kehykset ovat vaihtuvia 

ja limittäisiä (Luhtakallio 2005, 193). Se kuitenkin pakottaa tutkijan tekemään rajauksen 

sen suhteen, minkä tason kehystykset ovat tutkimuskysymyksen kannalta oleellisia.  

Omassa analyysissani käsittelen kahta tasoa, kokonaisten dokumenttien ja yksittäisten 

kohtausten kehyksiä, joista molemmat asettuvat ilmeisimpien pääkehysten alle: 

esittelmiäni kehyksiä tulkitaan luontodokumentin ja television-ohjelman kontekstissa. 

Kohtauksilla tarkoitan tässä narratiivisesti jäsentyneitä alakokonaisuuksia 

dokumenteissa. Tyypillistä on, että kehys rakentuu ja tarkentuu kohtauksen ja 

dokumentin aikana. Kehyksillä ja virityksillä usein myös leikitellään: kuvassa saatetaan 

esimeriksi näyttää lintu tepastelemassa aurinkoisella rannalla, jonka jälkeen kamera 

liikkuu ylöspäin myrskypilviin ja musiikki muuttuu uhkaavaksi (Yltäkylläiset saaret). 

Näin ensin idylliseksi harmonisen luonnon kuvaukseksi virittynyt kuvaus linnun 

elämästä virittyykin lopussa vaaran kautta. Kokonainen dokumentti ja yksi kohtaus ovat 

aineistossani luontevat yksiköt, joiden kautta tarkastella liikkeessä olevia kehystyksiä. 

Sekä dokumentit että yksittäiset kohtaukset olivat aineistossani kauttaaltaan suhteellisen 

yksiselitteisesti tulkittavissa jonkin hallitsevan kehyksen kautta. 
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Kehysten ja viritysten tunnistaminen on tutkijan tulkinnan varassa. Luhtakallio (2013, 

32) kirjoittaa tulkinnan muodostuvan sekä aineiston syntykontekstin tuntemisesta että 

aineiston huolellisesta läpikäynnistä. Tässä mielessä hallitsevien kehysten tunnistamisen 

ehdot muistuttavat elokuvatutkimuksen oletusta siitä, että tulkintoja tekee 

elokuvakerronnan konventiot tarpeeksi tunnistava kompetentti katsoja (Bacon 2000). 

Elokuvan tekeminen sellaisenaan perustuu tiettyihin kerronnallisiin ja 

ulkokerronnallisiin konventoihin ja oletukseen siitä, mitä katsoja osaa tulkita. 

Tietynlaisen kulttuurisen ymmärryksen jakava, aiemminkin elokuvia nähnyt 

kompetentti katsoja osaa tulkita kerronnallisia elementtejä odotetulla tavalla, ja myös 

odottaa elokuvan etenemiseltä tiettyjä asioita. (Bacon 2000, 48–49.)  

Teen analyysiani siitä oletuksesta käsin, että vakiintuneet kerronnan tavat 

luontodokumenteissa ovat yhteisesti ymmärrettäviä kompetenteille katsojille: 

esimerkiksi lähikuva kasvoista johdattaa katsojaa samaistumaan kuvattuun henkilöön, 

tai tässä tapauksessa eläimeen, tietynlainen vaihdos musiikissa taas korostaa jännitystöä 

ja vaaran tuntua. Katsojana olen kasvanut suomalaiseen mediakultuuriin siinä missä 

luontodokumentteja televisiosta katsova oletettu yleisökin. Aineiston syntykonteksti 

tässä yhteydessä liittyy sekä dokumenttielokuvan ja tv-ohjelman katsomisen 

konventioihin että luontodokumenttien tuotannon tapoihin sekä mediateollisuuden 

ilmiönä että kuvausryhmän käytännön työnä.  

3.1.4 Tutkielman menetelmällistä käsitteistöä 

Määrittelen tässä alaluvussa analyysin yhteydessä käyttämiäni käsitteitä, joilla viittaan 

audiovisuaalisen kerronnan elementteihin. Osa käyttämästäni sanastosta on peräisin 

Eeva Luhtakallion (2013) erittelemistä kuvallisen kehysanalyysin elementeistä ja osa 

käsitteistä elokuvatutkimuksessa käytettyjä tapoja sanallistaa kerronnan ja merkitysten 

rakentumista audiovisuaalisessa materiaalissa. Käytän elokuvatutkimuksellisia käsitteitä 

tässä ensisijaisesti oman analyysini tarpeisiin, kehysanalyysin kehikkoon soviteltuna. 

Fokalisaatiolla tarkoitetaan sitä, miten kerronta kohdentuu henkilöhahmoihin (Bacon 

2000, 171). Johonkin hahmoon fokalisoituva kerronta kuljettaa tarinaa tämän hahmon 

näkökulmasta. Tietyllä tasolla kaikki luontodokumenttien kerronta fokalisoituu 

dokumentissa läsnä olevaan ihmiseen: dokumenteissa aina kulkee mukana ihminen, 

joka tulkitsee tarinaa katsojalle, joko pelkästään ääniraidalla tai myös kuvassa. Lisäksi 
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voi kuitenkin erotella, irtoaako fokalisaatio tämän jälkeen ihmiskertojasta, vai jääkö 

tarina selostamaan tapahtuvia asioita niitä havainnoivan ihmiskatsojan näkökulmasta. 

Kehyksellä tarkoitan joko koko dokumentin tai yksittäisen kohtauksen katsomista 

ohjaavia tulkinnallisia oletuksia. Yksinkertaisimmillaan kehys on vastaus kysymykseen 

siitä, mistä dokumentti kertoo tai mitä kohtauksessa tapahtuu (Luhtakallio 2013, 36). 

Viritykset ovat kehyksen tulkintaa edelleen ohjaavia elementtejä, jotka voivat rakentua 

joko kuvallisin, musiikillisin tai äänisuunnittelullisin keinon tai puhutun narraation 

kautta, tai näiden kaikkien yhteisvaikutelmana. 

Käytän käsitteitä kerronta ja narraatio analyysissani eri tarkoituksessa erottelemaan 

kerronnan tapoja laajempana ilmiönä sekä luontodokumenteissa paljon käytetty 

selittävä puhekerronta, “kertojanääni”. Kerronta yksinkertaisimmillaan on tarinan 

kuljettamisen tapa, peräkkäisten tapahtumien esittäminen järjestyksessä ja toisiinsa 

liittyvinä (Bacon 2000, 18). Narraatiolla tarkoitan verbaalista kerrontaa, joka ei ole osa 

tarinaa, vaan sitä eteenpäin vievä ja selittävä elementti. Tämä voi olla puhetta tai 

joissakin tapauksissa myös kuvan päälle tulevaa tekstiä. Osa aineiston 

luontodokumenteista käyttää pelkästään voiceover-narraatiota, jossa kertoja esiintyy 

vain ääniraidalla (Kuhn ja Westwell 2012), osassa juontajahahmo esiintyy myös 

kuvassa. 

3.2 Aineisto ja aineiston käsittely 

3.2.1 Aineiston keräys 

Tutkielman aineistona ovat suomalaisilta maksuttomilta televisiokanavilta kuukauden 

ajan kerätyt luontodokumentit. Käsittelen tässä alaluvussa aineiston keräämistä. Harvaa 

aineistooni valikoitunutta televisio-ohjelmaa kuvattiin suoraan luontodokumentiksi 

otsikossa tai ohjelmatiedoissa, joten aineiston valinta on jo itsessään tulkinta 

luontodokumenteista.  

Luontodokumentit eivät yleensä reagoi ajankohtaisiin tapahtumiin, vaan pikemminkin 

pyrkivät ajallisen ja kansallisen kontekstin häivyttämiseen (Bousé 2000, 45–47). Ei siis 

ole syytä olettaa, että valittu kuukausi vaikuttaisi tutkimuksen tulosten kannalta 

oleellisesti näytettyihin luontodokumentteihin. Ainoa ajankohtaistapahtuma, jota 

aineistossani käsiteltiin oli kevään tulo Ulos luontoon: Kevätseuranta -ohjelmasarjassa. 
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Keräsin aineiston aikavälillä 30.4.2016–29.5.2016. Tallensin aluksi kaikki eläimiin 

otsikollaan viittaavat ei-fiktiiviset ohjelmat, jotka tulivat Suomessa näytettäviltä 

maksuttomilta kanavilta. Seurannan tuloksena oli 142 tallennettua televisio-ohjelmaa. 

Valikoin näistä alustavan analyysin perusteella osan tutkimuksen varsinaiseksi 

aineistoksi aineiston määrän vuoksi ja tutkimuskysymystä tarkentaakseni. Katsoin 

pätkiä tallennetuista ohjelmista saadakseni käsityksen siitä, mitä ohjelmissa käsitellään. 

Jos kyseessä oli ohjelmasarja, katsoin karsintaa varten vain yhtä jaksoa. Valitsin 

varsinaiseksi aineistoksi sellaiset ohjelmat, jotka kuvasivat villieläinten elämää, eivätkä 

esimerkiksi ihmisten työtä eläinten parissa tai ihmisten matkailua. Pois jäi näin ollen 

eläinten suojelua tai hoitoa kuvaavia ohjelmia, ohjelmia, jotka kuvasivat koti-eläimiä tai 

lemmikkejä, luonto-ohjelmia jotka keskittyivät luontomatkailuun ja 

eläinsuojeluvirkailijoiden työtä kuvaava sarja. Dingwall ja Aldridge (2006, 137) 

rajasivat samankaltaisia ohjelmia pois omasta luontodokumenttiaineistostaan, jonka he 

keräsivät Iso-Britannian televisio-ohjelmistosta.  

Lopulliseksi aineistoksi valikoitui 19 villieläimiä tai laajemmin ympäristöä ja eläimiä 

siinä ympäristössä käsitteleviä, klassisesti luontodokumenteiksi ymmärrettäviä 

televisio-ohjelmaa. Dokumentteja on neljästä maasta: Suomesta, Yhdysvalloista, Iso-

Britanniasta ja Saksasta. Eniten dokumentteja on Iso-Britanniasta (9) ja Yhdysvalloista 

(6). Taulukossa 1 on listattuna aineistoon valikoituneet dokumentit, niiden tuottajamaa 

ja tuotantoyhtiö, sekä dokumenteista analyysin tulosten esittelyssä käytetty 

nimilyhennös. Liittessä 1 mainitaan tämän lisäksi ohjelmien tuotantoyhtiö, esityspäivä, 

valmistumisvuosi ja ohjelman kuvaus kunkin televisiokanavan tarjoamista 

ohjelmatiedoista. Suurin osa dokumenteista on noin tunnin mittaisia, mutta mukana on 

myös yksi lyhyt, viiden minuutin kestoinen dokumentti. Luontodokumentteja näytettiin 

yhteensä neljällä kanavalla, ja kanavien omat profiilit vaikuttivat siihen, millaisia niiden 

ohjelmistoonsa valitsevat dokumentitkin olivat. Ylen kanavilla näytettiin paljon BBC:n 

tuottamia elokuvallisia luontodokumentteja, kun taas viihdeohjelmaan keskittynyt 

Kutonen esitti juontajavetoista John Lydon ja mahtavat ötökät -sarjaa. MTV3 esitti 

juontajan persoonaa vahvasti esiin tuovaa ohjelmasarjaa Kiinan kesytön luonto ja 

eläinmaailman konflikteja dramaattisesti esittävä Eläimellistä kamppailua -sarja kuului 

kaupallisen FOX-kanavan ohjelmistoon.   

 

 



 35 

Taulukko'1'Aineistona'käytetyt'luontodokumentit'

Lyhenne& Nimi& Maa&

Alppijärvet& Avara&luonto:&Alppijärvet& Saksa&
Muodonmuutos& Avara&luonto:&Monsuunin&maat.&Muodonmuutos& Iso=Britannia&

Yltäkylläiset&saaret& Avara&luonto:&Monsuunin&maat.&Yltäkylläiset&saaret& Iso=Britannia&

Kuivuus& Avara&luonto:&Monsuunin&maat.&Kuivuus& Iso=Britannia&

Tulva& Avara&luonto.&Monsuunin&maat.&Tulva& Iso=Britannia&

Kuka&kutee&
parhaiten?&

Ulos&luontoon&Kevätseuranta.&Kuka&kutee&
parhaiten?&

Suomi&

Muuttolinnut&
palaavat&

Ulos&luontoon&Kevätseuranta.&Muuttolinnut&
palaavat&

Suomi&

Miljoona&
linnunpönttöä&

Ulos&luontoon&Kevätseuranta.&Miljoona&
linnunpönttöä&Suomeen!&

Suomi&

Tulimuurahaiset& John&Lydon&ja&mahtavat&ötökät.&Tulimuurahaiset& Yhdysvallat&

Kärpäset& John&Lydon&ja&mahtavat&ötökät.&Kärpäset& Yhdysvallat&

Torakat& John&Lydon&ja&mahtavat&ötökät.&Torakat& Yhdysvallat&

Termiitit& John&Lydon&ja&mahtavat&ötökät.&Termiitit& Yhdysvallat&

Kengurut&ja&tiikerit& Eläimellistä&kamppailua.&Kengurut&ja&tiikerit.& Yhdysvallat&

Pantterit&ja&villisiat& Eläimellistä&kamppailua.&Pantterit&ja&villisiat& Yhdysvallat&

Kuinka&eläimet&
puhuvat&

Kuinka&eläimet&puhuvat?& Iso=Britannia&

Eläinten&evoluutio& Prisma:&Eläinten&evoluutio& Iso=Britannia&
Tiibetin&ylänkö& Kiinan&kesytön&luonto.&Tiibetin&ylänkö.& Iso=Britannia&

Mongolian&arot& Kiinan&kesytön&luonto.&Mongolian&arot.& Iso=Britannia&

Erikoiset&merenelävät& Erikoiset&merenelävät.&Laivanhylky.& Iso=Britannia&
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3.2.2 Aineiston käsittely 

Elokuvakerronnan luonne on, että teksti, kuva ja ääniraita keskustelevat keskenään ja 

yhdessä rakentavat luontodokumenttien narratiivit. Tutkijalle tämä asettaa haasteen 

tuottaa analyysia, joka samalla katsoo sekä visuaalista että sanallista esitystä sekä niiden 

yhteenliittymistä suuressa määrässä audiovisuaalista materiaalia. Kuvaan tässä 

alaluvussa sitä, kuinka käytännössä käsittelin aineistoani. 

Työstin katsomiskokemustani helpommin käsiteltäviksi muistiinpanoiksi kirjoittamalla 

kahdella katsomiskerralla kummallakin uudet muistiinpanot. Alustavan analyysin ja 

kehysten jaottelun tein näiden muistiinpanojen perusteella. Adele Clarke (2005, 222) 

pitää useiden muistioiden kirjoittamista tapana ottaa haltuun kuvalliselle materiaalille 

tyypillistä merkitysten rikkautta. Clarke puhuu erityisesti liikkumattomista kuvista, 

mutta toteaa, että menetelmä sopii yhtä hyvin myös muunlaisen kuvallisen materiaalin, 

kuten audiovisuaalisen kerronnan käsittelemiseen (mt., 206). Dokumenttien katsominen 

ja muistiinpanojen kirjoittaminen useaan kertaan mahdollistaa sen, että analyysin 

kohteena ovat itse elokuvat, ja niistä tehdyt muistiinpanot toimivat muistin apuvälineinä 

(Flicker 2012, 244).  

Katsoin jokaisen varsinaisen analyysin kohteeksi valikoimani ohjelman kahteen kertaan. 

Tein muistiinpanoja katsoen dokumenttia tietokoneen ruudulta ja samalla kirjoittaen 

koneella muistiin. Ensimmäisellä kerralla kirjoitin ylös kuvauksia sekä siitä, mitä 

kuvassa tapahtuu, että dokumenteissa puhuttua tekstiä. Toisen katsomiskerran 

perusteella erittelin sekä dokumenttien että yksittäisten kohtausten kehykset. Kirjoitin 

tällä kerralla muistiin kehyksiin liittyviä elementtejä sekä kohtausten virityksiä. Tämän 

jälkeen vertailin ensimmäisiä muistiinpanojani tunnistamiini kehyksiin. 

Kehysanalyysin jälkeen tein erityisen kiinnostavista kohdista tarkemman käännöksen 

tekstiksi. Elina Paju (2013, 62–63) on käsitellyt suurta määrää etnografista 

videomateriaaliaan samalla tavalla, valikoiden kohdat, joista hän teki tarkimman 

transkription. Kirjoitin elokuvamateriaalin tekstiksi noudatten yleisesti 

elokuvatutkimuksessa käytettyä menetelmää, jossa kielellistä ilmaisua tarkastellaan 

suhteessa kuvalliseen esitykseen (Anttila 2004, 282; Plantinga 1997; Bacon 2000). 

Tässä tutkiemassa käytetyissä aineistolainauksissa olen merkinnyt puheen ja kuvauksen 

siitä, mitä kuvassa tapahtuu allekkain siten, että kuvaus kuvan sisällöstä tai ääniraidan 

ei-sanallisista elementeistä on kursiivilla. Käytän myös kuvasarjaa rinnakkain tekstiksi 
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kirjoitetun narraation kanssa hahmottamaan leikkausten käyttöä dokumentissa. 

Tutkielmassa käytetyt still-kuvat on otettu ruutukaappauksina tietokoneen näytöllä 

pyörivästä dokumentista. Liitteessä 2 on peräkkäin kaikki tässä tutkielmassa 

aineistolainauksena käytetyt still-kuvat. 

Osassa dokumenteista puhuttiin suomea ja osassa kertojat ja muut kuvatut ihmiset 

puhuivat englantia, jolloin dokumentit olivat tekstitetty suomeksi. Aineistolainauksissa 

olen käyttänyt suomennostekstejä niissä tapauksissa, kun puhe on englanniksi, sillä 

analyysini ei perustu tarkkoihin yksittäisiin sanamuotoihin, ja osa katsojista oletettavasti 

seuraa puheen sijaan nimenomaan tekstitystä.  

Kehyksiä voisi varmasti löytää aineistosta lisääkin. Analyysissani ne on rajattu 

käsiteltyihin, jotta analyysiin voitaisiin sisällyttää koko aineisto (vrt. Luhtakallio 2005, 

195). Toisin sanoen jokainen aineistoni dokumentti sekä dokumenttien kohtaukset ovat 

katsottavissa esittelemieni kehysten kautta. 
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4 Luontodokumenttien luonto ja eläinten mieli 

Jäsennän analyysin esittelyn kolmen teeman alle. Ensin käsittelen luontodokumentteja 

visuaalisena ilmiönä, luonnon katsomista ja luonnon rajaamista luontodokumenteissa. 

Erittelen dokumentin tasolla kaksi kehystä, jotka eri tavoin määrittävät luonnon 

dokumentin kohteeksi. Dokumentin tason kehysanalyysi vastaa toiseen 

tutkimuskysymykseeni siitä, miten luontodokumenteissa rajautuu luonto tai 

villieläimyys. 

