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1. Johdanto: 

 

1.1 Tutkimuksen aihe ja tutkimuskysymykset 

 

”Komedia Filmi on työssään onnistunut odottamattoman hyvin ja filmi on todellakin saavutus 

kotimaisessa elokuvantuotannossa. Siinä on oikeata meren tuntua ja ulkosaariston kaameata 

mystiikkaa ja outoja ihmiskohtaloita.” 1 

Näin kommentoitiin vuonna 1926 Vaasa-lehdessä julkaistussa artikkelissa uutta suomalaista 

Meren kasvojen edessä- nimistä elokuvaa. Kirjoituksen ylistävä sävy on yllättävä, sillä 

kyseessä oli nykykäsityksen mukaan yksi ensimmäisistä suomalaisista kauhuelokuvista. 

Kauhuelokuva on elokuvan alalaji, joka on jakanut mielipiteitä syntyvuosistaan saakka. Se on 

saanut osakseen tiukkaa arvostelua, sensuuria ja jopa täyskieltoja. Miksi kauhuelokuvan 

vastaanotto oli tyyliltään näinkin positiivinen vieläpä Suomessa, jossa elokuvan 

ennakkosensuuri oli tuona aikana tunnetusti erittäin tiukka? Sensuuria kohdistettiin varsinkin 

elokuvissa esiintyvään väkivaltaan ja kauhuun. Kauhun teemoihin suhtautumisessa on 

huomattavissa mielenkiintoinen ristiriita. Tilanne, jossa ennakkosensuuri pyrki poistamaan 

elokuvamarkkinoilta paheellisen materiaalin, synnytti pienen mutta tunnistettavan joukon 

suomalaisia kauhun teemoja hyväkseen käyttäviä elokuvia. Tässä tutkimuksessa tulen 

selvittämään tämän suomalaisen elokuvan alalajin tutkimattomaksi jääneitä varhaisvuosia. 

Tutkimukseni tarkoitus on syventyä kauhuelokuvan historiaan Suomessa 1920-luvun alusta 

1950-luvun alkuun saakka. Minua kiinnostaa se, miten kauhuelokuviin ja kauhun elementtien 

käyttöön elokuvissa suhtauduttiin Suomessa 1900-luvun alkupuoliskolla. Tutkin aihetta 

kauhuelokuvia koskevan lehdistössä käydyn keskustelun kautta. Elokuvista keskusteltiin 

Suomessa erityisesti elokuva-aiheisissa aikakauslehdissä, mutta niitä kommentoitiin ja 

mainostettiin myös päivä- ja sanomalehdistössä. Varhainen elokuvakeskustelu koostui 

enimmäkseen elokuvien mainoksista sekä alkeellisista elokuva-arvosteluista, joille ei ollut 

vielä muodostunut täysin vakiintunutta muotoa tai kirjoittajakuntaa. Kuitenkin jo 1920-

 
1 Vaasa 30.11.1926 ”Meren kasvojen edessä Vaasassa”. 
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luvulla oli olemassa monipuolista elokuviin liittyvää lehdistökeskustelua, jossa käytetty 

retoriikka on tutkimuksen kannalta kiinnostavaa.  

Painotan työssäni erityisesti kotimaisia elokuvia, vaikka myös ulkomaalaiset elokuvat 

nousevat lehdistössä ajoittain esille. Minua kiinnostaa kauhuelokuvan vastaanotto ja 

kauhuelokuvista käytetyn retoriikan muutos kyseisen elokuvan alalajin muotoutuessa 

suomalaiseen elokuvakenttään. Tutkimuksessani aion sivuta myös itse elokuvaohjaajien 

näkemyksiä siitä, mitä he kauhuelokuvillaan tahtoivat saavuttaa, mikäli aineistoni antaa tähän 

kysymykseen vastauksen. Kiinnostavaa on siis se, miten kauhuelokuvasta keskustellaan ja 

mihin kauhuelokuva asettuu suomalaisessa kauhun perinteessä. Lisäksi tutkimukseni avaa 

hieman sitä, mitkä tyylipiirteet muodostuvat suomalaiselle kauhuelokuvalle tyypillisiksi.  

Tärkeimmät tutkimuskysymykseni ovat: millaista kauhuelokuvasta käytetty retoriikka oli ja 

kuinka keskustelun tyyli muuttui kauhuelokuvan varhaisina vuosina Suomessa? Millainen oli 

kauhun elementtien vastaanotto suomalaisessa lehdistössä, ja kuinka suhtautuminen muuttui 

1920-luvulta 1950-luvulle tultaessa? Tutkimukseni pyrkii vastaamaan myös kysymykseen: 

mitkä seikat ovat tyypillisiä juuri suomalaiselle kauhuelokuvalle? Vertaan suomalaiselle 

kauhuelokuvalle tyypillisiä piirteitä suomalaiseen kansanperinteeseen ja kokoan näitä 

seikkoja tutkimukseni lopulla. Samalla etsin yhteyttä kauhuelokuvan sekä suomalaisen 

kauhuteemaisen tarinankerronnan tradition välillä. 

Tutkimukseni aikajänne mahdollistaa Suomen elokuva-alan historian sekä 

elokuvajournalismin kehityksen tarkastelun pienemmän aiheen kautta katsottuna. Jaakko 

Seppälä kirjoittaa väitöskirjassaan Hollywood tulee Suomeen - Yhdysvaltalaisten elokuvien 

maahantuonti ja vastaanotto kaksikymmentäluvun Suomessa mielestäni osuvasti: ”Aikalaiset 

eivät ole enää tavoitettavissa, mutta monet elokuvat ovat säilyneet, aivan kuten useat niitä 

koskevat, niiden herättämät ja niihin liittyvät keskustelut.”2 Tämän tutkimukseni myötä aion 

siis saavuttaa käsityksen kauhuelokuvan alalajin varhaisen kehityksen käännekohdista 

Suomessa. 

 

 

 

 
2 Seppälä 2012, 19. 
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1.2. Aikaisempi tutkimus ja oma positioni tutkimuksessa 

 

Jari Sedergren on tutkinut kattavasti suomalaisen elokuvasensuurin historiaa. Hänen kirjansa 

Taistelu elokuvasensuurista: Valtiollisen elokuvatarkastuksen historia 1946‒2006 (2006) on 

ollut tutkimuksessani avuksi suomalaisen elokuvakentän toimintakehyksen taustoittamisessa. 

Hän on tehnyt Ari Kivimäen ja Mervi Pantin kanssa yhdessä kirjan Kriisi, kritiikki, 

konsensus: Elokuva ja suomalainen yhteiskunta (1999), joka on julkaistu osana laajempaa 

projektia. Kyseinen kirja oli tarpeellinen taustoittaessani erityisesti elokuvajournalismin sekä 

elokuvakritiikin historiaa Suomessa. Mervi Pantin tutkimus Kansallinen elokuva 

pelastettava: elokuvapoliittinen keskustelu kotimaisen elokuvan tukemisesta itsenäisyyden 

ajalla (2000) tarjosi paljon tietoa Suomen elokuvapolitiikasta ja elokuvan asemasta 

Suomessa. Outi Hupaniitun Biografiliiketoiminnan valtakausi: Toimijuus ja kilpailu 

suomalaisella elokuva-alalla 1900‒1920-luvuilla (2013) taustoitti mielestäni suomalaista 

elokuva-alan historiaa ansiokkaasti, samoin kuin Kari Uusitalon Suomalaisen elokuvan 

vuosikymmenet (1965). Suuri osa perinteisestä elokuvatutkimuksesta keskittyy 

tarkastelemaan elokuvan historiaa lähinnä elokuvayhtiöiden sekä muiden elokuvan tekijöiden 

näkökulmasta. Varsinkin 1900-luvun puolella julkaistusta tutkimuksesta suuri osa tyytyy 

esimerkiksi luetteloimaan ja kuvailemaan eri vuosikymmeninä esitettyjä elokuvia. Elokuvaa 

on vasta viime vuosina alettu tutkimaan sosiaalisesta sekä kulttuurisesta näkökulmasta. On 

vaikeaa löytää tietoa esimerkiksi elokuvaharrastuksen laajuudesta Suomessa, sillä aihetta ei 

ole kattavasti tutkittu. Elokuvaa on myös harvemmin tutkittu vastaanoton eli yleisön 

näkökulmasta. 

Suomalaista elokuvakeskustelua ja elokuvajournalismia on taas tutkittu jonkin verran. 

Samoin on tutkittu myös erilaisia suomalaisen elokuvan lajityyppejä eli genrejä. Aikaisempi 

tutkimus kuitenkin sivuuttaa lähes kokonaan kauhuelokuvan. Suomalainen kauhuelokuva on 

alalajina niin suppea, että harva edes tietää sen olemassaolosta. Kenties siitä syystä se usein 

sivuutetaan akateemisessa tutkimuksessa. Kauhuelokuvaa on kuitenkin tutkittu paljon 

kansainvälisellä tasolla. Tässä tutkimuksessa oli kulttuurihistoriallisen näkökulman kannalta 

hyödyksi Andrew Tudorin kirjoittama Monsters and Mad Scientists: A Cultural History of 
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the Horror Movie (1989), sekä Raimo Kinisjärven ja Matti Lukkarilan toimittama Kun hirviöt 

heräävät: Kauhu ja taide (1986).  

Kauhuelokuvasta on olemassa useampia opinnäytteitä liittyen esimerkiksi kauhuelokuvan 

tekemiseen tai kauhun erilaisten aspektien, kuten naiseuden tai lapsen representaatioon 

elokuvassa. Nämä tutkimukset ovat kuitenkin perinteisesti keskittyneet kauhuelokuvaan 

kansainvälisenä ilmiönä. Suomalaisesta kauhuelokuvasta on olemassa vain muutama 

opinnäytetyö. Mirva-Maarit Kurkivuoren opinnäytetyö käsittelee suomalaisia kauhuelokuvia 

ja pohtii syitä niiden vähyydelle.3  

Suomalaista lehdistössä tapahtunutta elokuvakeskustelua on tutkittu vain vähän. 

Kauhuelokuvaan liittyvää julkista keskustelua on tutkinut Sanna Haukkala, jonka pro gradu -

tutkielma vuodelta 2008 käsittelee suomalaista kauhuelokuvakeskustelua lehdistössä vuosina 

1985‒1995.4 Hänen tutkimuksensa käsittelee siis täysin eri aikakautta kuin oma tutkimukseni. 

Suomalaisen kauhuelokuvan varhaisvaiheita ei ole kattavasti aikaisemmin tutkittu 

akateemisella tasolla. Varhaiseen kauhuelokuvaan liittyvää lehdistökeskustelua ja kauhun 

teemojen vastaanottoa ei ole aikaisemmin akateemisesti tutkittu, vaikka monia muita 

suomalaisen elokuvan alalajeja on kyllä käsitelty tutkimuksessa runsaasti. Suomalaisen 

kauhuelokuvan juuret ovat siis pitkälti tuntemattomat. Tutkimukseni tulee täyttämään tämän 

aukon kotimaisen elokuvahistorian tutkimuksessa, ja tarjoaa käsityksen suomalaisen 

kauhuelokuvan alalajin muodostumisessa tapahtuneista käännekohdista reseption eli 

elokuvan vastaanoton näkökulmasta. 

 

 

 

 

 

 

 
3 Kurkivuori, Mirva-Maarit: Olevaisen yöpuoli: suomalaisista kauhuelokuvista ja niiden puutteesta. AMK-
opinnäytetyö, Metropolia Ammattikorkeakoulu (2015). 
4 Haukkala, Sanna: Puhetta kauhusta: Kauhuelokuvapuhe ja elokuvasensuuri suomalaisessa elokuvalehdistössä 
vuosina 1985‒1995. Pro gradu, Itä-Suomen yliopisto (2008). 
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1.3. Käsitteet 

 

Varhaista kauhuelokuvaa tutkiessa tulee muistaa se, että itse elokuva haki vielä muotoaan 

läpi koko 1920-luvun, ja termi ”elokuva” tuli suomen kieleen vasta vuonna 1927.5 Käytän 

kuitenkin tässä tutkimuksessa termiä ”elokuva” käsitellessäni myös vuotta 1927 edeltävää 

aineistoa. Usein ”elokuvan” tilalla aineistossani käytetty sana on ”filmi”, jota käytän 

paikoitellen tekstissäni myös.  

Kauhuelokuvan genren eli lajityypin rajat ovat monitulkintaiset. Kauhuelokuvatutkija 

Andrew Tudorin mukaan lajityyppi on aina sosiaalinen konstruktio, joka on uudelleen 

muokattavissa ja määriteltävissä. Tudorin mukaan lajityyppi ei ole koskaan täysin 

selvärajaisesti määriteltävissä, eikä tutkimuksenkaan tulisi pyrkiä rakentamaan tiukkoja 

kriteereitä sen määrittelylle.6 Lajityyppi itsessään tarkoittaa Peter Schepelernin mukaan 

institutionalisoituneita yhteneväisiä tunnusmerkkejä, jotka liittyvät tiettyyn joukkoon 

elokuvia. Näitä ovat esimerkiksi elokuvan tematiikkaan tai dramaturgiaan liittyvät seikat.7 

Schepelern määrittelee kauhuelokuvan lajityypin fiktionaaliseksi elokuvaksi, jonka tarkoitus 

on herättää katsojassa kauhun tai pelon tunnetta. Kauhuelokuvan lajityypille on ominaista 

kertoa tarinaa tavalla, joka ”painottaa jännitystä, yllätyksiä ja kauhutehosteita.”8 

Kauhuelokuvan lajityyppiä Suomessa on vaikea määritellä. Kansallisen audiovisuaalisen 

instituutin eli KAVI:n lajityyppimääritelmissä tutkimani elokuvat luokitellaan draamoiksi, 

melodraamoiksi tai kauhuelokuviksi, sillä ne eivät sisällöltään täysin vastaa 

nykykäsitystämme kauhuelokuvista. KAVI:n tutkija Juha Seitajärvi kuitenkin nimeää 

tutkimuksessa käyttämäni kolme 1920-luvun elokuvaa kauhuelokuviksi Kaleva-lehden 

haastattelussa vuonna 2020.9 Useissa elokuvaharrastajien luomissa listauksissa ja 

luokitteluissa jo varhaisimmat kauhun elementtejä hyödyntävät suomalaiset elokuvat on 

luokiteltu nimenomaan kauhuelokuviksi. Siksi haluan oikeuttaa kauhuelokuviin liittyvän 

 
5 Hupaniittu 2013, 17. 
6 Tudor 1989, 6. 
7 Kinisjärvi ja Lukkarila 1986, 9. 
8 Kinisjärvi ja Lukkarila 1986, 16. 
9 Kaleva 28.10.2020 ”Kauhua ja haamuja Iin Yöväentalolla” Anne Helaakoski. 
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tutkimukseni käsittämään myös nämä 1920-luvulla ilmestyneet kauhun elementtejä 

hyväkseen käyttävät elokuvat.  

Kauhuelokuvien kulttuurihistoriaa tutkineen Andrew Tudorin mukaan kauhuelokuvat 

voidaan jakaa kauhun aiheuttajan mukaan yliluonnolliseen ja sekulaariin kauhuun. Hän 

argumentoi, että perinteisessä kauhuelokuvassa pelkoa aiheuttaa jokin yliluonnollinen 

elementti, kuten noita tai ihmissusi. Sekulaarissa eli maallisessa kauhussa taas pelkoa 

aiheuttaa jokin maallinen olento, kuten mielisairas ihminen.10 Tutkimukselleni olennaisessa 

varhaisen suomalaisen kauhuelokuvan ytimessä esiintyy usein yliluonnollisia elementtejä. 

Siispä rajaan tutkimukseni koskemaan Tudorin määrittelemää ”perinteistä”, yliluonnollisen 

kauhuelokuvan ryhmää, johon eivät mahdu puhtaasti ihmisten välisistä selkkauksista tai 

pelkistä murhamiehistä kertovat elokuvat. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti luokittelee 

Elonet-palvelussaan kauhuelokuviksi myös muutamia tällaisia ”sekulaareja” eli maallista 

kauhua hyödyntäviä 1900-luvun alkupuoliskolla ilmestyneitä elokuvia. KAVI:n 

elokuvateatterin Kino Reginan internet-sivuilla julkaistu Katri Tenholan kirjoittama artikkeli 

kokoaa hyvin juuri niitä asioita, joita itse koen suomalaisen kauhuelokuvan olennaisiksi 

osiksi. Se myös ansiokkaasti listaa niitä varhaisia suomalaisia kauhuelokuvia, joita 

tutkimuksessani tulen käyttämään.11 Jätän siis tutkimuksestani pois sellaiset 

ihmissuhdedraamalliset kauhuelokuvat, joissa ei esiinny yliluonnollisia elementtejä.12 

Tutkimukseni tarkoitus on keskittyä kotimaisen kauhuelokuvan varhaisvaiheisiin, eli niihin 

käännekohtiin, joita suomalaisen kauhuelokuvan alkutaipaleella on tapahtunut. En siis tule 

tutkielmassani käsittelemään aivan jokaista kotimaista kauhuelokuvaa, joita vuosina 1920‒

1952 on julkaistu. Tarkoitukseni ei ole luoda täydellistä historiankirjoitusta kyseisen 

elokuvan alalajin historiasta Suomessa, vaan tarkastella kehityskulun käännekohtia elokuvan 

vastaanoton ja suomalaisen kauhuperinteen näkökulmasta. Ulotan ajallisen rajaukseni 

vuoteen 1952, jolloin ilmestyi kaksi huomionarvoista kotimaista kauhuelokuvaa. Yksi syy 

tutkimukseni aikarajauksen laajentamiseen 1950-luvulle saakka on se, että 1930-luvulla ei 

tiedettävästi ilmestynyt lainkaan suomalaisia kauhuelokuvia, ja 1940-luvullakin niitä ilmestyi 

nykykäsityksen mukaan vain muutama.  

 
10 Tudor 1989, 9. 
11 Katri Tenhola: Kauhu varhaisessa kotimaisessa elokuvassa, Kino Regina https://kinoregina.fi/kauhukuvasto-
varhaisessa-kotimaisessa-elokuvassa/ (viitattu 15.04.2022). 
12 Poikkeuksena tästä on tutkimuksessa käyttämäni Rautakylän vanha parooni (1923), perustelut esitän 
myöhemmin tekstissä. 

https://kinoregina.fi/kauhukuvasto-varhaisessa-kotimaisessa-elokuvassa/
https://kinoregina.fi/kauhukuvasto-varhaisessa-kotimaisessa-elokuvassa/
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1.4 . Lähdeaineisto 

 

Tutkimukseni lähteinä tulen käyttämään sekä elokuvallisia että kirjallisia lähteitä. 

Käyttämistäni elokuvista olen lisännyt lyhyet esittelyt lähdeviitteisiin. Tämä tutkimus ei 

kuitenkaan keskity elokuvateoriaan, enkä myöskään tule teoreettisesti tulkitsemaan 

tutkimuksessa käyttämiäni elokuvia. Tämä on elokuvan vastaanottoon eli elokuvan 

sosiaaliseen ja kulttuurilliseen merkitykseen painottuva tutkimus. Tutkimukseni tärkein 

lähdeaineisto on tutkimuskysymykseni mukaisesti lehdistössä tapahtunut elokuvakeskustelu. 

Teen käyttämistäni elokuvista tulkintoja ainoastaan liittyen niiden hyödyntämiin kauhun 

elementteihin, joita käsittelen kokoavasti tutkimukseni lopulla.  

Tutkimukselleni tärkeitä ovat elokuva-aiheiset aikakauslehdet eli elokuvalehdet. 

Elokuvalehdet käsittelivät lähinnä elokuva-alan uutisia sekä kotimaassa että kansainvälisesti. 

Valitettavasti lehtien tarkkaa levikkiä ei ole tiedossa. Jaakko Seppälän mukaan elokuvalehdet 

kuitenkin tavoittelivat laajaa lukijakuntaa, ja niiden irtonumeroita oli kaupunkilaisten helposti 

saatavilla.13 Varhainen elokuvakeskustelu ei ollut vielä 1920-luvulla saanut vakiintunutta 

muotoa. Tekstin lajeja on välillä hankalaa tunnistaa. Elokuvamainokset, elokuva-arvostelut ja 

muut lehtijutut saattoivat olla hyvinkin samantyyppisiä, kuten Jaakko Seppälä 

tutkimuksessaan toteaa.14  

Aikakauslehtien lisäksi elokuvakeskustelua käytiin aktiivisesti sanomalehtien sekä 

päivälehtien palstoilla. Sanomalehtikeskustelu 1900-luvun alun Suomessa oli paikallista, ja 

niissä käyty keskustelu ei aina levinnyt laajalle, kuten Jaakko Seppälä tutkimuksessaan 

toteaa. Muutamat tässäkin tutkimuksessa esiintyvät artikkelit saattoivat kuitenkin levitä 

laajastikin, mikäli sama artikkeli julkaistiin useassa eri lehdessä. Toisaalta sanoma- ja 

päivälehtien palstoilla käsiteltiin elokuvaa erilaisista näkökulmista ja erilaisten kirjoittajien 

toimesta kuin aikakauslehdissä.15 Sanomalehtikeskustelu tuo mielestäni elokuvakeskusteluun 

kaivattua moniäänisyyttä.  

Tämän tutkimuksen kannalta suureksi avuksi oli Kansallisen audiovisuaalisen instituutin 

(KAVI) temaattinen lehtileikearkisto sekä Kansalliskirjaston digitaalinen sanomalehtiarkisto. 

 
13 Seppälä 2012, 23. 
14 Seppälä 2012, 22‒23. 
15 Seppälä 2012, 23. 



8 
 

Olen käyttänyt tutkimukseni pohjana KAVI:n temaattista lehtileikearkistoa, jonka lisäksi olen 

tutkinut jokaisen tutkimuksessa käyttämäni elokuvan nimeä hakusanana käyttäen digitaalisen 

sanomalehtiarkiston aineistoa. Olen pyrkinyt näin toimimalla saamaan kattavan kuvan ajan 

elokuviin liittyvästä lehdistökeskustelusta niin aikakauslehtien, kuin päivä -ja 

sanomalehtienkin kautta. Lisäksi olen tutkinut KAVI:n leikearkiston kauhuelokuvia koskevaa 

lehtileikekansiota sekä tehnyt Kansalliskirjaston digitaaliseen sanomalehtiarkistoon hakuja 

sanalla ”kauhuelokuva” saadakseni kattavamman kuvan kauhuelokuviin liittyneestä yleisestä 

keskustelusta. Pro gradu- tutkimuksen sivurajoituksen huomioiden en ole voinut sisällyttää 

tutkielmaani aivan kaikkea kauhuelokuvakeskusteluun liittyvää aineistoa. Siksi lähestyn 

aihetta valitsemieni elokuvien ympärillä käytyä keskustelua korostaen. 