Analyysin tulosten esittelyn toinen ja kolmas osio käsittelevät ensimmäistä 

tutkimuskysymystäni, joka koskee eläimyyden ja ihmisyyden rajan tuottamista ja 

uusintamista luontodokumenteissa. Lähestyn teemaa ensin tarkastelemalla, millä tavoin 

eläimen toimintaa merkityksellistetään. Jaottelen eläinten toiminnan kehystämisen 

dokumenttien yksittäisten kohtausten tasolla edelleen kahteen kehykseen, selviytymisen 

kehykseen ja ihmishavainnoitsijan kehykseen.  

Kolmas osio irtautuu kehysanalyysin esittelystä ja käsittelee kehysanalyysin pohjalta 

tunnistamieni teemojen kautta ihmisten positioita luontodokumenteissa, rajantekoja 

ihmisten ja eläinten välillä, sekä luontodokumenttien evoluutionarratiiveja. Erittelen 

luontodokumenteissa esiintyviä antropomorfisoinnin eri rekistereitä, jotka avaavat 

tapaani tunnistaa eläintarinoiden taustaoletuksia eläinten mielestä ja toiminnasta ja 

esitän, että luontodokumenteissa tehdään rajantekoa ihmisten ja eläinten välillä 

nimenomaan mielen ilmiöiden kuvaamisen kautta. Tarkastelen myös, miten eläimiä 

kuvataan lajinsa edustajina ja toisaalta eläinyksilöinä. Lopuksi aineistossa rakentuvat 

evoluutionarratiivit yhdistävät luonnon rajaamiseen ja eläinten toiminnan kuvaamiseen 

liittyvät teemat. Esitän, että evoluutionarratiiveissa sovitellaan ihmis–eläinsuhteessa 

näkyvillä olevia jännitteitä samanlaisuuden ja erilaisuuden sekä evoluutioprosessin 

satunnaisuuden ja siihen tulkittujen teleologisten elementtien välillä. 

4.1 Eläinten katsominen ja luonnon rajaaminen 

luontodokumenteissa 

Tarkatselen seuraavassa luontodokumentteja nimenomaan visuaalisena ilmiönä. 

Tutkielmani aiheena ovat eläimet ihmisen katseen kohteena, ja kysyn tässä luvussa, 

millä tavoin ja kenen näkökulmasta luontoa kuvataan luontodokumenteissa. Onko 
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luonnon kokeminen jotenkin erityisen visuaalista? Miksi juuri luonto ja villieläimet ovat 

synnyttäneet ympärilleen tämänlaisen kulttuuriteollisuuden, jossa kuvataan kaukaisia 

eläinympäristöjä ja harvinaisia eläimiä? Luontodokumenttien käsittely visuaalisena 

ilmiönä vastaa toiseen tutkimuskysymyksistäni siitä, miten luonto rajataan 

luontodokumenteissa. Liitän dokumenttien kehysten esittelyn myös objektiivisuudesta 

eläintieteessä käytyyn keskusteluun. Luontodokumenttien tapa kuvata eläinten ja 

eläimiä kuvaavien ihmisten suhdetta on yhteydessä keskusteluun siitä, millä tavoin 

villieläinten elämästä voidaan tietää, jos ajatellaan, että ihmisten läsnäolo ei kuulu 

villieläinten elämään. Esittelen ensin, millä tavoin luonto tuodaan dokumenteissa 

katseen kohteeksi. Tämän jälkeen tarkennan kysymystä erittelemällä luonnon 

rajaamisen tapoja kahdessa tunnistamassani kehyksessä, jotka nimeän koskemattoman 

luonnon kehykseksi ja luontomatkan kehykseksi.  

4.1.1 Eläimet katseen kohteena 

Luontodokumentit paitsi kertovat tarinoita eläimistä, myös luovat eläinkuvia. Ennen 

siirtymistäni dokumentin kehysten analyysin esittelyyn tarkastelen, millä tavoin eläimet 

tuodaan näkyviksi aineistossani. Sanallistan tässä alaluvussa sitä, millä tavoin eläimet 

luontodokumenteissa kuvataan. 

Katseen käsitteen avulla kuvien tutkimuksessa on tuotu esille valtasuhteita siinä, miten 

asioita tuodaan näkyviksi, kuka tuottaa kuvia ja kuka on kuvien kohteena. Eläinten 

kuvaamisen perinteisten tapojen on tulkittu esittävän eläimet alisteisessa asemassa 

ihmisen nähden tai kontrollin kohteena (Berger 1980; Haraway 1989). Aineistossani on 

nähtävissä kuvaamisen tapoja, jotka asettuvat luonto- ja eläinkuvauksen traditioon ja 

joissa eläimet esiintyvät vain ulkopuolisen katseen kohteina. Samalla kuitenkin tämän 

lomassa eläimiä kuvataan myös tavoilla, jotka tavoittelevat eläinten itsensä näkökulmaa.  

Kuvassa 1 on kuvasarja dokumentin Yltäkylläiset saaret kohtauksesta, jossa esitellään 

iilimato. Käytän kuvasarjaa esimerkkinä tavasta esitellä eläimiä luontodokumenteissa 

ulkopuolisen katseen kohteena. Kuvasarjassa näkyvä, taivaalta maan kamaralle ja 

eläinyksilöön suuntautuva sarja leikkauksia on toistuvimpia elementtejä aineistossani. 

Tällaisella ylhäältä alas tarkentavaa katsetta jäljittelevällä tavalla esitellä 

maantieteellinen alue aineistossani useimmiten juurikin tuodaan tarinan kohteeksi uusi 

eläinlaji.   
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21:57 – Borneo on saariston saarien 

joukossa erikoinen poikkeus. 

 

22:03 – Borneolla kasvaa maailman 

vanhimpia sademetsiä. 

 

22:12 – Näissä metsissä on 

kuitenkin hämmentävän tyhjää. 

 

22:14 – Nisäkkäitä ei juuri näy eikä 

kuulu. 
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22:32 – Kahinaa. 

 

23:08 – Valtava punainen iilimato 

etsii ravintoa. 

Kuva'1'Yltäkylläiset'saaret:'Iilimadon'esittely'

 

Kuvasarjan ensimmäiset kaksi kuvaa esittelevät maiseman avaruudesta ja puiden 

latvojen yläpuolelta, ja narraatio kertoo maiseman sijaitsevan Borneolla. Maisema 

rakentuu sekä kuvan kautta että narraation kertomana: kuvassa metsä jatkuu 

silminkantamattomiin. Puiden yläpuolelta liikutaan leikkauksin kohti varsinaista 

kohdetta, iilimatoa.  

Kuvassa 2 taas on esimerkki kohtauksesta, jossa kameran asemointi tavoittelee eläimen 

omaa näkökulmaa: 
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Kuva'2'Pantterit'ja'villisiat:'Jacksoninkameleontin'näkökulma'

 

Kuvassa 2 kameran linssillä ja kuvan rajauksella on pyritty jäljittelemään kameleontin 

silmää. Narraatio kertoo, kuinka kameleontin silmä voi kääntyä 180 astetta, minkä 

jälkeen kuvan rajaus muuttuu. Kuvan reunat ovat pyöreät ja kamera liikkuu 

ympäristössä, kuin ympärilleen katsova kameleontti, kunnes kuvaan ilmestyy toinen 

kameleontti. Tällöin kamera pysähtyy toiseen kameleonttiin, ja narraatio toteaa: “yksi 

silmä on aina suunnattu viholliseen”. 

Kuvasarjassa 1 ja kuvassa 2 näkyy kaksi tapaa rajata katsojan näkemä maailma. Nämä 

kaksi tapaa asettavat katsojan erilaiseen positioon suhteessa dokumentin kohteisiin. 

Kuvasarjassa 1 iilimatoon taivaalta suuntautuva katse esittää iilimadon tämä 

ulkopuolisen katseen kohteena. Iilimato on lajina ihmiselle kaukainen samaistuttava 

verrattuna esimerkiksi luontodokumenteissa paljon esitettyihin suuriin nisäkkäisiin, 

mutta samankaltaisella esittelyllä kuvataan aineistossani kaikenalaisia eläimiä. 

Kameleontin omaa katsetta tavoitteleva kuvakulma kuvassa 2 taas kutsuu katsojan 

ajattelemaan tarinaa kameleontin näkökulmasta. 

Elokuvatutkimuksessa näkökulman ja kuvan rajaamisen on katsottu olevan keskeinen 

elementti sen rakentamisessa, mihin hahmoihin katsojan halutaan samaistuvan ja kenen 

näkökulmasta katsoja seuraa tarinaa (Bacon 2000, 200–205; Nelmes 1999, 62). 

Aineistossani eläinten näkökulmaan samaistumista rakennetaan sekä narraation että 

kuvakulmien avulla. Dokumentissa Kengurut ja tiikerit on kohtaus, jossa vastaavalla 

tavoin kuin jacksoninkameleontin kohdalla kuvassa 2 kamera siirtyy kuvaamaan 
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maailmaa ikäänkuin ruohikossa hiipivän tiikerin näkökulmasta käsin. Toinen 

samaistumista ohjaava elementti on se, mitä tietoja katsojalle kerrotaan ja kenen 

näkökulmasta ne ovat oleellisia tietoja (Bacon 2000, 200–205). Se, kertooko narraatio 

tietyn määrän murmeleita syövän vuodessa tietyn määrän kasvillisuutta (Alppijärvet) 

vai jonkin sopivien kasvien hankkimisen ravinnoksi olevan partasialle hankalaa 

(Kuivuus) tuottaa erilaisen sisäänpääsyn partasian ja murmelin elämään.  

Ilmakuvat päättymättömistä maisemista korostavat luonnon suuruutta, mikä on ollut 

luontovalokuvauksessa toistuva elementti (Clarke 2005, 217). Kuvasarjassa 1 

neljännessä ja viidennessa kuvassa puun rungosta alhaalta päin kasveja ja puuta 

kuvaavat kuvakulmat luovat vaikutelman korkeasta puusta ja kasvien täyttämästä 

maailmasta. Lopulta kuvaan ilmestyvän iilimadon kerrotaan olevan “valtava”. Kamera 

ottaa tämän koko luonnon suuruuden haltuunsa. Kuvan liike kohtauksen läpi, alkaen 

avaruudesta ja päätyen lopulta iilimadon luokse, tuo esille iilimadon olevan osa koko 

planeetan kattavaa kokonaisuutta. Näkökulma kattaa koko maailman ja jaottelee sen 

maantietellisiin osiin ja nimettyihin lajeihin. 

Eläinten kuvaamiseen on historiallisesti liittynyt eksoottisten eläinten näyttäminen ja 

luonnon esittäminen visuaalisena spektaakkelina (Clarke 2005, 217). Luontodokumentit 

voi osaltaan nähdä myös jatkumona tälle perinteelle. Niiden kiinnostus luontoa ja 

eläimiä kohtaan kohdistuu lähes aina jonnekin muualle: kaukaisille maille (Tiibetin 

ylänkö, Mongolian arot, Monsuunien maat -dokumenttisarja) tai vähintäänkin pois 

kaupunkien luota, suuriin metsiin ja pauhuavien koskien luo (Kuka kutee parhaiten, 

Muuttolinnut palaavat). 

Suuruuden ja eksoottisuuden korostaminen ja eläinten kuvaamisen ulkopuolisen katseen 

kohteena voi nähdä toistavan eläinten kuvaamisen perinteessä tapaa korostaa eläinten 

toiseutta ihmiseen nähden (Haraway 1989; Berger 1980). Aineistossani erilaiset tavat 

katsoa elämiä kuitenkin esiintyvät vuorottain, samoissa ohjelmissa ja kehyksien sisällä 

leikitellen. Eläimen anatomiaa kaavakuvana esittävästä kohdasta saatetaan leikata 

esittämään maailmaa kyseisen eläimen omaan näkökulmaan eläytyen. Kiinnostusta 

eläinten elämää ja luontoa kohtaan kyllä perustellaan sillä, että se on hyödyllistä 

ihmisille (esimerkiksi Termiitit, Torakat) tai sillä, että tieto eläimistä lisää myös tietoa 

ihmisistä (Eläinten evoluutio). Tästä huolimatta luontodokumentteihin mahtuu myös 

eläinten kokemuksen tavoittelua ilman välitöntä yhteyttä ihmisyyden kuvaukseen. 

Kameleontin käyttäytymisen ymmärtämiseksi näyttäisikin olevan tarpeen nähdä 
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maailma myös kameleontin silmin. Tavat kuvata eläimiä eri näkökulmasta voivat 

vaihdella saman dokumentin sisälläkin, mutta etenkin se, miten itse dokumentti 

kehystetään vastaa kysymykseen siitä, mitä ylipäänsä on dokumenttien kuvaama luonto.  

4.1.2 Dokumenttien kehystys ja ihmisten ja luonnon suhde 

Erottelen kaksi tapaa kehystää luontoa aineistoni dokumenteissa. Kehyksiä määrittävä 

ero on se, millä tavoin dokumentin tekijät itse ovat läsnä sekä sekä kuvassa että itse 

tarinassa. Kutsun kehyksiä koskemattoman luonnon kehykseksi ja luontomatkan 

kehykseksi. Koskemattoman luonnon kehys ja luontomatkan kehys tuovat esille 

luonnon ja villieläimyyden rajauksia aineistossani. Esittelen ensin tässä alaluvussa 

kehysten erottelua ja suhdetta luontodokumenttigenreen yhdessä, jonka jälkeen 

tarkastelen kumpaakin erottamaani kehystä erikseen. 

Koskematonta luontoa kuvattaessa ihmiset eivät näyttäydy kuvassa, ja dokumentin 

kuvaamisen elementit on häivytetty tarinasta. Luontomatkan kehyksessä dokumentin 

tekijät ovat itse läsnä kuvassa, ja dokumentin läpikantavana teemanakin saattaa olla, 

miten eläinten luokse päästään, miten ne suostutellaan kuvattaviksi (Tiibetin ylänkö, 

Mongolian arot, Termiitit, Torakat) ja miten niiden elämää tai anatomiaa mahdollisesti 

tutkitaan (Muuttolinnut palaavat, Kuka kutee parhaiten, Kuinka eläimet puhuvat). 

Koskemattoman luonnon kehys ja luontomatkan kehys eroavat osittain toisistaan kuvan 

selittämisen suhteen. Koskemattoman luonnon kehyksessä myös narraatio pysyttelee 

rajatummin kehyksen sisällä, eikä juontajaa hahmona tuoda esille. Kerrotut tarinat ovat 

selkeitä ja kaikkeen dokumentissa näkyvään on yleensä olemassa yksiselitteinen 

vastaus. Luontomatkan kehyksessä luonto ei näyttäydy tällä tavoin itsestäänselvänä. 

Juontaja ja jokin dokumentissa haastateltava asiantuntijavieras saattavat keskustella eri 

tulkintamahdollisuuksista.  

Robert Dingwall ja Meryl Aldridge (2006) totesivat vastaavasti evoluutionarratiivien 

eroavan eri luontodokumenttigenrejen välillä: elokuvallisissa ja voiceover-narraatioon 

nojaavissa dokumenteissa kerrottiin yhtenäistä tarinaa maailmaa ohjaavasta evoluution 

voimasta, kun taas televisiokerrontaa ja juontajan läsnäoloa hyödyntävissä 

dokumenteissa oli enemmän tilaa moniäänisyydelle ja tieteen sisäisten keskustelujen 

esittämiselle. 
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Itse tulkitsen aineistoani luontodokumenttigenrejen sijaan erottelemieni kehysten kautta: 

oleellista ei ole niinkään se, minkälaisia esteettisiä valintoja luontodokumenteissa on 

tehty, vaan se, millä tavoin luonto rajataan. Esimerkiksi dokumentti Alppijärvet käyttää 

elokuvallista kerrontaa ja voiceover-narraatiota, mutta myös esittää luonnon ihmisten 

hallinnoimana maisemana, jossa on suojeltuja alueita ja istutettuja lajeja sekä kertoo 

dokumenttia kuvanneen sukellusryhmän kuvausluvan suojeltuun järveen ehdolla, että 

sukeltajia on paikalla vain neljä kerrallaan. Dokumentissa siis monin tavoin tuodaan 

esille sekä ihmisten yhteys kuvattuun ympäristöön yleensä, että itse dokumentin 

kuvaamiseen käytetty työ. 

Genrejaottelu kuitenkin tuo esiin luontodokumenttien tuotantoon liittyvät taloudelliset 

tekijät: koskemattoman luonnon tuottaminen elokuvalaatuiseksi kuvamateriaaliksi on 

kallista. Aineistossani ihmisten häivyttämiseen pyrkivät dokumentit olivatkin suurilta 

osin suurten tuotantoyhtiöiden, BBC:n ja National Geographicin tuotantoa, joista 

kummallakin on pitkät perinteet luontodokumenttien teossa. 

4.1.3 Koskemattoman luonnon kehys ja romanttinen luontokuva 

Tässä alaluvussa esittelen koskemattoman luonnon kehykseksi nimeämäni tavan 

kehystää luontodokumentteja. Koskemattoman luonnon kuvaamiseksi kehystyvissä 

dokumenteissa luonnoksi määrittyy alue, jossa ei ole merkkejä ihmisen läsnäolosta. 

Yhdistän kehyksen Gregg Mitmanin (1999) kuvaaman romanttisen luonnon ideaaliin 

luontodokumenteissa. Keskustelen myös Derek Bousén (2000; 2003) ajatuksista 

kamera- ja kuvaamisteknologian vaikutuksesta luontodokumenttien eläinkuvaan oman 

aineistoni kohdalla. 

Koskemattoman luonnon kehyksessä dokumenteissa toistuvat laajat maisemakuvat, 

joissa ei näy ihmisasutusta, ja erilaisissa kaukaisissa paikoissa, syvissä metsissä, 

aavikolla tai vuoristossa elävät eläimet. Tyypillinen dokumentin rakentamisen tapa on 

seurata tiettyä eläinyksilöä eri tilanteissa läpi dokumentin. Koskematon luonto 

rakennetaan häivyttämällä dokumentista merkit dokumentin teosta: ihmisen ääntä 

kuullaan vain ääniraidalla, kuvaa selittävänä narraationa. Kaukaiset ja ihmisille 

vaikeasti saavutettavat alueet ovat kameran edessä itsestään selvästi, matka niiden 

luokse ei kuulu dokumenttiin. 
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Kuva 3 ohjelmasta Pantterit ja villisiat on esimerkkinä dokumenteissa toistuvasta 

tavasta kuvata maisemaa: 

 

Kuva'3'Pantterit'ja'villisiat:'”PohjoisBAustralian'trooppisissa'sademetsissä'asustelee'yksi'

ohjelman'erikoisimmista'osallistujista:'kauluslisko.”'

 

Maisemalla tässä esitellään myöhemmin kuvaan ilmestyvän kaulusliskon elinympäristö: 

Pohjois-Australian sademetsät. Kuvassa näkyy silminkantamattomiin metsää, ilman 

merkkiäkään ihmisasutuksesta. Kuvan rajaus määrittää samalla liskon elinalueen täksi 

maisemaksi. Ihmisten ja kaulusliskon maailmat eivät kohtaa maantieteellisesti. 

Gregg Mitman (1999, 87) on todennut tämänkaltaisen romanttisen puhtaan luonnon 

kuvauksen tulleen luontodokumentteihin toisen maailmansodan jälkeen, osin 

tietoisestikin luonnonsuojeluaatteen saattamiseksi suuren yleisön tietoon. Ilmiötä 

edustivat erityisesti Disneyn tuottamat, televisioesittämiseen koko perheen katsottaviksi 

tarkoitetut ohjelmat (Mitman 1999, 110–111). Koskemattoman luonnon kuvaukseksi 

kehystyvät dokumentit aineistossani jatkavat tätä perinnettä. Ilmiö on näkyvissä 

ihmisten häivyttämisenä dokumenttien kohteesta: dokumentit, jotka kehystyvät 

koskemattoman luonnon kuvaamiseksi esittävät luonnon ihmisten toiminnasta 

irrallisena maailmana.  

Samaan aikaan kamera- ja muun luontodokumenttien teossa käytetyn teknologian 

kehitys on mahdollistanut koskemattoman luonnon kuvaamisen yhä uudenlaisissa 

paikoissa. Dokumentissa Alppijärvet kuvataan syvällä luolastossa elävää luolaolmia. 

Kuvassa 4 on luolaolmin ensiesiintyminen. Olmi ilmestyy kiven takaa keskelle kuvaa 



 47 

valaistuksessa, joka korostaa olmin valkeutta tummaa taustaa vasten. Narraatio kertoo 

sen viettävän koko elämänsä syvällä luolaston joissa. Kuva on esimerkkinä tavasta 

luoda koskemattoman luonnon kehys maailmaan, jota ei ilman kameraa ja kuvausvaloja 

olisi tällaisena olemassa. Olmin maailma ei ole suoraan ihmiskatsojan tavoitettavissa 

samalla tavoin, kuin maan päällä asuvien keskikokoisten eläinten. 

 

 

Kuva'4'Alppijärvet:'”Luolissa'elää'myös'asukkaita,'jotka'eivät'ole'koskaan'nähneet'

auringon'valoa.'[…]'Ihmismäisen'ihonvärinvuoksi'[olmia]'kutsuttiin'myös'ihmiskalaksi.”'

 

Luolaolmin maailman esittäminen ihmisille näkyvässä muodossa elokuvassa on 

riippuvainen monenlaisista välineistä ja ihmisen puuttumisesta tilanteeseen. Samaan 

aikaan tämän maailman esittäminen näkyvästi valaistuna luo illuusion siitä, että 

teknologia ei ole läsnä. Silloinkaan, kun kuvatut eläimet eivät asu valottomassa luolassa 

veden alla, ihmistä välttelevien villieläinten kuvaaminen vaatii järjestelyjä: 

piilopaikkoja lintujen etsimistä varten tai vahvoja teleobjektiivilinssejä tiikerin 

kasvonilmeiden kuvaamiseksi sellaisen etäisyyden päästä, ettei tiikerin oleteta 

huomaavan kuvausryhmän läsnäoloa (Bousé 2003).  

Kuivuus-dokumentin loppukohtaus ja sen päättävät sanat kiteyttävät monessa 

dokumentissa toistuvan tavan kuvata luontoa: 
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– Tuuli pöllyttää nyt hiekkaa, mutta pian nämä samat tuulet tuovat mukanaan 

monsuunisateita. Kaikki mullistuu jälleen. Syntyy uutta kasvua, joka herättää 

rutikuivan aavikon eloon. Sateet alkavat. 

Lähikuva pisaroista tippumassa hiekalle. 

– Niiden myötä jatkuu uusiutumisen kiertokulku, joka on yhtä vanha kuin itse 

maa. 

(Kuivuus) 

 

”Kaikki mullistuu” pian, monsuunisateiden tulon myötä, mutta mullistus on vain osa 

ainaista kiertokulkua. Koskematon luonto on tila, jossa ihminen ei ole läsnä, joka toimii 

omalakisesti ilman ihmisen asiaa puuttumista. Kehyksessä luonto kuvataan paikkana, 

jota leimaa ajattomuus. Luontoon ei kuulu muutos muuten kuin syklisenä. 

Koskemattoman luonnon kehyksessä romanttinen luontokäsitys yhdistyy tietynlaiseen 

tapaan ymmärtää eläimiä koskevan tiedon objektiivisuus. Brett Mills (2015, 104–105) 

on todennut luontodokumenteissa kameran olevan tieteellisen välineen asemassa, 

objektiivisenä tarkkailijana, joka tallentaa kaiken sen edessä tapahtuvan. Eläintieteessä 

tieteellisen näkökulma on perinteisesti tulkittu tarkoittavan ihmisten läsnäolon ja 

tilanteisiin osallistumisen minimoimista (Despret 2013). Kuten tutkija, joka tarkkailee 

paviaanilaumaa puuttumatta tai reagoimatta paviaanien toimintaan (mt., 65), 

koskemattoman luonnon kehyksessä kamerateknologia, voiceover-narraatio ja kuvien 

rajaus rakentavat katsojalle position, jossa tämä voi tarkastella luontoa ja eläimiä ikään 

kuin ilman välittäviä tekijöitä.  

4.1.4 Luontomatkan kehys ja ihmiset osana luontoa 

Siirryn tässä alaluvussa esittelemään luontomatkan kehykseksi nimeämäni tavan esittää 

luontoa dokumenteissa. Kehyksessa kuvataan luonnon tavoittelu matkana, joka voi olla 

joko luontoretkeilyä tai eläinten tutkimista. Esittelemäni kaksi kehystä käsittelevät 

kummatkin myös omalla tavallaan sitä, miten eläimet ja luonto tulevat tiedon kohteeksi. 

Keskustelen alaluvun lopussa siitä, kuinka luontodokumenttien tapa rajata villieläimiä 

ja luontoa on yhteydessä siihen, millaisen tavan kuvata eläimiä on nähty olevan 

objektiivista tai totuudenmukaista. 
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Käsittelen luontomatkan kehystä vaihtoehtoisena aineistostani löytyvänä tapana rajata 

luonto ja eläimet dokumentin kohteeksi. Siinä, missä koskemattoman luonnon 

kehyksessä luonto kuvattiin ilman ihmisiä, luontomatkan kehyksessä tarina kehystyy 

ohjelmaa tekevien ihmisten näkökulmasta, ja he ovat myös kuvassa ja toiminnassa 

läsnä. Luontoon voidaan puuttua. 

Luontomatkan kehyksessä eläinten elämän kuvaamista ei estä se, että eläimet myös 

huomaavat ihmiset. Esimerkkinä tästä Kuinka eläimet puhuvat -dokumentti alkaa 

kuvalla, jossa juontaja istuu mangustin vieressä hiekalla. Mangustilla on kaulassaan 

musta panta, sitä ei siis pelkästään kuvata puuttumatta sen elämään muuten. Juontaja 

kertoo tavoitteensa: hän matkustaa ympäri maailmaa selvittääkseen, kuinka eläimet 

kommunikoivat keskenään. Eläimet eivät ole itsestään selvästi valmiina kameran 

edessä, vaan niitä pitää etsiä, joskus jopa pyydystää kuvattavaksi. Kuten 

koskemattoman luonnon kehyksessä, luonto on jossain muualla, yleensä 

maantieteellisesti kaukana. Sinne pääsemiseksi tehty työ tehdään kuitenkin näkyväksi. 

Kuvassa 5 ohjelmasta Muuttolinnut palaavat on on toinen esimerkki eläinten tutkimisen 

kuvaamisesta siten, että ihmisten läsnäolo näkyy. Kuvassa on keskellä ihmisen käsissä 

oleva talitintti, joka räpistelee siipiään. Taustalla näkyy tietokone, vaaka ja muita linnun 

tutkimiseen käytettäviä laitteita. Kohtauksessa eläintutkijavieras ensin pyydystää 

talitintin verkolla metsästä, rengastaa sen, punnitsee linnun ja mittaa siipien välin. 

 

 

Kuva'5'Muuttolinnut'palaavat:'Linnun'siipien'välin'mittaaminen'
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Dokumentissa Mongolian arot taas juontaja asettaa ruohikolle ansoja toivoen saavansa 

kuvattavaksi aroilla maan alla eläviä pieniä jyrsijöitä. Seuraavana päivänä ansat 

tarkistetaan, ja juontaja esittelee, mitä ansoihin on tarttunut. Maan alla piilossa elävät ja 

ihmistä välttelevät eläimet saadaan näin kameran eteen kuvattaviksi, ennen kuin 

juontaja päästää ne vapaiksi. 

Talitintti ihmisen käsissä ja musta panta mangustin kaulassa asettuvat kontrastiin 

koskemattoman luonnon kehyksen luontokuvan kanssa, puhumattakaan talitintin tai 

jyrsijöiden pyydystämisestä kuvattaviksi. Kun ohjelma kehystyy luonnon etsimiseksi, 

eläinten tutkiminen näyttäytyy niiden kanssa samassa ympäristössä olemisena ja 

erilaisina toimenpiteinä, joita niille tehdään. Ihmisten toiminta on läsnä luonnossa, 

eivätkä dokumentit tavoittele abstraktia, tilanteesta irrallista näkökulmaa. 

Luontomatkan kehyksessä puhutaan koskemattoman luonnon kehystä useammin 

luonnonsuojelullisista toimista. Ihmiset näyttäytyvät luonnon suojelijoina. 

Kääntöpuolena tälle ihmisten toiminta on uhka dokumenteissa esitellylle luonnolle, 

kuten Tiibetin ylänkö -dokumentissa, jossa juontaja matkustaa luonnonsuojelualueelle ja 

kertoo, minkä vuoksi luonnonsuojelualue on rajattu ja sen syntyyn liittyneistä 

keskusteluista. 

 

– Khirut eivät pelkää minua, vaan lepäilevät maakuopissa. Niin ne ovat suojassa 

pedoilta. 

[…] 

– Ilman viime hetken rahoitusta [luonnonsuojelualueelle] khiru olisi kuollut 

sukupuuttoon. 

(Tiibetin ylänkö) 

 

Ylläkuvatussa kohtauksessa Tiibetin ylänkö -dokumentista juontaja on mennyt 

luonnonsuojelualueelle Kiinassa etsimään harvinaisia khiru-peuroja. Lopulta hän löytää 

ne suojelualueelta, läheltä puiston ylittävää siltaa, jota pitkin kulkee autotie. Juontaja 

kertoo khirujen uhanalaisuudesta ja luonnonsuojelualueiden merkityksestä uhanalaisten 

lajien suojelussa. Dokumentin päättävä kohtaus on varsin erilainen verrattuna 

edellisessä kappaleessa kuvattuun, Kuivuus-dokumentin päättävään ajatukseen luonnon 
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kiertokulusta ja muuttumattomuudesta. Khirut elävätkin samassa maailmassa ja ajassa 

katsojan kanssa.  

Luontomatkan kehyksessä luonto on kyllä kaukainen paikka, johon pitää erikseen 

matkustaa tai siirtyä, mutta ihminen on myös paikalla. Tämä mahdollistaa ihmisten 

luonnonsuojelullisten toimien kuvaamisen ja eläinten kiinniottamiseen ja tutkimiseen 

liittyvien toimenpiteiden näyttämisen. Luonnon toiseus kuvausryhmään ja dokumentin 

yleisöön nähden ei ole koskemattoman luonnon kehyksen tavoin ylittämätöntä. 

Kaksi erittelemääni tapaa kehystää luontoa luontodokumenteissa molemmat asettavat 

eläimet tiedon kohteena ja toisaalta ihmiset luonnon ja eläinten tutkijoina erilaiseen 

asemaan. Luontodokumentit esittävät usein kuvaavansa eläinten elämää aidosti ja 

totuudenmukaisesti, ja eläinten houkuttelemista tai pyydystämistä kuvattaviksi tai sen 

kuvaamista, kuinka eläimiä jäljitetään maastossa on pidetty ongelmallisena (Bousé 

2000, 84–85). Aineistossani tämä ongelmallisuus näyttäisi riippuvan dokumentin 

kehystyksestä. Jos ihmiset alusta alkaen ovat läsnä dokumentin kuvaamassa 

maailmassa, eläinten elämään puuttuminen ja eläinten kanssa vuorovaikutuksessa 

oleminen ei näyttäydykään vääristelynä.   

Objektiivisuuden on eläintieteessä ymmärretty tarkoittavan eläinten toiminnan 

tarkastelua eläytymättä niiden näkökulmaan ja heijastamatta ihmiselle tyypillisiä tapoja 

kokea eläinten käyttäytymiseen (Despret 2013; Crist 1999). Luontodokumentit ovat 

pyrkineet seuraamaan tätä tulkintaa tieteellisyydestä (Bousé 2000), tasapainotellen 

tarinankertomisen ja opettavaisuuden välillä (Siegel 2005). Dokumenttien tason 

kehysten erottelu tuo esiin luontodokumenteissa välittyviä ja rakentuvia tapoja 

ymmärtää sitä, mitä on luonto, mitä se ei ole, ja miten luontoa tutkitaan. 

Koskemattoman luonnon kehyksessä villieläimet ovat kameran edessä ihmisen niihin 

koskematta, vaikka vaikutelman aikaansaamiseksi kuvasta nimenomaan on siivottu pois 

ihmisten jäljet. Luontomatkan kehyksessä ihmiset ovat ongelmattomammin osassa 

kuvaa, vuorovaikutuksessa luonnon ja eläinten kanssa. Kummassakin kehyksessä 

dokumentin tekijöiden maailma ja dokumentin kuvaama maailma ovat irralliset, 

koskemattoman luonnon kehyksessä sen kautta, että jäljet ihmisistä siivotaan pois 

kuvasta, ja luontomatkan kehyksessä sen kautta, että luonnon luokse pääseminen 

kuitenkin on matka. Luonto on jotain kaukaista ja vaikeasti saavutettavaa. 
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4.2 Eläinten toiminnan merkityksellistäminen 

Ensimmäinen tutkimuskysymykseni koski eläinten ja ihmisten rajantekoa 

luontodokumentissa. Lähestyn tässä luvussa kysymystä ensin yksittäisten kohtausten 

kehysanalyysin kautta. Sekä dokumentin että kohtausten kehystyksissä molemmissa on 

kyse sitä, kenen näkökulmasta tarinaa kerrotaan, mutta erottelut eivät ole päällekkäisiä. 

Yhdessä dokumentissa voi olla eri näkökulmista kehystyviä kohtauksia. Tavallista on, 

että koskemattoman luonnon kehyksessä myös eläinten toimintaa kuvataan 

eläinyksilöiden näkökulmasta, mutta esimerkiksi dokumentissa Alppijärvet itse 

dokumentti kehystyy koskemattoman luonnon kuvaukseksi, mutta monet kohtaukset 

kuvaavat eläimiä ulkopuolisen havainnoitsijan näkökulmasta. 

Yksittäisten kohtausten kehystykset kertovat siitä, millä tavoin eläinten toimintaa 

merkityksellistetään. Tätä kautta kehykset kertovat eläin- ja ihmistoimijoiden erojen 

rakentumisesta luontodokumenteissa. Jaoin tavat kehystää eläinyksilöiden elämää 

kahteen kehykseen, jotka eroavat sen perusteella, mihin kohtauksen kerronta 

fokalisoituu, eli kenen näkökulmaa kerronnassa seurataan. Kaikissa dokumenteissa 

esitellään eläinten toimintaa. Toisissa se näyttäytyy katsojan kanssa luontoon 

matkaavan juontajan näkökulman kautta, kun taas toisissa kerronta puhuu ikään kuin 

eläinten itsensä näkökulmasta käsin.  

Kohtaukset voivat rakentua eri tavoin: ohjelmassa, jossa seurataan luontoretkeilijän 

matkaa harvinaisten eläinten luo, yksittäiset kohtaukset ovat askelia tällä matkalla. 

Eläinten näkökulmaa esittelemään pyrkivät dokumentit taas useammin rakentuvat 

yksittäisistä episodeista, jotka kuvaavat eri eläinlajeja erilaisissa tilanteissa, ja joita sitoo 

yhteen dokumentin kattava teema. 

Vertaan analyysiani Eileen Cristin (1999) erotteluun eri tavoista tehdä oletuksia eläinten 

sisäisestä maailmassa eläintieteiden historiassa. Millä tavoin erittelemäni kaksi eri tapaa 

merkityksellistää eläinten toimintaa kertovat siitä, millaisia eläinten oletetaan olevan? 

Oletukset eläinten luonnosta kertovat myös siitä, missä ja minkälaisena ihmisten ja 

eläinten välisen rajan oletetaan kulkevan. Tätä kautta esittelemäni kehystykset 

kytkeytyvät laajempaan diskursiiviseen maailmaan, jossa ihmisiä ja eläimiä 

luokitellaan. 

Esittelen ensin luontodokumenttien tapaa tarinallistaa eläinten elämä ajallisesti 

rajatuiksi episodeiksi, joiden nimeämisellä jonkin toiminnon kautta eläinten maailma 
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tulee ihmiskatsojalle ymmärrettäväksi. Tämän jälkeen esittelen kaksi yksittäisten 

kohtausten tason kehystä, jotka nimeän selviytymisen kehykseksi ja 

ihmishavainnoitsijan kehykseksi. 

4.2.1 Eläinten elämä episodeina 

Aineistoni luontodokumentit toimivat esittämällä eläinten elämän jonkin teeman alle 

nimettyinä episodeina. Kuvailen tässä alaluvussa ennen varsinaisen kehysanalyysin 

esittelyä sitä, millaisia episodeja aineistossani eläinten elämästä on rajattu. Kohtaus 

esittää jonkin tarinallistetun episodin eläinten elämästä.  

Eläinten elämää kuvaavia kohtauksia yhdistää aineistossani dokumentin kattava teema, 

kuten evoluutio (Eläinten evoluutio), ympäristötyyppi (Monsuunin maat -sarja), 

maantieteellinen alue (Tiibetin ylänkö ja Mongolian arot) tai eläinlaji (Kuka kutee 

parhaiten). Se, minkälaisia kohtauksia tai episodeja eläinten elämästä on 

luontodokumenteissa esitetty, on vaihdellut aikakausittain (Bousé 2000, 145). 