Tarkempaan analyysiin valittujen suomalaisten kauhuelokuvien valintaan olen käyttänyt 

perusteena Kino Reginan julkaisemaa Katri Tenholan artikkelia varhaisesta suomalaisesta 

kauhuelokuvasta.16 Tämä artikkeli sekä päätöksen tukena käyttämäni elokuvan 

nykyharrastajien kokoamat asiantuntevat listaukset suomalaisista kauhuelokuvista ovat 

mielestäni toimineet hyvin aineiston rajauksessa.17 Tutkimukseen valitsemiani elokuvia on 

yhteensä kuusi kappaletta. Varhaisista kauhuelokuvista puhuttaessa pitää alalaji määritellä 

niiden kauhuelokuvalle tyypillisiksi käsitettyjen tyylillisten ja dramaturgisten keinojen kautta, 

joita ajan elokuvissa on käytetty.  

Vaikka kauhuelokuvan alalajin kerrotaan aikaisemman tutkimusperinteen mukaan syntyneen 

vasta 1930-luvulla, on jo 1920-luvulla olemassa ainakin kolme tyyliltään kauhuelokuvaksi 

luettavissa olevaa suomalaista elokuvaa. 1920-luvun Suomessa ei kuitenkaan vielä käytetty 

sanaa ”kauhuelokuva” siinä tarkoituksessa kuin sen nyt ymmärrämme. Koska 1920-luvulla 

aikalaiset eivät vielä puhuneet kauhuelokuvista, kirjoitan tutkimuksessani tämän aikakauden 

elokuvista kauhun elementtejä hyödyntävinä elokuvina. Tulen tutkimuksessani keskittymään 

juuri niihin sanoihin, joilla kauhusta lehdistössä puhuttiin ennen varsinaisen termistön 

vakiintumista. Valitsemieni elokuvien tutkimuksessa olen käyttänyt apuna Kansallisen 

audiovisuaalisen instituutin arkistoaineistoa liittyen elokuvien käsikirjoituksiin ja 

 
16 Katri Tenhola: Kauhu varhaisessa kotimaisessa elokuvassa, Kino Regina https://kinoregina.fi/kauhukuvasto-
varhaisessa-kotimaisessa-elokuvassa/ (viitattu 15.04.2022). 
17 Esimerkiksi Lauri Löytökosken artikkeli ”Selässä syntinen taakka: Suomalainen kauhuelokuva, osa I” 
WiderScreen.fi 22.12.2006 http://widerscreen.fi/2006/3/suomalainen_kauhuelokuva_osa_1.htm 
(viitattu 20.03.22). 

https://kinoregina.fi/kauhukuvasto-varhaisessa-kotimaisessa-elokuvassa/
https://kinoregina.fi/kauhukuvasto-varhaisessa-kotimaisessa-elokuvassa/
http://widerscreen.fi/2006/3/suomalainen_kauhuelokuva_osa_1.htm
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oheismateriaaleihin, mikäli niitä on ollut saatavilla. Niiden sekä tietysti itse elokuvien 

pohjalta tulkitsen suomalaisen kauhuelokuvan erikoispiirteitä.  

 

 

2. Elokuvan ja kauhun historia Suomessa 

 

2.1. Elokuva-alan toimijat Suomessa 1920-luvulla 

 

Elokuvakeskustelun taustoittamiseksi on tarpeen selvittää, millaisia toimijoita suomalaisen 

elokuvan kentällä oli olemassa. Tutkimukseni näkökulmasta keskeisiä Suomen 

elokuvakentän toimijoita olivat elokuvavalmistamot, sensuuriviranomaiset, sekä tietysti 

elokuvista kirjoittava väestönosa, eli lähinnä elokuvien katsojat, elokuvajournalistit ja 

elokuvakriitikot.18  

1920-luvulla Suomen elokuva-alalla toimi elokuvateattereita, tuotantoyhtiöitä sekä 

filmivuokraamoja. Kiinteät elokuvateatterit vakiinnuttivat läpi 1920-luvun asemaansa 

kaupunkikuvassa, vaikka alan yrittäjien vaihtuvuus olikin suurta. Suurimpia suomalaisia 

elokuva-alan toimijoita oli Suomen Biografi Oy, jonka toiminta keskittyi elokuvien 

esittämiseen, jakeluun ja tuontiin.19 Suomalaista elokuvatuotannon kenttää hallitsi läpi 1920-

luvun Suomi-Filmi Oy, joka oli perustettu vuonna 1919. Elokuvateattereiden, vuokraamojen 

ja elokuvavalmistamojen lisäksi Suomessa toimi myös esimerkiksi elokuvateknologian 

yrityksiä.20 Elokuva-alan ammatillinen järjestäytyminen alkoi vuonna 1923, jolloin 

perustettiin Suomen Biografiliitto.21  

Vaikka biografiliiton toimivalta jäi alkuvuosina pieneksi, oli jo vuonna 1927 sen jäsenenä 

noin puolet Suomen elokuvateattereista. Liitto toimi 1930-luvulla aktiivisesti esimerkiksi 

elokuvateattereiden pääsylippujen hintakeskustelussa, ja saikin aikaiseksi pääsylippujen 

 
18 Valitettavasti varsinaisia tavallisten katsojien kirjoittamia niin kutsuttuja yleisönosastokirjoituksia varhaisista 
kauhuelokuvista ei ole olemassa niin paljon, että niille voisi perustaa kattavaa tutkimusta. Siksi tutkimuksessani 
painottuu elokuvajournalistien ja kriitikoiden näkökulma. 
19 Kääpä et al. 2012, 62. 
20 Uusitalo 1965, 117. 
21 Uusitalo 1965, 124. 
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hinnoille rajat asetettavan vuosittaissopimuksen. 22 Liiton nimeksi tuli myöhemmin Suomen 

Filmikamari,23 ja Suomen Kinolehdestä tuli Filmikamarin äänenkannattaja.24 Alalla toimi 

myös lukuisia muita ammattijärjestöjä ja biografiliiketoiminta oli vielä paikallista. Outi 

Hupaniitun mukaan aikalaiset kuitenkin tunnistivat kaupallisten toimijoiden merkityksen 

urbaanille kaupunkikulttuurille, ja heistä kirjoitettiin usein lehdistössä.25 Kaupallisten 

elokuva-alan toimijoiden lisäksi suomalaisen elokuvan kentällä oli myös muita toimijoita. 

Viranomaistahot olivat keskeisiä toimijoita elokuvakentän muovaamisessa.  

Suomessa opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistuksen alaisena toiminut 

sensuuriviranomainen, Valtion elokuvatarkastamo, tarkasti etukäteen Suomen 

esitysmarkkinoille pyrkivät elokuvat. Se pystyi rajoittamaan yleisölle haitalliseksi koetun 

materiaalin levittämistä. Valtiollisen tahon kiinnostus elokuvaa kohtaan on kiinnostavaa. Kari 

Uusitalon mukaan valtio oli aina ollut kiinnostunut elokuvista. Uusitalon mukaan valtion 

kiinnostus perustui aluksi ”moraalisiin ja poliittisiin” syihin ja niiden varjolla tapahtuneeseen 

elokuvasensuuriin. Elokuvista saatavien verotulojen saanti muodostui kuitenkin nopeasti 

valtiolle tärkeäksi.26  

Jari Sedergren yhdistää valtiollisen kiinnostuksen elokuvaa kohtaan vallitsevaan 

yhteiskuntapoliittiseen järjestelmään. Hänen mukaansa jo varhaisessa vaiheessa elokuvan 

historiassa oli olemassa oleellinen eroavaisuus yhdysvaltalaisen massatuotetun elokuvan ja 

eurooppalaisen taide-, tai sivistystarkoitukseen tuotetun elokuvan välillä. Yhdysvaltojen 

kapitalistinen yhteiskuntajärjestelmä tuki elokuvien massatuotantoa ja tavoitteli kasvavaa 

kulutusta, kun taas Euroopan sosialidemokraattiset yhteiskunnat pyrkivät vahvistamaan 

elokuvan ylevöittävää vaikutusta kansaan.27 Tämä selittää myös Uusitalon mainitsemia 

”moraalisia” perusteita, joiden takia Suomen valtio alun perin kiinnostui elokuvasta. 

Elokuvien ennakkotarkastusta oli tehty paikallisesti jo vuodesta 1911 lähtien. Elokuvien 

ennakkotarkastaminen muuttui valtakunnalliseksi vuonna 1919. Silloin perustettiin Valtion 

Filmilautakunta (vuodesta 1921 alkaen Valtion Filmitarkastamo). Nimestään huolimatta 

Valtion Filmitarkastamo ei ollut valtiollinen instituutio, vaan se oli elokuva-alan organisoima 

ja vapaaehtoisesti perustama instituutio, joka toimi Biografiliiton kustantamana. Tarkastamon 

 
22 Hilapieli 2021, 64. 
23 Uusitalo 1965, 127. 
24 Hilapieli 2021, 66. 
25 Hupaniittu 2013, 29. 
26 Uusitalo 1965, 149. 
27 Kivimäki et al. 1999, 16. 
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jäsenet tosin nimitti Kirkollis- ja opetusministeriö, joka myös asetti ohjeet sen toiminnalle.28 

Ensimmäisen Valtion Filmilautakunnan jäseninä oli esimerkiksi keskuspoliisilaitoksen 

komisario, valtioneuvoston kirjaston ja kustannustoimiston johtaja, opettajia sekä muita 

virkamiehiä ja sivistyneistön edustajia.29 Elokuvasensuuri siis toimi sivistyneistön ehdoilla.  

1900-luvun alkupuoliskolla elokuvien tarkastaminen oli vapaaehtoista, mutta käytännössä se 

kuitenkin tehtiin lähes aina.30 Vasta vuonna 1945 voimaan tullut laki vaati kaikkien elokuvien 

ennakkotarkastusta, vaikka elokuvatarkastus oli vapaaehtoisenakin saanut lähes täyden tuen 

elokuvien valmistajilta ja tuottajilta. 31 Filmitarkastamo siirtyi valtion alaisuuteen vuonna 

1946.32 Ennakkosensuurin perustana oli alusta saakka tarve suojella yleisöä, ja varsinkin 

nuoria katsojia elokuvissa esiintyviltä paheellisilta aiheilta, kuten kauhulta, väkivallalta ja 

seksiltä.33 Elokuvatarkastamon toimivaltaan kuului päätöksenteko elokuvien kieltämisestä, 

leikkaamisesta, ikärajoista ja veroluokista.34 Elokuvaverotus on ollut tärkeä osa suomalaista 

elokuvapolitiikkaa, sillä se on vaikuttanut konkreettisesti siihen, millaiseksi ala Suomessa 

kehittyi. Valtiovalta saattoi ohjailla elokuva-alaa ja esitettävien elokuvien sisältöä hyvinkin 

tehokkaasti verotuksen avulla. 

Elokuvajournalismi otti kantaa 1920-luvulla lähinnä elokuvan esteettisiin ominaisuuksiin, 

eikä erityistä elokuvakriitikkojen ammattikuntaa vielä ollut muodostunut. Lehdistössä 

käydystä elokuvakeskustelusta suuri osa koostui elokuvien mainostamisesta. 

Elokuvajournalismin historiaa tutkineen Ari Kivimäen mukaan suomalaisen elokuvakritiikin 

juuret ovat kuitenkin jo 1920- ja 1930-lukujen elokuvakirjoituksissa.35 Elokuvajournalistien 

sekä elokuvakriitikkojen rooli ja arvovalta kasvoi elokuvista kiinnostuneen katsojakunnan 

lisääntyessä. Elokuvissa käynti alkoi 1920-luvulla yleistyä nopeasti varsinkin kaupungeissa. 

Syntyi uudenlainen urbaani vapaa-ajan viettokulttuuri, johon elokuvajournalistit saattoivat 

kirjoituksillaan vaikuttaa. 

Suomalaisen elokuvaharrastuksen historiasta on olemassa huonosti tietoa, mutta Kari 

Uusitalon mukaan jo 1920-luvulla elokuvalehti Filmiaitassa esiintyi muutamaan otteeseen 

keskustelua elokuvakerhon perustamisesta. Kuitenkin vasta vuonna 1934 perustettu 

 
28 Sedergren 2006, 9. 
29 Nenonen 1999, 133. 
30 Hilapieli 2021, 55. 
31 Sedergren 2006, 15. 
32 Sedergren 2006, 15. 
33 Sedergren 2006, 9‒10. 
34 Sedergren 2006, 10. 
35 Kivimäki et al. 1999, 78. 
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”Filmistudio Projektio” loi pohjan 1950-luvulla suosituksi tulleelle elokuvakerhotoiminnalle. 

”Filmistudio Projektion” toiminnassa oli mukana n. 100 jäsentä, mukaan lukien toiminnassa 

aktiiviset jäsenet Eero Erkko, Gunnar Castrén, Alvar Aalto sekä Nyrki Tapiovaara. Kari 

Uusitalon mukaan Projektio oli alun perin ”yläluokkainen”, mutta Tapiovaaran myötä siitä 

tuli kokoonpanoltaan vasemmistolaisempi.36 1950-luvun alussa Suomessa vaikutti jo useampi 

aktiivinen elokuvakerho.37 

Elokuvakeskustelua ylläpitäneet elokuvajournalistit kirjoittivat paitsi sanoma-, ja 

päivälehtiin, myös elokuva-alan omiin julkaisuihin. Päivälehtien elokuvajournalistit olivat 

elokuvista kiinnostuneita toimittajia tai avustajia, ja Ari Kivimäen mukaan he kirjoittivat 

1920- ja 1930-luvuilla pääasiassa kotimaisesta elokuvasta.38 Kari Uusitalon mukaan varhaiset 

elokuvajournalistit olivat elokuvia harrastavia, miespuolisia yksityishenkilöitä.39 Elokuviin 

erikoistuneita, ammattimaisempia elokuvakriitikoita alettiin Kivimäen mukaan palkata lehtiin 

1930-luvun lopulta alkaen.40 Uusitalo argumentoi, että ruotsinkielisessä lehdistössä 

elokuvajournalismi oli aktiivisempaa kuin suomenkielisessä. Elokuvien arvostelijat 

kirjoittivat harvoin omalla nimellään tai tunnistettavalla nimimerkillä.41 Tästä syystä meillä 

on huonosti tietoa siitä, keitä varhaiset elokuvajournalistit oikeastaan olivat. 

Elokuvajournalismi vakiintui Suomessa vasta 1950-luvun alussa, jolloin lehtien kriitikoille 

muodostui oma tunnistettava linjansa.42 

Elokuvalehdissä kirjoitettiin elokuvamaailman uutisista, ja lehtien sivuilla käyty keskustelu 

saattoi olla kiivastakin. Elokuva-alan lehtiä ja julkaisuja oli ollut Suomessa lyhytaikaisesti 

olemassa jo aikaisemmin, mutta 1920-luvulla muutamat niistä onnistuivat saamaan niin 

laajan levikin, että niiden tekemistä oli kannattavaa jatkaa. Vuonna 1921 ensimmäistä kertaa 

ilmestynyt Filmiaitta oli ensimmäinen pitkän aikaa toiminut suomalainen elokuva-alan 

julkaisu.43 ”Filmitaiteellisen aikakauslehden” Filmiaitan sekä sen ruotsinkielisen vastineen 

Filmrevynin ensimmäinen päätoimittaja oli Ragnar Öller, joka oli Kari Uusitalon mukaan 

uraauurtava suomalainen elokuvajournalisti.44 Filmiaitta ilmestyi noin kaksi kertaa 

 
36 Uusitalo 1965, 185. 
37 Uusitalo 1965, 186‒187. 
38 Kivimäki et al. 1999, 79. 
39 Uusitalo 1965, 171. 
40 Kivimäki et al. 1999, 79. 
41 Uusitalo 1965, 172. 
42 Kivimäki et al. 1999, 79. 
43 Hupaniittu 2013, 16. 
44 Uusitalo 1965, 166. 
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kuukaudessa, ja se esitteli uusia elokuvia, haastatteli elokuva-alan ammattilaisia sekä julkaisi 

ulkomaisia elokuvauutisia.45 

Ari Kivimäen mukaan varsinkin 1930-luvun alussa syntyneiden Suomen Kinolehden 

(myöhemmin Kinolehti) sekä Elokuva-Aitan46 rooli oli keskeinen elokuvakritiikin 

syntymisessä Suomessa. Niiden kirjoittajat muodostivat 1950-luvulle tultaessa suomalaisten 

elokuvakriitikoiden keskeisen ryhmän.47 Suomen Kinolehti oli aluksi Suomen Biografiliiton 

varapuheenjohtaja Yrjö Rannikon omakustanne, kunnes se siirtyi Suomen Filmikamarin 

omistukseen 1940-luvulla. Se oli elokuva-alan toimijoiden, kuten elokuvateattereiden 

omistajien ammattijulkaisu.48 Elokuva-Aitta taas ”syntyi” vuonna 1932, kun elokuvalehdet 

Filmiaitta ja Elokuva siirtyivät Kustannusosakeyhtiö Otavan omistukseen ja ne yhdistettiin. 

Elokuva-Aitta ilmestyi noin kaksi kertaa kuukaudessa, ja sen ensimmäisenä päätoimittajana 

toimi Ensio Svanberg (myöh. Ensio Rislakki). Elokuva-Aitassa julkaistiin elokuvauutisia, 

arvosteluja, haastatteluja sekä muita elokuvan tekemiseen liittyviä artikkeleita. Elokuva-Aitta 

pyrki omien sanojensa mukaan katsojien ”hyvän maun puntariksi”.49 

Elokuvajournalismin ja elokuvakritiikin tehtävä oli Ari Kivimäen mukaan pyrkiä todistamaan 

elokuva taiteeksi viihteen sijaan. 1950-luvulle saakka kirjoitusten keskeisenä teemana olikin 

”ajatus elokuvan ainutkertaisuudesta”.50 1920-luvulla elokuvajournalistit pitivät Kivimäen 

mukaan elokuvaa yleisesti taiteena, mutta retoriikkaan sisältyi ajatus sitä, että oli olemassa 

hyviä ja huonoja elokuvataiteen edustajia. Kivimäki argumentoi, että elokuvajournalismi 

painotti ”uuden ajanvietehoukutuksen ja teknologian lisäksi myös elokuvan yhteiskunnallisia, 

sivistyksellisiä merkityksiä.”51 Toisen maailmansodan jälkeen elokuvajournalismin 

tavoitteissa tapahtui muutos. 1950-luvun alussa alkoi korostua elokuvakritiikin tarve tehdä 

selvä ero taide- ja viihde-elokuvan välillä.52 Oli syntynyt uusi elokuvakirjoittamisen muoto, 

elokuvakritiikki, joka otti kantaa voimakkaammin ja ammattimaisemmalla otteella. 

Tässä tutkimuksessa liikutaan ajallisesti pitkälti Kivimäen muodostaman periodisaation 

mukaan elokuvajournalismin aikakaudella, eli aikana, jolloin vakiintunutta ja 

ammattimaistunutta elokuvakriitikoiden ryhmää ei vielä ollut olemassa. Ero ”pääasiassa 

 
45 Uusitalo 1965, 167. 
46 Elokuva-Aitta syntyi Filmiaitan ja Elokuvan yhdistyttyä vuonna 1932. 
47 Kivimäki et al. 1999, 79. 
48 Uusitalo 1965, 167‒168. 
49 Uusitalo 1965, 169. 
50 Kivimäki et al. 1999, 79‒80. 
51 Kivimäki et al. 1999, 80. 
52 Kivimäki et al. 1999, 80. 
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uutistasolla kulkevan elokuvajournalismin” eli elokuvista kirjoittamisen sekä ”varsinaisen 

kritiikin, normatiivisen arvioinnin välillä” 53, tulee tunnistaa ja ottaa huomioon myös tässä 

tutkimuksessa. Tutkimukseni viimeinen elokuva, Valkoinen Peura, sijoittuu suomalaisen 

elokuvajournalismin murrokseen. Se on Kivimäen mukaan uuden elokuvallisen tilanteen 

tulos, eli taide-elokuva, joka ilmestyi aivan ammattimaistuneen elokuvakritiikin aikakauden 

alussa.54 1950-luvun alussa on huomattava myös Ylioppilaslehden ilmestyminen 

elokuvakeskusteluun. Se tarjosikin Kari Uusitalon mukaan elokuva-aiheisille artikkeleille 

suhteellisesti katsottuna eniten palstatilaa 1950-luvun puolesta välistä saakka.55  

 

 

2.2. Elokuva suomalaisessa yhteiskunnassa 

 

Suomalaisissa kaupungeissa oli 1920-luvun alussa esitetty elokuvia jo muutaman 

vuosikymmenen ajan. Ensimmäinen elokuvanäytös Suomessa tapahtui kesäkuussa vuonna 

1896 Helsingin Seurahuoneella, ja hintavuudestaan huolimatta esityksen suosio oli valtaisa.56 

1900-luvun ensimmäisinä vuosina elokuviin liittyvä liiketoiminta alkoi vakiinnuttaa 

asemaansa Suomessa. Pohjoismaiden varhaisimpia tunnettujen näytelmien filmatisointeja 

tuotettiin Ruotsissa jo vuonna 1897.57 Suomessa seurattiin pohjoismaista esimerkkiä 

näytelmäelokuvien tuottamisessa, ja ensimmäinen suomalainen pitkä näytelmäelokuva 

ilmestyi vuonna 1907.58 Ennen Suomen itsenäistymistä kotimainen näytelmäelokuvien 

tuotanto oli vielä verraten pientä.  

Elokuvia valmistui vuonna 1915 noin viisitoista, ja määrät laskivat ensimmäisen 

maailmansodan aiheuttaman materiaalipulan takia.59 1900-luvun alussa elokuvateatterit 

esittivät viikoittain vaihtuvia lyhyitä elokuvia, jotka oli suurimmaksi osaksi tuotu Suomeen 

muista maista. Tuohon aikaan saksalaiset, englantilaiset, italialaiset sekä ranskalaiset 

elokuvat olivat suosittuja. Amerikkalaiset elokuvat eivät olleet vielä vakiinnuttaneet 

 
53 Kivimäki et al. 1999, 79. 
54 Kivimäki et al. 1999, 81. 
55 Uusitalo 1965, 174. 
56 Uusitalo 1965, 9. 
57 Hänninen 1997, 18 
58 Louis Sparren ohjaama Salaviinanpolttajat. 
59 Hirn 1991, 173. 
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asemaansa maailmanmarkkinoiden huipulla. Sen sijaan Tanska oli tärkeä elokuvamaa.60 Sven 

Hirnin mukaan ensimmäistä maailmansotaa edeltäneinä vuosina Helsinki oli ajoittain jopa 

pohjoismaiden johtava kaupunki elokuvateatteritilannetta koskien. Elokuvateatterit olivat 

uudistettuja ja asiakaspaikkoja oli eniten asukaslukuun verrattuna.61  

Elokuva oli alkuvuosinaan voimakkaasti kansainvälinen ilmiö. Mykkäelokuvat saattoivat 

kiertää ympäri globaaleja markkinoita, sillä ne eivät olleet sidottuja mihinkään kieleen. 

Elokuva alkoi kuitenkin kansallistua ensimmäisen maailmansodan jälkeisenä aikana. 