Aineistossani syöminen, ruoan hankinta ja saalistajia pakeneminen leimaavat paljolti 

eläinten elämää. Esimerkiksi dokumentissa Pantterit ja villisiat kuvataan käärmettä, 

joka saalistaa hiiren, ja tämän jälkeen kerrotaan, että käärme sulattelee hiirtä seuraavien 

kuukausien ajan. Saalistustilanne ei edusta ajallisesti suurinta osaa käärmeen elämästä, 

vaan on harvinainen tapahtuma, mutta dokumentissa ei kuvata paikallaan ruokaa 

sulattelevaa käärmettä. Dokumentin tekijät ovat valinneet saalistustapahtuman siksi 

ajallisesti rajatuksi hetkeksi, joka dokumentissa edustaa käärmeen elämää. 

Luontodokumenttien tarinankerronnan voi katsoa rakentuvan perinteisen Hollywood-

draaman pohjalle (Bousé 2000). Kuvattujen episodien tulee samalla edustaa kyseisen 

eläinlajin ”tyypillistä käyttäytymistä” (mt., 9) sekä olla viihdyttävää katsottavaa. Tämän 

nojalla Bousé (mt.) esittää, että eläinten elämästä kuvattujen jaksojen ei dokumenteissa 

tarvitse olla sellaisenaan suoraa todellisuuden kuvausta, kunhan ne jollakin tavoin 

olisivat voineet olla totta. Käärmeen saalistustilanne jää dokumentissa ainoaksi 

käärmeen elämästä kerrotuksi tapahtumaksi ja näin käärmeen olemus kehystyy 

luontodokumentin katsojalle saalistustilanteen kautta. 

Tietyn ajan kulun pätkän rajaaminen eläinten elämästä tekee tästä kuvatusta 

tapahtumasta eläimen elämää jotenkin ideaalityyppisesti kuvaavan tapahtuman. 

Yksittäiset kohtaukset luontodokumenteissa kertovat eläinten elämästä rajaamalla 
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esittämällä tällaisia tapahtumia. Kehysanalyysini tarkastelee tällaiseen kerrontaan 

liittyvien kehystysten kautta sitä, millä tavoin eläimiä kuvataan luontodokumenteissa. 

4.2.3 Eläinten sisäinen maailma: evoluution selviytyjät 

Erottelen kaksi yksittäisten kohtausten kehystä, joita kutsun selviytymisen kehykseksi ja 

ihmishavainnoitsijan kehykseksi. Kuvaan tässä alaluvussa ensin selviytymisen kehystä, 

jossa eläinten toiminnasta kerrotaan näiden eläinyksilöiden itsensä näkökulmasta. 

Nimeän kehyksen selviytymisen kehykseksi, sillä eläinten elämän kuvaaminen tässä 

kehyksessä aineistossani poikkeuksetta on tarina selviytymisestä maailmassa, joka on 

täynnä uhkia sekä elinympäristössä että muiden eläinten asettamina. 

Eläinyksilöiden sisäiseen maailmaan eläytyvä kerronta kehystyy eläinten kohtaamien 

vaikeuksien esittelyksi. Eläinyksilöä seurataan ja kuvataan nimenomaan yksilönä: 

kerronnassa käytetään lähi- ja puolilähikuvia, ja kamera seuraa tiettyä eläintä eikä 

esimerkiksi eläinlaumaa. Kerronta korostaa vaaroja ja elämän vaikeutta. Eläinten 

päämääränä on säilyä hengissä, ja heidän ympäristönsä on täynnä tätä päämäärää 

uhkaavia tekijöitä. Eläinten toimintaa selitetään evoluutioprosessin kautta, mikä 

näyttäytyy eläinyksilön taisteluna ympäristön asettamia esteitä vastaan. Kehykseen 

useimmiten liittyy vaaran ja jännityksen viritys. 

Aineistossa toistuu tapa kuvata eläinten toimintaa pakottavien olosuhteiden tai niiden 

sisäsyntyisen tehtävän kautta:  

 

– Kilpikonnan on laskettava munansa hiekkaan […] Kilpikonnan poikasten on 

löydettävä tiensä veteen. Rantaan päästäkseen niiden on ylitettävä varsinainen 

hiekka-aavikko.  

(Tulva) 

 

– Matelijoiden piti selvittää vielä toinen ongelma: kuivalle maalle muniminen. 

(Eläinten evoluutio) 
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Tai erityisen antropomorfisoivasti kuvaten, rottaa ihmisvarkaaseen verraten: 

 

– Rottavaras on tehnyt rikoksen. Sen on nyt tuhottava todisteet. 

(Kengurut ja tiikerit)  

 

Mitä oikeastaan tarkoitetaan, kun sanotaan, että kilpikonnan ”on laskettava” munansa 

hiekkaan? Cristin (1999, 125) mukaan sosiobiologisille tieteellisille teksteille 1970-

luvulta eteenpäin on tyypillistä kahden rekisterin käyttö eläinten toimintaa kuvattaessa. 

Eläimistä puhutaan teknisen idiomin kautta, joka Cristin tarkastelemissa teksteissä 

käyttää taloudellisten ilmiöiden maailmasta lainattuja sanoja kuvaamaan eläinyksilöiden 

toiminnan ehtoja. Samaan aikaan käytetty kieli mahdollistaa toiminnan kuvaamisen 

ikään kuin puhuttaisiin eläinyksilön itsensä motivaatioista (mt.). Selviytymisen 

kehyksessa tapa draamallistaa eläinten elämää peilautuu Cristin kuvaamaan 

sosiobiologisten tekstien tapaan jäsentää eläinten toiminnan syitä. 

Kehys mahdollistaa myös ihmisten maailmasta lainattujen sosiaalisten kategorioiden 

liittämisen eläimiin (1999, 159). Esimerkkinä tästä käytän dokumentin Kengurut ja 

tiikerit kohtausta, jossa kuvataan kenguruiden konfliktia: 

 

– Laumassa on tarkka hierarkia. Huipulle pääsee vain taistelemalla. 

Leikkaus lähikuvaan kengurun päästä. 

– Tämä varamies on kyllästynyt soittamaan toista viulua, mutta sen on oltava 

varma voitostaan. 

(Kengurut ja tiikerit) 

 

Kohtaus kuvaa kengurulauman valtahierarkiaa ja seuraa urosyksilöä, jonka narraatio 

kertoo haluavan nostaa asemaansa tässä hierarkiassa. Kengurulauman jäsentäminen 

hierarkiseksi yhteisöksi ei sinänsä tarkoita, että kengurut kuvattaisiin laskelmoivina ja 

omaa etuaan tavoittelevina yksilötasolla. Seuraavassa lauseessa kuitenkin kerronta 

esittää seuratun uroksen olevan ”kyllästynyt” asemaansa ja rakentaa tilanteen, jossa 

kenguru-uros pohtii, kannattaako lauman johtajaa haastaa. Abstraktimmasta hierarkian 
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kuvauksesta siirrytään ihmiskatsojalle samaistuttaviin tunteisiin, jotka antavat ymmärtää 

kengurun tilanteen olevan samankaltaisen, kuin mitä katsoja ehkä itse on joskus 

kokenut. Kengurun kasvojen kuvaaminen lähikuvassa kertoo samalla katsojalle, että 

juuri tämä kenguru tuntee näitä asioita ja vahvistaa katsojan samaistumista tähän 

kenguruun (vrt. Bousé 2003). 

Aineistossani myös ihmisiä saatetaan kuvata selviytymisen kehyksessä: 

 

– Paikallisten ihmisten elämäntapa antaa viitteitä siitä, kuinka täällä on eletty 

tuhansien vuosien ajan. Rolito ja hänen sisarensa Maria uskovat, että luonto on 

täynnä henkiä. Täällä ihmiset saavat luonnosta lähes kaiken tarvitsemansa. 

Kuva taivaasta, jonne kerääntyy tummia pilviä. Musiikki kiihtyy. 

– Perhe on nyt saatava turvaan.  

(Tulva) 

 

Eläinten näkökulmasta avautuvissa dokumenteissa esiintyvät ihmiset elävät itsekin 

“luonnon keskellä”, samassa maisemassa kuvattujen eläinten kanssa. Näitä ihmisiä ei 

haastatella eivätkä he siis kerro elämästään omin sanoin. Narraatio selittää heidän 

toimintaansa kuten eläintenkin. Kuten eläintenkin kohdalla, esimerkissä dokumentista 

Tulva ihmisten elämä kehystyy ympäristön luoman uhan kautta: perhe on saatava 

turvaan monsuunin tieltä. Samalla dokumentti rakentaa eron ääniraidalla esiintyvän 

juontajanäänen edustaman ihmisyyden ja luonnon ehdoilla elävien, kuvassa puheetta 

näkyvien ihmisten välille. Luonnon piirteeksi yhdistetään ajattomuus ja ikiaikaisuus: 

kohtauksen Roliton ja Marian kerrotaan elävän olevan samankaltaista, kuin alueella 

asuvien ihmisten elämä on ollut tuhansien vuosien ajan. 

Partasikauroksen tarina dokumentissa Kuivuus kiteyttää hyvin selviytymisen kehyksen 

tavan esittää eläinten elämää: 

 

Partasika viidakossa, kuuluu röhkimistä. Lähikuva sian silmästä. 

– Nuori partasika elää nyt vaikeita aikoja.  

Leikkaus puussa istuvaan apinaan. Apina syö hedelmää. 
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– Puissa ruokaa riittää vielä, mutta alas sitä päätyy vähän. 

Dramaattista rummutusta, sika lähikuvassa, sialta valuu kuolaa suusta. 

– Eläimen on taisteltava jokaisesta suupalasta. Paikalla on aina isompikin sika. 

Mikä neuvoksi, kun metsästä ei löydy syötävää? 

(Kuivuus) 

 

Kohtauksessa seurataan partasikayksilön ruoanetsintää. Narraatio korostaa jokaisen 

suupalan tärkeyttä ja muistuttaa, että ”paikalla on aina isompikin sika”, vaikka sellaista 

ei kuvassa näykään. Musiikki ja kuvakulmat korostavat sian nälkäisyyttä, ja lähikuvat 

kasvoista kutsuvat ajattelemaan sitä tarinan henkilöhahmona.   

Derek Bousé (2000) on myös huomannut samanlaisen rakenteen toistuvan 

luontodokumenteissa. Bousé tulkitsee luontodokumenttien kertovan moraalisia tarinoita 

eläinfaabeleiden perinteessä, jossa hyveelliset ja vahvat selviytyvät (mt., 153). 

”Rutiininomaisesta saalistuksesta […] tulee dramaattinen konflikti” (mt., 153) johon 

katsoja samaistuu emotionaalisesti. Crist (1999, 74) taas toteaa, että eläinten käytöksen 

kuvaaminen episodeiksi järjestäytyneinä pätkinä, jotka rajaavat jokapäiväsen 

elämänkulun ”toiminnoiksi” yksilöi eläimiä. Toisin sanoen tarinallistaminen sinänsä luo 

eläinten käytösten kuvaamiseen oletuksen päähenkilöstä, joka valitsee itse tekojaan.  

Kerronta, jossa partasian ”tehtävän” esitetään olevan taistella ruoasta esittää 

partasikayksilön omaksi motivaatioksi jotakin, joka pikemminkin on kuvaus tilanteen 

reunaehdoista. Bouséa seuraten esitän, että elokuvallisten keinojen käyttö, 

ravinnonhankinnan kuvaaminen virittää selviytymisen kehystykseen moraalisen 

painotuksen. Eläinten elämän realiteettien kuvaaminen funktionaalisia tehtäviä 

korostaen ei välttämättä sisällä moraalista ulottuvuutta, mutta sen tuo tarinan 

draamallistaminen yksilön kamppailuksi. 

4.2.4 Ihmishavainnoitsijan kehys: eläinpopulaatiot osana maisemaa 

Selviytymisen kehyksen lisäksi toinen tapa kehystää eläinten toimintaa ei korosta 

eläinyksilöiden kohtaamia uhkia ja vaikeuksia, vaan esittää eläimet osana maisemaa. 

Tässä alaluvussa kuvaan ihmishavainnoitsijan kehystä yksittäisissä luontodokumenttein 
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kohtauksissa vaihtoehtoisena kehyksenä edellisessä alaluvussa kuvatulle tavalle kertoa 

eläinten elämästä eläinyksilöiden näkökulmasta käsin.  

Ihmishavainnoitsijan kehyksessä kerronta fokalisoituu juontajahahmoon ja tarina kertoo 

hänen matkastaan luonnon äärelle, ei yksittäisten eläinten elämästä. Eläinten maailma 

virittyy rauhan ja harmonian kautta. Eläinten elämä ei ole yksilöiden taistelua 

”jokaisesta suupalasta” (Kuivuus), vaan maailma, jossa jokaisella on paikkansa.  

Seuraava esimerkki kohtauksesta pika-nimisistä jäniksiin kuuluvista eläimistä 

nurmikolla kuvaa tapaa esittää pikojen asema haukkojen ruokana ihmishavainnoitsijan 

näkökulmasta, eikä pikojen omana selviytymistaisteluna: 

 

Juontaja istuu ruohikolla, edessä leikkiviä pikoja. 

– Pika on monien petojen perusravintoa. 

Lähikuva kasvoja pesevästä pikasta. 

– Ketut ja haukat syövät niitä mielellään.  

(Tiibetin ylänkö) 

 

Narraatio esittää kyllä pikojen elämän olevan vaarassa, mutta ketut ja haukat eivät 

esiinny dramaattisena ja yllättävänä uhkana, vaan itsestään selvänä osana luonnon 

toimintaa. Pikat esitellään jo alussa toisten eläinten ravintona. Pikat, ketut ja haukat 

kaikki mainitaan monikossa, nimenä lajeille, ei yksittäisinä eläiminä. Kuvassa näkyvä 

juontaja istuu pikojen kanssa nurmikolla ja välittää katsojalle tarinaa. 

Esimerkki dokumentista Alppijärvet kuvaa vesiliskojen parittelua siten, kuin se 

ihmiskatsojalle ilmenee: 
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– [Vesiliskojen] parittelurituaalit tapahtuvat matalassa vedessä. Koiras leyhyttelee 

naarasta kohti houkuttelevaa tuoksua, joka tuoksuu persiljalle. Toisin kuin 

naapurinsa, vesiliskot eivät takerru toisiinsa parittelun aikana. Ne tuskin 

koskettavat toisiaan. Naaras saattaa vain töitäistä päällään koiraan kylkeä. Se on 

merkki luovuttaa siittiöpaketti. 

(Alppijärvet) 

 

Kuva virittää tunnelman rauhalliseksi. Narraatio kuvaa vesiliskojen käytöstä sellaisena, 

kuin se avautuu sitä ulkopuolelta katsovalle ihmishavainnoitsijalle, eläytymättä 

vesiliskojen käytöksen mahdollisiin motivaatioihin tai siihen, miltä niiden käytös niistä 

itsestään tuntuisi. Kohtaus tulee tarinallisesti ymmärrettäväksi sitä kautta, että sen 

kerrotaan olevan parittelua. Ihmisille ymmärrettävä parittelun merkitsijä antaa 

vesiliskojen käytökselle tarkoituksen, ilman, että yksittäisen vesiliskon mielen toimintaa 

tarvitsisi ymmärtää (Crist 1999, 71). 

Eläinten kuvaaminen osana laumaa, populaatiota tai maisemaa, ulkopuolisen 

havainnoitsijan näkökulman kauttaa ei esitellyn selviytymisen kehyksen tapaan tuota 

oletuksia eläinten mahdollisista sisäisistä motivaatoista. Sellaisten olemassaoloa ei 

suoraan kielletä, mutta eläinten toimintaa kuvaatan keskittyen ulkoapäin havaittavaan 

käytökseen. Eläinten käytös on ihmishavainnoitsijan kehyksessä reagointia ulkoisiin 

ärsykkeisiin ennaltaohjatun lajiolemuksen puitteissa. Niiden toiminta on ymmärrettävää 

nimettyjen episodien kautta: vesiliskojen kerrotaan parittelevan (Alppijärvet), 

ruohomurmelit etsivät ruokaa (Mongolian arot).  

Eläimiä kuvattaessa osana populaatiota ja maisemaa antropomorfisoinnin aste ja on 

vähäisempi ja rekisteri erilainen, kuin selviytymisen kehyksessä. Eläinten toimintaa 

kuvataan ulkoapäin havaittavin käsittein, olettamatta niiden mielen toiminnasta mitään 

(Crist 1999). Ihmishavainnoitsijan kehyksessa liitetään selviytymisen kehystä 

harvemmin eläinten toimintaan suoranaisia ihmisten maailman sosiaalisia kategorioita. 

Toiminnan kuvailu ja nimeäminen parittelun, leikin tai syömisen kaltaisiksi episodeiksi 

tuottaa kohtauksiin riittävän, katsojalle ymmärrettävän merkityksen.  

Toisin kuin selviytymisen kehyksessä, eläinten maailma ihmishavainnoitsijan 

kehyksestä käsin näyttäytyy harmonisena ja rauhallisena paikkana. Kohtaukset eivät 

virity vaaran kautta, vaikka niissä kuvattaisiinkin esimerkiksi saalistusta. Kun kerronta 



 60 

ei eläydy näiden eläinten näkökulmaan, tilanteet, joita voisi kuvata vaarallisinakin 

näyttäytyvät ulkoapäin havainnoitavana luonnon toimintana. 

4.3 Ihmiset ja eläimet luontodokumenteissa 

Tutkimuskysymyksenäni tässä tutkielmassa on tarkastella ihmisen ja eläimen välille 

tehtyjä rajantekoja luontodokumenteissa. Esittelemäni kehykset sekä koko dokumentin 

että yksittäisten kohtausten tasolla kumpikin luovat osaltaan rajaa sen välille, mikä on 

luonto, mikä ei ole luontoa ja mitä ominaisuuksia liitetään eläimiin. Tässä luvussa 

käsittelen luontodokumenteissa tehtyjä rajantekoja ihmisten ja eläinten välillä. 

Esittelemäni kehystykset kertovat erilaisista oletuksista, joita tehdään eläinten sisäisten 

maailman suhteen. Antropomorfisoinnin tavat ja toisaalta kohdat, joissa 

antropomorfisointia vältellään tuovat näkyväksi oletuksia siitä, mikä on eläin ja 

millaisia ominaisuuksia eläimiin voi tai ei voi yhdistää.  

Tässä kolmannessa analyysini tuloksia esittelevässä luvussa siirryn kehysanalyysin 

esittelystä tarkastelemaan ihmisten ja eläinten rajantekoja edellisen luvun yksittäisten 

kohtausten kehysanalyysin pohjalle rakentuen. Tarkastelen, millaisia oletuksia eläimistä 

edellisessä luvussa esittelemäni kehystykset sisältävät. Tulkitsen antropomorfisoinnin 

tapojen ja antropomorfisoinnin välttelyn tunnistamisen kautta sitä, miten kehystysten 

kautta rakentuvat eläinten toiminnalle annetut merkitykset kertovat luontodokumenttien 

tavasta kuvata eläimyyttä. 