Ensimmäisen maailmansodan aikana laaja elokuvantuotanto vaikeutui Ranskassa ja Italiassa, 

jotka olivat siihen mennessä olleet Euroopan johtavia elokuvamaita. Elokuvien tuotanto ei 

kuitenkaan täysin pysähtynyt, mutta tuotantomäärät vähenivät.62 Laaja maailmanlaajuinen 

vaikutteiden ja teknologian leviäminen katkesi, kun monet maat sulkivat rajansa ulkomaiselta 

elokuvalta boikotoidakseen sodan vastapuolen tuotteita.63 

Elokuvat liittyivät oleellisesti 1900-luvun alun kaupunkikulttuuriin. Elokuvateattereita sijaitsi 

1900-luvun ensimmäisinä vuosina enimmäkseen kaupungeissa. Suomen suurimmassa 

kaupungissa Helsingissä asui 1900-luvun alussa noin 90 000 asukasta. Muita yli 10 000 

asukkaan kaupunkeja olivat Turku, Tampere ja Viipuri. Silti kaupunkilaisten osuus koko 

maan väestöstä oli vain 10 prosenttia.64 Suomi oli edelleen vahvasti agraarinen yhteiskunta, 

vaikka teollistuminen ja kaupungistuminen vaikuttivatkin ihmisten vapaa-ajankäyttöön 

enenevissä määrin. Elokuva oli kaupunkilaistunut ilmiö myös siinä mielessä, että 1910-luvun 

kotimaiset näytelmäelokuvat sijoittuivat usein urbaaniin ympäristöön, tuotantoyhtiöiden 

lähistölle.65 . Suuri osa mykkäelokuvista sijoittuikin kaupunkimiljööseen, ja niiden 

aihepiireissä olivat suosittuja jopa rikos-, ja jännitysteemat.66  

1920-luku merkitsi murrosta suomalaisen elokuvan kentällä. Toisaalta murros tapahtui 

elokuvien aihepiireissä, jotka siirtyivät urbaanista miljööstä maaseudulle. Tämä johtui 

osittain Suomen itsenäistymisen jälkeisestä nationalistisesta suuntauksesta, joka vaikutti 

monilla kulttuurin aloilla 1920-luvulla. Dokumenttielokuvien puolelta tutut 

maisemakuvaukset tulivat tärkeäksi osaksi myös suomalaista näytelmäelokuvaa.67 Myös 

 
60 Hirn 1991, 11. 
61 Hirn 1991, 247. 
62 Seppälä 2012, 11. 
63 Seppälä 2012, 11. 
64 Kervanto Nevanlinna ja Kolbe 2003, 208. 
65 Kervanto Nevanlinna ja Kolbe 2003, 458. 
66 Kääpä et al. 2012, 73. 
67 Kervanto Nevanlinna ja Kolbe 2003, 459. 
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kansainväliset suuntaukset vaikuttivat, ja Suomessa seurattiin erityisesti Ruotsin kansallisen 

suuntauksen asettamaa elokuvatuotannollista esimerkkiä.68 Tämä Suomi-Filminkin 

tavoittelema ”kansallinen linja” alkoi 1920-luvun kuluessa näkyä suomalaisen kirjallisuuden 

klassikkoteosten filmatisointeina ja yhä enenevässä määrin maaseudun romanttisina 

kuvauksina. 1920-luvulla tapahtui murros myös elokuvatuotannossa. 

Kari Uusitalon mukaan 1920-luvulla suomalainen elokuvatuotanto alkoi kehittyä modernin 

elokuvateollisuuden suuntaan.69 1920-luvun loppupuolelle saakka elokuva-ala kehittyi 

Suomessa ilman suurempia vastoinkäymisiä. 1920-luvun puoliväli oli erityisen voimakas 

”ekspansiokausi”, jolloin elokuvateatterien määrä kasvoi Suomessa keskimäärin 28:lla 

teatterilla vuosittain.70 .71 Vuonna 1923 Suomessa oli ensimmäisen varsinaisen tilaston 

mukaan 132 elokuvateatteria72, joista 35 sijaitsi Uudellamaalla.73 Kauppaloissa oli 9 

elokuvateatteria, ja maalaiskunnissa sijaitsi yhteensä 34 teatteria.74 Elokuva-alan nopea 

nousukausi jatkui, ja vuonna 1927 oli maassa jo 245 elokuvateatteria.75 Jari Sedergrenin 

mukaan eliitti oli aluksi kiinnostunut elokuvista, mutta pian kaupungistunut väestö eli 

keskiluokka sekä työväestö muodostivat elokuvan pääasiallisen yleisön.76 

1920-luvun lopulla elokuvien katsojamäärät laskivat, mutta samalla elokuvateatterien 

kustannukset nousivat johtuen muun muassa globaalista lamakaudesta. Helsingin 

asukasmäärä oli 1920-luvun toisella puoliskolla noin 200 000, mutta elokuvissa kävi 

viikoittain vain noin 50 000 katsojaa.77  Samaan aikaan yrittäjien oli pysyttävä teknologisessa 

kehityksessä mukana ja tehtävä äänielokuvaan liittyvän laitteiston hankintoja pystyäkseen 

jatkamaan toimintaansa. Monet pienet elokuvateatterit joutuivat lopettamaan toimintansa, ja 

mykkäelokuvat katosivat ohjelmistosta.78 Elokuva-alan ahdingosta johtuen kotimaiselle 

elokuvalle asetettiin vuonna 1930 verovapaus.79  

 
68 Kervanto Nevanlinna ja Kolbe 2003, 460. 
69 Uusitalo 1965, 18. 
70 Uusitalo 1965, 95. 
71 Hirn 1991, 247. 
72 Uusitalo 1965, 93. 
73 Hilapieli 2021, 251. 
74 Uusitalo 1965, 93. 
75 Uusitalo 1965, 95. 
76 Kivimäki et al. 1999, 12. 
77 Uusitalo 1965, 95. 
78 Uusitalo 1965, 98. 
79 Uusitalo 1965, 23. 
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1930-lukua voidaan kutsua suomalaisen elokuvan kultaiseksi vuosikymmeneksi, sillä sen 

kuluessa kotimainen elokuvamaailma kehittyi nopeasti. 1930-luvulla perustettiin Suomi-

Filmille varteenotettava kilpailija, Suomen Filmiteollisuus oy. Nämä kaksi tuotantoyhtiötä 

käytännössä hallitsivat kotimaan markkinoita elokuvien tuotannossa tulevien 

vuosikymmenten ajan.80 Elokuvateattereiden määrä Suomessa kasvoi 1930-luvulla tasaisesti 

aina sotavuosiin asti,81 ja 1930-luvun jälkipuoliskolla elokuvateattereita alkoi levitä 

enenevissä määrin maaseudulle.82 Äänielokuva oli vallannut alaa ensin Yhdysvalloissa, josta 

se levisi Eurooppaan. Urmas Hilapielen mukaan Suomessa äänielokuva tuli markkinoille 

suunnilleen samaan tahtiin kuin Saksassa.83 Ääniteknologia itsessään kehittyi nopeasti, ja 

1930-luvun alkupuoliskolla äänilaitteita oli jo lähes kaikissa Suomen elokuvateattereissa.84 

Suomalaisen elokuvatuotannon kulta-aika ajoitetaan 1930-luvulta 1940-luvun lopulle. Sota-

aikana kotimaisia elokuvia tuotettiin runsaasti ja katsojista ei ollut pulaa. Mervi Pantti tukee 

tätä suomalaisen elokuvan kulta-ajan määritelmää kirjassaan Kansallinen elokuva 

pelastettava.85 1940-luku sisälsi kuitenkin samaan aikaan paljon hankaluuksia elokuva-alalla. 

Elokuva-alaa rajoitti toisen maailmansodan sodan aiheuttama pula-aika. Pulaa oli esimerkiksi 

raakafilmistä, jonka saatavuus oli rajoitettua. Sota-ajan vaikeuksista kärsivät eniten Kari 

Uusitalon mukaan alan pienyrittäjät, kun taas kahden kotimaisen suuryhtiön, Suomi-Filmi 

Oy:n ja Suomen Filmiteollisuus Oy:n toiminta oli sodan aikana helpompaa.86 Sodan 

jälkeisinä vuosina elokuvat saivat rinnalleen muitakin huvittelumuotoja, joka johti kilpailuun 

elokuvien katsojamääristä. Sotavuosien jälkeinen elokuvan nousukausi jatkui kuitenkin 1950-

luvun alkuun saakka. 

1940-luvun lopulla elokuvien tuotantomäärät Suomessa alkoivat kasvaa, ja 1950-luvun 

alkuun tultaessa oli jo kyse liikatuotannosta.87 Myös elokuvateattereiden määrä Suomessa 

kasvoi läpi sodanjälkeisten vuosien vuoteen 1958 saakka.88 Vuonna 1945 Suomessa oli 432 

elokuvateatteria. Ulkomaalaisia elokuvia levitti noin 30 elokuvavuokraamoa. Vuonna 1947 

Suomessa oli 460 elokuvateatteria, 30 vuokraamoa sekä noin 20 elokuvavalmistamoa. 89 

 
80 Uusitalo 1965, 29. 
81 Uusitalo 1965, 94. Taulukko. 
82 Uusitalo 1965, 98. 
83 Hilapieli 2021, 33. 
84 Hilapieli 2021, 35. 
85 Pantti 2000, 22. 
86 Uusitalo 1965, 36. 
87 Uusitalo 1965, 45. 
88 Uusitalo 1965, 100. 
89 Sedergren 2006, 129. 
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Vuonna 1952 elokuvateattereiden vuosittainen kävijämäärä oli Suomessa yhteensä 32 

miljoonaa.90 Elokuvien vaikutuksesta suomalaiseen yhteiskuntaan kertoo se, että 1950-luvulle 

asti elokuvissa käyminen säilytti asemansa suomalaisten keskuudessa suosituimpana vapaa-

ajanviettomuotona.91 

 

 

2.3. Suomalainen kauhukuvasto: uskomustarinat ja kirjallisuus 

 

Kauhukertomuksia ja kauhutarinoita on kerrottu luultavasti niin kauan kuin on ollut olemassa 

ihmisiä. Suomessa varhaiset kauhuaiheiset tarinat kytkeytyvät suulliseen kansanperinteeseen. 

Tutustuin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) arkistoon ja erityisesti heidän 

uskomustarinakortistoonsa saadakseni paremman käsityksen Suomessa esiintyneistä 

uskomustarinoista. Uskomustarinat ovat suullisia kansantarinoita tai henkilökohtaisia 

kokemuksia, jotka liittyvät yliluonnollisiin ilmiöihin tai olentoihin. Ne on kerätty 

muistitietona vuosien 1830‒1960 välillä.92 Kansantarinoiden asiantuntijan Marjatta 

Jauhiaisen mukaan suomalaisiin uskomustarinoihin liittyy olennaisesti ”reaalimaailman” ja 

”supranormaalin” kohtaaminen, sekä tilanteet, joissa rikotaan yhteiskunnallista tai sosiaalista 

normistoa. Tarinat ovat lyhyitä, suoraviivaisia ja ratkaisu tapahtuu yleensä heti.93 

Uskomustarinoiden aiheiden kirjo on valtava, mutta omat tutkimukseni kannalta 

olennaisimpia olivat kortistosta löytyneet tarinat kummittelusta sekä tietäjistä ja noidista.94  

SKS:n uskomustarinakortistossa sekä kummitus-, että noitatarinoiden kirjo on laaja. 

Tarinoiden perusteella voidaan löytää runsaasti yhteyksiä varhaisissa suomalaisissa 

kauhuelokuvissa esiintyviin yliluonnollisiin olentoihin tai tilanteisiin. Esimerkiksi tarinat 

valkopukuisista aavehahmoisista naisista olivat yleisiä, ja niissä aavenäky esitettiin 

jokseenkin samalla tavalla kuin tutkimassani Meren kasvojen edessä-elokuvassa. Joissakin 

tarinoissa valkopukuisen aaveen näkeminen saattoi ennustaa onnettomuutta, kuten laivan 

haaksirikkoa, johon Meren kasvojen edessä-elokuvassa myöskin viitataan. Rakennuksiin 

 
90 Uusitalo 1965, 101. 
91 Pantti 2000, 22. 
92 SKS:n verkkosivu: Uskomustarinat ja memoraatit 
https://www.finlit.fi/fi/arkisto/kokoelmat-ja-tiedonlahteet/perinteen-ja-nykykulttuurin-
arkistoaineistot/tekstiaineistot-22#.YkboBzVRWUk. 
93 Jauhiainen 1999, 15. 
94 Uskomustarinakortiston pääluokat B ja D, SKS. 
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liitetyissä uskomustarinoissa yleisiä vaikuttivat olleen erityisesti kartanoihin liitetyt 

kummitustarinat. Kartanoihin liittyvissä uskomustarinoissa ilmeni samoja piirteitä, kuin 

myöhemmin valmistetuissa varhaisissa suomalaisissa kauhuelokuvissa. 

SKS:n laajimpia uskomustarina-aineistoja ovat noitiin ja tietäjiin liitetyt uskomustarinat. 

Niiden aiheista erityisesti niin kutsutut ”kovat paikat” eli tietäjän tai noidan 

taikomispaikkoihin liitetyt tarinat sekä ihmisen muodonmuutosta käsittelevät tarinat 

vaikuttivat liittyvän varhaisen suomalaisen kauhuelokuvan sisältöihin. Tutkimissani noita-

aiheisissa varhaisissa suomalaisissa kauhuelokuvissa noituus sekä ihmisen muodonmuutos 

esitettiin jokseenkin samalla tavalla, kuin uskomustarinakortiston tarinoissa. Lisäksi ”kovat 

paikat” esiintyvät jopa kahdessa varhaisessa suomalaisessa kauhuelokuvassa.95 

Lähes kaikki tässä tutkimuksessa käsittelemäni elokuvat perustuvat johonkin kirjalliseen 

alkuperäisteokseen tai näytelmään. Olisikin mielekästä tarkastella sitä, ovatko nämä 

suomalaisten varhaisten kauhuelokuvien alkuperäisteokset ottaneet inspiraatiota jostakin 

uskomustarinasta, ja miten tarina on muuttunut elokuvaohjaajan käsissä. Tämä ei kuitenkaan 

ole tutkimukseni aiheen kannalta olennainen kysymys, jonka joudun rajaamaan tutkimukseni 

ulkopuolelle. 

Kauhukirjallisuudella on ollut suuri merkitys suomalaisiin kauhuelokuviin. 1800-luvulla 

syntyivät monet merkittävät kauhukirjallisuuden klassikot. Edgar Allan Poen, H.P. 

Lovecraftin ja Johann Wolfgang von Goethen tuotanto asetti pohjavireen, jota vahvistivat 

esimerkiksi Mary Shelley sekä Bram Stoker luodessaan kauhuelokuvalle leimallisiksi 

muodostuneet klassikkoteoksensa. Merja Leppälahti nostaa kauhukirjallisuuden klassikoiden 

joukkoon myös Robert Louis Stevensonin kirjoittaman pienoisromaanin Tri Jekyll ja Mr. 

Hyde (1886) sekä viimeisimpänä Gustav Meyerin kauhuteemaisen jatkokertomuksen Golem 

(1913‒1914) jotka filmatisoitiin varhaisessa vaiheessa.96  

Suomalainen kauhukirjallisuus alkoi muodostua 1800-luvun puolivälissä. Axel Gabriel 

Ingeliuksen Det Gråa slottet (1851) sekä Zacharias Topeliuksen kauhuromanttiset 

jatkokertomukset Helsingfors Tidningarissa 1840-luvulla, sekä hänen myöhempi 

tuotantonsa97 olivat suomalaisen kauhukirjallisuuden saralla uraauurtavia teoksia. 

Mielenkiintoista on, että Ingeliuksen ja Topeliuksen teokset sijoittuivat kartanoympäristöön 

 
95 Elokuvassa Noidan kirot (1927) Jantukka-noidan kiuas laukaisee kirouksen, ja elokuvassa Valkoinen peura 
(1952) kirouksen aiheuttaa saamelaisten seitakivi. 
96 Leppälahti 2018, 109. 
97 kuten Linnaisten vihreä kamari, alun perin Gröna kammaren på Linnais gård vuodelta 1859. 
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ja käsittelivät kauhun teemoja romanttisella otteella.98 Kauhukerronnan luokkakonteksti on 

mielenkiintoinen. Kauhukirjallisuuden teokset olivat aluksi sivistyneistön kiinnostuksen 

kohteena, samoin kuin varhaiset elokuvatkin. Monissa tutkimuksessani käsittelemistäni 

elokuvista ja erityisesti kartanotematiikkaan liittyvissä elokuvissa elokuvan tärkeänä 

draamallisena elementtinä on erilaisten yhteiskuntaluokkien tai sosiaaliryhmien välinen 

vastakkainasettelu. Elokuvat sekä niiden alkuperäisteokset eivät olleet pelkkää ajanvietettä, 

vaan ne kommentoivat ympäröivää yhteiskuntaa taiteen keinoin. 

Jo suomalaisen kauhukirjallisuuden ensimmäiset teokset liikkuivat kartanoihin liittyvän 

kauhun ajatuksen ympärillä. On hyvin mahdollista, että kartanoihin liitetty kauhukuvasto tuli 

Suomeen ulkomaisen kirjallisuuden vaikutuksesta, sillä romantiikan ajan 

goottilaisromanttiselle kauhukirjallisuudelle oli tavallista sijoittua kartanomiljööhön. 

Kuitenkin kartanoihin liitetyn kauhun kuvasto tehosi suomalaiseen yleisöön erityisen 

voimakkaasti, ja kartanoihin sijoittuvasta kauhutuotannosta tuli suosittua. 1900-luvun 

alkupuoliskolla Suomessa ilmestyi aihepiireiltään monipuolisempaa kauhun teemoja 

käsittelevää kirjallisuutta. Saamelaisiin ja Lapin noitiin liittyvä Väinö Katajan Noidan kirot- 

teos vuodelta 1914 toimi tässä tutkimuksessa käsittelemäni samannimisen elokuvan 

innoittajana. Eräs suomalaisen kirjallisuuden klassikko, joka nousee useasti esille 

kirjallisuudessa tähän aihepiiriin liittyen, on Aino Kallaksen Sudenmorsian vuodelta 1928. 

Kirja ei ole varsinaisesti kauhukirjallisuuden teos, mutta siinä esiintyy muodonmuutos 

ihmisestä sudeksi, joka muistuttaa elokuvassa Valkoinen peura nähtävää metamorfoosia. 

Kallas oli tutustunut suomalaiseen kansanperinteeseen, ja hän tunsi suomalaiset 

uskomustarinat ihmisen ja eläimen välisestä muodonmuutoksesta.99  

 

 

 

 

 

 
98 Leppälahti 2018, 134 
99 Leppälahti 2018, 134. 
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3. Varhaiset kauhuelokuvat Suomessa: 1920-luku  

 

3.1. ”Jännittävää korpikansan kamppailua”: Kauhuelokuvan perustuksen 

valaminen 

 

1920-luvulla ei Suomessa vielä tunnettu kauhuelokuvaa tai varsinaisesti juuri muitakaan 

elokuvan alalajeja, eikä niitä erotettu toisistaan aihetta käsittelevässä julkisessa keskustelussa. 

1920-luvulta on säilynyt nykykäsityksen mukaan kolme kauhun keinoja kerronnassaan niin 

voimakkaasti hyödyntävää elokuvaa, että niitä pidetään elokuvaharrastajien ja 

asiantuntijoiden toimesta kauhuelokuvina. Näissä elokuvissa kauhun varhaisia elementtejä on 

käytetty selkeästi, ja ne ovat elokuvan kerronnan kannalta olennaisessa asemassa. Näiden 

elokuvien ympärillä käyty lehdistökeskustelu liittyy yleiseen kauhuelokuvaretoriikkaan 

Suomessa. Näitä elokuvia ovat Rautakylän vanha parooni (1923, ohjaus Karl Fager), Meren 

kasvojen edessä (1926, ohjaus Teuvo Puro), sekä Noidan kirot (1927, ohjaus Teuvo Puro).  

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin Tenho-tietokanta luokittelee nämä elokuvat 

draamoiksi, vaikka kauhun elementtien käyttö mainitaankin Tenho-tietokannassa elokuvien 

sisällönkuvauksissa.100 Mielestäni nämä kolme elokuvaa on tärkeää nostaa mukaan 

tutkimukseen muutamasta eri syystä. Ensinnäkin Rautakylän vanha parooni on 

asiantuntijoiden sekä elokuvaharrastajien käsityksen mukaan vanhin suomalainen säilynyt 

kauhuelokuva. Tämä oikeuttaa mielestäni elokuvan käyttämisen tutkimuksessa pohjana, 

jonka kautta on mahdollista alkaa tarkastelemaan keskustelutavan muutosta. Teuvo Puron 

kauhun elementtejä hyödyntävien elokuvien kautta voimme havaita käänteen 1920-luvun 

loppupuoliskolla tapahtuneessa suomalaisessa kauhuelokuvakeskustelussa. Käyn seuraavaksi 

läpi hieman yleistä retoriikkaa liittyen Suomen varhaisimpiin kauhun elementtejä sisältäviin 

elokuviin tuodakseni esille ajankuvaa ja kyseisten elokuvien vastaanottoa. Sitä seuraavassa 

kappaleessa pureudutaan kauhun elementeistä käytettyyn retoriikkaan lehdistökeskustelussa. 

Suomi-Filmin Rautakylän vanha parooni ilmestyi huhtikuussa 1923. Elokuvan ohjasi Karl 

Fager, joka teki pitkän uran lavastajana Suomi-Filmi Oy:ssä. Elokuva perustui Zacharias 

Topeliuksen samannimiseen romaaniin sekä näytelmään.101 Elokuvassa on muutamia 

jännitystä nostattavia kohtauksia ja sen aihepiiri on synkkä. Elokuvan miljöönä toimii 

 
100 Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Tenho-tietokanta. 
101 Näytelmän nimi on “Efter femtio år”. 
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rapistunut, vanha aateliskartano, jonka omistajalla on taustallaan vaiettu salaisuus. 

Elokuvassa kuvatut pimeät käytävät, tummasävyiset interiöörit ja salakäytävät eivät sinänsä 

sisällä yliluonnollisia kauhun elementtejä, mutta goottilaisen kauhuromantiikan kuvastoon ne 

kyllä sopivat. 

Kyseessä on historiallinen pukudraama, joka Zacharias Topeliuksen tekstiin perustuen 

käyttää hyväkseen kauhulle tyypillisiä elementtejä. Vuonna 2020 julkaistussa sanomalehti 

Kalevan artikkelissa koskien kotimaista kauhuelokuvafestivaalia haastateltiin Kansallisen 

audiovisuaalisen instituutin tutkijaa Juha Seitajärveä. Rautakylän vanha parooni oli 

Seitajärven mukaan ”ensimmäinen kotimainen kauhuelokuva”102 Asiantuntijan mukaan 

kauhun teemoja käsittelevä elokuva oli Suomessa siis jo 1920-luvun alkupuolella olemassa. 

Rautakylän vanha parooni määritellään nykykäsityksen mukaan Suomen ensimmäiseksi 

kauhuelokuvaksi, joten tutkimus on luontevaa aloittaa siitä. 