Käsittelen ensin ihmisten positioita luontodokumenteissa. Ihmiset ovat läsnä aineistossa 

joko dokumentin tekemiseen liittyvässä roolissa, selittämässä luontoa katsojalle, tai 

kuvauksen kohteena, eläen luonnon keskellä. Siirryn tämän jälkeen ihmisyyden ja 

eläimyyden välille tehtyjen rajantekojen tarkasteluun. Lopuksi kuvaan, minkälaisena 

evoluutio näyttäytyy aineistossani. Luontodokumenttien evoluutionarratiiveissa 

evoluutio kuvataan eläinkunnan ja koko luonnon kehitystä historiallisesti ohjaavana 

voimana, jonka päätepisteenä esitetään ihmislaji.  
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4.3.1 Ihmisten kaksi positiota luonnon tulkitsijoina ja luonnossa 

eläjinä 

Sekä dokumentin, että yksittäisten kohtauksen kehykset erosivat siinä, millä tavoin 

ihmisten positiota luontodokumentissa kuvatiin. Käsittelen tässä alaluvussa tarkemmin 

sitä, millä tavoin ihmiset ovat osassa aineistoni dokumenteissa. 

Ihmiset esiintyvät aineistossani eläintutkijoina, ohjelman juontajina, jotka tutkijoiden 

tavoin etsivät ja tarkkailevat eläimiä, sekä mestästäjinä, kalastajina, tai 

kamelinkasvattajina, joiden elanto on jollakin tavoin kytköksissä kuvattuun 

ympäristöön. Ihmisten positiot luontodokumenteissa voi jakaa kahteen ryhmään. 

Tutkijat, luontoretkeilijät ja juontajat selittävät ympäristöä ja eläinten käytöstä 

katsojille, kun taas elantonsa ympäristöstä hankkivien ihmisten elämää kuvatuissa 

olosuhteissa selitetään katsojalle samankaltaisin kerronnallisin keinoin kuin eläintenkin. 

Kohtaukset, joissa luontodokumenteissa seurataan myös kuvatuissa ympäristöissä eläviä 

ihmisiä muistuttavat luontodokumenttien yhteisistä juurista varhaisisten antropologisten 

ja populaarimpien safarifilmien kanssa. 1900-luvun alkupuoliskon antropologisissa 

elokuvissa kuvattiin ihmisiä ja eläimiä rinnan katsojille kaukaisissa paikoissa, ja 

elokuvantekijöiden rooli oli tulkata kummankin elämää, ja näiden populaarimpi versio, 

usein Afrikkaan suuntautuvat safarifilmit toivat eksotiikkaa ja jännitystä suurelle 

yleisölle (Mitman 1999). 

Myöhemmissä luontodokumenteissa 1950-luvulta alkaen paikalliset ihmiset on joko 

rajattu kokonaan pois tai he ovat esiintyneet uhkana konservaatiopyrkimyksille tai 

eläinten tarpeeksi objektiiviselle tarkkailulle (Mitman 1999, 155–156; Haraway 1989, 

7). Tätä taustaa vasten tehdyn valinnan ottaa myös kuvatussa ympäristössä elävät 

ihmiset dokumentin kohteeksi ja kertoa, missä olosuhteissa he elävät, voi nähdä 

välttävän aiempien dokumenttien ongelmat eläinten ja ihmisten yhteisiä 

asuinympäristöjä kuvattaessa. Toisaalta tämän seurauksena dokumenteissa esiintyy 

kaksi erilaista ihmisryhmää, joista toiset kuvaavat dokumenttia ja tutkivat eläimiä ja 

toiset esiintyvät yksinomaan tiedon kohteena. Luonnon keskellä kuvatut ihmiset 

kehystyvät näin osaksi luontoa, toisinkuin dokumentissa katsojalle luontoa selittävät 

juontajat ja eläintutkijat. 
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4.2.2 Antropomorfisointi luontodokumenteissa 

Eläinyksilöiden näkökulmaan eläytyvää luontodokumenttikerrontaa on syytetty 

virheellisestä inhimillisten piirteiden yhdistämisestä eläinten toimintaan (Bousé 2000, 

93; Campbell 2009, 210). Taustalla on oletus, että luontodokumenttien tulisi kuvata 

luontoa ja eläimiä jollakin tavoin totuudenmukaisesti, ja että motivaatioiden tai 

tunteiden attribuoiminen eläimille on vain ihmisen mielen toiminnan heijastamista 

eläimiin. Erittelen tässä alaluvussa luontodokumenteissa tunnistamiani 

antropomorfisoinnin eri rekistereitä. 

Aineistoni luontodokumenteissa antropomorfisointia tietyissä tilanteissa vältetään, 

korostaen esimerkiksi eläinten konemaista reagointia ympäristöönsä tai perimäänsä. 

Toisaalta jonkinasteinen inhimillistäminen ja ihmisille ymmärrettävien vertausten 

käyttö on perustana sille, että luontodokumentit voivat kertoa tarinoita eläinyksilöistä. 

Tulkitsen käsitettä seuraten Eileen Cristiä (1999), joka määrittelee antropomorfismin 

kielenkäytöksi, joka olettaa eläimille sisäisen mailman ja motivaatioita.  

Erottelen aineistostani seuraavat kolme antropomorfisoinnin rekisteriä, joista kukin 

kertoo eläimistä erilaisia asioita: 

1) ihmisten maailmasta lainattujen sosiaalisten kategorioiden liittäminen eläinten 

yhteisöön, 

2) antropomorfismi vastaparina mekanomorfismille ja 

3) eläinten arvottaminen ihmisten näkökulmasta käsin. 

Ihmisten maailmasta lainattujen sosiaalisten kategorioiden liittäminen eläimiin on 

näkyvin ja selkein antropomorfisoinnin muoto. Niiden yhteydessä on oleellista tehdä 

ero kirjaimellisen ja metaforisen antropomorfisoinnin välille (Hirvonen 2014, 5–6). 

Munia varastavaa rottaa kuvataan rosvoksi (Kengurut ja tiikerit), pingviinin sanotaan 

olevan matkalla vaimonsa luo (Kengurut ja tiikerit) ja saalistavan kotkan kerrotaan 

olevan olevan huolehtivainen vanhempi (Alppijärvet). Tämänkaltaiset kuvaukset voi 

tulkita metaforisiksi – kompetentti katsoja ei tässä yhteydessä ajattele dokumentin 

kirjaimellisesti väittävän, että pingviinit ovat naimisissa. Pikemminkin kuvaus kertoo 

jotakin eläimistä vertauskuvallisesti: pingviinin toiminta on sen omassa maailmassa 

jollakin tavalla samanlaista kuin vaimonsa luokse matkustavan aviomiehen. Tämä tapa 

antropomorfisoida liittää eläinten toimintaan moraalisia merkityksiä pikemminkin kuin 
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suoraviivaisia väitteitä siitä, mitä eläimet tekevät. Kirjaimellisen ja metaforisen 

antropomorfismin käytön välillle on hankala vetää rajaa, ja jossain määrin nämä 

liukuvat toisiinsa.  

Antropomorfismilla vastaparina mekanomorfismille viittaan luontodokumenteissa 

tehtäviin oletuksiin siitä, millä tavoin eläimet käyttäytyvät. Nämä oletukset ovat 

kirjaimellista antropomorfismia, eivät vertauksia ja liioitelmia. Eileen Crist (1999) on 

esittänyt, että eläinten käytöksen kuvaamista ohjaavat joko oletus siitä, että niiden mieli 

toimii jollakin tavoin kuten ihmisen, tai tälle vastaparina, eläinten ymmärtäminen 

koneenkaltaisiksi. Antropomorfismin vastakohta ei siis ole objektiivinen kuvaus 

maailmasta, vaan metafora koneesta (Crist 1999, 9; Canguilhem 2008, 83).  

Luontodokumenteissa esiintyvien episodien nimeämisen ruoanhankinnaksi tai 

paritteluksi voi nähdä yhteisenä merkitsijänä, joka samaan aikaan kertoo jotakin 

eläinten elämästä ja tekee sen ymmärrettäväksi ihmiskatsojalle. Selviytymisen 

kehyksessä antropomorfismi esittää vielä syvempiä oletuksia eläinten sisäisen maailman 

mielekkyydestä. Eläimien elämän episodien kuvaaminen eläinyksilöiden itsensä 

näkökulmasta avautuvana draamana tekee eläimistä tarinan päähenkilöitä, ja heidän 

mielensä toimintaa katsojalle tulkitseva narraatio esittää eläimille motivaatioita ja 

tunteita. 

Kolmas antropomorfisoinnin tapa liittyy siihen, kuinka dokumenteissa perustellaan 

eläinten suojelun tai tutkimisen tärkeyttä. Eläinten arvottaminen eroaa suoranaisesta 

ihmisten sosiaalisten kategorioiden liittämisestä eläimiin käyttötarkoituksessaan. Siinä 

missä rotan nimeäminen varkaaksi (Kengurut ja tiikerit) kertoo jotakin rotan elämästä 

tekemällä sen toiminnasta ihmiskatsojalle seurattavaa draamaa, aineistossani esiintyy 

myös tapoja perustella sitä, miksi jokin tietty eläin olisi arvokas osa luontoa tai miksi 

dokumentin katsojien tulisi kiinnostua siitä. 

Esimerkiksi dokumentissa Kuinka eläimet puhuvat juontaja perustelee, miksi katsojan 

tai hyeenatutkijoiden tulisi olla kiinnostuneita hyeenoista. Hyeenoiden tapa hankkia 

ruokaansa yhdistyy pelkurimaisuuteen, mutta tätä korjaa niiden älykkyys, joka onkin 

hyeenoihin yhdistettävä positiivinen ominaisuus. Tiibetin ylänkö -dokumentin juontaja 

kertoo tiibetinhanhen olevan suosikkilajinsa sen ulkomuodon vuoksi, kun taas 

dokumentissa Kärpäset kärpäsiä kuvataan ihmisten näkökulmasta ärsyttäviksi, mutta 
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muistutetaan, että niillä on tehtävänsä ekosysteemissä, jota kautta ne voivat hyödyttää 

ihmisiäkin. 

Antropomorfisointia siis tehdään dokumenteissa eri tasoilla ja eri tarkoituksissa. 

Kontekstit, joissa ihmismäiseksi ymmärrettäviä ominaisuuksia yhdistetään tai ollaan 

yhdistämättä kuvattuihin eläimiin kertovat taustalla vaikuttavista tavoista ymmärtää 

villieläimyyttä. Antropomorfisoinnin rekisterit tuovat esille, millä tavoin ihmisyyttä ja 

eläimyyttä kuvaillaan. Rajankäyntiä ihmisen ja eläimen välillä tehdään sen välillä, 

ovatko kuvaukset antropomorfisoivia vai mekanomorfisoivia (Crist 1999, 203), joka 

viittaa eläinten kuvaamiseen koneenkaltaisina automaatteina. 

4.3.2 Rajanteot eläinten mielen toiminnan kuvauksissa 

Ihmisten ja eläinten väliset rajanteot luontodokumenteissa tapahtuvat eläinten sisäistä 

maailmaa kuvattaessa. Kuvaan tässä alaluvussa sellaisia kohtia aineistossani, joissa 

ihmisten ja eläinten väliseen rajaan liittyvät kysymykset nousevat pinnalle suoremmin, 

kuin vain kehystykseen liittyvänä taustaoletuksena. 

Siinä missä erilaiset anatomiset piirteet erottavat eri eläinlajeja, ihmisten ja eläinten 

eronteon kohdalla käsitellään mielen sisäisiä ominaisuuksia. Kohtauksessa Miljoona 

linnunpönttöä -ohjelmasta asiantuntijavieras korjaa ohjelman juontajaa, joka liittää 

pöllöihin inhimillisiä piireitä: 

 

Juontajat ja asiantuntijavieras keskustelevat metsässä katsottuaan videon pöllön 

käytöksestä peilin edessä. Asiantuntijavieras selittää pöllön käytöstä. 

– Eiks toi oo just viisautta? 

– Se on luonnonvalinnan, evoluution tuottama keino säilyvyyden ongelman 

ratkaisemiseksi, et se ei sen viisaampaa, et se tekee sen mitä geenit sanoo. 

(Miljoona linnunpönttöä) 

 

Asiantuntijavieras kiistää pöllöjen olevan viisaita, sillä niiden toiminta on evoluution 

tuottamaa ja geenien sanelemaa. Tapa tehdä eroa pöllöjen ”geenien saneleman” 

käytöksen ja viisauden, joka näin ollen olisi jotain muuta kuin perimän suoraan 

tuottamia reaktioita, välille välittää yhden tavan luoda ihmisen ja eläinten eroa.  



 65 

Monien eläinten kohdalla käytettään ihmisten maailmasta lainattuja metaforia 

huolettomastikin: vuorikauriiden tappelussa on kyse siitä, että ”kuningas näyttää 

nuoremille paikkansa” (Pantterit ja villisiat) ja termiittisotilas pötkii pakoon koska 

”tämän lajin sotilaat eivät ole kovin rohkeita” (Termiitit).  

Sulawinmakakien kohdalla kerronta on varovaisempaa: 

 

Makakeja metsässä sukimassa toisiaan. Osa makakeista hoivaa poikasia, osa 

suojautuu sateelta. 

– Juuri monsuunisateiden ansiosta makakeilla on kehittynyt käyttäytymistä, joka 

saattaa muistuttaa myös ihmisen toimintaa. 

[…] 

Poikasia leikkimässä 

– Tärkeintä on opetella lajille ominaiset käyttäytymissäännöt. 

[…] 

Lauma makakeja kylpemässä. 

– Sulawesinmakakien käyttäytymisessä on herkkyyttä, joka voi vaikuttaa hyvin 

inhimilliseltä. Apinoiden käyttäytyminen on seurausta niiden elinympäristöstä.  

(Yltäkylläiset saaret) 

 

Makakien toiminta voi narraation vaikuttaa inhimilliseltä, mutta dokumentti varoo 

antropomorfisoivaksi tulkittavia ilmaisuja: makakeille ”on kehittynyt käyttäytymistä” 

joka on seurausta niiden ympäristöstä. Makakit kädellisinä ovat erityisessä asemassa 

rakennettaessa erottelua ihmisten ja eläinten välillä (Haraway 1989). 

Antropomorfisoivien kuvausten tai niiden välttely eri konteksteissa on myös 

rajankäyntiä metaforisen ja kirjaimellisen antropomorfismin välillä (vrt. Hirvonen 2014, 

5). Siinä missä matoa tai muurahaista seuratessa metaforat on helppo tulkita 

nimenomaan metaforiksi, makakien kohdalla varotaan esittämästä niiden olevan liian 

ihmismäisiä.  
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Kuten pöllöjä käsittelevässä kohtauksessa, tässäkin eläinten käytöksen esitetään olevan 

konemaista reagointia juuri sellaisessa tapauksessa, jolloin olisi mahdollista tulkita se 

myös muulla tavoin. Narraatio kertoo makakien sosiaalisen käytöksen saattavan 

”muistuttaa ihmisen toimintaa”, muistuttaen seuraavassa lauseessa, että toiminta on 

kuitenkin seurausta ympäristöstä. Eläinten käyttäytyminen ylläkuvatuissa kohtauksissa 

on nimenomaan käyttäytymistä eikä toimintaa: ennalta ohjautunutta reagointia joko 

ympäristön ärsykkeisiin tai geeniperimään. ”Viisaus”, ”herkkyys” tai tietynlainen 

sosiaalisuus rajautuvat yllä olevissa esimerkeissä inhimilliseksi toiminnaksi. 

Eläinten käytöksen esittäminen yksinomaan reaktioina rajaa sisäisesti motivoidun 

toiminnan vain ihmisten ominaisuudeksi. Erottelu seuraa Cristin (1999) kuvaamaa, 

eläintieteellisissä teksteissä esiintyvää tapaa kuvata eläinten toimintaa käytöksenä, 

jolloin tavoitteellinen toiminta nähdään yksinomaan inhimillisenä ominaisuutena. 

Georges Canguilhem (2008, 84) onkin kuvannut ihmisen ja eläimen eron jäsentyvän sen 

kautta, hahmotetaanko niiden toimintaa koneen vai organismin metaforan kautta. Näin 

ollen on mielenkiintoista, että juuri makakien kohdalla, tai pöllön käyttäytyessä 

ihmisjuontajalle erityisen ymmärrettävällä tai samaistuttavalla tavalla, korostetaan 

eläinten konemaisuutta. 

Koko aineistossani ei pidetä ihmis-eläin dikotomiaa yhtä tiukasti yllä. Dokumentissa 

Kuinka eläimet puhuvat muusta aineistosta poiketen esitetään yhtäläisyyksiä ihmisten ja 

delfiinien välillä:  

 

– Syvällä olevat salaisuudet paljastuvat [delfiinien vihellystä analysoivan] 

tietokoneohjelman avulla. Me emme ymmärrä vihellyksiä, mutta niitä voidaan 

analysoida laitteilla. 

[…] 

– Delfiinien sosiaalielämä on samanlaista kuin meillä. 

(Kuinka eläimet puhuvat) 

 

Juontaja esittelee delfiinitutkijoiden tapaa tutkia delfiinien vihellyksiä ja kertoo, että 

delfiineillä on nimet toisilleen. Tietokoneohjelma paljastaa “syvällä olevat salaisuudet” 

analysoimalla vihellyksiä tavoilla, joihin ihmiset eivät ole aiemmin kyenneet. Tässäkin 
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muihin lajin yksilöihin kiintymyssuhteita muodostava sosiaalisuus määrittyy ihmisille 

tyypilliseksi piirteeksi, jonka nyt delfiinien voidaan ajatella jakavan ihmisten kanssa. 

Rajankäynti ihmisyyden ja eläimyyden välillä siis koskee sitä, minkälaisia motivaatioita 

kunkin olennon toimintaan liitetään. Antropomorfisoivaa kerrontaa voidaan tehdä 

vapaammin silloin, kun on selvää, että antropomorfisointi ei ole kirjaimellista. 

Aineistossa tehdään liudentumia ihmisten ja eläinten välillä, kuvataan eläimiä 

ihmismäisinä tai välillä verrataan ihmisten toimintaa eläimiin. Kuitenkin tultaessa 

ihmisten sukulaislajeihin, kuten kädellisiin, tai kun juontaja esittää liian 

vakavastiotettavasti pöllöjen olevan viisaita, ero vahvistetaan. 

4.3.3 Yksilöyden ja lajiuden suhde 

Mitä on lajius luontodokumenteissa? Ihmisen ja eläimen erossa on kyse lajien välille 

vedetyistä rajoista. Samalla, kuten edellisessä kappaleessa totesin, kyse on jostakin 

muusta. Ihmiset eroavat muista eläinlajeista eri lailla, kuin muut eläinlajit toisistaan. 