Elokuvan ilmestymisen jälkeen käydyssä lehtikeskustelussa Rautakylän vanhaa paroonia 

tituleerattiin usein taide-elokuvaksi. Esimerkiksi Filmiaitassa kirjoitettiin näin: ”Carl Fager 

tarjosi auliisti lehtemme edustajille tilaisuuden saada tutustua tähän filmitaiteemme 

uusimpaan luomaan, joka varsin monessa suhteessa on huomattava taiteellinen saavutus 

kotimaisen filmituotantomme alalla”.103 Uusi-Suomi taas uutisoi elokuvasta näin: 

”Taiteellisten ilmaisukeinojen hallinnassaan ja järkyttävyydessään tämä henkilöluoma on 

nuoren filmitaiteemme huippusaavutuksia.”104  

Elokuvassa vanhaa paronia näytellyt, teatterissa elämäntyönsä tehnyt Adolf Lindfors kertoi 

Filmiaitan haastattelussa seuraavaa: ”minusta filmi on ehdottomasti asetettava yhtä korkealle 

kuin teatterikin eikä voi olla kysymystäkään siitä, etteikö se voisi olla taidetta.”105 Puhetta 

elokuvan ja teatterin suhteesta käsiteltiin siis myös lehdistössä. Varhaisten kotimaisten 

elokuvien tekijät tulivatkin suurilta osin teatterin puolelta. Elokuvan ja teatterin suhde oli 

hyvä ainakin elokuvan varhaisina aikoina, ja näyttämöt tekivät yhteistyötä toistensa kanssa. 

Lindforsin kommentista voi huomata, että varhaista suomalaista näytelmäelokuvaa pyrittiin 

tekemään taiteena. Elokuvantekijät puhuivat elokuvasta taiteena, ja elokuvassa käytettiin 

kuuluisia teatterinäyttelijöitä. Taide-elokuvaan liittyi Juri Nummelinin mukaan myös se, että 

 
102 Kaleva 28.10.2020 ”Kauhua ja haamuja Iin Yöväentalolla” Anne Helaakoski. 
103 Filmiaitta no. 4/1923 ”Rautakylän vanha parooni”, sign. A.L.  
104 Uusi Suomi 04.04.1923 ”Elävät kuvat”. 
105 Filmiaitta 13/1923, 5.10.1923 ”Mitä kotimaiset filmitähtemme kertovat” sign. A.L. 
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elokuva perustui johonkin arvostettuun kirjallisuuden teokseen tai historialliseen 

tapahtumaan.106 

Myös nationalistisen kuvaston tuottaminen valkokankaalle oli lehdistössä kiivaan keskustelun 

aihe, ja siitä syystä Topeliuksen tuotannon käsittely saikin lehdistössä osakseen runsaasti 

kiitosta. Filmiaitassa nimimerkki A.L. kirjoitti näin: ”On ilahduttavaa ja merkillepantavaa, 

että Suomi-filmi aiheensa valinnassa on osunut juuri Topeliuksen tuttuun novelliin, joka 

muuten on meille puhenäyttämöiltäkin tunnettu; sillä suurimmat edellytykset on 

filmitaiteellamme kaiketi käsitellessään kotimaisia aiheita, joita maamme kirjallisuudesta ei 

suinkaan puutu.”107 Samaa mieltä oli myös näyttelijä Adolf Lindfors: ”Suomalaisen filmin 

tulevaisuutena on meidän luontomme ja kansanluonteemme kuvaus.”108 Suomi-Filmi Oy:n 

johtaja Erkki Karu kertoi kansallisista elokuva-aiheista Karjalan Aamulehden haastattelussa: 

”Yhtiön periaatteena on siirtää valkoiselle kankaalle oman maan luonto ja kansallisen 

kirjallisuutemme merkkiteokset ja siten saada maamme tunnetuksi ulkomailla.”109 

Keskustelusta on huomattavissa kotimaisen elokuvakentän katseen kääntyminen kansalliseen 

tematiikkaan ja sen aiheisiin. Tällä tavalla suomalainen elokuvakenttä pyrki erottautumaan 

muista sekä kenties tavoittelemaan elokuvillaan kansainvälistä menestystä. 

Kansallisteatterissa näytelleen Teuvo Puron ohjaamat kaksi elokuvaa Meren kasvojen edessä 

ja Noidan kirot lasketaan elokuvaharrastajien keskuudessa mukaan suomalaisten varhaisten 

kauhuelokuvien joukkoon useammin kuin Rautakylän vanha parooni. Meren kasvojen edessä 

oli Puron Komedia-Filmille ohjaama melodraama, jossa liikutaan synkissä aiheissa ja kauhun 

symboliikka on tapahtumissa läsnä. Elokuvassa esiintyy nuoren tytön kuolemaan liittyvä 

arvoitus, sekä muun muassa useita trikkikuvakohtauksia aaveesta. Meren kasvojen edessä 

perustui suomenruotsalaisen kirjailija Arvid Mörnen samannimiseen romaaniin vuodelta 

1914. Meren kasvojen edessä oli jopa vuoden 1926 menestynein kotimainen elokuva.110 

Elokuva oli myös Capitol-elokuvateatterin avajaisohjelma. 111 

Lehdistössä elokuvan vastaanotto oli innostunut. Hufvudstadsbladetin artikkelissa Capitol-

teatterin avajaisista nimimerkki C-a kehui elokuvaa näin: ”Mörnen ’Meren kasvojen edessä’ 

myötä voidaan todeta, että kotimainen elokuvataide on ottanut hyvän askeleen eteenpäin, ja 

 
106 Nummelin 2005, 177. 
107 Filmiaitta no. 4/1923.  
108 Filmiaitta 13/1923, 5.10.1923 ”Mitä kotimaiset filmitähtemme kertovat”. 
109 Karjalan Aamulehti 21.01.1923. 
110 Kaleva 28.10.2020 ”Kauhua ja haamuja Iin Yöväentalolla”. 
111 Uutisaitta 1/46 ”Näyttelijät saivat palkan...”. 
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että se asettaa mitä parhaimpia toiveita tulevaisuudelle.”112 Etelä-Suomen Sanomissa 

kehuttiin elokuvan kansallishenkistä aineista: ”Palanen omaa maatamme, sen elämää, 

kauneutta, kaameutta, karuutta ja rajattomuutta, jota voi syyttä sanoa ensimmäiseksi 

kotimaiseksi suurfilmiksemme.”113 

Vuonna 1927 ilmestynyt Puron Suomi-Filmille ohjaama Noidan kirot sisälsi 1920-luvulla 

julkaistuista elokuvista eniten kauhuelokuvan elementtejä. Nykyajan kontekstissa se myös 

nousee esille muita Suomessa 1920-luvulla ilmestyneitä kauhun elementtejä hyödyntäviä 

elokuvia useammin. Esimerkiksi vuonna 2001 julkaistun Helsingin Sanomien artikkelin 

mukaan Noidan kirot oli ” kauhuelokuvankin sävyjä tapaileva”.114 Vuoden 2010 artikkeli taas 

kertoo mielestäni hyvin siitä, millä tavalla kyseinen elokuva nykyään ymmärretään. 

Yleisradio tilasi 2010-luvulla mykkäelokuvaan musiikkisovituksen Tapio Tuomelalta: 

”Noidan kirot --- kertoo yhdestä kansanperinteemme eksoottisimmista ja arkaaisimmista 

aiheista, saamelaisshamaanien vaarallisista taikavoimista. Tapio Tuomela on säveltänyt 

elokuvaan Ylen tilauksesta magiaa, uhkaavaa jännitystä, tuskaisia tunteita ja 

luonnonläheisyyttä henkivän musiikin”115  

Noidan kiroissa olennaisessa osassa on Lappiin ja sen asukkaisiin liitetty mystiikka, noidan 

langettama kirous sekä myös inhimillinen pahuus. Elokuvan tyylikeinoina on käytetty paljon 

trikkikuvausta, jossa esiintyy unenomaisia välähdyksiä menneestä. Lisäksi elokuvassa 

esiintyy kauhuelokuvalle myöhemmin tunnistettavaksi elementiksi muodostunut huhuileva 

pöllö sekä piruksi naamioitu lapsi, unen painajainen.116 Elokuvassa viitataan myös ihmisten 

välisiin väkivaltaisuuksiin, kuten tappoon ja raiskaukseen. Noidan kirot perustui vuonna 1914 

ilmestyneeseen Väinö Katajan romaaniin. 

Noidan kirot sai lehdistössä hyvän vastaanoton. Satakunnan Kansa uutisoi yleisön suosiosta: 

”Eilen ainakin oli teatteri täpösen täynnä ja monet ihmiset odottivat sateesta huolimatta 

vuoroaan.”117 Samainen lehti mainosti elokuvaa vielä myöhemmin: ” Tämän elokuvan 

kaikkialla saavuttama yleisömenestys on parhaana todistuksena, että kuva on suuri voitto 

 
112 alkuperäinen teksti: ”Med Mörnes ’Inför havets anlete’ kan man nämligen fastslå, att den inhemska 
filmkonsten tagit ett gott steg framåt, ja, att den knyter det bästa förhoppningar vid sig för framtiden.” 
Hufvudstadsbladet 31.10.26 “God start för huvudstadens nyaste biografplats I går”. 
113 Etelä-Suomen Sanomat 29.01.1927 ”Meren kasvojen edessä”. 
114 Helsingin Sanomat 18.12.2001 ”Elokuvia tänään”, Jussi Karjalainen. 
115 Helsingin Sanomat 05.12.2010 ”Tuomelan noitamusiikki maalaa Lapin taikaa” Hannu-Ilari Lampila. 
116 Ks. liitteet. 
117 Satakunnan Kansa 18.10.27 ”Noidan kiroja”. 
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kotimaiselle elokuvateollisuudelle.”118 Sanomalehti Ilkka suorastaan ylisti Noidan kiroja: 

”Erittäin onnistuneesti on Katajan teos sovitettu elokuvaksi ja on se tottuneen ohjaajan 

käsissä saanut arvoisensa tulkinnan. Niinpä on siitä tullutkin täysin taiteellinen, 

elämäntäyteinen ja samalla asiallinen ja erittäin jännittävä elokuva. Katsoja tuntee olevansa 

mukanaan erämaiden kohdussa.”119 

Rovaniemi-lehden mukaan Noidan kirot oli: ”mukaansatempaava ja voimakashenkinen 

erämaakuvaus”120 Luontokuvaus nähtiin olennaisena osana Noidan kiroja sekä ajan muitakin 

kotimaisia elokuvia. Tampereen Sanomat haastatteli elokuvan näyttelijää Einar Rinnettä 

elokuvan kuvausten aikaan. Hän kertoi haastattelussa elokuvan olennaisena osana olevan 

luonnon: ”Jos filmaus hyvin onnistuu, tulee siitä hauska nähtävyys meidän pohjoisen 

maaperämme ja luontomme omalaatuinen kuva.”121  Myös Turunmaa-lehti korosti 

artikkelissaan pohjoisen Suomen kansanelämää. Sen mukaan: ”Jännittävä korpikansan 

kamppailua ja taisteluita kuvaava juoni pitää mielenkiinnon herkeämättä vireillä.”122 1920-

luvulla villi luonto kiinnosti katsojia. Siinä koettiin olevan jotakin suomalaisille omalaatuista. 

Lahden Sanomien haastattelussa Suomi-Filmi Oy:n johtaja Erkki Karu kertoi ajan 

kotimaisesta elokuvasta näin: ”Aiheiden valinnassa on tälläkin kertaa pidetty silmällä 

suomalaiskansallista linjaa, jolle yhtiömme alunperin on rakentanut sekä samalla on edelleen 

ollut huolena se, että Suomen suurpiirteisen omintakeinen luonto tulee esiin myöskin 

valkealla kankaalla.”123 Länsi-Suomen toimittaja arvosti Noidan kirojen luontokuvausta: 

”Maamme ihanat maisemat ovat aina olleet kotimaisen elokuvan vahvimpina puolina, mutta 

ensikerran näimme nyt maamme talvista luontoa filmissä ja totesimme sen vaikuttavan 

omituisen kotoiselta ja tutulta—joten sen kuvaamisen luulisi välittömästi liittyvän 

kansanelämäämme kuvailevaan elokuvateokseen.”  

Artikkelin kirjoittaja arvosteli myös ulkomaista elokuvaa, ja erotti sen kotimaisesta 

elokuvatuotannosta: ”Nähtyämme Noidan kirot olimme tyytyväinen – ja melkeimpä ylpeä 

siitä, että meillä todellakin pystytään tekemään todellisia vaikuttavia elokuvia, eikä mitään 

amerikkalaismallisia tusinatekeleitä, jotka heti nähtyään unohtaa ja palaa teatterista 

 
118 Satakunnan Kansa 23.10.27 ”Elokuvat”. 
119 Ilkka 8.11.27. 
120 Rovaniemi 8.11.1927. 
121 Tampereen Sanomat 2.3.27 ”Einar Rinne kertoo Korpilahden talvifilmauksista” sign. V.o.x. 
122 Turunmaa 20.09.1927 ”Elokuvaesityksiä”. 
123 Lahden Sanomat 17.9.27 ”Kotimainen filmiteollisuutemme työskentelee menestyksellisesti” sign. Rep.  
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tyhjempänä kuin sinne mennessään.”124 Myös muutamat muut arvostelut vertasivat Noidan 

kiroja yhdysvaltalaisiin toimintaelokuviin: ”Lapin tenho, josta niin paljon puhutaan ja 

kirjoitetaan, avautuu tässä valkoisella kankaalla kaikkien silmien eteen. Monastihan me 

elokuvissa saamme nähdä seikkailuja Alaskan lumiaavikoilta ja tutustua yksinäisten 

erämiesten vaivoihin ja vaaroihin siellä. Näiden rinnalla ’Noidan kirot’ on parhaimpiin 

verrattavissa, mutta sen ohella tämä elokuva sisältää jotakin kotoista, jotain sellaista, jota me 

paljon paremmin käsitämme.”125 Yhteys yhdysvaltalaisiin toimintaelokuviin löytyi myös 

sanomalehti Uuden Suomen mukaan: ”Muutamin paikoin sisältää kuitenkin juoni todella 

jännittäviä ja vauhdikkaita kohtia, ja takaa-ajo kertomuksen lopulla kohoo varsin lähelle 

samantapaisten amerikkalaisten seikkailukertomuskohtausten tehoa.”126 

Kaikkien tutkimuksessa käyttämieni 1920-luvulla ilmestyneiden elokuvien ympärillä 

keskusteltiin siis erityisesti muodissa olleesta kansallisen kuvaston filmatisoimisesta. Jari 

Sedergrenin mukaan syynä kansallisten aiheiden kuvaamiselle oli pyrkimys kohottaa elokuva 

tunnustetuksi taiteeksi.127 Kirjallisuuden klassikkoja filmatisoimalla saattoi saada elokuvalle 

laajemman yleisön, mutta sillä tavoiteltiin myös sivistyneistön myönteisempää suhtautumista 

elokuvaan. Niin kutsutun ”kansallisen kuvaston” luominen oli suomalaisen elokuvan kentällä 

tärkeä tehtävä 1920-luvulla. Elokuvantekijöiden kansalliseksi kokema tematiikka, kuten 

suomalainen luonto ja suomalainen kansanluonne, oli tuotava valkoiselle kankaalle. 

Kansallisuus oli tapa erottautua muista maista, luoda jotakin omintakeista. Kirjallisuuden 

klassikoiden kuvaaminen elokuvassa sai mahdollisesti osakseen myös ulkomaista arvostusta. 

Kotimaista peilattiin jatkuvasti ulkomaiseen, ja omaa ”kansallista kuvastoa” heijastettiin 

valkokankaalle elokuvantekijöiden, kuten ohjaajien ja käsikirjoittajien, näkökulmasta luotuna 

sosiaalisena konstruktiona.  

Kotimaisten elokuvien vastaanotto oli suurimmaksi osaksi positiivinen ja innostunut, vaikka 

artikkelit usein myös tarjosivat rakentavaa kritiikkiä esimerkiksi näyttelijöiden suorituksesta, 

juonen yhtenäisyydestä tai filmaamisen tasosta.  Kotimaista elokuvaa tarkasteltiin lehdistössä 

usein peilaamalla sitä ulkomaiseen tuotantoon. Jo 1920-luvulla muutamat elokuvajournalistit 

alkoivat erottaa kotimaisen elokuvan niin sanottuna ”hyvänä taiteena” ja ulkomaisen, 

 
124 Länsi-Suomi 9.11.27 ”Suomi-Filmin Noidan kirot”. 
125 Kajaani 26.9.27 ”Elokuva Noidan kirot on nyt valmiina”. 
126 Uusi Suomi 22.9.27. ” Uusi kotimainen kino-kertomus”. 
127 Kivimäki et al. 1999, 17. 
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erityisesti yhdysvaltalaisen elokuvan ”tusinatuotantona”, eli massakulttuurin ”huonona” 

tuotteena.  

Kotimaisen elokuvan ajateltiin olevan ensisijaisesti taidetta, ja se käy lehdistökeskustelusta 

selvästi ilmi. Lehdistömateriaalin perusteella voidaan päätellä, että näin ajattelivat niin 

elokuva-alan ammattilaiset näyttelijöistä ohjaajiin ja tuottajiin, kuin myös useimmat 

elokuvista lehtiin kirjoittaneet journalistit. Siitä, mitä itse yleisö ja tavalliset elokuvissakävijät 

kotimaisesta varhaisesta elokuvasta ajattelivat, ei ole valitettavasti olemassa paljon tietoa. 

Tutkimuksessa käyttämieni kolmen 1920-luvun elokuvan osalta ei lehdistössä julkaistu 

juurikaan selvästi yleisön kirjoittamia arvosteluja. Voimme päätellä yleisön mielipidettä 

lähinnä siitä, kuinka elokuvat menestyivät kotimaan markkinoilla. Ilmeisesti jännittävät ja 

kauhistuttavat elementit elokuvissa kuitenkin tehosivat elokuvissa käyvään kansaan, sillä 

nämä kotimaiset elokuvat saivat lehdistökeskustelun perusteella hyvän yleisömenestyksen. 

Rautakylän vanhan paroonin oli kuitenkin todellisuudessa vuoden keskitasoa heikompi.128 

Toisaalta taas Meren kasvojen edessä sekä Noidan kirot nauttivat yleisön suosiosta myös 

esityskertojen perusteella, sillä niiden menestys oli keskivertoa parempi.129 Meren kasvojen 

edessä-elokuvan esityskertojen perusteella laskettu menestys oli jopa vuoden paras.130 

1920-luvun kauhuelementtejä hyödyntävät suomalaiset elokuvat ymmärrettiin siis yleisön 

vastaanotosta päätellen taide-elokuvaksi. Kauhun elementtien käyttö on niissä vielä hyvin 

maltillista, eivätkä pelottavatkaan kohtaukset saattaneet tavallista katsojaa liialliseen 

säikähdyksen tilaan. Jännityksen elementti vaikuttaa kuitenkin olevan avainsana käsiteltäessä 

näitä varhaisia kotimaisia kauhuelokuvia. Kaikkia näitä kolmea elokuvaa käsittelevät 

artikkelit toistavat usein sanan ”jännitys”. Termi ”jännitys” voi olla kirjoittajan keino ilmaista 

kauhun tai pelon elementtien käyttöä elokuvassa. Toisaalta ”jännitys” voi myös olla vain 

synonyymi esimerkiksi elokuvan kerronnan otteessaan pitävyydelle tai juonen sujuvuudelle. 

Käsittelen seuraavaksi sitä, kuinka lehdistössä käsiteltiin näitä kotimaisen elokuvan kauhun 

elementtejä, kun kauhuelokuvan alalajia ei ollut vielä olemassa eikä sille ollut muodostunut 

ominaista termistöä. 

 
128 Rautakylän vanha parooni: Taustaa. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Elonet-palvelu. 
https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_117268?imgid=14. 
129 Meren kasvojen edessä: Taustaa. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Elonet-palvelu. 
https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_117387, Noidan kirot: Taustaa. Kansallinen 
audiovisuaalinen instituutti, Elonet-palvelu. https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_117395. 
130 Meren kasvojen edessä: Taustaa. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Elonet-palvelu. 
https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_117387. 
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3.2. ”Salaperäinen ja wäkevä tuntu”: kauhuun liitetty retoriikka ja kauhun 

ymmärrys 1920-luvun lehdistökeskustelussa 

 

1920-luvulla elokuvajournalismi oli vielä uusi asia suomalaisessa yhteiskunnassa. 

Muutamien elokuviin keskittyvien, alan harrastajille tai ammattilaisille suunnattujen lehtien 

perusteella elokuvista kertoville aikakauslehdille oli kuitenkin jonkin verran tilausta. Myös 

sanomalehdissä keskusteltiin enenevissä määrin elokuvista, niiden tekemisestä sekä 

sisällöistä pelkän mainostamisen sijaan. Sanomalehtimateriaali lisääntyi tutkimusaineistoni 

perusteella kronologisesti jokaisen 1920-luvun elokuvan kohdalla. Tästä voidaan päätellä 

elokuvakeskustelun alkaneen kiinnostaa ajan kuluessa yhä suurempaa osaa väestöstä.  

Tässä kappaleessa tarkastelen sitä, millä tavoin ajan lehdistössä puhuttiin kauhun 

elementeistä elokuvassa. Lehdistökeskustelussa nostettiin esille yleisellä tasolla elokuvan 

jännitys sekä elokuvakohtaisesti muita yksityiskohtia, kuten esimerkiksi trikkikuvauksella 

saavutetut katsojaa säikyttelevät tai muut tunnelmaa nostattaneet elementit. Juonen jännitys 

piti onnistuessaan katsojan otteessaan alusta loppuun saakka. Keskustelu jännityksestä tulee 

aineistossani esiin todella usein.  

Kauhun elementtejä käsiteltiin lehdistössä jopa ylistävään sävyyn. Sosialidemokraatissa 

kirjoitettiin Rautakylän vanhasta paroonista näin: ”Niimpä saattaakin katselija antaumuksella 

seurata esitystä, jossa, kiitos ohjauksen, novellin laaja, jännittävä, jopa järkyttäväkin ainehisto 

ja rikkaat tapahtumat on saatu ehyesti ja vaikuttavasti esille, ollen eräät kohdat suorastaan 

mestarillisia.”131 Helsingin Sanomat uutisoi, että Rautakylän vanha parooni oli: ”alusta 

loppuun hyvin jännittävä. Mainio on ensimmäisen näytöksen kuvaus takaa-ajavista 

susista.”132 Tosin elokuvassa esiintyvän susien takaa-ajokohtauksen onnistumisesta oltiin 

lehdistössä erimielisiä.  

Eero Alpin kirjoittama artikkeli arvosteli elokuvan luomaa jännitystä näin: ”Paljon 

toivomisen varaa jätti naisten harha-ajelu Näsijärven jäällä. Uhkaavan onnettomuuden 

aavistus, kammottavien enteiden tuntu ja hädänalaisen tilanteen näkyminen puuttuivat 

 
131 Sosialidemokraatti 04.04.1923, ”Rautakylän vanha parooni”. 
132 Helsingin Sanomat 03.04.1923, ”Kotimainen filmiuutuus” sign. R. 
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kokonaan.” Alpin mukaan ”vaaran varjot olivat tyystin poissa. Ainakaan eivät pelon tunnetta 

lisänneet ne kuvat joiden piti esittää ahdistelevia susia, mutta jotka jotenkin kiltisti juoksivat 

reen perässä. Katselijan oli pakko ohjelmalehtisen avulla pingoittaa mielikuvitustaan.” 

Artikkeli ilmestyi ainakin Aamulehdessä sekä Viikko-Sanomissa.133 Elokuvan tarjoama 

jännitys oli selvästi jossain määrin subjektiivista, kuten katsojan elokuvasta saama kokemus 

ylipäänsä. Kirjoittajien taustaa tuntematta on vaikeaa arvioida sitä, kuinka paljon 

elokuvatuntemusta heidän argumenttiensa taustalla oli.  

Rautakylän vanha parooni sai osakseen myös rakentavaa kritiikkiä. Hufvudstadsbladet 

kirjoitti Rautakylän vanhasta paroonista näin: ”Ensimmäinen vaikutelma oli, että 

Topeliuksen talvinen satu on upeaa filmimateriaalia. Keskitetyn jännityksen avulla luodut 

dramaattiset kohtaukset olivat ylpeitä ja ajankuvista pystyttiin tekemään tyypillisiä. - - Mutta 

kaivattu fantasia puuttui. Se, mikä esimerkiksi luo hohdettaan Stillerin ja Sjöströmin 

elokuvissa, on tässä poissa.”134 Myös Filmiaitta toisti, että Rautakylän vanha parooni ”on 

paljon yläpuolella useita ulkomaisia tuotteita, vaikkakaan sitä ei voi verrata Stillerin ja 

Sjöströmin mestariteoksiin.”135 Elokuvajournalistit vertasivat kotimaista elokuvaa aktiivisesti 

ulkomaiseen tuotantoon ja ulkomaisten huippuohjaajien tuotteisiin.  

Kotimaisen elokuvatuotannon heikompi taso suhteessa ulkomaiseen elokuvaan käsitettiin 

keskustelussa useimmiten taloudellisista syistä johtuvaksi. Suomessa ei ollut tarpeeksi 

resursseja tavoitella loisteliaita tuotantoja, joita tuohon aikaan esimerkiksi Ruotsissa tehtiin. 

Kirjoittajat tiesivät sen, vaikka peilasivatkin kotimaista tuotantoa kansainvälisen linssin läpi. 

Rautakylän vanhaa paroonia koskevassa keskustelussa jännitystematiikan nostaminen esiin 

tapahtuu yllättävän monessa artikkelissa ottaen huomioon elokuvan hillityn tavan esittää 

mahdollisesti jännittäviä kohtauksia.  

1920-luvun jälkipuoliskolla elokuvakeskustelu jatkui pääpiirteissään samanlaisena, vaikkakin 

elokuvia koskevien kirjoitusten määrä alkoi huomattavasti lisääntyä 1920-luvun loppua 

kohden. Lehdistökeskustelun yleinen ilmapiiri muuttui kiinnostuneemmaksi ja kirjoitusten 

sävy muuttui argumentoivammaksi. Jännitys toistui keskustelussa edelleen eräänlaisena 

elokuvan onnistumisen mittarina. Meren kasvojen edessä- elokuvaa koskien Etelä-Suomen 

 
133 Viikko-Sanomat 28.04.1923 ”Mitä kotimaisen filmauksen alalla on maassamme aikaansaatu” sign. Eero Alpi. 
134 alkuperäinen teksti: ”Första intrycket blev, att Topelius’ vintersaga är ett utmärkt filmmaterial. De med 
koncentrerad spänning gjorda dramatiska situationerna giva ypperligt stolt och tidebilderna kunna göras 
typiska. - - Men den skapande fantasien har saknats. Det som t.ex giver glans åt Stiller och Sjöström-filmerna, 
är här borta.” Hufvudstadsbladet 03.04.1923 ”Gamla baron på Rautakylä” sign. Granskare. 
135 Filmiaitta no 5, 01.01.1923 ”Topelius filmissä” sign. P-n. 
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sanomat kirjoitti, että ”kohoaa filmin jännittävyys hetki hetkeltä korkeampaan tehoon...”136 

Hufvudstadsbladetin kirjoituksessa nimimerkki C-a kertoi, että Meren kasvojen edessä-

elokuvaa katsoessa ”hermot ovat koko ajan kireällä”137, ja samaa mieltä oli myös 

ruotsinkielisen elokuva-aiheisen lehden Filmjournalenin nimimerkki R.Ö, jonka mukaan: 

”mystiikka lepää jopa elokuvan Hylkysaaren yllä, ja mikä ehkä tärkeintä, jännitys löytyy 

vähentymättömänä.”138 Elokuvakeskustelun termistö ei vielä ollut kuitenkaan vakiintunutta. 

Kenties tästä johtuen muutamat kirjoituksissa esiintyvät sanavalinnat ovat huomion arvoisia. 

Eräässä artikkelissa esimerkiksi kirjoitettiin, että Arvid Mörnen romaanista otettu elokuvan 

aihe on ”erikoinen ja mielenkiintoinen”.139 Tapa kuvailla kauhun elementtejä oli siis 

moninainen. Erittelen seuraavaksi erilaisia sanamuotoja ja retoriikan suuntaviivoja 

kauhukeskustelussa. 

Meren kasvojen edessä-elokuvaa koskevissa kirjoituksissa ”jännitys”-sanan käyttö lisääntyi 

suorastaan räjähdysmäisesti verrattuna Rautakylän vanhaan parooniin. Jännitys-sana liitettiin 

keskustelussa erityisesti elokuvan juoneen. Seinäjoen Sanomien esittelytekstin mukaan 

elokuvassa oli ”salaperäinen, jännittävä juoni”.140 Myös Vaasa-lehden mainoksen mukaan 

elokuvan juoni oli ”harvinaisen salaperäinen ja jännittävä”.141 Uudenkaupungin Sanomissa 

mainittiin, että elokuvan ”romanttiset sekä osaksi salaperäiset ja jännittävät tapahtumat – 

antavat filmille sangen mielenkiintoisen sisällön.”142 Elokuvan ”jännittävä kiintoisuus” 

mainittiin Seinäjoen Sanomien artikkelissa, jonka mukaan elokuvan katsoja pääsi elokuvan 

myötä elämään ”kesäisen sadun suloisuudet ja kauhut.”143  

”Juonessa on reipasta merihenkeä ja jännittäväisyyttä” kerrottiin Perä-Pohja-lehden 

mainostekstissä.144 Kajaani-lehdessä puhuttiin Meren kasvojen edessä- elokuvan sisältöön 

liittyvästä jännityksestä: ”Filmin sisältöön on saatu riittävä annos salaperäisyyden verhoamaa 

jännitystä niin, että loppuselvitystä odottelee henkeä pidätellen.”145 Retoriikka oli yllättävän 

voimakasta ottaen huomioon, että kyseessä on kotimainen elokuva, jolle tyypillistä oli hillitty 

 
136 Etelä-Suomen sanomat 29.01.1927 ”Meren kasvojen edessä”. 
137 alkuperäinen teksti: ”Nerverna äro nämligen hela tiden på spänn.” Hufvudstadsbladet 31.10.1926.   
138 alkuperäinen teksti: ”mystiken vilar även över filmens Vraköskär, och vad kanske är viktigast, spänningen 
återfinnes oförminskad.” Filmjournalen 2/1927. 
139 Kainuun Sanomat 22.01.1927 ”Meren kasvojen edessä”. 
140 Seinäjoen Sanomat 23.03.1927. ”Seinäjoen elävissäkuvissa”. 
141 Vaasa 22.03.1927 ”Seinäjoen elävissäkuvissa”. 
142 Uudenkaupungin Sanomat 05.02.1927 ”Liikkuvatkuvat”. 
143 Seinäjoen Sanomat 16.03.1927 ”Seinäjoen elävätkuvat”. 
144 Perä-Pohja 22.01.2027 ”Palokunnan Elävissä kuvissa”. 
145 Kajaani 21.01.1927 “Meren kasvojen edessä”. 
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tyyli. Meren kasvojen edessä- elokuvaan liittyen keskustelussa esiintyi muutamaan otteeseen 

astetta pidemmälle ”jännityksestä” liukuva termi ”järkyttävä”. Uusmaan Työmiehessä 

mainittiin ”järkyttävät tapaukset”, joiden myötä elokuva loppuu ”odottamattomasti”.146 Myös 

Kouvolan Sanomien artikkelissa elokuvan sisällönkuvauksena mainittiin elokuvan ”järkyttävä 

loppuselvitys”.147  

Noidan kirot- elokuvan kohdalla elokuvan jännittävyys nostettiin esille samaan tapaan kuin 

Meren kasvojen edessä- elokuvasta puhuttaessa. Noidan kiroissa näytellyt Einar Rinne kertoi 

elokuvan kuvaamisen aikaisessa haastattelussaan, että elokuvan ”juoni on hyvin 

jännittävä”.148 Elokuva-lehti kuvaili elokuvan juonta ”harvinaisen jännittäväksi”149, kuten teki 

myös Etelä-Suomi.150 Muut sanomalehdet toistivat sanaa ”jännitys” lukuisia kertoja 

kuvaillessaan Noidan Kirot- elokuvaa. Viikko-Sanomien arvostelun mukaan Noidan kirojen 

”juoni pitää yllä tarpeellista jännitystä”.151 Samoilla linjoilla oli myös Kajaani-lehti: ”Samaa 

kiihkeätä jännitystä, johon jo ensimmäinen kuva-aukaisu meidät johti, kesti sitten läpi koko 

kuvan.”152 Savo-lehti kuvaili elokuvaa ”elämäntäyteiseksi, ja samalla asialliseksi ja erittäin 

jännittäväksi”.153 Myös Lahti-lehden mukaan elokuvassa oli ”tarpeeksi jännitystä”.154 

Iltalehden nimimerkki P kritisoi Noidan kirojen juonen rakennetta, mutta mainitsee 

kuitenkin, että: ”Kuitenkin on filmi saatu aika jännittäväksi, ja useat kohtaukset tekevät 

hyvinkin voimakkaan vaikutuksen.”155 Keskustelusta ilmenee, että elokuvan jännittävyys oli 

selvästi katsojien mielestä eräs tärkeimpiä seikkoja elokuvan kiinnostavuuden kannalta, 

vaikka elokuvassa muuten olisikin havaittu puutteita. 

Juonen jännityksellisen elementin lisäksi keskustelussa nousi esiin elokuvan sisältämä 

mystiikka, jonka tulkitsen erääksi suomalaisen kauhuelokuvan erikoispiirteistä. Vaasa-lehden 

esittelykirjoituksessa siitä kerrottiin maalailevaan sävyyn. Kirjoittaja mainitsi Meren kasvojen 

edessä- elokuvaan välittyvän ”rikoksen tunnun” sekä ”asukkaiden ikivanhan taikauskon”, 

joka loi elokuvassa ”todellista meren mystiikkaa ja kammottavuutta”.156 Tampereen 

 
146 Uusmaan Työmies 14.04.1927 ”Teatteri Majakka”. 
147 Kouvolan Sanomat 14.04.1927 ”Meren kasvojen edessä”. 
148 Tampereen sanomat 02.03.1927 ”Einar Rinne kertoo Korpilahden talvifilmauksista” sign. V.o.x. 
149 Elokuva 01.01.1927 ”Kotimainen elokuvatuotanto”. 
150 Etelä-Suomi 11.10.1927 “Noidan kirot”. 
151 Viikko-Sanomat 01.10.1927. 
152 Kajaani 26.09.1927. 
153 Savo 18.09.1927 ”Kotimaisella viikolla esitetään Noidan kirot”. 
154 Lahti 04.10.1927 ”Noidan kirot”. 
155 Iltalehti 21.09.1927 “Elokuvat”. 
156 Vaasa 01.12.1926 ”Elävät kuvat”. 
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Sanomien artikkelin mukaan Meren kasvojen edessä- elokuvan miljöön kautta tarinan 

”mystilliset ainekset pääsevät hyvin oikeuksiinsa.”157 Myös eräässä Vaasa-lehden artikkelissa 

mainittiin katsojan seuraavan ”liikutuksella” tätä ”oikeata meren tuntua ja ulkosaariston 

kaameata mystiikkaa ja outoja ihmiskohtaloita.”158 Mystiikan lisäksi salaperäisyys liitettiin 

jylhään ja ankaraan luontoon, johon elokuvien tapahtumat sijoittuivat.  

Elokuvakeskustelussa erityisesti Teuvo Puron ohjaamien elokuvien osalta luonto nähtiin 

keskustelussa sopivana taustana niiden kammottaville tapahtumille.  Länsi-Suomi kertoi 

Noidan kirojen kuvauspaikasta: ”Päijänteen suuret selät vehreine rantoineen ovat 

suurenmoisina taustoina elokuvan järkyttäville tapauksille.”159 Meren kasvojen edessä- 

elokuvan saaristomaisemat tehosivat myös katsojiin: ”Tunnelman taustan luo jäyhä meri 

karuine kallioineen, hyrskyineen, varoineen. Läpi juonen käy salaperäinen ja wäkevä 

tuntu”.160 Suomalaiselle kauhuelokuvalle muodostui olennaiseksi osaksi luonto ja sen 

jylhyys.  

Luonnon lisäksi kotimaiselle elokuvan kauhukuvastolle tunnistettavaksi elementiksi nousi jo 

1920-luvulla symbolinen kauhu, hienovarainen salaperäisyyden ja onnettomuuden aavistus. 

Tämä teema nousi ajoittain esiin 1920-luvun lehtikeskustelussa. Rovaniemi-lehden artikkeli 

kertoi Meren kasvojen edessä- elokuvan juonesta lyhyesti: ”Siinä kerrotaan 

saaristolaistalosta, jonka elämää synkentää jonkun salaperäisen rikoksen varjo. Nuori 

ylioppilas Kristoffer joutuu purjehdusmatkallaan tämän synkeän talon tenhopiiriin.” Kyseisen 

artikkelin mukaan ”elokuva on täynnä onnettomuutta aavistelevaa kohtalontuntua”, ja 

”kertomuksen mystiikka on siinä onnistuneesti tuotu esille.”161  

Myös Hufvudstadsbladet oli samoilla linjoilla: ”Jo ensimmäisistä filmimetreistä tulee tunne, 

että jotakin kamalaa ja uhkaavaa on lähestymässä.”162 Sanomalehti Keskisuomalaisen 

mukaan Meren kasvojen edessä- elokuvan ”Aihe on eriskummallinen ja ajaksi karmeakin.”163 

Uusi-Suomi kertoi elokuvasta seuraavasti: ”Yksinäiseen taloon ulkokareilla on ahtautunut 

rikoksen tuntu. Se on kiteytynyt niin lähtemättömästi taloon, että kaikki sen asukkaatkin ovat 

saaneet siitä osansa. Raskas juoni, sen tumma sävy, autiot karit, järkyttävä rikos ja kaikkeen 

 
157 Tampereen Sanomat 17.11.1926 ”Jälleen kotimainen filmi-uutuus”. 
158 Vaasa 30.11.1926 ”Meren kasvojen edessä Vaasassa”. 
159 Länsi-Suomi 09.11.1927 ”Suomi-Filmin ”Noidan kirot”. 
160 Etelä-Suomen Sanomat 29.01.1927. 
161 Rovaniemi 03.03.1927. 
162 alkuperäinen teksti: ”Redan de första filmmeterna ge till känna, att någonting hemskt och hotfullt är i 
antågande.” Hufvudstadsbladet 31.10.1926 sign. C-a. 
163 Keskisuomalainen 16.12.1926. 
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tähän punoutunut onneton rakkaustarina ovat varmaankin antaneet ohjaajalle paljon 

kiitollista, mutta hellävaroen käsiteltävää ainesta.”164 Iltalehti jatkoi samalla linjalla: 

”Hylynryöstäjän talossa olisi ehkä pitänyt olla vielä synkempi ja painostavampi tunnelma, 

kun kuolema oli vieraillut siellä muutamia päiviä aikaisemmin, mutta muuten on tunnelmakin 

alusta pitäen oikeassa vireessä, katsoja aavistaa joutuvansa suurten tapahtumain keskelle.”165 

Noidan kirot- elokuvaan liittyi voimakkaasti Lapin alueen mystifiointi sekä sen asukkaisiin 

liitetty eksotiikka. Ajan lehdistökeskustelu vahvisti elokuvan teeman mystistä mainetta. 

Rovaniemen artikkelissa kerrottiin Noidan kirojen päänäyttämöstä, Utuniemen talosta 

seuraavaa: ”Sen henkilöiden elämää varjostaa salaperäinen onnettomuuden uhka, lappalaisen 

Jantukka noidan kirous.”166 Kansan Lehti nosti esiin elokuvan tunnelman: ”Aihehan keskittyy 

Jantukka-lappalaisen kiroihin ja koko juoni on osattukin soinnuttaa siihen hieman 

surunvoittoiseen tunnelmaan, mikä kiertyy sokean Elsa-tytön kohtalon ympärille.”167 

Elokuvan Noita Jantukan groteskisti tyylitelty hahmo korosti elokuvassa esiintyvää 

saamelaisten mystifiointia. 

1920-luvun kauhun elementtejä käyttäviin elokuviin liittyvä keskustelu lehdistössä siis tuntui 

kyllä tiedostavan kauhun ja pelon teemat, joita kyseisissä elokuvissa ilmenee. Aikalaiset 

olivat siis huomanneet ne. Mielenkiintoista on huomata keskustelun värikkyys. Suuressa 

osassa artikkeleista elokuvista puhuttiin erittäin positiiviseen sävyyn. Muutamat kirjoittajat 

esittivät myös kritiikkiä, mutta suurin osa suhtautui kotimaisiin elokuviin kannustavasti. 

Elokuvataiteen käsite korostui keskustelussa näiden elokuvien ympärillä. Kotimaista 

kokeilevaa dramaattista elokuvaa pidettiin elokuva-alan ammattilaisten sekä varhaisten 

elokuvajournalistien toimesta selvästi taiteena. Mielestäni asian tiivistää hyvin Forssan 

Lehdessä julkaistun artikkelin kirjoittaja, nimimerkki Kino, jonka mukaan Noidan kirot oli 

”taiteellinen, elämäntäyteinen ja erittäin jännittävä” elokuva.168 Elokuvan taiteellisuus ja 

jännittävyys eivät siis kumonneet toisiaan. Elokuvaa verrattiin jatkuvasti muihin ajan 

tuotteisiin myös kansainvälisellä tasolla. Keskustelusta ilmenee, että kotimaista ja 

skandinaavista elokuvaa arvostettiin asiaan perehtyneiden keskuudessa enemmän kuin 

yhdysvaltalaista. 

 
164 Uusi-Suomi 31.10.1926  ”Meren kasvojen edessä” sign. Y.Rmo. 
165 Iltalehti 03.11.1926. 
166 Rovaniemi 08.11.1927 ”Noidan kirot”. 
167 Kansan Lehti 20.9.27 ”Täältä ja tuonnempaa” sign W.Ä. 
168 Forssan Lehti 17.10.1927 ”Noidan kirot” sign. Kino. 
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1920-luvun elokuvakeskustelu lehdistössä koostui suureksi osaksi mainoksista, eikä 

keskustelun painopiste ollut vielä itse elokuvien sisällössä. Ajan keskustelussa minut 

kuitenkin yllätti se, kuinka usein aikalaiskeskustelussa nostettiin esille näiden elokuvien 

käyttämät kauhun elementit. Ottaen huomioon ajan elokuvakeskustelun hillityn tyylin tämä 

ilmiö mielestäni perustelee myös sitä, että näissä elokuvissa oli jotakin erikoislaatuista. 1920-

luvun lehdistökeskustelussa voi huomata muutoksen kohti kattavampaa elokuvajournalismia. 

1920-luvun loppupuolella ilmestyi jo monipuolisempia ja syväluotaavampia kirjoituksia kuin 

1920-luvun alussa. Silti useimmat kirjoitukset tyytyivät vielä kuvailemaan elokuvaa sen 

kriittisen tarkastelun sijaan. 
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3.3. ”Hiukset pystyyn”-kohtauksia: kauhuelokuva rantautuu Suomeen ja 

kytkeytyy elokuvasensuuriin 

  

1930-luvun elokuvakenttä oli edelleen hyvin kansainvälinen. Suomessa nähtiin ranskalaisten, 

ruotsalaisten ja kotimaisten elokuvien lisäksi kasvava joukko saksalaista elokuvaa, jonka 

vaikutus Suomessa voimistui läpi 1930-luvun. Muut maat eivät kuitenkaan voineet enää 

kilpailla yhdysvaltalaisen elokuvatuotannon kanssa, joka hallitsi nyt elokuvamarkkinoita.169 

Suomessa ei tiettävästi valmistettu 1930-luvulla yhtäkään kauhun elementtejä sisältävää 

elokuvaa, mutta sen sijaan ulkomailla tuotettu kauhuelokuva saapui Suomen 

elokuvateattereihin. Samalla kauhuelokuvan alalaji tuli tutuksi ajan hermolla olleiden 

kotimaisten elokuvaharrastajien keskuudessa. Varsinkin 1930-luvun loppupuolisko on 

käänteentekevä ajankohta kauhuelokuvakeskustelussa, johon liittyy kiihtyvä keskustelu 

elokuvasensuurin asemasta. Läpi 1930-luvun erityisesti yhdysvaltalainen kauhuelokuva 

puhutti suomalaisia enenevissä määrin. Se herätti kiinnostusta, mutta toisaalta sitä pidettiin 

rappiollisena ja epäsopivana herkille katsojille. Ajan sanomalehtikeskustelussa ilmenee 

voimakas nuorison suojelemisen tarve ulkomaisilta rappioittavilta vaikutteilta. Siispä 

keskustelu kauhuelokuvista Suomessa kytkeytyykin vahvasti elokuvasensuuriin. 