Siinä, missä eri eläinlajeja dokumenteissa esitellään anatomisten ominaisuuksiensa 

kautta, ihmisten ja eläinten ero tulee näkyväksi eläinten sisäisen maailman kuvauksissa. 

Ihmisen ja eläimen eroa on myös tulkittu sen kautta, nähdäänkö olento nimenomaan 

lajinsa edustajana, kuten eläimet, vai lajiutensa ylittävänä yksilönä (Tuomivaara 2003). 

Eläimet ovat ensisijaisesti lajinsa edustajia, kun taas ihmiset ovat ihmisiä siksi, että he 

voivat olla muutakin, kuin vain ihmisiä. Esittelen seuraavassa luontodokumenttien tapaa 

esittää eläinten yksilöyttä tai lajiutta. 

Luontodokumenteissa kerrotaan eläinten tyypillisestä käyttäytymisestä lajin tasolla, 

lajin anatomisista ominaisuuksista ja elinympäristöstä. Aineistossa kyllä usein seurataan 

yksittäisiä eläimiä, mutta lopulta kiinnostus ei kohdistu tiettyyn eläinyksilöön. 

Luontodokumenttien esittelemä tieto eläimistä on tietoa siitä, millä tavoin eri lajiset 

eläimet käyttäytyvät, mitkä ovat niiden anatomisia ominaisuuksia jotka erottavat ne 

muista lajeista tai miten ne reagoivat ympäristöönsä lajityypillisellä tavalla. Lajius 

strukturoi tietoa eläimistä.  

Eläinten esiintyminen esimerkkitapauksina lajistaan mahdollistaa myös sen, että 

kerrotut tarinat ovat enemmän tai vähemmän elokuvallisin keinoin rakennettuja. 

Luontodokumentteja on kritisoitu siitä, että ne eivät useinkaan kuvaa eläinten elämää 

tarpeeksi totuudenmukaisesti, vaan käyttävät leikkauksen ja rajaamisen keinoja 
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tuottaakseen halutun kaltaisia eläintarinoita (Bousé 2000; Dingwall ja Aldridge 2006). 

Ei esimerkiksi ole varmaa, että seuratessamme norsun matkaa savannin halki ja lopulta 

juomapaikalle kuvassa näkyvä norsuyksilö on kautta tarinan sama norsu. Jos 

tarkoituksena ei ole kuvata jonkin nimenomaisen norsuyksilön kohtaamia ongelmia, 

tämä ei ole ongelma. Luontodokumenttien onkin ajateltu kertovan tarinoita, joita olisi 

voinut tapahtua, tai jotka ovat tarpeeksi uskottavia (Bousé 2000, 9). 

Eläinyksilön esittäminen metonyymisesti koko lajin edustajana on läsnä kaikissa 

aineistoni luontodokumenteissa. Tästä esimerkkinä ohjelmassa Yltäkylläiset saaret 

vasarapääkanaa seurannut tarina saa onnellisen lopun, vaikka aluksi rannalla seurattu 

kana ei näytäkään onnistuvan muninnassa: 

 

Kamera-ajo merelle saaren rannalta, kuva siirtyy kanoista myrskyisiin pilviin.  

– Tehtävä on nyt suoritettu, mutta oliko sittenkin liian myöhäistä? 

[…] 

– Lajilla on toinenkin konsti käytössään. Syvällä metsässä maassa tapahtuu 

liikehdintää. 

Kuvassa metsää ja vasarapääkanan poikanen. 

– Metrin syvyyteen haudatusta munasta on kuoriutunut vasarapääkanan poikanen. 

Hautaamalla munansa tänne linnut ovat suojanneet jälkeläisensä monsuunin 

vaaroilta. 

(Yltäkylläiset saaret) 

 

Tässä kohtauksessa ensin seuratun vasarapääkanan tarina päättyy uhkaan, mutta lopulta 

jonkun toisen kanan munima muna onnistuu tuottamaan poikasen. Kohtaus on 

esimerkki myös selviytymisen kehykselle tyypillisestä rekisterinvaihdoksesta: 

vasarapääkanasta puhutaan ensin yksilönä, eläytyen tietyn kanan tehtävään sen etsiessä 

suojaisaa paikkaa munia. Seuraavaksi onkin selvää, että puhutaan kanoista yleisemmällä 

tasolla: tarinan lopussa ei ole väliä, miten yksittäisen kanan munille kävi, vaan 

loppuratkaisuna on, että lajilla kokonaisuutena on mahdollisuus tuottaa elinkelpoisia 

poikasia.  
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Eläinten näkeminen lajiensa edustajina yksilöiden sijaan on liitetty aiemmassa 

tutkimuksessa nimenomaan villieläimiin, ei esimerkiksi lemmikkeihin (Tuomivaara 

2003, 22–23). Domestikoitua eläintä määrittää se, että siitä on tullut jotain muuta kuin 

vain kissa tai koira, sillä sillä on yksilöivä nimi ja asema perheessä. Toisaalta taas 

tuotantoeläimistä maatiloilla tulee eläinyksilöiden sijaan biomassaa (Buller 2013), ei 

enää edes esimerkkitapauksia lehmästä lajina, vaan yksilöimätöntä lehmyyttä. 

Villieläimen yksilöys aineistossani sijoittuu lemmikin ja tuotantoeläimen väliin. 

Villieläin on ensisijaisesti lajinsa tai sukupuolensa edustaja, mutta niitä ei kuvata 

pelkästään populaationa tai biomassana, vaan kerronta tuo myös esille eläinyksilöiden 

näkökulman, erityisesti selviytymiseksi kehystyvissä kohtauksissa.  

Dokumentissa Kengurut ja tiikerit kuvataan tiikeriyksilöä, joka edustaa tiikereitä lajina: 

tiikeri on yksin kuvassa, mutta narraatio puhuu tiikereistä monikossa. Tiikereiden 

ominaisuutena esitellään, että ne osaavat väijytyksen, mikä johtuu erityisesti niiden 

väijytykseen sopivista tassuista. Jokaisen yksittäisen tiikerin tassuissa on oletettavasti 

eroja, mutta dokumentissa puhutaan tiikerin lajityypillisestä tassusta, mikä sopii tiettyä 

tarkoitusta varten. 

 

– Tiikerit hallitsevat väijytyksen taidon. Niiden tassut on suunniteltu siihen. 

Kuva pysähtyy lähikuvaan tiikerin tassusta, leikkaus tietokoneanimaatioon, 

jossa tassun luusto ja lihakset ovat näkyvillä. 

(Kengurut ja tiikerit) 

 

Lajius on siis jonkinlainen eläimen luonto: tiikeriys on se ominaisuus, joka erottaa 

tiikerin muista lajeista ja yhdistää kaikkia tiikereitä keskenään. Jokainen tiikeri on 

keskenään erilainen, ja lajien rajatkin häilyviä. Samalla lajius on sitä, mikä on yhteistä 

eri lajin edustajien välillä. Georges Canguilhem (2008, 135) on todennut lajiuden 

edustavan toistuvuutta luonnon tuottamassa vaihtelussa. Luonto, siinä merkityksessä 

kuin puhutaan ihmisluonnosta tai vastaavasti jonkin eläimen luonnosta on tällöin 

ideaalityyppinen kuvaus siitä olennosta (mt., 124). Luontodokumenttien kertomat 

tarinat kuvaavat nimenomaan näitä ideaalityyppisiä eläimiä. Lajius ei ole niinkään 

minkään eläinyksilön ominaisuus, vaan jokin, mihin jokaista eläinyksilöä voidaan 
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verrata. Samaan aikaan evoluutioajattelu on ristiriidassa sen kanssa, että lajius nähtäisiin 

pysyvänä kategoriana. Siirryn seuraavassa alaluvussa käsittelemään sitä, kuinka 

evoluutiota kuvataan aineistoni dokumenteissa, ja millaisessa asemassa lajienväliset 

rajanvedot ovat evoluutionarratiiveissa.  

4.3.4 Evoluutio luontodokumenteissa 

 

– Kaikkialla metsässä käydään evolutiivista kilpavarustelua. 

Nenäapina syö lehteä. 

– Yhdelle poikkeukselliselle lajille on kuitenkin kehittynyt tarpeeksi kestävä 

ruoansulatus. 

[…] 

– Täälläkin evoluutio on löytänyt keinonsa. 

(Yltäkylläiset saaret) 

 

Eläinten toiminnan selittämiseksi luontodokumenteissa kuvataan evoluution toimintaa. 

Aineistossa oli yksi evoluutiohistoriaan keskittyvä dokumentti (Eläinten evoluutio), 

mutta evolutiiviset selitykset olivat läsnä kaikissa aineiston dokumenteissa, 

lukuunottamatta lyhyttä Erikoiset merenelävät -dokumenttia. Käsittelen tässä alaluvussa 

evolution kuvaamista luontodokumenteissa. Tapa selittää evoluutiota aineistossani 

eroaa esimerkiksi evoluutiobiologian tavasta ymmärtää evoluution kulku. Tarkastelen, 

millä tavoin edellisissä luvuissa kuvaamani tavat järjestää ihmisten ja eläinten ja eri 

lajien eroja näyttelevät roolia luontodokumenttien evoluutionarratiiveissa. 

Evoluutio näyttäytyy luonnonvoimana, joka ohjaa maailmaa ”parhaaseen mahdolliseen” 

lopputulokseen. Kappaleen aloittavassa esimerkissä dokumentista Yltäkylläiset saaret 

evoluutio mainitaan toimijana, joka yhdistää metsän eri eliöt yhdeksi systeemiksi, jossa 

käydään ”kilpavarustelua”. Nenäapinan erityisenä ominaisuutena on, että se kykenee 

syömään sellaisia lehtia ja kasveja, joita muut eläimet eivät voi sulattaa.  

Toinen esimerkki dokumentista Kuivuus taas kuvaa norsun muistia lajia määrittävänä 

tekijänä, joka on syntynyt tiettyä tarkoitusta varten: 
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– Sri Lankassa elää laji, joka ei ole sopeutunut kuivuuteen yhtä hyvin kuin kameli. 

Norsulaumalle ei enää löydy tarpeeksi syötävää kotimetsästä. Norsujen hyvä 

muisti tulee nyt tarpeeseen. 

(Kuivuus) 

 

Dokumentissa Kuivuus norsujen hyvä muisti esitetään vastavanlaisena piirteenä kuin 

nenäapinan ruoansulatus: sopeutumana elinympäristöön, joka samalla määrittää lajia. 

Norsu ja nenäapina ovat näissä esimerkissä oikeastaan esimerkkejä evoluution 

toiminnasta. Evoluutiota selitetään useimmiten jostakin anatomisesta piirteestä käsin, 

kuten seuraavassa esimerkissä dokumentista Eläinten evoluutio:  

 

Hai ui vedessä ja saalistaa pienempiä kaloja. 

– Kallon kiinnittynyt leuka mahdollisti ruoan nappaamisen ja repimisen syötäviksi 

paloiksi. Mistä tämä työkalu sai alkunsa? Tutkijat ovat löytäneet vastauksen 

selkärankaisten alkiovaiheesta. 

(Eläinten evoluutio) 

 

Ohjelmassa Eläinten evoluutio hain leuasta puhutaan työkaluna. Eläinten anatomisten 

piirteiden, kuten leuan, hyvän muistin tai ruoansulatusjärjestelmän evolutiivinen 

kehittyminen vertautuu näin työkalun suunnitteluun jotakin tiettyä tarkoitusta varten. 

Vielä selkeämmin tämä tulee esiin dokumentissa Kengurut ja tiikerit, jossa tiikerin 

tassujen kerrotaaan olevan suunniteltu väijytykseen. Evoluutio näyttäytyy näin ollen 

luontoa ohjaavana voimana, joka suuntaa harmoniaa kohti: kaikella on paikkansa ja 

tarkoituksensa. Samankaltaisen huomion tekivät Robert Dingwall ja Meryl Aldridge 

(2006) Iso-Britannian televisiossa näytetyistä luontodokumenteista. Evoluutioon 

liitettiin heidänkin aineistossaan teleologisia piirteitä.  

Tapa kuvata evoluutiota luontodokumentiessa eroaa evoluutiobiologian tavasta 

ymmärtää evoluutio nimenä prosesseille, joilla on taipumus johtaa ympäristöstä ja 

sattumasta riippuen tietynlaisten piirteiden yleistymiseen (Ylikoski ja Kokkonen 2009, 

92–93). Evoluutiobiologia ei oleta näille prosesseille jotakin päätepistettä tai suuntaa, 

tai että eläinten tämänhetkiset anatomiset ominaisuudet olisivat aina kaikista 
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mahdollisista vaihtoehdoista parhaita. Teleologisella evoluutiokäsityksellä tarkoitan 

sitä, että satunnaisuudesta ja ohjaamattomuudesta puhuminen puuttuu aineistoni 

luontodokumenteista; pikemminkin niissä evoluutio ottaa jumalankaltaisen voiman 

paikan luonnon kulkua sopivaan ja harmoniseen suuntaan ohjaavana ilmiönä. Venla 

Oikkonen (2013, 24–39) on huomannut evoluutiota kuvattavan teleologisena, johonkin 

tiettyyn päämäärään tähtäävänä prosessina myös ihmisten evoluutiota käsittelevissä 

historioissa. 

Evoluutioajattelu on haastanut tavan nähdä ihmisten ja eläinten ero dikotomisena (Crist 

1999; Hobson-West 2007; Wilkie 2015). Myös aineistossani korostetaan usein 

jatkumoa ihmisten ja muiden eläinlajien välillä: 

 

Kuva eläinlajien sukupuusta, johon ilmestyy kronologisesti tekstinä eläinlajien 

nimiä ja aikakausi, jolloin ne ovat kehittyneet, sekä kuva eläimestä. 

– Ajan kuluessa selkärankaiset erilaistuivat. Lopulta eri puolilla maailmaa oli 

suuri lajien kirjo. Kalat hallitsevat meriä, järviä ja jokia. Sammakkoeläimet 

elävät sekä vedessä että maalla. Matelijat selviytyvät kuivimmissa paikoissa. 

Linnut ovat taivaan valtiaita. Nisäkkäät pärjäävät kaikkialla lämmöneristyksensä 

ansiosta. 

Sukupuun päässä on ihmishahmo, jota kohti kuva liikkuu. 

– Ihmiset ovat käyttäneet älyään maapallon valloittamiseksi. 

(Eläinten evoluutio) 

 

– Kaiken takana ovat tietyt evoluution avainhetket, joiden avulla esi-isämme 

selviytyivät kulloisistakin haasteista. 

(Eläinten evoluutio) 

 

Edellä lainatussa kohtauksessa Eläinten evoluutio -dokumentista eläinlajius tiivistyy 

tiettyyn fyysiseen ominaisuuteen, joka erottaa eläinlajit muista. Tämä on tyypillistä 

myös muissa aineiston dokumenteissa. Linnut osaavat lentää ja kalat uida (Eläinten 

evoluutio), nenäapinalla on erityislaatuinen ruoansulatus (Yltäkylläiset saaret) ja tiikerin 
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tassut on suunniteltu väijytykseen (Kengurut ja tiikerit). Ihmistä määrittäväksi 

ominaisuuksi mainitaan äly (Eläinten evoluutio). 

Teleologisen kuvauksen ja toisaalta evoluutioprosessin satunnaisuuden korostamisen 

lisäksi toinen evoluutionarratiiveissa vaihtuva tapa esittää evoluution toimintaa liittyy 

juuri muuttuvuuden ja pysyvyyden suhteeseen (Oikkonen 2013, 24–25). Evoluutioteoria 

ei oleta tasapainon tai muuttumattomuuden tiloja, mutta toisaalta evoluutionarratiivit 

sisältävät aina jonkin asian, joka säilyy muuttumattomana (mt., 51). Lajiuden 

kuvaaminen tiivistyneenä tietynlaiseksi sopeutumaksi esittää lajit evoluution tuotoksina 

tällä tavoin ajattomina.  

Eläinten evoluutio -dokumentissa näytetään eläinkunnan sukupuu, jonka päässä on 

ihmishahmo. Kuvassa 6 näkyy, kuinka hminen esiintyy samalla jatkumolla muiden 

eläinlajien kanssa, mutta ei samalla tasolla, vaan kehityksen tämänhetkisenä 

päätepisteenä, jota ennen kaikki muun sukupuun oksat erkanevat. Ihmishahmon luokse 

johtavalla janalla on historiallisesti aiemmin eronneiden eläinlajien nimiä, jotka kukin 

vuorollan ilmestyvät kuvaan ja kameran liikuttua niiden ohitse haalenevat. Kamera 

liikkuu ihmishahmoa kohti, jonka takana ei enää näy tekstiä. Narraatio kertoo, että 

“ihmiset ovat käyttäneet älyään maapallon valloittamiseksi”. 

  

'

Kuva'6'Eläinten'evoluutio:'Ihmishahmo'eläinkunnan'sukupuun'päässä'

 

Asetelman voi nähdä tapana ratkaista jännite ihmisten ja eläinten samanlaisuuden ja 

erilaisuuden välillä. Ihminen on sekä samanlainen että erilainen kuin muut eläimet, 
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samaa sukua mutta omassa luokassaan. Äly on ihmiselle samankaltainen ominaisuus 

kuin tiikerille väijytykseen sopiva tassu: muista lajeista erottava tekijä, joka tuo lajille 

erityisen aseman kilpailussa ympäristön hallinasta. 

Asetelma myös kiinnittää ihmiset eläinten kanssa samaan evoluutiosta kerrottuun 

tarinaan, jossa kehityksellä on tietty suunta. Luontodokumenttien evoluutionarratiivin ja 

selviytymisen kehyksen yhdistyessä evoluutio näyttäytyy ikään kuin esteratana, josta 

selviytyviä, neuvokkaita ja rohkeita eläinyksilöitä dokumenteissa seurataan. Jokaisella 

eläinlajilla on oma ominaisuutensa, joka erottaa ne muista, ja johon perustuu kunkin 

eläinlajin erityistaito. 
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5 Johtopäätökset 

Tutkimuskysymykseni oli kaksiosainen: kysyin, millä tavoin ihmisyyttä ja eläimyyttä 

tuotetaan luontodokumenteissa sekä miten luonto ja villieläimyys rajautuu 

dokumenttien kohteeksi. Ensimmäistä tutkimuskysymystä olen lähestynyt yksittäisten 

kehysten kautta ja tarkastelemalla, millä tavoin aineistossani merkityksellistetään 

eläinten toimintaa. Toiseen tutkimuskysymykseen olet vastannut taas tarkastelemalla 

kokonaisten dokumenttien kehyksiä. 