Suomalainen elokuvasensuuri oli ollut olemassa jo 1910-luvulta lähtien. Vuonna 1935 

julkaistussa Opetusministeriön määräyksestä laaditussa elokuvan ennakkotarkastusta varten 

tehdyssä ohjeistuksessa pyrittiin suoraan rajoittamaan erityisesti kauhu-, ja rikosaiheisen 

elokuvan julkaisemista Suomessa. Esimerkiksi ohjeistuksen toinen pykälä velvoitti 

tarkastamoa valvomaan ”hyvää makua ja tahdikkuutta”, leikaten pois kohtaukset, jotka 

käsittelevät muun muassa järkyttäviä tapahtumia tai onnettomuuksia liian realistisesti. 170 

Jari Sedergrenin mukaan Elokuvatarkastamon toiminta 1920-ja 1930-luvuilta on pääosin 

tutkimatta, mutta tiukimmillaan sensuuri oli hänen mukaansa 1920-luvulla päätetyn 

linjavedon mukaisesti rikos- ja kauhugenreä tarkastaessaan. Tämä aiheutti alalla myös 

itsesensuuria. Oli turhaa tuottaa tai tuoda maahan sellaista elokuvaa, jonka esittäminen tehtiin 

taloudellisesti vaikeaksi tai kiellettiin suurella todennäköisyydellä. 171 Elokuva-ala kuitenkin 

sopeutui toimintakenttäänsä Sedergrenin mukaan hyvin, sillä elokuvasensuurin määrittelemät 

 
169 Kivimäki et al. 1999, 35. 
170 Sedergren 2006, 21. 
171 Sedergren 2006, 18. 
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säännöt asettivat valmistettaville elokuville selkeät rajat. 172 Sedergrenin mukaan 

”suomalaiset elokuvayhtiöt näyttäisivät yksituumaisesti hyväksyneen valtiollisen linjan 

mukaisesti nationalistis‒ideologisen retoriikan”.173 Tästä näkökulmasta katsottuna 

kauhuelokuva poikkesi täysin yleisestä linjasta. Kauhuelokuva aiheuttikin sen vuoksi paljon 

keskustelua. Käsittelen seuraavaksi 1930-lukua ja sitä, kuinka kauhuelokuvan käsite alkoi 

muodostua suomalaisessa elokuvakentässä.  

Jo 1920-luvun suomalaisessa sanomalehtikeskustelussa esiintyi saksalainen kokeileva 

kauhuelokuva Tohtori Caligarin kabinetti (Robert Wiene, 1920).174 Se otettiin toisaalta 

mielenkiinnolla vastaan, mutta toisaalta sitä arvosteltiin suomalaisille epäsopivana 

”karmivine kauhukuvineen”.175 Tohtori Caligarin kabinetti edustaa varhaista saksalaista 

ekspressionistista kauhuelokuvaa, jollaista ei aikaisemmin Suomessa oltu nähty, eikä siihen 

siksi oikein osattu suhtautua. Lehdistökeskustelussa käytetyt sanavalinnat kertoivat, että 

kyseessä oli uudenlainen elokuva. Esimerkiksi Uusi Suomi-lehden mukaan Tohtori Caligarin 

kabinetti oli ”täynnä tavattomuutta”. 176 Tämä aikaisemmasta tottumuksesta aika tavalla 

eroava elokuva sai kuitenkin esitysluvan Suomessa. Se luokiteltiin taiteelliseksi draamaksi, 

jonka ekspressionistisiin piirteisiin luettiin myös elokuvassa esiintyvät runsaat kauhun 

elementit. Tämä näkyy esimerkiksi Teatteri Salaman mainoksessa vuodelta 1923.177  

Peter von Baghin mukaan 1920-luvun lopulla oli olemassa väljässä mielessä kauhuelokuvaksi 

tulkittavia elokuvia.178 Jo 1910-luvulla oli ilmestynyt muutamia kauhuelokuvia, kuten 

Prahan ylioppilas (Stellan Rye ja Paul Wegener 1913). Varhaisia kauhuelokuvia tuotettiin 

ainakin Yhdysvalloissa, Ranskassa, Saksassa.179 Kuitenkin vasta 1930-luvulla Yhdysvalloissa 

kehittyi nykypäivän katsojan silmissä tunnistettava kauhun lajityyppi. Kauhuklassikot 

Dracula ja Frankenstein tuotettiin Universal-elokuvayhtiön toimesta elokuviksi vuonna 

1931.180 Von Bagh nimittääkin vuotta 1931 kauhun lajityypin ”lähtöruuduksi”. Dracula ja 

Frankenstein olivat aiheina tunnettuja niin kirjallisuudesta kuin teatterinäyttämöiltäkin. 

 
172 Sedergren 2006, 28. 
173 Sedergren 2006, 33.  
174 Tohtori Caligarin kabinetista on olemassa monia genremäärittelyjä, joskus se määritellään kauhuelokuvaksi, 
joskus fantasiaelokuvaksi ja joskus taas ekspressionistiseksi elokuvaksi. 
175 Iltalehti 31.01.1922 ”Elävät kuvat”.  
176 Uusi Suomi 16.08.1922 ”Elävät kuvat”. 
177 Karjalainen 27.03.1923. 
178 von Bagh 2009, 91. 
179 Leppälahti 2018, 144. 
180 Hänninen 1997, 61. 
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Teatterimaiset tehosteet sekä ”shokkien tuottamiseen orientoitunut näyttämöestetiikka” 

siirtyivät näyttämöltä valkokankaalle varhaisten kauhuelokuvien myötä.181  

Hollywoodissa kehitetty romanttinen ja synkkä tyyli säilyi olennaisena osana kauhun 

lajityyppiä pitkään, kunnes suorempi toiminta ja väkivaltaisemmat kohtaukset alkoivat tulla 

suosituiksi 1900-luvun puolivälin jälkeen.182 Myös äänielokuvan tulo 1930-luvulla vaikutti 

olennaisesti kauhuelokuvan alalajin muotoutumiseen, sillä äänielokuvan keinoin oli 

helpompaa luoda elokuvaan voimakkaita draamallisia jännitteitä. Andrew Tudor nimittää 

kauhuelokuvan alalajin historiaa käsittelevässä teoksessaan vuosia 1931‒1936 

kauhuelokuvan ”klassiseksi aikakaudeksi”. Hänen mukaansa kyseisen aikakauden 

kauhuelokuvissa tyylillinen yhteneväisyys oli olennaisessa asemassa. Klassisen kauden 

kauhuelokuvien ”ekspressionistiseen”, suggestiiviseen ilmaisuun vaikutti Tudorin mukaan 

saksalaisen asiantuntemuksen ja vaikutuksen siirtyminen Yhdysvaltoihin.183 Filosofi Noël 

Carroll taas erottaa yhdysvaltalaisessa kauhuelokuvassa sykleiksi kutsumiaan aikakausia. 

Hänen mukaansa tuotantoyhtiö Universal aloitti ensimmäisen niistä 1930-luvun alussa. 

Toinen kauhuelokuvien sykli tapahtui Yhdysvalloissa hänen mukaansa 1930-ja 1940-lukujen 

taitteessa, ja kolmas 1940-luvulla RKO-tuotantoyhtiön toimesta.184 

Suomessa esitettiin 1930-luvulla jonkin verran ulkomaisia kauhuelokuvia, kuten Merian C. 

Cooperin ja Ernest B. Schoedsackin King Kong.185 Ensimmäistä kertaa termi ”kauhuelokuva” 

esiintyy suomalaisessa lehdistössä jo vuonna 1929, mutta termi ei vielä tuolloin kuvannut 

niin kutsuttua ”klassista kauhuelokuvaa”. 1930-luvun alussa termiä ”kauhuelokuva” saatettiin 

Suomessa käyttää kuvaamaan esimerkiksi sodan hirveyksistä kertovaa elokuvaa.186 

Sanomalehtimainoksissa saatettiin kieltää lapsia tai heikkohermoisia tulemasta katsomaan 

elokuvaa, kuten tehtiin esimerkiksi Rouben Mamoulianin ohjaaman Tri. Jekyll & Mr. Hyde-

elokuvan kohdalla.187  Tämä oli tosin mitä luultavimmin Hollywoodista rantautunut 

markkinointikeino, jonka tehtävänä oli herättää katsojissa uteliaisuutta.  

Mainonnan perusteella näyttäisi siltä, että Suomessa esitettiin 1930-luvulla kauhuelokuvia 

kuitenkin maltillisessa määrin. Esitetyt kauhuelokuvat ovat mitä ilmeisimmin olleet peräisin 

 
181 von Bagh 2009, 91 
182 Hänninen 1997, 62. 
183 Tudor 1989, 27. 
184 Carroll 1990, 6‒7. 
185 Rannikkoseudun Kunnallislehti 01.03.1934.  
186 Esimerkiksi Vaasa 28.03.1930 ”Sodan todelliset kasvot”. 
187 Esimerkiksi Keskipohjanmaa 06.04.1935 ja Pohjanmaan suunta 06.04.1935. 
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lähinnä Yhdysvalloista, sillä sanomalehtimainoksissa toistuvat yhdysvaltalaisen elokuvan 

varhaiset suosikit kuten edellä mainitut King Kong sekä Tri. Jekyll & Mr. Hyde. Elokuva-

Aitan uutta Tri. Jekyll & Mr. Hyde-elokuvaa käsittelevässä artikkelissa vuodelta 1932 

suhtautuminen kauhun visualisointiin oli vielä varovainen. Kirjoittaja mainitsi sensuurin 

leikanneen elokuvasta pois muun muassa ”Tri Jekyllin salaisuuden”. Hänen mukaansa 

Suomen sensuuriviranomaisilla oli ollut vaikea työ, sillä tohtori Jekyll oli tehty elokuvassa 

niin kauhistuttavan näköiseksi. Kirjoittaja itse olisi kaivannut elokuvalta hillitympää 

visuaalista ilmettä, ja toivoikin artikkelin lopussa, ettei maailmalla suosittu Frankenstein-

elokuva tulisi esitettäviksi Suomessa. 188 ”Meikäläinen yleisö ei ainakaan toistaiseksi (ja 

toivottavasti ei koskaan) ole niin sensatiohaluinen, että se kylmästi voisi katsella ja nauttia 

elokuvaohjaajien sommittelemia ”hiukset pystyyn”-kohtauksia”, hän kirjoitti samaisessa 

artikkelissa.189 Sensuroitukin versio Tri Jekyll ja Mr. Hyde elokuvasta oli lopulta liian raju, 

joten se kiellettiin elokuvasensuurin toimesta ilmeisesti vuonna 1932, johon Elokuva-Aitan 

vuoden 1934 artikkelissa viitataan. Uudelleen kuvattu Tri. Jekyll ja Mr. Hyde kuitenkin 

vapautettiin markkinoille vuonna 1934. Elokuva-Aitan kirjoittajan mukaan kyseinen elokuva 

oli ”hermoillekäypä jännitysjuttu, oikea kauhufilmi.”190  

Elokuvasensuuri herätti runsaasti keskustelua ainakin elokuva-alan omissa julkaisuissa. 

Elokuva-Aitassa keskusteltiin vuonna 1936 siitä, ovatko kauhuelokuvat tulossa jälleen 

muotiin. Tällä kertaa kirjoittajan suhtautuminen elokuvasensuuriin ei ollut yhtä suopea. 

Elokuva-Aitan artikkeli ”Alkavatko kauhufilmit jälleen tulla muotiin” käsitteli suurimmaksi 

osaksi Hollywood-kauhuelokuvien näyttelijöitä sekä niiden maskeerausta, mutta se 

kommentoi myös Suomen kauhuelokuvatilannetta. Artikkelissa mainitaan, että Suomessakin 

oli viime vuosina nähty monia kauhun elementtejä sisältäneitä elokuvia, mutta: ”meidän 

elokuvasensuurimme on siksi ankara, etteivät varsinaiset kauhufilmit ole päässeet 

markkinoillemme.” 191  

Valtion elokuvatarkastamo siis rajoitti kauhuelokuvien esittämistä muun muassa asettamalla 

niille korkeamman verotusasteen, jonka vuoksi kauhuelokuvia ei ollut kovinkaan kannattavaa 

esittää. Elokuva-Aitan artikkelissa kerrottiin Frankenstein-tyyppisen kauhuelokuvan olleen jo 

varsin suosittua muualla Euroopassa sekä erityisesti Yhdysvalloissa. Artikkelin kirjoittajat 

 
188 Elokuva-aitta no 3, 15.03. 1932.”Ihmisen kaksoisolento”. 
189 Elokuva-aitta no 3, 15.03. 1932.”Ihmisen kaksoisolento”. 
190 Elokuva-aitta no 3, 01.02.1934. ”Tri Jekyll & Mr. Hyde”.  
191 Elokuva-aitta no 4, 15.02.1936. “Alkavatko kauhufilmit jälleen tulla muotiin”.  
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olivat ”vakuuttuneita siitä, etteivät elokuvat meillä ikinä menisi läpi sensuurin.” 192 Tri. Jekyll 

& Mr. Hyde-elokuvasta kertovassa artikkelissa kerrottiin, että sen piti mennä sensuurin läpi 

”ainakin viisi kertaa”, kunnes se viimein hyväksyttiin Suomessa esitettäväksi leikattuna 

versiona. Elokuvatarkastamon rooli oli siis ainakin 1930-luvulla ilmeisen suuri 

kauhuelokuvan hillitsemisessä. 

”Lukijamme tietänevät kaikki, ainakin se osa heistä, joka harrastaa elokuvia, että maassamme 

vaikuttaa tällä saralla ”sensuuri”,193 kirjoitettiin Turun Sanomien artikkelissa. 

Filmitarkastuslautakunnaksi mainitun elokuvasensuurin toimintaa selitettiin artikkelissa näin: 

”Valtion toimesta on nimittäin asetettu erikoinen filmintarkastuslautakunta, jonka tehtävänä 

on tarkastaa kaikki maassamme esitettäviksi aiotut elokuvat ja hyväksyä ne esitettäviksi 

ennen kuin ne aloittavat kiertokulkunsa maamme elokuvanäyttämöillä.” Turun Sanomien 

haastattelussa vuonna 1934 Filmitarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tri J. V. Lehtonen 

kertoi, että 1930-luvun alun pulavuodet vähensivät tarkastettaviksi tulleiden elokuvien 

määrää. 194 

Tästä voidaan kenties päätellä syytä myös sille, miksi Suomessa ei 1930-luvulla tuotettu 

kauhuelokuvaksi luokiteltavissa olevia elokuvia. Lehtosen haastattelusta saa kauhuelokuvien 

kannalta mielenkiintoista tietoa 1930-luvun sensurointityöstä. Lehtonen kertoi kysyttäessä 

äänen vuoksi tehdyistä leikkauksista näin: ”tuollaiset hirveät kauhuhuudot ja muut niihin 

verrattavat olemme poistaneet, ne kun saattavat tuntua aivan sydäntävihlovilta ja voisivat 

vaikuttaa perin järkyttävästi joihinkin katsojiin.” Lehtonen kertoi haastattelussaan, että 

Suomessa sensuroidut elokuvat olivat yleisimmin peräisin Yhdysvalloista. ”Nehän tekevät 

siellä niin hirvittäviä filmejä, että ne on katsottava suoranaisesti kauhutarkoituksessa 

valmistetuiksi.”195 Kokonaan kielletyistä elokuvista Lehtonen mainitsee, että ne olivat olleet 

etupäässä murha-, ja kauhufilmejä. Yhtäkään suomalaista elokuvaa ei oltu hänen mukaansa 

vielä jouduttu kokonaan kieltämään.196 Valtion elokuvatarkastamo siis suhtautui varsin 

kielteisesti ulkomaisiin elokuviin, mutta kotimaisen elokuvan suhteen elokuvatarkastamo oli 

toimissaan huomattavasti pehmeämpi.  

 
192 Elokuva-aitta no 4, 15.02.1936. “Alkavatko kauhufilmit jälleen tulla muotiin”.  
193 Turun Sanomat 18.11.1934. ”Miljoonan filmimetrin katseleminen vuodessa on jo työtä!”.  
194 Turun Sanomat 18.11.1934. ”Miljoonan filmimetrin katseleminen vuodessa on jo työtä!”. 
195 Turun Sanomat 18.11.1934. ”Miljoonan filmimetrin katseleminen vuodessa on jo työtä!”. 
196 Turun Sanomat 18.11.1934 ”Miljoonan filmimetrin katseleminen vuodessa on jo työtä!”. 
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Siitä, mitä mieltä jotkut katsojat olivat elokuvatarkastamoiden roolista, kertoo Upseeri-lehti 

vuodelta 1935. Kirjoituksessa ”Saastaista kylvöä” kerrottiin erään yhdysvaltalaisen 

elokuvatarkastamon analyysistä, jonka mukaan 75‒80 % elokuvatarkastamoon tulleista 1500 

elokuvasta olivat rikollisuutta tai sukupuoliaiheita käsitteleviä, romanttisia tai kauhuelokuvia. 

Kirjoittajan mukaan elokuvatarkastamoiden roolin olisi pitänyt olla vieläkin suurempi, jotta 

tietynlaisia elokuvia ei voitaisi esittää lainkaan. Kirjoittaja vastusti voimakkaasti ”taide-

elokuvien nimellä kulkevaa saastaa”.197  

Voidaan tulkita, että vanhempi sukupolvi ja porvarillis- kristillisiä arvoja korostanut 

sivistyneistö piti varsinkin kauhuelokuvia rappiollisena, kun taas nuoremmat sukupolvet 

suhtautuivat kauhun elementteihin kiinnostuksella. Markku Nenonen on samoilla linjoilla, 

sillä hänen mukaansa 1900-luvun alun elokuvakeskustelussa toisiinsa törmäsivät liberalismin 

eri ideologiat. Vastakkain olivat siis vapaata elokuvamarkkinaa toivonut taloudellinen 

liberalismi, sekä yhteiskunnan moraalista kehittämistä vaatineet sosiaali-, ja 

kulttuuriliberalismi. Nenosen mukaan taloudellista liberalismia edustaneet biografialan 

yrittäjät joutuivat kuitenkin mukautumaan sosiaaliliberalismin vaatimuksiin.198 

Ulkomaiset kauhuelokuvat olivat kielletty lapsilta jo varhaisessa vaiheessa. Esimerkiksi 

Tohtori Jekyll & Mr. Hyde kiellettiin lapsilta elokuvan tultua esitettäväksi Suomessa.199 

Kotimaisista kauhuelokuvista tuli lapsille kiellettyjä vasta 1940-, ja 1950-lukujen 

vaihteessa.200 Tähän vaikutti kiihtynyt keskustelu kauhu- ja rikoselokuvien vaikutuksesta 

lapsiin ja nuorisoon. Keskustelua käytiin sanomalehtien palstoilla ahkerasti. Esimerkiksi 

Työkansan Sanomat-lehti julkaisi tiukkasanaisen arvostelun elokuvasensuurin toiminnasta 

Suomessa.201 Erityisesti sosialidemokraattisen puoluekannan lehdistö jatkoi kirjoittelua 

sensuurin tiukentamisen puolesta 1950-luvulle saakka, mutta myös muissa lehdissä julkaistiin 

aineistoni perusteella aika ajoin kauhuelokuvia vastustavia kirjoituksia. 

1930-luvun lopulla elokuvaharrastajat olivat sitä mieltä, että kauhu oli jälleen tullut muotiin. 

Elokuvalukemisto-lehdessä vuonna 1938 julkaistussa artikkelissa kerrottiin kauhuelokuvan 

kuulumisia maailmalta. Artikkelissa mainittiin kauhuelokuvien olleen aikaisemmin harvassa, 

mutta Hollywoodin Warner ja Universal-studioiden aikoneen aloittaa kauhuelokuvien 

 
197 Upseeri, no 7‒8. 01.07.1935. 
198 Nenonen 1999, 63. 
199 Elokuvamainokset esimerkiksi: Pohjanmaan suunta 06.04.1935 sekä Helsingin Sanomat 04.07.1937. 
200”Topeliaanista kartanoromantiikkaa” Kari Uusitalo, Kansallinen Audiovisuaalinen Instituutti. 
201 Työkansan Sanomat 07.06.1947 “Filmisensuuri vastuuntuntoisemmaksi”. 
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”joukkovalmistuksen.”202 1930-luvulla Suomessa valtiollinen elokuvan ennakkotarkastuselin 

ei hyväksynyt kauhu-, ja rikosaiheisia elokuvia. Asenteet mahdollisesti pehmenivät 1930-

luvun lopulta lähtien, kun sota-aika muutti sensuurin painopistettä. Sodan aikana 

ulkopoliittinen sensuuri oli elokuvatarkastuksen tärkein tehtävä. Jari Sedergrenin mukaan 

elokuvasensuurilla ei ollut juurikaan tarvetta puuttua kotimaiseen elokuvaan ennen välirauhaa 

syyskuussa 1944.203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
202 Elokuvalukemisto no. 22‒23/17.12.1938. “Kauhufilmi jälleen muodissa”.  
203 Sedergren 2006, 41. 
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4. 1940‒luvun loppu ja 1950‒luvun alku: Suomalaisen 

kauhuelokuvan synty 

 

4.1. ”Aito romanttinen kummitustunnelma”: Linnaisten vihreä kamari 

 

Toinen kotimainen Topelius-filmatisointi, Linnaisten vihreä kamari -nimiseen 

pienoisromaaniin pohjautuva samanniminen elokuva ilmestyi helmikuussa vuonna 1945. 

Elokuvan valmistuminen oli viivästynyt muun muassa sodan aiheuttamien 

materiaalivaikeuksien vuoksi. Valentin Vaalan Suomi-Filmille ohjaama Linnaisten vihreä 

kamari saavutti suuren yleisön suosion. Se myös palkittiin neljällä Jussi-patsaalla. 

Kuten aiemmassakin Topeliuksen tekstiin perustuvassa elokuvassa, myös Linnaisten 

vihreässä kamarissa esiintyy kauhuelokuvan elementtejä. Kuten Rautakylän vanha parooni, 

myös Linnaisten vihreä kamari sijoittuu hämyiseen aateliskartanoon. Linnaisten vihreä 

kamari menee kuitenkin kauhun elementtien käytössään selvästi pidemmälle kuin noin 20 

vuotta aikaisemmin ilmestynyt Rautakylän vanha parooni. Linnaisten vihreän kamarin niin 

sanottu ”kummituskohtaus” todella säikyttää katsojan. Kari Uusitalo luokittelee Linnaisten 

vihreän kamarin yhdeksi varhaisista suomalaisista kauhuelokuvista. Hän kuitenkin korostaa 

elokuvan iloista loppua, ja mainitsee, että myöhemmät suomalaiset kauhuelokuvat ovat 

”karmaisevampia”. Uusitalon mukaan tästä syystä johtuen Linnaisten vihreä kamari oli vielä 

sallittu lapsille, kun taas esimerkiksi muutamaa vuotta myöhemmin ilmestyneet Noita palaa 

elämään ja Valkoinen peura eivät olleet lapsille sallittuja.204 

Mielestäni elokuva on siksi käänteentekevä, että Linnaisten vihreässä kamarissa on ensi 

kertaa selvästi tarkoitus säikyttää katsoja yliluonnollisia kauhun elementtejä käyttämällä. 

Toisaalta kohtaus on vain yksi osa muutoin romanttisessa pukudraamassa, ja pelon 

aiheuttajana toiminut ”kummitus” paljastuu elokuvan lopussa tavalliseksi ihmiseksi. Tämä 

kauhun tunnelmaa latistanut seikka nousi esille myös elokuvan katsojien antamassa 

kritiikissä: ”Nyt koko loppu saa äitelän korostuksen, joka juuri ennen poislähtöä jättää 

katsojan lievän pettymyksen valtaan.”205 Kuitenkin Linnaisten vihreän kamarin myötä 

tapahtui käänne kohti suorempaa kauhuelokuvallista toimintaa. Linnaisten vihreän kamarin 

 
204 Linnaisten vihreä kamari -elokuvan lehdistöaineisto TV-esitykset, Muut esitykset-kansio, ”Topeliaanista 
kartanoromantiikkaa” Kari Uusitalo, Kansallinen Audiovisuaalinen Instituutti. 
205 Suomen sosialidemokraatti 09.02.1945 ”Linnaisten vihreä kamari” sign. T.A. 
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kauhuteema nousi lehtikirjoituksissa usein esille, kuten tässä Kansan Kuvalehden 

artikkelissa: ”Romaanin ’yliluonnolliset’ tapahtumat kummitteluineen, joiden taustana on esi-

isäin aikuinen mustasukkaisuusdraama ja jotka legendaksi muovautuneina herättävät 

taikauskoista pelkoa ympäristössä, ovat yhtä herkullista ainesta filmille kuin kirjallekin. Ja 

vielä ’kummitushistorian’ saatua luonnollisen selityksensä jää kaiken ylle kimmeltämään 

mystillisen romantiikan hohde, joka tehoaa vastustamattomasti nykyaikaiseenkin 

ihmiseen.”206 Linnaisten vihreän kamarin kummituskohtaus ja kauhun elementtejä 

hyödyntävä synkeä tunnelma olivat ensimmäistä kertaa yhtä voimakkaasti läsnä 

suomalaisessa elokuvassa. 

Svenska Dagbladet kuvaili osuvasti sitä goottilaisesta kauhukirjallisuudesta tuttua maailmaa, 

johon Linnaisten vihreä kamari katsojansa johdatti: ”Sakari Topeliuksen ja Suomi-Filmin 

’Linnaisten vihreä kamari’ on toisenlainen elokuva. Hämäriä interiöörejä, kynttilöiden 

välkettä kamareissa ja brokadikankaisissa saleissa, narisevia vaahterakaappeja yön 

pimeydessä, vinkuva tuuli vintillä ja talon asukkaat jotka hiiviskelevät menneisyydessä, 

sukudokumentit poisvaihdetuista lapsista, öisiä näkymiä ja hovimestari kynttilänjalan kanssa 

kauhuissaan vaahteraovien luona, Valentin Vaalan kertomus astuu eteenpäin tässä oikeassa 

kummitus- ja kartanotunnelmassa.”207 Lehdistökirjoitusten retoriikka otti runsaasti vaikutteita 

populaarista kauhukirjallisuudesta ja kauhulle jo tyypillisiksi ymmärretyistä teemoista, kuten 

lepattavista kynttilänliekeistä, pimeydessä narisevista ovista ja ulvovasta tuulesta. Näistä 

kirjoituksista on selvästi nähtävissä, että elokuvan synkän romanttinen, kauhun teemoilla 

leikittelevä tyyli tehosi katsojiinsa.  

Kuitenkin elokuvan hidas juoni ja liiallinen tukeutuminen alkuperäiseen romaaniin aiheutti 

yleisössä myös kritiikkiä. Katsojat olisivat selvästi kaivanneet nopeatempoisempaa 

elokuvaa.208 Elokuvan parhaina puolina keskustelussa kuitenkin nousee esiin mainittu 

kummituskohtaus, ja ne elokuvalliset keinot, joilla se oli totutettu: ”Elokuvan parhaimpana 

kohtana pitäisimme arkkitehti Lithaun viettämää yötä kummituskamarissa, missä tehokeinoja 

 
206 Kansan Kuvalehti 5/ 3.2.1945 ”Topeliusta valkokankalla” sign. Pikku-Jussi. 
207 alkuperäinen teksti: ”Zachris Topelius och Suomi Filmis ”Gröna kammaren på Linnais” är en film av annat 
slag. I dunkla interiörer, med ljusen fladdrande i kammare och brokadtygernas salar, med knarrande 
lönnskåpsdörrar i nattens mörker, med blåsten vinande kring vindsregioner och husets invånare som smyga 
fram i det förgångna, med släktdokument om bortbytta barn, nattliga syner och hovmästaren med en 
kandelaber skräckslagen vid lönndörrarna, skrider handlingen i Valentin Vaalas regi fram i den rätta spök-och 
herrgårdstämningen.” Svenska Dagbladet 29.04.1945 ”Finsk Film söker sig ur krigsårens dödläge” sign. E.-v. S.-
s. 
208 esimerkiksi Savon Sanomat 14.02.1945 ”Linnaisten vihreä kamari” sign. K.N. ja Ilta-Sanomat 06.02.1945 
”Linnaisten vihreä kamari” sign. L.S.  
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liiaksi korostamatta saatiin valokuvaus- ja lavastuskeinoin aikaan aito romanttinen 

kummitustunnelma.”209 Myös Helsingin Sanomien mukaan ”varsin vaikuttavana jäi mieleen 

myös kummituskamarin salamyhkäinen kuvaantuonti.”210 Romanttinen tarina olikin 

elokuvassa pääosassa, vaikka kauhun elementit ovatkin läsnä. 

Elokuvan kuvasi Eino Heino, jonka työtä katsojat kiittivät: ”Eino Heinon valokuvaus onkin 

’Linnaisten vihreässä kamarissa’ ensiarvoisen tärkeä tekijä ja sen varassa on esim. koko 

kummitustunnelman luominen. Valokuvaaja on onnistunut siinä varsin hyvin, siitäkin 

huolimatta, että romaanin erikoislaatuista jännitystä ei filmiin ole täysin ehjästi saatu.”211 

Myös Aamulehti kehui kuvaajaa: ”Eino Heinon kamera on tehnyt hyvää jälkeä. 

Kummitustarinan teho perustuu suureksi osaksi taitavaan valokuvaukseen, valojen ja varjojen 

vaikuttavaan vaihteluun.”212 Suomen Sosialidemokraatti oli samalla kannalla: ”kameran 

käsittelyn ansiosta elokuvan jännittävyys ja salaperäisyys kasvaa huomattavasti. Paikoitellen 

salaperäinen tunnelma synnytetään yksinomaa kameran avulla”.213 

”On syntynyt esteettisesti vaikuttava, valokuvauksellisesti salamyhkäisen tuntuinen ja vanhan 

herraskartanoromantiikan kyllästämä elokuva, joka parhaimmillaan tempaa hyvinkin 

mukaansa”, kehui Taiteen Maailma- lehti Linnaisten vihreää kamaria.214 Kiinnostavaa on, 

että artikkelin kirjoittaja vertasi elokuvaa jopa yhdysvaltalaisen kauhuelokuvaohjaaja Alfred 

Hitchcockin töihin:  ”Kummituskamarikohtaukset – vaikkei sentään mikään ’todellinen’ 

kummitus olekaan kysymyksessä – ovat vallan ’omaa luokkaansa’ tuoden suorastaan mieleen 

itsensä Alfred Hitchcockin.”215 Ainakin elokuvamaailmaan perehtyneimmät aikalaiset olivat 

siis hyvin perillä maailman kauhuelokuvista, vaikka kotimaassa niitä ei samassa 

mittakaavassa tuotettu tai nähty. 

Kauhun tematiikka elokuvassa oli Linnaisten vihreässä kamarissa tuotu voimakkaammin 

esiin kuin aikaisemmissa kotimaisissa kauhun elementtejä hyödyntäneissä elokuvissa. Kauhu 

oli tosin vielä tarinaa tukevassa roolissa, eikä kauhu itsessään ollut Linnaisten vihreän 

kamarin tarinan keskiössä. Elokuvan yleisömenestyksen perusteella voidaan päätellä, että 

sota-ajan elokuvayleisö selvästi kaipasi jännittävää, romantiikantäyteistä draamaa paetakseen 

 
209 Ilta-Sanomat 06.02.1945 ”Linnaisten vihreä kamari” sign. L.S.  
210 Helsingin Sanomat 09.02.1945 ” ”Linnaisten vihreä kamari” sign. Ta-vi. 
211 Uusi Suomi 05.02.1945 ”Linnaisten vihreä kamari” sign. S.S.  
212 Aamulehti 11.02.1945 ”Topeliuksen romantiikkaa filminä” sign. O. V-hl. 
213 Suomen Sosialidemokraatti 09.02.1945 ”Linnaisten vihreä kamari” sign. T.A. 
214 Taiteen Maailma 2/1945, ”Suomalainen kummituskamari” Tapio Piha. 
215 Taiteen Maailma 2/1945, ”Suomalainen kummituskamari” Tapio Piha. 



45 
 

arkipäivän kamaluuksia. Linnaisten vihreä kamari oli KAVI:n Elonet-verkkosivun mukaan 

vuoden 1945 suomalaisista elokuvista ylivoimaisesti suosituin esityskertojen perusteella 

laskettuna.216 Katsojat olivat vastaanottavaisempia kauhun elementeille elokuvassa kuin 

aikaisemmin. Yleisesti elokuvaan liittyvästä keskustelusta on huomattavissa selvästi 

kotimaisen elokuvakritiikin syntyminen ja voimistuminen verrattuna 1920-luvun 

elokuvakeskusteluun. Linnaisten vihreä kamari nähtiin taiteellisuudessaan arvostettavana 

”valopilkkuna” elokuvakentällä, joka kriitikoiden mukaan oli alkanut täyttyä ajanviete-

elokuvilla.217 Keskustelun tapa oli muuttunut kantaaottavammaksi ja kritiikki kotimaista 

elokuvaa kohtaan oli muuttunut rohkeammaksi sekä suorasanaisemmaksi.  

Linnaisten vihreään kamariin lehdistössä liitetty kauhuretoriikka keskittyi elokuvassa 

esiintyvään kummitukseen sekä elokuvan salaperäiseen tunnelmaan. Elokuva-Aitassa 

julkaistu mainosartikkeli kertoi elokuvasta populaarille kauhukirjallisuudelle tyypillisin 

sanamuodoin: ”Erään kohtalokkaan vieraan saapuminen Linnaisiin saa vanhan rikoksen 

varjon tihentymään, kummittelemaan vanhan, sokkeloisen kartanon salakäytävillä – 

aavemaisessa ’Vihreässä kamarissa’, kunnes puhdas ja pyyteetön rakkaus laukaisee 

lumouksen.”218 Elokuvamainonta siis hyödynsi tehokkaasti kauhutematiikkaa ja liitti 

kauhulle tyypillistä retoriikkaa Linnaisten vihreään kamariin jo ennen elokuvan julkaisua. 

Kehitys kohti hollywoodilaisittain muodostettua käsitystä tyypillisestä kauhuelokuvasta oli 

alkanut. 

 

 

 

 

 

 

 

 
216 Linnaisten vihreä kamari: Taustaa. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Elonet-palvelu. 
https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_116776. 
217 Suomen Kuvalehti 33, 18.08.1945 ”Suomalaisen elokuvan vararikko” Raoul af Hällström. 
218 Elokuva-aitta 7/1944 ”Vilkaisimme Linnaisten vihreän kamarin piirustussalkuun”. 
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4.2. ”Taianomaista tunnelmaa”: Noita palaa elämään ja Valkoinen peura 

 

1950-luvun alussa ilmestyi kaksi merkittävää kotimaista kauhuelokuvaa. Fennada-Filmi Oy:n 

Noita palaa elämään ja Junior-Filmin Valkoinen peura ilmestyivät molemmat vuonna 1952. 

Niissä molemmissa keskeisessä osassa on noituus. Fennada-Filmi Oy:n Noita palaa elämään 

ilmestyi syksyllä vuonna 1952. Elokuvan ohjasi Roland af Hällström, ja se perustui Mika 

Waltarin näytelmään. Elokuvaa oli suunniteltu kuvattavaksi jo vuonna 1950 Hannu Lemisen 

toimesta, mutta hanke ei toteutunut.219 Kaksi vuotta myöhemmin elokuva kuitenkin valmistui 

uuden ohjaajan ja uusien näyttelijöiden turvin. Se herätti runsaasti keskustelua lehdistössä, ja 

elokuva tuntui jakavan kriitikoita kahteen ryhmään. Toiset pitivät elokuvasta, toiset eivät. 

Esitetyn kritiikin määrä korostuu tämän elokuvan sanomalehtiaineiston kohdalla. On siis 

selvää, että elokuvassa esitettiin jotakin sellaista, mitä ei Suomessa aikaisemmin oltu nähty. 

Noita palaa elämään on monella tapaa harvinainen suomalainen elokuva. Sen juonessa 

liikutaan unen ja todellisuuden välillä. Kauhun teemat nousevat elokuvassa ajoittain 

voimakkaasti esille. Kenties kauhun tematiikkaa kuohuttavampaa aikalaisille oli tosin 

elokuvassa esiintyvä erotiikka. Elokuvasensuuri leikkasikin elokuvasta pois jopa 14 metriä.220 

Elokuvan eroottinen sävy korostui lehdistökeskustelussa, joka arvosteli paikoin jopa 

halveksuvaan sävyyn elokuvan noidan roolissa näytellyttä Mirjam Maneliusta (myöhemmin 

Mirja Mane). Toisaalta taas osa kirjoittajista suorastaan ylisti Manea ja piti elokuvasta sen 

puutteista huolimatta. 

Ohjaajan työn jälki ja elokuvan epäjohdonmukainen juoni saivat osakseen runsaasti 

kritiikkiä. Sanomalehti Uusi Aura kommentoi elokuvaa näin: ”Ohjaaja Roland af Hällström 

on pyrkinyt filmin keinoin täydentämään elokuvan noitamaista tunnelmaa ja siinä hän on 

paikoitellen onnistunutkin esim. kohtauksessa, missä noita viettelee muinaistieteilijän, mutta 

liian paljon on jäänyt aiheetonta juoksentelemista kedolla ja paljon muutakin joka vain 

hidastuttaa elokuvan toimintaa. Henkilöohjauksessa on eräiltä eräiltä osilta täysin 

epäonnistuttu”.221 Elokuvaa arvostelleen Ylioppilaslehden mukaan: ”Perin kuollut on tämä 

 
219 Suomen Elokuva-Arkisto: Noita palaa elämään -esittelyteksti Kari Uusitalon (Hei, rillumarei! 1978) ja muiden 
lähteiden mukaan, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. 
220 Suomen Elokuva-Arkisto: Noita palaa elämään -esittelyteksti Kari Uusitalon (Hei, rillumarei! 1978) ja muiden 
lähteiden mukaan, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. 
221 Uusi Aura 05.10.1952. “Noita palaa elämään”. 
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filmi ja siksi kiusallinen katsoa. Ohjaaja Roland af Hällström ei ole nähnyt noita-aiheessa 

muuta kuin maalla tapahtuvan seikkailun, jonka hän sitten on toteuttanut arkipäiväisin 

vedoin.  Mystillisen fantasian puitteissa tapahtuvaa lähimmäisen seivästämistä ei ole, 

näkemys aiheesta on aivan liian banaali.”222 

Elokuvan juoni nähtiin siis epäjohdonmukaisena ja jopa liian tylsänä. Elokuva-Aitan 

kirjoittaja Valma Kivitie kommentoi, että ohjaustyön ”tuloksena on eräänlainen kaoottinen 

rykelmä, jossa ei ole linjaa.”223 Kansan Lehti taas antoi kritiikin ohella hyvääkin palautetta: 

”ei käsikirjoitus suinkaan liene filmin vahvin puoli. Tästä huolimatta juoni kehittyy tasaisesti 

ja on ajoittain varsin jännittävä sekä sattuvasti huumorilla höystetty.”224 

Elokuvan komedialliset ja kauhuteemaiset ainekset herättivät keskustelua. Noita palaa 

elämään ei asettunut oikein minkään elokuvan alalajin alle, vaan se yhdisteli esimerkiksi 

komedian ja kauhuelokuvan elementtejä erikoisella tavalla, joka hämmensi elokuvayleisöä. 

Ilta-Sanomien journalistin mukaan: ”tarina myös melkoisesti hoippuilee thrillerin ja 

komedian välillä tietämättä, minne kallistua, mutta se ei ole niinkään vaarallista, koska 

kysymyksessä joka tapauksessa on uni ja fantasia”225 Suomen Sosialidemokraatissa taas 

tiivistettiin asia näin suorasanaisesti: ”Aika-ajoin on kyse kauhuelokuvasta, aika ajoin 

komediasta, aika ajoin ei oikein mistään. Sattumanvaraisuutensa ja alinomaa järkkyvän 

tasapainonsa takia ’Noita palaa elämään’ on varmasti omituisimpia ilmiöitä kotimaisen 

elokuvan historiassa.” Sama kirjoittaja jatkaa: ”En voi muuta kuin kummastella, että 

luotettavana ohjaajana pidetty Roland af Hällström on varustanut nimellään tämän sekavan ja 

hapuilevan filmituotteen.”226  

Vaikka Noita palaa elämään ei ollut puhtaasti kauhun alalajiin asettuva elokuva, se pyrki 

luomaan selvää kauhuelokuvamaista tunnelmaa. Tunnelman luomiseksi elokuva käytti 

hyväkseen monia kauhuelokuvan alalajille tyypillisiä tehokeinoja. Noita palaa elämään- 

elokuvassa esiintyivät jo suomalaiselle kauhuelokuvalle perinteiseksi muodostuneet vanhaan 

kartanoon liitetty kirous sekä pahaenteiset kansantarinat. Se kuitenkin lähestyi kauhun 

lajityyppiä uudella tavalla esittämällä kamalaa myrskysäätä, ukkosen jylinää sekä 

säikyttelemällä katsojaa välkkyvillä valoilla ja varjoilla. Nämä seikat huomattiin myös 

 
222 Ylioppilaslehti 10.10.1952 ”Noita palaa elämään”. 
223 Elokuva-Aitta 20/1952 ”Waltaria valkokankaalla”. 
224 Kansan Lehti 07.10.1952 ”Elokuvaohjelmat: Noita palaa elämään” sign. A.L. 
225 Ilta-Sanomat 06.10.1952 “Suomalainen noita ja ulkomaisia sankareita” sign. J-a. N-nen. 
226 Suomen sosialidemokraatti 5.10.1952 “Noita ja tulivuori”. 
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elokuvajournalistien toimesta. Kritiikissään Elokuva-Aitan kirjoittaja Valma Kivitie 

kommentoi elokuvassa esiintyneitä kauhun elementtejä näin: ”Kummitusmaista vaikutelmaa 

tavoitellaan tunnollisesti kaikkia tavanmukaisia keinoja käyttäen. Kolme eukkoa on 

juoruamassa ja pelkäämässä, pari mustiin puettua ukkoa seipäitä heiluttamassa jne. Mutta 

atmosfääri jää syntymättä.”227 Kirjoittajan mainitsemat ”tavanmukaiset keinot” viittasivat 

luultavasti kansainvälisen kauhuelokuvan tyylillisiin piirteisiin, jotka olivat kirjoituksen 

perusteella tulleet tutuiksi myös suomalaisille elokuvajournalisteille. 

Tiukkasanaisen kritiikin lisäksi elokuvasta löydettiin hyvääkin. Noita palaa elämään- 

elokuvan kuvaaja Esko Töyri sai kriitikoilta osakseen paljon kiitosta. ”Ohjaaja- ja 

käsikirjoittaja ovat kuitenkin pyrkineet muuntamaan näytelmän enemmänkin salaperäisyyttä 

uumoilevaksi, hieman fantastiseksi jännitysfilmiksi ja teknillisesti, mm. ennen kaikkea 

erinomaisen hienolta kuvaukseltaan (Esko Töyri) työ onkin ehjää. Kuvissa on hyvinkin 

vahvasti kaikkia niitä tunnelmia, joita ilmeisesti kulloinkin lienee tavoiteltu. Mutta 

ensinnäkin filmin rakenne ei vie siihen, mitä on tarkoitettu.”, mainitsi Helsingin Sanomien 

nimimerkki P.T-vi.228 Satakunnan Kansa -lehden nimimerkki Camera kehui myös Töyriä: 

”Esko Töyrin kuvaus on hyvää tasoa ja hänellä on melkoinen osuus siihen, että paikoitellen 

syntyy hyvinkin tehokasta tunnelmaa.”229 Elokuvan kuvaajalla oli keskustelun perusteella 

katsojien näkökulmasta suuri merkitys elokuvan jännityksen ja kauhutunnelman luomisessa. 

Ilta-Sanomien nimimerkki J-a N-nen jatkoi muiden kriitikoiden linjalla kehuessaan kuvaajaa: 

”Unenomaista liikettä, harsomaista keveyttä ja rytmiä on enimmin suolla otetuissa 

kohtauksissa, joissa myös Esko Töyrin kameratyö on varsin onnistunutta. Muutenkin hänen 

kuvauksensa on taiteellisesti antoisinta koko elokuvassa (vaikka lähikuvat puuttuvatkin 

kokonaan).”230 Samassa artikkelissa kirjoittaja kommentoi pääosaa esittänyttä Mirja Manea: 

”Noidan vaikeassa osassa nähdään nuori Mirja Mane, ensikertalainen elokuvassa. Tehtävä on 

hänelle ylivoimainen, mutta paikoitellen hänessä sentään on jotakin aidosti säihkyvää ja 

hehkuvaa.”231 Mirja Manea koskevassa kiivaassa lehdistökeskustelussa on havaittavissa kaksi 

erilaista mielipidettä. Lehdistössä Manen näyttelijänsuorituksesta joko pidettiin tai sitten 

häntä kritisoitiin kovin sanoin. 

 
227 Elokuva-Aitta 20/1952 ”Waltaria valkokankaalla” sign. Valma Kivitie. 
228 Helsingin Sanomat 05.10.1952 “Viikon filmejä: Noita palaa elämään”. 
229 Satakunnan Kansa 07.10.1952. 
230 Ilta-Sanomat 06.10.1952 “Suomalainen noita ja ulkomaisia sankareita” sign. J-a. N-nen. 
231 Ilta-Sanomat 06.10.1952 ”Suomalainen noita ja ulkomaisia sankareita” sign. J-a. N-nen. 
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Manea puolustavat elokuvajournalistit tunnustivat noidan osan olleen vaikea esitettävä. Turun 

Sanomat esitti myötätuntoa Manea kohtaan: ”Päähenkilö, nuori ensikertalainen Mirja Mane 

tekee noidastaan paremman kuin odottaisikaan. Hän on salamyhkäinen, vuorotellen säikkyvä 

ja ilkamoiva. Vavahduttavaa demonisuutta hän ei kyllä olemukseensa saa juuri nimeksikään, 

mutta pitäisi ollakin näyttelijänä vallan erikoista luokkaa, jos pystyisi siihen heti 

pikkutyttökaudesta päästyään.”232 Myös Hufvudstadsbladet näki Manen roolisuorituksen 

onnistuneena: ”’Noita palaa elämään’- elokuvassa on kuitenkin yksi todellinen maaginen 

elementti ja se on noita itse.”233 Mane ensi kertaa elokuvan pääroolissa esiintyvänä sai 

osakseen myös paljon kritiikkiä, johtuen suureksi osaksi elokuvan eroottisesta vireestä ja 

siitä, että hän esiintyi elokuvassa alasti. Vaikka sensuuri leikkasi elokuvasta pois eroottisesti 

latautuneimman kohtauksen repliikkeineen234, siihen jätettiin runsaasti alastomuutta ja 

suutelukohtauksia. Elokuva-Aitan Noita palaa elämään-elokuvaa käsittelevän artikkelin 

otsikko: ”Tyttö, joka ei suostu pitämään vaatteita yllään”235 kertoo mielestäni paljon siitä, 

kuinka miesvaltainen elokuva-ala suhtautui nuoreen Mirja Maneen ja tämän rooliin.  