Eläimyyden ja ihmisyyden rajaa tuotetaan luontodokumenteissa antropomorfisoinnin 

kautta. Tunnistamani kaksi yksittäisiin kohtauksiin liittyvää kehystä, selviytymisen 

kehys, joka kuvaa eläinten elämää niiden omasta näkökulmasta käsin, ja 

ihmishavainnoitsijan kehys, jossa eläimet ovat ulkopuolelta havainnoitavia maiseman 

osia, eroavat siinä, millaista sisäistä maailmaa eläimille kuvataan. Tätä tarkentaakseni 

olen myös eritellyt kolme luontodokumenteissa käytettävää antropomorfisoinnin 

rekisteriä. Eläinten toimintaan voidaan liittää ihmisten maailman kategorioita tai 

arvotuksia eri käyttötarkoituksissa, ja nämä antropomorfisoinnin rekisterit asemoivat 

ihmisyyden ja eläimyyden välisen suhteen kukin omalla tavallaan. Merkittävin rekisteri 

eronteon kannalta on antropomorfisointi vastaparina mekanomorfisoinnille, toisin 

sanoen se, kuvataanko eläimiä toimijoina, joilla on jonkinlainen sisäinen maailma vaiko 

ympäristöönsä tai perimäänsä automaattisesti reagoivina koneenkaltaisina olioina. 

Aiemmassakin kirjallisuudessa on tunnistettu tapa tehdä eroa ihmisten ja eläinten välille 

koneen ja organismin metaforien kautta (Canguilhem 2008; Crist 1999). 

Antropomorfisointi vastaparina eläinten kuvaamiselle koneenkaltaisina on osana 

eläintarinoiden rakentumista etenkin selviytymisen kehyksessä.  

Luontodokumenttien eläinsuhteessa on nähtävissä jännite samanlaisuuden ja 

erilaisuuden välillä (Ingold 1989; Kupsala ja Tuomivaara 2004). Ihmiset ja muunlajiset 

eläimet ovat samaan aikaan lajeja samalla evoluutiojatkumolla, sekä jotenkin oleellisesti 

erilaisia. Eroa tuottaa sekä luontodokumenttien rajaaminen puhtaan luonnon 

kuvaukseksi, jossa ihmisestä ei näy jälkeäkään, että antropomorfisoinnin välttäminen 

tilanteissa, joissa se voitaisiin tulkita liian kirjaimelliseksi väitteeksi eläinten 

ominaisuuksista. Samanlaisuuden ja erilaisuuden välistä eroa voidaan kerronnan tasolla 

sekä häivyttää, että lopulta vahvistaa paikantamalla ihmisten ja eläinten ero tietynlaisen 
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sisäisen maailman kuvaukseen, joka näyttäisi seuraavan jakoa itseohjautuvan 

organismin ja ympäristöönsa tai perimäänsä reagoivan koneen toiminnan kuvauksiin. 

Eläinten ja ihmisten luokittelun lisäksi luontodokumenteissa välittyy narratiivi 

evoluutiosta, jossa evoluutio esitetään kutakin lajia parhaaseen mahdolliseen 

lopputulokseen tai tasapainotilaan ohjaavana voimana. Tämänlainen evoluutionarratiivi 

eroaa esimerkiksi evoluutiobiologian tavasta nähdä sattumanvaraisuus ja jatkuva liike 

olennaisena osana evoluutiota ja lajien olemassaoloa (Ylikoski ja Kokkonen 2009,92–

93; Oikkonen 2013, 50–51). Luontodokumenttien tapa kuvata evoluutiota kuitenkin 

tuottaa kompromissin edellä kuvaamaani jännitteiseen eläinsuhteeseen: ihmislaji 

esitetään samalla jatkumolla muiden eläinlajien kanssa, mutta niistä kuitenkin 

irrallisena, ollen kaikista muista lajeista erillisellä kehityksen asteella. 

Luonto luontodokumenteissa näyttäytyy ihmisten maailmasta irrallisena ja kaukaisena 

maailmana. Esittelemäni kaksi kokonaisten luontodokumenttien kehystä, 

koskemattoman luonnon kehys ja luontomatkan kehys rakentavat kumpikin luonnon 

aluetta. Koskemattoman luonnon kehyksessä kuvasta siivotaan kaikki jäljet ihmisten 

läsnäolosta, kun taas luontomatkan kehyksessä dokumentin tekijät ja dokumentin 

tekeminen ovat osa kuvattua maailmaa. Yhteistä näille kehyksille on kuitenkin luonnon 

ja ihmisten maailman rajaaminen toisistaan irrallisiksi ja kaukaisiksi. 

Käsittelen tässä viimeisessä luvussa seuraavaksi tarkemmin luontodokumentteja 

visuaalisena ilmiönä keskustellen aiemman eläinrepresentaatioita koskevan 

kirjallisuuden kanssa. Tämän jälkeen keskustelen luontodokumenttien poliittisuudesta 

kahdesta suunnasta: eläintarinat voivat toimia tarinoina ihmisistä (Crist 1999), toisaalta 

taas luontodokumenttien on usein oletettu toimivan luonnonsuojelun edistäjinä 

(Vivanco 2002). Kolmantena loppuhuomiona pohdin evoluutionarratiivien asemaa 

luontodokumenteissa ja yhteiskunnassa laajemmalti. Näiden jälkeen esitän 

metodologisia huomioita audiovisuaalisen aineston käytöstä sosiologisessa 

tutkimuksessa sekä ehdotuksia jatkotutkimukselle. 

5.1 Luontodokumentit visuaalisena ilmiönä 

Luontodokumentit ovat paitsi opetuksen ja viihteen välimaastossa tasapainotteleva 

dokumenttigenre, myös paikka, jossa tuotetaan visuaalisia representaatioita eläinten 

elämästä. Päättymättömät maisemakuvat ja hidastetut otokset jännittävistä 
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saalistustilanteista toistuvat monessa luontodokumenteissa. Keskustelen tässä 

alaluvussa aineistoni tavasta kuvata eläimiä suhteessa aiempaan kirjallisuuteen 

eläinrepresentaatiosta.  

Eläinten kuvaamisen perinteisten tapojen aiemmassa tutkimuksessa tulkittu heijastavan 

eläinten alisteista asemaa yhteiskunnassa (Clarke 2005, 216; Berger 1980). John 

Bergerin (1980) mukaan eläinrepresentaatiot populaarikulttuurissa esittävät eläimet joko 

osana perhettä tai spektaakkelinomaisena viihteenä. Luontodokumenttien tavan esittää 

eläimiä voi nähdä jatkavan tätä villieläinten ja luonnon esittämistä spektaakkelina ja 

viihteenä. Bergerin (1980, 16–17) mukaan eläinspektaakkeleihin yhdistyy myös 

eläinten alisteinen asema yhteiskunnassa: eläintarhat ja villieläinvalokuvaus hänen 

mukaansa esittävät eläimet vain katseen kohteina. Luontodokumenttien on tulkittu 

toistavan tämänkaltaista ihmiskatsetta, jossa eläimet esitetään ihmisten tarkkailun 

kohteena ja niitä arvotetaan ihmisten näkökulmasta (Malamud 2012, 75). Aineistoni 

luontodokumenteista on luettavissa kuitenkin moniulotteisempi suhde kuvan kohteena 

oleviin eläimiin. Vaikka useimmiten luontoa kuvataan nimenomaan ulkopuolisen 

tarkkailijan, tai joskus pikemminkin ihastelijan silmien kautta, ajoittain eläinten 

maailma avautuu eläinyksilöiden omasta näkökulmasta. Taivaalta kuvatuista 

maisemakuvista saatetaan siirtyä maan tasalle kuvaamaan maisemaa ikäänkuin esitellyn 

eläimen omien silmien kautta. Siirtymää tukee erityisesti selviytymisen kehyksen 

kerrontatapa, jossa eläinten elämää draamallisetetaan tarinoiksi, jossa eläimet itse ovat 

keskeisiä hahmoja. 

Esittämisen tapa on yhteydessä myös siihen, miten eläimet tulevat tiedon kohteeksi. 

Tässä tutkielmassa olen lähestynyt teemaa sen kysymyksen kautta, miten luonto 

rajataan luontodokumenteissa kuvattavaksi. Koskemattoman luonnon kehyksessä luonto 

kuvataan ihmisistä ja ihmisten toiminnan jäljistä puhtaaksi ja erilliseksi maailmaksi, 

joka ääniraidalla kuultava ihmisääni kuitenkin selittää katsojille. Luontomatkan 

kehyksessä taas ihmiset ovat osana luontoa ja vuorovaikutuksessa sen kanssa, joskin 

tässäkin kehyksessä luonto on jotakin kaukaista ja sinne matkaavien ihmisten 

maailmasta erillistä. 

Mimei Ito (2008) on todennut, että ympäristöfilosofisissa teksteissä nimenomaan 

visuaalinen kokeminen esitetään luonnon todellisen kokemisen tapana. Ito (2008, 120) 

näkee tämän visuaalisen kokemisen korostamisen heijastavan kuvan ja sanan erottelun 

yhteyttä luonnon ja kulttuurin erotteluun. Nimenomaan luonnon näkemisen myös 
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luontodokumenteissa on ajateltu lisäävän yleisön myönteistä suhtautumista luontoon ja 

luonnonsuojeluun (Mitman 1999, 123; Vivanco 2002). Pelkkä kertominen ei siis riitä, 

vaan luontodokumenttien kuvaamat maisemakuvien ja saalistustilanteet näin ajateltuna 

tuovat luonnon lähemmäksi katsojaa, kuin pelkkä sanallinen esitys toisi. 

Koskemattoman luonnon kehyksen tarkoituksena on autenttisenomaisen ja suoran 

luontokokemuksen tavoittelu. Samalla se rakentaa kuvaa tällaisesta autenttisesta 

luonnosta. 

5.2 Romanttinen puhtaan luonnon ideaali, luonnollisuus ja 

rajanvedot 

Olen tässä tutkielmassa tulkinnut eläinten ja luonnon kuvaamisessa 

populaarikulttuurissa ja mediassa toistuvien jännitteiden kertovan laajemmasta 

kulttuurisesta ymmärryksestä eläimistä ja luonnosta ja ihmisten suhteesta niihin. Onko 

luonto alkutila, joka kertoo totuuden meistä, vai jokin villi, vaarallinen ja kesytettävä – 

tai kumpaakin? Kuvataanko mielen toimintaa koneen vai organismin metaforan kautta, 

ja mihin olioihin mitkäkin metaforat liitetään? Entä mitä seurauksia tällä on sille, miten 

kohtelemme eläimiä tai ympäristöä? Ihmisyyden ja eläimyyden rajanteot ja rajanteossa 

käytetyt resurssit (Lamont ja Molnár 2002) kertovat myös siitä, millaiseksi ihmisten 

paikka suhteessa ympäristöönsä ymmärretään. Kuten dokumentissa Eläinten evoluutio 

todetaan, “eläinten historia on myös meidän historiaamme”. Keskustelen tässä 

alaluvussa luontodokumenttien poliittisuudesta kahdelta kannalta. Yhtäältä luontoon 

liitetyillä merkityksillä tuotetaan myös ymmärrystä siitä, mikä on luonnollista. Tämän 

lisäksi luontodokumenttien on ajateltu vaikuttavan yleisön asenteisiin 

ympäristönsuojelua kohtaan (Vivanco 2002).  

Kuvasin johdannossa tutkielman lähteneen liikkelle siitä huomiosta, että 

luontodokumenttien esittämä vaikutelma päättymättömästä luonnon maisemasta, jossa 

ihminen loistaa poissaolollaan on vaivalla rakennettu konstruktio. Jylhät maisemat ja 

tiheät viidakot ovat olemassa ilman kameran läsnäoloakin, mutta niiden tuominen 

nähtäväksi ja rajaaminen siten, että kuvasta on siivottu pois kaikki siihen kuulumaton, 

vaatii suuria panostuksia elokuvatuotannolta. Samalla tavoin eläinten elämän 

esittäminen ihmisille ymmärrettävällä ja kiinnostavalla tavalla edellyttää valintoja sen 
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suhteen, minkälainen tarina eläimen elämästä valitaan kerrottavaksi ja miten se 

kehystetään.  

Eläimistä kerrottujen tarinoiden on tulkittu toimivan luonnollistaen toimintamalleja 

(Bousé 2000, 97; Crist 1999, 161–163; Mills 2013) tai oikeuttaen yhteiskuntajärjestystä 

(Mitman 1999, 124). Aineistoni 19 Suomen televisiossa vuonna 2016 esitettujen 

luontodokumenttien kuvaama luonto eroaa sekä 1900-luvun varhaisten 

luontodokumenttien kuvaamasta villistä luonnosta että toisen maailmasodan jälkeisistä 

harmonisista luontomaisemista (Mitman 1999). Samalla aineistossa on nähtävissä 

jatkumo kummankin luontokuvan suhteen. Romanttiseen ja “sivilisaation 

pilaamattomaan” (mt., 111) luontoon tulee selviytymisen kehyksen kautta vaaran 

elementti, erityisesti selviytymisen kehykseksi kutsumassani tavassa kuvata eläinten 

elämää eläinten itsensä näkökulmasta käsin.  

Eläintarinoiden draamallistamisen ja luonnon romantisoivan kuvaamisen on myös 

ajateltu lisäävän luonnonsuojelun kannatusta tai ylipäänsä yleisön kiinnostusta eläimiä 

tai luontoa kohtaa (Hirvonen 2014, 2; Mitman 1999, 123; Vivanco 2002). Toisaalta 

juuri tällaista kuvastoa käyttävissä koskemattoman luonnon kehykseen asettuvissa 

luontodokumenteissa suhde ihmisen toimintaan on hankala teema: ympäristöongelmia 

tai eläinten ja ihmisten maailmojen kohtaamista käsitellään kyllä ajoittain, mutta 

käsittely jää muusta dokumentista irralliseksi. Varsinaisesti luontodokumenttien 

viestiksi jää useimmiten luonnon päättymättömyys, suuruus ja ajattomuus. 

5.3 Jännitteinen eläinsuhde ja evoluutionarratiivit    

Eläinsuhde on jännitteinen ja ambivalentti kahdesta suunnasta: toisaalta erilajisten 

eläinten luokittelun ja hyväksyttävän kohtelun kannalta (Kupsala ja Tuomivaara 2004), 

toisaalta jo siinä suhteessa, millaisen ihmisten ja muiden eläinten eron nähdään olevan 

(Ingold 1989). Käsittelen tässä alaluvussa sitä, millä tavoin tämä jännitteisyys näkyy 

aineistossani. Esittelen myös aineistossani kerrottujen evoluutionarratiivien asemaa 

eläinsuhteen rakentumisessa. 

Aineistossani ihmisyyttä ja eläimyyttä rakennetaan antropomorfisoivien 

tarinallistamisen tapojen kautta. Antropomorfisointi luontodokumenttikerronnassa ei ole 

yksi, yhtenäinen ilmiö, vaan sitä tehdään eri rekistereissä ja käyttötarkoituksissa. 

Antropomorfisoinnin vastakohtana ei myöskään ole eläinten suora, objektiivinen 
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kuvaaminen, vaan eläinten toiminnan merkityksellistäminen koneen metaforan kautta 

(Crist 1999; Canguilhem 2008). Eronteot tapahtuvat tällöin eläinten toiminnalle 

annettujen taustaoletusten kautta. Antropomorfisoinnin rekistereitä vaihdellaan 

samassakin dokumentissa tarpeen mukaan: yhteyksissä, jolloin on selvää, että 

antropomorfisointia ei tule ottaa kirjaimellisesti, eläinten käytöstä saatetaan kuvata 

hyvinkin antropomorfisoiden, mutta sen liiaksi lähentyessä ero vahvistetaan. 

Antropomorfisointi voi toimia kerronnan välineenä, mutta viime kädessä kerronta 

vahvistaa ihmisten ja eläinten olemuksellisen eron ottamalla etäisyyttä eläinten mielen 

toiminnan kuvauksiin. 

Ihmisten ja eläinten erossa on osaltaan myös kyse siitä, mitä on lajius. Luokittelu on 

jatkuvuuksien ja erontekojen järjestämisestä ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi jostakin 

näkökulmasta käsin (Bowker ja Star 1999, 5). Lajius sellaisena kuin se 

luontodokumenteissa esitetään on esimerkki luontokulttuurisesta luokittelusta, jossa 

käytetään resursseina sekä kulttuurisia merkityksiä että biologisia eroavaisuuksia 

(Lamont ja Molnár 2002).  

Aineistossani lajius on kunkin eläimen ideaalityyppinen muoto (Canguilem 2008, 135). 

Luontodokumenttien evoluutiokuvauksissa lajius ideaalityyppinä saa paikan 

teleologisen evoluutionarratiivin suuntana: tiikerin tassu on paras mahdollinen tassu 

siihen tarkoitukseen, johon se on muodostunut. Yksittäisten tiikerien tassut voivat erota 

toisistaan, mutta tiikeriyttä edustaa tämä luontodokumenttien evoluutionarratiivissa 

parhaaksi mahdolliseksi sopeutumaksi määriteltävä tassu. Lajiuden saama merkitys 

myös erottaa ihmisiä ja eläimiä. Luontodokumenttien villieläimet ovat yksilöinä 

kiinnostavia vain lajinsa edustajina. 

Ihmisten ja eläinten luokittelu on luontodokumenteissa erityistä, sillä ihmisten ja 

eläinten ero on erilaista kuin eläinlajien keskenäinen ero. Ratkaisevaksi eroksi ihmisten 

ja eläinten välillä paikallistuu se, minkälaista sisäistä maailmaa kullekin olennolle 

oletetaan. Tapa tehdä eroa ihmisten ja eläinten välillä eroaa tässä suhteessa eri 

eläinlajien välille luontodokumenteissa tehdyistä erotteluista. Eri eläinlajeja erottavat 

luontodokumenteissa toisistaan niiden anatomiset ominaisuudet, kun taas ihmisten ja 

eläinten erossa on kyse perustavanlaatuistemmasta erosta siinä, miten kaikki kuvatut 

eläimet ja toisaalta ihmiset ajattelevat. 
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Samalla, kun antropomorfisoinnin välttely vahvistaa ihmisen ja eläimen dikotomista 

jakoa luontodokumenteissa, evoluutioajattelu asettaa tälle dikotomialle haasteen.  

Luontodokumenteissa välittyvässä eläinsuhteessa on huomattavissa aiemmassa 

kirjallisuudessa todettu jännite: ihmiset ovat samalla eläinlaji muiden joukossa, toisaalta 

täysin erilaisia kuin kuvattavat eläimet (Ingold 1989; Kupsala ja Tuomivaara 2004).  

Luontodokumenttien evoluutionarratiiveissa evoluutio kuvataan nykyhetkestä 

menneisyyteen katsoen, voimana, joka on ohjannut kunkin lajin kehitystä läpi historian. 

Kullakin lajilla on oma erityispiirteensä, jonka kautta laji dokumenteissa esitellään, ja 

usein tämän piirteen korostetaan olevan evoluution tuoma, “paras mahdollinen” ratkaisu 

kunkin lajin kohtaamaan tilanteeseen. Nykyhetki on tässä katsannossa 

evoluutioprosessin ajaton päätepiste. Esitän, että luontodokumenttien tapa kertoa 

evoluutiosta tarinaa voimana, jonka päämääränä on nykyhetki, on tapa sovitella tätä 

ristiriitaa eläinsuhteessa. Evoluutioon liitetty päämäärä ja puhe kunkin eläinlajin 

anatomisista ominaisuuksista parhaina mahdollisina ratkaisuina niiden elinolosuhteisiin 

tekee evolutiivisesta kehityksestä eläimiä ja ihmisiä jakavan perusteen. Ihminen on 

lajina samalla evoluutiohistoriallisella jatkumolla muiden eläinlajien kanssa, mutta 

samalla omassa kategoriassaan, kehityksen huippupisteenä, jonka synnyn näkökulmasta 

koko evoluutiohistoriaa kerrotaan. Tapa kuvata evoluutiota oli myös aineistossani 

kauttaaltaan huomattavan yhteneväinen, siinä missä eläinten toiminnan kuvaamisen 

suhteen esiintyi vaihtelua ja kilpailevia kehystyksiä. 

5.4 Metodologisia huomioita 

Osallistun tässä tutkielmassa keskusteluun audiovisuaalisten aineistojen, kuten 

elokuvien, televisio-ohjelmien tai videoiden analyysitavoista sosiologisessa 

tutkimuksessa. Olen soveltanut valokuvien analyysiin kehitettyä kehysanalyyttistä 

menetelmää tässä elävään kuvaan ja audiovisuaaliseen kerrontaan, mikä on vaatinut 

sovittelua audiovisuaaliselle aineistolle tyypillisten piirteiden suhteen.  

Kuvallisten aineistojen käytön kohdalla on keskusteltu siitä, miten kuvat ylipäänsä 

eroavat tekstistä analyysin kohteena (Luhtakallio 2005; Bal 2003). Kysymyksenä on 

ollut, ovatko analyysin kohteena itse kuvat vai niistä tehdyt muistiinpanot ja miten 

kuvan sosiologista tulkintaa tulisi sanallistaa. Tässä tutkielmassa olen käyttänyt 

mahdollisimman pitkälle itse luontodokumentteja analyysin kohteena. (Clarke 2005) 
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Samalla en kuitenkaan oleta, että kuvat itsessään puhuisivat suoraan niiden katsojalle 

(Luhtakallio 2005, 190; Bal 2003, 6). Kuvan ja liikkuvan kuvan tulkinnan selittäminen 

vaatii visuaalisen kerronnan elementtien sanallistamista, johon olen käyttänyt elokuvan 

tutkimuksen työkaluja. 

Kehysanalyysin soveltaminen audiovisuaaliseen kerrontaan vaati valintoja sen suhteen, 

mikä on tarkasteltavan kehystyksen taso. Tässä tutkielmassa erotin ainestosta kehyksiä 

sekä koko dokumentin että yksittäisten kohtausten tasolla. Liikkuvalle kuvalle 

tyypillistä on myös kehysten liukeneminen toisiinsa ja vaihtuvilla tulkinnoilla leikittely. 

Kehysanalyysin käyttö on mahdollistanut erojen huomaamisen analyysissani. Sen 

sijaan, että pyrkisin etsimään koko dokumenttiaineiston kattavaa luontosuhdetta tai 

eläinkuvaa, erilaisten kehystysten tunnistaminen ohjaa näkemään aineistossa myös 

murroksia ja erilaisuuksia. Kuten aiemmassa kahdessa kappaleessa totesin, aineistossa 

käydään rajankäyntiä sen suhteen, minkäkaltaiseksi ihmisten ja eläinten ero muodostuu. 

Erojen tunnistamisen kautta eläinsuhde ei näyttäydy niinkään ristiriidattomana kuvana 

luonnosta, vaan kehysanalyysi tuo esiin vaihtoehtoisia tapoja rajata eläimyyttä ja 

luontoa. Toisaalta taas evoluutionarratiivien toistuminen huomattavan samanlaisina 

kautta aineiston on yhtä lailla huomionarvoinen asia. 

Käyttämäni menetelmä ja aineisto eivät toki kerro siitä, millä tavoin 

luontodokumenttien yleisö niitä tulkitsee ja millä tavoin niitä otetaan vastaan eri 

konteksteissa. Analyysini perustuu oletukselle siitä, että olen luontodokumenttien 

katsojana jossakin määrin kompetentti katsoja (Bacon 2003) ja että tunnen riittävästi 

luontodokumenttien vastaanottamisen kontekstin (Luhtakallio 2013, 32). Tämä ei 

kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö luontodokumenttien tarinoita eläinten elämästä 

tulkittaisi eri tavoin erilaisissa luontosuhteen konteksteissa. 

5.5 Ehdotuksia jatkotutkimukselle 

Olen tuonut tässä tutkielmassa esiin eläin- ja luontosuhteen rakentumisen elementtejä 

luontodokumenteissa. Aineistoni on kerätty yhden kuukauden aikana vuonna 2016. 

Aineistoksi valikoituneiden luontodokumenttien välittämä luontokuva eroaa esimerkiksi 

yhdysvaltalaisista tuotannoista 1900-luvulla, mutta varsinaista historiallista vertailua en 

tässä tutkielmassa ja tällä ainestolla pystynyt tekemään.  
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Historiallisen vertailun lisäksi kiinnostavaa olisi tarkastella kansallisuuden 

muotoutumista luonnon kuvauksissa. Sakari Tamminen (2010) on todennut, että ei-

inhimillinen luonto otetaan osaksi kansallista kulttuurista identiteettiä. Samoin 

luontodokumenteissa usein mainitaan, minkä valtion alueella koskematonta luontoa 

kuvataan. Kansalliset erot saattavat myös näkyä eri maissa tuotetuissa 

luontodokumenteissa, tosin osansa tässä on myös tuotantojen taloudellisilla rajoitteilla 

ja vaatimuksilla. 

Venla Oikkonen (2013) on todennut ihmisen kehityshistoriasta kerrotuilla evolutiivisilla 

narratiiveilla olevan olennainen paikka sekä kulttuurisessa mielikuvituksessa että 

toiminnan perusteluissa. Tässä tutkielmassa totean koko eläinkunnan 

evoluutiohistoriasta kerrotuissa narratiiveissa esiintyvän samankaltaisia elementtejä, 

kuin Oikkonen (mt.) lukee kirjallisuudessa ja populaarissa biologisesta kirjallisuudessa 

esiintyvissä evoluutiotarinoissa. Tarkastelua voisi jatkaa. Millä tavoin 

evoluutiobiologian populaaria ymmärrystä käytetään yhteiskunnassa ja mihin 

tarkoituksiin? Entä millaiseksi tämä populaari ymmärrys muotoutuu eri tilanteissa?  
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Liite 1 

 

Lyhenne& Nimi& Kesto& Maa& Vuosi& Tuotantoyhtiö& Kuvaus&ohjelmatiedoissa& Kanava& Esityspäivä&

Alppijärvet& Avara&luonto:&
Alppijärvet&

52&min& Saksa& 2014& Studio&
Hamburg&
Fernesch&
Allianz&

Alppien&vesistöt&
muodostavat&
erityislaatuisen&ympäristön,&
joka&on&suurelta&osin&yhä&
koskematon.&Tämä&
ainutlaatuinen&luonto&ja&sen&
kätkemät&salaisuudet&
esitellään&nyt&ensimmäistä&
kertaa&katsojille.&

Yle&TV1& 30.4.2016&

Muodonmuutos& Avara&luonto:&
Monsuunin&
maat.&
Muodonmuutos&

54&min& Iso=Britannia& 2014& BBC& Muodonmuutos.&
Monsuunivaihtelut&ovat&
nostaneet&sivilisaatioita&
kukoistukseen&ja&sitten&
tuhonneet&ne.&Ihmiskunnan&
resurssien&tarpeen&
kasvaessa&tällä&herkällä&
alueella,&mikä&on&sen&
tulevaisuus?&

Yle&TV1& 24.4.2016&

Yltäkylläiset&
saaret&

Avara&luonto:&
Monsuunin&
maat.&
Yltäkylläiset&
saaret&

53&min& Iso=Britannia& 2014& BBC& Yltäkylläiset&saaret.&Aasian&
ja&Australian&välisen&
monsuunialueen&ytimessä&
on&tuhansia&trooppisia&
saaria.&Niiden&
monimuotoinen&elämä&on&
vulkaanisen&alkuperän&ja&
monsuunien&ansiota.&

Yle&TV1& 16.4.2016&

Kuivuus& Avara&luonto:&
Monsuunin&
maat.&Kuivuus&

54&min& Iso=Britannia& 2014& BBC& Kuivuus.&Kekseliäs&elämä&
löytää&keinot&selviytymiseen&
luonnon&katastrofaalisista&
muutoksista&kuivalla&
kaudella,&alkaen&Pohjois=
Intian&tuulenpuremilta&
aavikoilta&aina&Borneon&
sademetsiin.&

Yle&TV1& 10.4.2016&

Tulva& Avara&luonto.&
Monsuunin&
maat.&Tulva&

54&min& Iso=Britannia& 2014& BBC& Tulva.&Monsuuni&saapuu&
viimein&täydessä&
voimassaan&ja&tämä&
dramaattinen&sääilmiö&
pääsee&valloilleen&Intian&
niemimaalla&ja&Kaakkois=
Aasiassa,&ensimmäisistä&
sadepisaroista&aina&
rankkasateisiin.&

Yle&TV1& 3.4.2016&
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Kuka&kutee&
parhaiten?&

Ulos&luontoon&
Kevätseuranta.&
Kuka&kutee&
parhaiten?&

30&min&& Suomi& 2016& Yle& Kuka&kutee&parhaiten?&
Sähkökalastusta&koskessa&
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kuhinaa.&Kalakavereina&
Minna&Pyykkö&ja&Pirkka=
Pekka&Petelius.&
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Muuttolinnut&
palaavat&

Ulos&luontoon&
Kevätseuranta.&
Muuttolinnut&
palaavat&

30&min& Suomi& 2016& Yle& Muuttolinnut&palaavat.&
Miten&linnut&reagoivat&
peilikuvaansa?&Yritämme&
tulkita&lintujen&keväistä&
käytöstä.&Minna&Pyykkö&ja&
Pirkka=Pekka&Petelius&paitsi&
vakoilevat&myös&rengastavat&
lintuja.&

Yle&TV1& 17.4.206&

Miljoona&
linnunpönttöä&

Ulos&luontoon&
Kevätseuranta.&
Miljoona&
linnunpönttöä&
Suomeen!&

30&min& Suomi& 2016& Yle& Miljoona&linnunpönttöä&
Suomeen!&Maailman&
suurimmissa&
pönttötalkoissa&mukana&
mm.&käki,&telkkä&ja&Suomen&
tasavallan&presidentti.&
Juontajina&Minna&Pyykkö&ja&
Pirkka=Pekka&Petelius.&

Yle&TV1& 20.4.2016&

Tulimuurahaiset& John&Lydon&ja&
mahtavat&
ötökät.&
Tulimuurahaiset&

30&min& USA& 2005& Discovery&
Channel&

Kausi&1,&osa&9.&Sex&Pistols&=
yhtyeestä&tuttu&John&Lydon&
astuu&muurahaisten&
kiehtovaan&maailmaan,&
josta&löytyy&niin&ihmisille&
vaaraksi&olevia&
tulimuurahaisia&kuin&
hunajaa&valmistavia&
muurahaisiakin.&

Kutone
n&

29.4.2016&

Kärpäset& John&Lydon&ja&
mahtavat&
ötökät.&
Kärpäset&

30&min& USA& 2005& Discovery&
Channel&

Kausi&1,&osa&8.&John&Lydon&
tutustuu&ärsyttäviin&ja&
inhottaviin&kärpäsiin,&jotka&
ovat&kuitenkin&yllättävän&
tärkeitä&niin&rikosteknisessä&
tutkimuksessa&kuin&
lääketieteessäkin.&

Kutone
n&

25.4.2016&

Torakat& John&Lydon&ja&
mahtavat&
ötökät.&Torakat&

30&min& USA& 2005& Discovery&
Channel&

Kausi&1,&osa&7.&Torakat&ovat&
todellisia&selviytyjiä,&mutta&
ne&osaavat&myös&olla&
kiusaksi.&John&Lydon&
laskeutuu&viemäriin,&tutkii&
robotteja&ja&näyttää&meille,&
että&jopa&torakoilla&on&
puolensa.&

Kutone
n&

15.4.2016&

Termiitit& John&Lydon&ja&
mahtavat&
ötökät.&
Termiitit&

30&min& USA& 2005& Discovery&
Channel&

Kausi&1,&osa&6.&Sex&Pistols&=
yhtyeen&Johnny&Rottenina&
tunnettu&John&Lydon&
tutustuu&ihmiskunnan&
historian&tuhoisimpiin&ja&
tärkeimpiin&hyönteisiin:&
termiitteihin.&

Kutone
n&

8.4.2016&

Kengurut&ja&
tiikerit&

Eläimellistä&
kamppailua.&
Kengurut&ja&
tiikerit.&

60&min& USA& 2014& National&
Geographic&
Channel&

Kengurut&ja&tiikerit.&
Dokumenttisarja&
eläinkunnan&pahimpien&
tappelijoiden&välisistä&
kahnauksista.&

FOX& 29.4.2016&
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Pantterit&ja&
villisiat&

Eläimellistä&
kamppailua.&
Pantterit&ja&
villisiat&

60&min& USA& 2014& National&
Geographic&
Channel&

Pantterit&ja&villisiat.&
Dokumenttisarja&
eläinkunnan&pahimpien&
tappelijoiden&välisistä&
kahnauksista.&

FOX& 28.4.2016&

Kuinka&eläimet&
puhuvat&

Kuinka&eläimet&
puhuvat?&

60&min& Iso=Britannia& 2014& BBC& Englantilainen&kaksiosainen&
luontodokumentti&seuraa&
eläinten&tapoja&
kommunikoida.&
Eläintieteilijä&Lucy&Cooke&
pyrkii&selvittämään,&kuinka&
eläimet&puhuvat.&
Dokumentin&jälkimmäisessä&
osassa&tutustutaan&mm.&
hyeenoiden,&lepakoiden&ja&
delfiniien&tapaan&
kommunikoida.&Entä&miten&
orava&jututtaa&
kalkkarokäärmettä?&Lucy&
Cooke&matkustaa&eri&puolille&
maailmaa&ja&tapaa&
eläintieteilijöitä,&jotka&ovat&
saaneet&selville&täysin&uutta&
informaatiota&eläinten&
kommunikointitavoista.&

MTV3& 22.4.2016&

Eläinten&
evoluutio&

Prisma:&Eläinten&
evoluutio&

49&min& Iso=Britannia& 2013& BBC& Merestä&taivaalle.&David&
Attenborough&vie&meidät&
500&miljoonan&vuoden&
matkalle&tutustumaan&
nisäkkäiden&kehitykseen.&
Miten&alkeellisesta&kalasta&
kehittyi&maalla&viihtyvä&
nelijalkainen&tai&taivaalla&
lentävä&lintu?&

Yle&TV1& 27.4.2016&

Tiibetin&ylänkö& Kiinan&kesytön&
luonto.&Tiibetin&
ylänkö.&

60&min& Iso=Britannia& 2011& Image&Impact&
and&
WonderVision&
Pictures&

Sarjan&viimeisessä&osassa&
Nigel&nousee&maailman&
korkeimmalle&ylängölle&
Tiibetiin.&Siellä&hän&etsii&
harvinaista&gasellia&ja&
kohtaa&jännittäviä&vuoriston&
eläimiä&Himalajan&yli&
lentävistä&hanhista&
massiiviseen&villijakkiin.&
Samalla&Nigel&esittelee&
Kiinan&luonnonsuojelun&
menestystarinoita.&
Brittiläinen&
luontodokumenttisarja.&

MTV3& 8.4.2016&

Mongolian&arot& Kiinan&kesytön&
luonto.&
Mongolian&arot.&

60&min& Iso=Britannia& 2011& Image&Impact&
and&
WonderVision&
Pictures&

Nigel&pyöräilee&Sisä=
Mongolian&aroilla&etsimässä&
kaunista&neitokurkea.&
Matkalla&hän&kohtaa&
komeita&käärmeitä,&sieviä&
jyrsijöitä&ja&laulavia&
heinäsirkkoja&ja&käy&
mongolialaisilla&kesäjuhlilla&
kannustamassa&painijoita&ja&
ratsastajia.&Brittiläinen&
luontodokumenttisarja.&

MTV3& 1.4.2016&
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Erikoiset&
merenelävät&

Erikoiset&
merenelävät.&
Laivanhylky.&

5&min& Iso=Britannia& 2011& BBC& Laivanhylky,&Brittiläiset&
Neitsytsaaret.&Sukella&
valtameriemme&syvyyksiin&
ja&löydä&oliot,&jotka&elävät&
planeettamme&isoimmilla&
ekosysteemeillä.&

Yle&TV1& 3.4.2016&
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Liite 2 

Tutkielmassa käytetyt kuvat 

Kuva'1'Yltäkylläiset'saaret:'Iilimadon'esittely'

 

21:57 – Borneo on saariston saarien 

joukossa erikoinen poikkeus. 

 

22:03 – Borneolla kasvaa maailman 

vanhimpia sademetsiä. 

 

22:12 – Näissä metsissä on 

kuitenkin hämmentävän tyhjää. 
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22:14 – Nisäkkäitä ei juuri näy eikä 

kuulu. 

 

22:32 – Kahinaa. 

 

23:08 – Valtava punainen iilimato 

etsii ravintoa. 

 

Kuva'2'Pantterit'ja'villisiat:'Jacksoninkameleontin'näkökulma'
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'

Kuva'3'Pantterit'ja'villisiat:'”PohjoisBAustralian'trooppisissa'sademetsissä'asustelee'yksi'

ohjelman'erikoisimmista'osallistujista:'kauluslisko.”'

 

'

Kuva'4'Alppijärvet:'”Luolissa'elää'myös'asukkaita,'jotka'eivät'ole'koskaan'nähneet'

auringon'valoa.'[…]'Ihmismäisen'ihonvärinvuoksi'[olmia]'kutsuttiin'myös'ihmiskalaksi.”'
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Kuva'5'Muuttolinnut'palaavat:'Linnun'siipien'välin'mittaaminen'

 

 

Kuva'6'Eläinten'evoluutio:'Ihmishahmo'eläinkunnan'sukupuun'päässä'

 

'

'

 

 

 