Manea nimiteltiin tytöksi ja tämän ulkonäköä arvosteltiin monissa lehdissä. Arvatenkin suuri 

osa ajan elokuvajournalisteista oli miehiä, jotka eivät välttämättä kiinnittäneet huomiota 

Manen kykyyn näytellä, vaan kommentoivat hänen fyysistä ulkonäköään. Uutisaitan artikkeli 

kieli epäarvostuksesta Manea kohtaan, vaikka se eritteleekin yleisön suhtautumisen 

kaksijakoisuutta: ”Noita-parka sai varsinkin Helsingissä kovin viileän vastaanoton. 

Tampereella se sensijaan kehuttiin oikein kotimaisen elokuvan hyvänä näytteenä. Kuten itse 

noita Maneakin harvinaisen onnistuneena ensikertalaisena, suurena lupauksena. Helsingissä 

tyttö taas leimattiin jossakin lehdessä vallan ’syöjätärmäiseksi’. Eikä hän kuulu juuri 

yleisönkään keskuudessa synnyttäneen mitään ’noitakuumetta’. Karvaita ovat näin olleet 

tämän pienen turkulaisen näyttelijättären päivät ’Noidan’ premiäärin jälkeen (itkemään 

kerrotaan tytön itsekin menneen filminsä ensi kerran nähtyään)”236 Artikkelin kirjoittaja, 

nimimerkki Kinoveeva jatkoi: ”Harva uusi tähti on muuten ensimmäisessä osassaan 

joutunutkin niin monipuolisen tarkastelun kohteeksi kuin juuri tämä Mane. Kullakin on vähän 

 
232 Turun Sanomat 10.10.1952 “Noita palaa elämään” sign. H.V. 
233 alkuperäinen teksti: ”Noita palaa elämään” har emellertid ett verkligt magiskt element och det är häxan 
själv.” Hufvudstadsbladet 05.10.192 “Häxan går igen”. 
234 Suomen Elokuva-Arkisto: Noita palaa elämään -esittelyteksti Kari Uusitalon (Hei, rillumarei! 1978) ja muiden 
lähteiden mukaan. 
235 Elokuva-Aitta 14/1952. 
236 Uutisaitta 18‒19/1952. 
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oma käsitys ’noidastaan’, tämän rinnanympärys- ja muista vartalonmitoista kuten myös 

liikunnoista ja ilmeistä sekä ennen kaikkea ’noitakaliiberista’”.237  

Elokuva-Aittaan kirjoittanut nimimerkki elokuvien ystävä kritisoi myös Noita palaa elämään 

-elokuvan lukuisia eroottisesti latautuneita kohtauksia: ”Entä nuo hekumalliset 

rakkauskohtaukset vuorotellen jokaisen miehen kanssa. Sekin olisi noidan varjolla mennyt, 

mutta nyt sitä annettiin liikaa, kun Hillevi Lagerstam ja Helge Herala sillä samalla vielä 

lisäksi laitettiin intohimoiseen rakkauskohtauksen, olin kurkkuani myöten täynnä.”238 

Maneen kohdistuva kritiikki on kantaaottavaa ja kertoo siitä, että ajan konservatiivisessa 

yhteiskunnassa kaikki eivät vielä olleet valmiita näin radikaaliin tapaan esittää vaarallista ja 

vapaata naista. Elokuvan yleisömenestys jäi keskinkertaiseksi.239 

Vapaan ja vaarallisen naiseuden teema toistuu Valkoinen Peura -elokuvassa, joka on 

viimeinen tässä tutkimuksessa käsittelemäni elokuva. Valkoinen Peura ilmestyi 

olympialaisten aikaan vuonna 1952, eli itse asiassa muutamaa kuukautta aikaisemmin kuin 

Noita palaa elämään. Käsittelen kuitenkin Valkoista peuraa tutkimuksessani viimeiseksi, 

sillä elokuvan ympärillä käyty keskustelu on mielestäni oivallinen ympäristö päättää 

kauhuelokuvakeskustelua tarkasteleva tutkimukseni.  

Valkoisen peuran ohjasi, kuvasi ja leikkasi Erik Blomberg. Hän käsikirjoitti sen yhteistyössä 

puolisonsa Mirjami Kuosmasen kanssa, joka oli itse keksinyt elokuvan alkuperäisen idean. 

Valkoinen peura onkin tutkimukseni elokuvista ainoa, joka ei perustu johonkin 

alkuperäisteokseen, eli jo olemassa olleeseen näytelmään tai kirjallisuuden teokseen. 

Valkoinen peura käsitteli kauhun elementtejä voimakkaammin ja vakavammalla otteella kuin 

samana vuonna ilmestynyt Noita palaa elämään. Elokuvassa Mirjami Kuosmasen esittämä 

päähenkilö Pirita muuttuu öiseen aikaan miehiä tappavaksi noitapeuraksi. Elokuvan 

kauhuteema pohjautuu pitkälti Lapin alkuperäisasukkaisiin sekä alueen kansanperinteeseen 

liitettyyn mystiikkaan.  

Ohjaaja Blomberg avasi Elokuva-Aitalle antamassaan haastattelussa niitä seikkoja, jotka ovat 

luultavasti vaikuttaneet siihen, miten saamelaiset Valkoisessa peurassa esitetään. Vaikka 

Blomberg mainitsi haastattelussa pohjanneensa elokuvan Arne Runebergin noituutta 

 
237 Uutisaitta 18‒19/1952. 
238 Elokuva-Aitta 23/1952 “Katselemme- tuumailemme: Noidan paluu ja vähän muutakin kotimaista” sign. 
Elokuvien ystävä. 
239 Noita palaa elämään: Taustaa. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Elonet-palvelu. 
https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_123239?imgid=8. 
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käsittelevään väitöskirjaan eli tieteelliseen tutkimukseen, hän antoi haastattelussa värittyneen 

kuvan Lapin alueen alkuperäisasukkaista. Ohjaaja Blombergin mukaan: ”Lapin noidat ovat 

kuuluisia. Suomen puolella noituutta ei enää harjoiteta, kansa on valistunutta, seurataan 

sanomalehtiä, ollaan selvillä politiikastakin.” Blomberg jatkoi: ”Mutta Norjan puolella on 

vielä olemassa sangen pimeitä kulmia. Tiedetään, että Lapissa vielä viime vuonna keväänä on 

syötetty toisille ihmisille salaa ruumiinmyrkkyä”.  

Hänen haastattelussa elokuvalleen antamansa taustoitus jatkui: ”Ruumiinmyrkyn syöttäminen 

tapahtuu useimmiten pidoissa, joissa on paljon kansaa koolla. Ne ovat usein hurjia orgioita. 

Ruumiinmyrkkyä nauttinut voi tulla hulluksi tai kuolla. Olen itse nähnyt lappalaismiehen 

juovan poron kurkusta lämmintä verta.”240 Tämä ennen elokuvan ilmestymistä annettu 

haastattelu kertoo siitä, kuinka elokuvan tekijät tässä tapauksessa eksotisoivat saamelaisia, ja 

pitivät heitä primitiivisinä ja kehittymättöminä, jopa raakalaismaisina. Tämä oli tapa 

toiseuttaa, eli luoda ero suomalaisten ja elokuvan draamallisena aineksena esiintyvien 

alkuperäisasukkaiden välille. Toiseuttaminen toimii Valkoisessa peurassa eräänä kauhun 

aineksena, kun saamelaisista241 luodaan tarkoituksella valtaväestöstä poikkeava, jopa 

pelottava kuva. 

Kun elokuvantekijän tavoitteena on eksotisoida ja mystifioida elokuvansa kohteena olevaa 

kansaa, hän myös vaikuttaa elokuvan kautta katsojan mielikuviin. Valkoinen peura vaikutti 

katsojiensa Lappi-kuvaan voimakkaasti. Mystifioidun Lappi-kuvan leviämiseen vaikutti 

erityisesti Valkoisen peuran myöhemmin saama suosio ulkomailla. Se on edelleen yksi 

kansainvälisesti tunnetuimmista suomalaisista elokuvista.242 Elokuvan julkaisun aikaan, 

johon oma tutkimukseni ajallisesti rajoittuu, lehdistössä keskusteltiin elokuvan Lappi-

tematiikasta osana kauhun elementtejä.  

Kriitikot kokivat Lapin maisemien sopivan oivallisesti kauhuteemaisen elokuvan 

näyttämöksi, kuten Uusi Suomi -lehden nimimerkki I.K. kirjoitti: ”Tuskin koskaan 

aikaisemmin on suomalaisessa elokuvassa villi, kesytön luonto, kansan taikausko, tarun ja 

todellisuuden välisen rajan epämääräisyys saanut niin elävää tulkintaa kuin tässä Lapin 

vanhoihin kansantaruihin perustuvassa tarinassa.” 243 Keskisuomalaisen mukaan Lappi oli 

 
240 Elokuva-Aitta 1/1951 ”Noituuden taikakehä on Erik Blombergin ja Mirjami Kuosmasen uuden filmin 
taustana”. Sign. VIE. 
241 Erityisesti Tsalkku-Nillan hahmo ja Pirita, ks. liitteet. 
242 Suomen elokuva-arkisto esittelyteksti. Valkoinen peura, Sakari Toiviainen. Kansallinen audiovisuaalinen 
instituutti. 
243 Uusi Suomi 27.07.1952 ”Elokuvat” sign. I.K. 
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”kotoisen eksotiikkamme luvattu maa”, ja että: ”Lapin tarustoista poimittu aihe oli tulkittu 

niin vetoavasti, että katsoja varauksettomasti ja myötäeläen seuraa draaman johdonmukaista 

kehitystä loppuun asti.”244 Helsingin Sanomien Viikon filmejä- palstalla kirjoitettiin, että: 

”Lapin luonto ja sen omalaatuisuus tulee esiin niissä, ja Einar Englundin 

voimakastunnelmaisen musiikin kannattelemana, omituisen suggeroivasti ja mystillisenä”245 

Elokuvan musiikki saikin erityisesti kiitosta lehdistössä. Katsojat kokivat sen nostattavan 

elokuvan tunnelmaa ja vaikuttavuutta. ”Loppujen lopuksi elokuvan omalaatuinen tunnelma – 

se on todellakin pystytty luomaan – perustuu kuitenkin pääasiassa Einar Englundin väkevään, 

erinomaisesti sävellettyyn musiikkiin,” kerrottiin Savon Sanomissa.246 Myös Uusi Suomi 

kirjoitti arvostavasti elokuvamusiikista Valkoisessa Peurassa: ”ei voi olla korostamatta sitä 

merkitystä, joka hänen musiikillaan on noitamaisen lumouksen luomisessa ja säilyttämisessä. 

Jo pelinavaus on virkistävän erikoinen: rumpujen säestämä naisääni laulaa ”modernia” 

joikua, ja tapahtumat liukuvat ohi mykin repliikein.”247 

Viikkoa aikaisemmin samassa lehdessä ilmestyneessä musiikkiarvostelussa nimimerkki N:n 

mukaan oli ”erinomaisen suggestiivinen, nuoren sinfonikkomme Einar Englundin valloittava 

musiikki. Harvoin on vakava elokuvamusiikki meikäläisissä filmeissä tehnyt niin valtavaa 

vaikutusta. Prologista alkaen – kasvaa jännitys musiikissa hetki hetkeltä. Väliin saavuttaa 

sävelkieli, joka tässä filmissä on miltei 100 %, aivan piinallisen tehon”. Artikkelissa 

mainittiin myös elokuvassa käytetyt äänitehosteet, joiden tarkoituksena oli lisätä pelottavaa 

tunnelmaa: ”Myöskin kuunhoukutukset, sipinät ja säpinät ovat niin aitoja, pakanallisen 

pahoja, että selkäpiitä karmii.”248 Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun suomalaisen 

kauhuelokuvan musiikki nostetaan keskustelussa toistuvasti ylistävään sävyyn esille. 

Valkoisen peuran musiikki onkin elokuvassa erityisen leimallisena aineksena kauhun 

tunteiden nostattamisessa. Musiikki jatkuu läpi elokuvan, ja kauhun elementit eivät ole vain 

hetkittäisiä kohtauksia, vaan ne ovat olennainen osa elokuvaa. Valkoisessa peurassa kauhu 

on läsnä lähes koko ajan. 

Elokuvan yleinen vastaanotto oli sen julkaisuvuonna pienestä kritiikistä huolimatta yleisesti 

katsoen hyvä. Lehdistön kirjoituksista käy ilmi, että Valkoista peuraa pidettiin taideteoksena, 

 
244 Keskisuomalainen 10.10.1952 ”Valkoinen peura” sign. P t a. 
245 Helsingin Sanomat 27.07.1952 ”Viikon filmejä” sign. P ta-vi. 
246 Savon Sanomat 12.08.1952 ”Valkoinen peura” sign.  I. H-a. 
247 Uusi Suomi 27.07.1952 ”Elokuvat” sign. I.K. 
248 Uusi Suomi 19.07.1952 ”Valkean peuran filmimusiikki” sign. N. 
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aivan kuten ohjaaja Blomberg oli tarkoittanutkin.249 Keskisuomalaisen mukaan elokuvan 

”yhteydessä todella liikutaan elokuvataiteen parissa”.250 Suomen Kuvalehti oli samoilla 

linjoilla: ”[Valkoinen peura] on varmaankin aidointa, pelkistetyintä elokuvataidetta, mitä 

kotimainen tuotanto on tähän mennessä kyennyt luomaan.”251 Yleensä kriittistä linjaa 

seuranneen Ylioppilaslehden mukaan Valkoinen peura oli ”suomalaisen elokuvan uskomaton 

tuote, tekijöilleen kunniakas saavutus.”252 Myös Viikko-Sanomien mukaan se oli ”viime 

aikojen kotimaisen elokuvan taiteellisin saavutus”, ja silti ”sen dramaattinen lujuus tekee siitä 

myös yleisön elokuvan.”253 Suomen Sosialidemokraatti vertasi elokuvaa jopa 

kansainvälisesti: ”Valokuvauksellisesti ja musiikillisesti ainoastaan harvat ulkomaiset 

elokuvat kykenevät vetämään vertoja ’Valkoiselle peuralle’”.254 Oli suhteellisen harvinaista, 

että yleensä ankarat kotimaiset kriitikot antoivat elokuville näinkin avokätisen positiivista 

palautetta.  

Taiteellisuuteen pyrkivä elokuva saattoi lehdistössä saada ankaraakin kritiikkiä osakseen. 

Keskustelun sävystä voi päätellä, että Valkoinen peura oli kriitikoiden mielestä uudenlainen, 

jopa virkistävä taide-elokuva aikakauden romanttisten komedioiden ja tyypillisempien 

Suomi-elokuvien joukossa. Mielenkiintoista on myös se, ettei Mirjami Kuosmanen saanut 

roolisuorituksestaan osakseen samanlaista arvostelua kuin Mirja Mane, vaikka myös 

Valkoisessa peurassa on useita viittauksia erotiikkaan ja seksuaalisesti kahlitsemattomaan 

naiseen. 

 

 

 

 

 

 
249 ”Kysymyksessä ei ole suinkaan dokumenttaarinen filmi, vaan puhtaasti taidefilmi” Blombergin haastattelu, 
Elokuva-Aitta 1/1951 ”Noituuden taikakehä” sign. VIE. 
250 Keskisuomalainen 10.10.1952 ”Valkoinen peura” sign. P. t-a. 
251 Suomen Kuvalehti 02.09.1952 ”Elokuvakatsaus” sign. Camera. 
252 Ylioppilaslehti 01.08.1952 ”Filmin tiellä” sign. Akar. 
253 Viikko-Sanomat 27.07.1952 ”Elokuvakatsaus” sign. M.S. 
254 Suomen Sosialidemokraatti 27.07.1952 ”Viikon filmejä: Valkoinen peura”. 
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4.3. ”Ihan selkäpiitä karmii”: Keskustelutavan muutos 1950-luvun alussa 

 

Valkoisen peuran kohdalla on selvästi huomattavissa puhetavan muutos kotimaisesta 

kauhuelokuvasta puhuttaessa. Sitä verrattiin Elokuva-Aitan kirjoittajan Valma Kivitien 

toimesta toisaalta yhdysvaltalaiseen kauhuklassikkoon, ja toisaalta kotimaisen 

kauhukirjallisuuden teokseen: ”Valkoisen peuran tarina tuo mieleen sekä toisaalta Jekyllin ja 

Hyden tarinan, että toisaalta Aino Kallaksen kansanuskomukseen perustuvan 

Sudenmorsiamen, jossa niinikään eläimeksi muuntautuva, noituuden taikavoiman omaava 

vaimo saa surmansa miehensä luodista. Mutta siitä huolimatta ’Valkoinen peura’ on 

itsenäinen, ihmissielun merkillisiin kuiluihin ja salattuihin mystillisiin kurimuksiin pohjaava 

tarina.”255  

Tämä kertoo siitä, että ajan elokuvajournalistit olivat tutustuneet ulkomaisiin kauhuelokuviin, 

ja he löysivät kotimaisesta kauhuelokuvasta jotakin vertailukelpoista. Valkoisen peuran 

kauhun tematiikka on tarkastelemistani elokuvista temaattisesti lähimpänä sitä, mitä 

esimerkiksi Yhdysvalloissa oli kauhuelokuvan alalajin saralla tehty. Siellä oli 1950-luvulle 

tultaessa jo 1930-luvulta saakka jatkunut vahva perinne hirviöelokuvien tekemisessä. 

Valkoisessa peurassa esiintyvät tyylilliset seikat ovat modernin kauhuelokuvan alalajille 

tyypillisiä, joskin hillitympiä. Elokuvassa esiintyvät tyylilliset seikat, kuten täysikuun 

aiheuttama muodonmuutos ihmisestä eläimeksi, päähenkilön verenhimoisuus ja noidan pahat 

voimat ovat myöhempien vuosikymmenten aikana vakinaistuneet kauhuelokuvan tyypillisiksi 

tyylikeinoiksi.  

Suomalaisessa kauhuelokuvaa käsittelevässä keskustelussa tapahtui 1940-ja 1950‒lukujen 

vaihteessa muutos. Keskusteluun tuli mukaan uutta sanastoa, jolla kauhun elementteihin 

viitattiin. Elokuvissa esitetyt, vaikkakin kansainvälisiä kauhuelokuvan edustajia hillitymmät, 

kauhun elementit tunnistettiin nyt nimenomaan kauhun alalajiin kuuluvaksi. Aikalaiset 

huomioivat nämä kauhuelokuvan tyylipiirteet, vaikka suomalainen elokuva saattoikin sisältää 

myös muille elokuvan alalajeille tyypillisiä piirteitä.  

Valkoista peuraa koskevassa keskustelussa esiintyy mielenkiintoista kauhun elementtejä 

kuvailevaa termistöä. Thrilleri-sana ilmestyy lehdistökeskusteluun. Nykykäsitykseen trilleri- 

 
255 Elokuva-Aitta 16/1952 ”Valkoisen peuran ennätys” sign. Valma Kivitie. 
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alalajin elokuvasta Valkoinen peura ei oikein sovellu, mutta tulkintani mukaan thrilleri-

sanalla tarkoitettiin kotimaista kauhuelokuvaa käsittelevässä keskustelussa elokuvan 

jännittävyyttä, jopa järkyttävyyttä. ”Siitä tulee thrilleri” kommentoi tuotannonjohtaja Aarne 

Tarkas Valkoista peuraa elokuvan kuvausvaiheessa.256 On mielenkiintoista huomata, että 

thrilleri-sanaa käytettiin kuvaamaan myös Noita palaa elämään-elokuvaa.257 

Elokuva-Aitan artikkelissa luotiin lukijakunnalle odotuksia Valkoisesta peurasta näin: ”aihe 

liikkuu mystillisillä aloilla primitiivisten uskomusten parissa. Tulos voi olla niin jännittävä, 

että ihan selkäpiitä karmii”258. Uusi termi ”selkäpiin karmiminen” toistuu myöhemmin myös 

Uuden Suomen Valkoista peuraa koskevassa elokuvamusiikkiarvostelussa.259 Noita palaa 

elämään-elokuvan lehdistökirjoituksissa mainitaan termi ”kauhu” ensimmäisiä kertoja 

puhuttaessa suomalaisesta elokuvasta, kun Helsingin Sanomissa kommentoitiin Noita palaa 

elämään-elokuvan musiikkia: ”Musiikki (Tapio ilomäki) pyrkii erittäin vahvoin tehosteluin 

luomaan samoja kauhu- ja jännitystunnelmia”260  

Tätä ennen ei kotimaisesta kauhuelokuvasta puhuttaessa ollut käytetty näin voimakkaita 

ilmaisuja. Eräs seikka, joka erityisesti Valkoista peuraa koskevissa kirjoituksissa toistui, oli 

elokuvan mystiseen tai taianomaiseen tunnelmaan viittaaminen. Uuden Suomen elokuva-

arvostelu Valkoisesta peurasta korosti sen ”taianomaista tunnelmaa.”261 Savon Sanomien 

kirjoituksissa taas elokuvan tunnelmaa kuvailtiin omalaatuiseksi.262 Helsingin Sanomien 

artikkelissa puhuttiin Lapin luonnon esiintulosta elokuvamusiikin ansiosta ”omituisen 

suggeroivasti ja mystillisenä”.263 Suomen Sosialidemokraatti esitti kritiikkiä siitä, ettei 

Valkoinen peura onnistunut täysin menemään kirjoittajan toivomaan ”oikeaan traagillis-

maagilliseen suuntaan”.264 Lapin ja siihen liitetyn kansantaruston taianomaisuus esiintyy 

Valkoista peuraa koskevassa keskustelussa korostetun paljon. Katsojat tunnistivat yhteyden 

suomalaiseen uskomustarinaperinteeseen, ja tämä yhteys toimi katsojan mielikuvitusta 

nostattavana, pelottavana elementtinä. 

 
256 Kinolehti 3/1952 ”Hiljaisuus- kamerat -kuvaus!” sign. Helena. 
257 Ilta-Sanomat 06.10.1952 “Suomalainen noita ja ulkomaisia sankareita” sign. J-a. N-nen. 
258 Elokuva-Aitta 10/1952 ”Noidan rakkautta lapin tuntureilla”.  
259 Uusi Suomi 19.07.1952 ”Valkean peuran filmimusiikki” sign. N. 
260 Helsingin Sanomat 05.10.1952 ”Viikon filmejä” sign. P.T-vi. 
261 Uusi Suomi 27.07.1952 ”Elokuvat” sign. I.K. 
262 Savon Sanomat 12.08.1952 ”Valkoinen peura” sign. I. H-a. 
263 Helsingin Sanomat 27.07.1952 ”Viikon filmejä” P. Ta-vi. 
264 Suomen Sosialidemokraatti 27.07.1952 ”Viikon filmejä: Valkoinen peura”. 
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Kauhun suggestiivisuus tai viitteellisyys nousee mielenkiintoisesti esiin ajan 

lehdistökeskustelussa. Uusi Suomi esimerkiksi mainitsi Valkoisen peuran ”suggestiivisen 

jännityksen, joka ei kerran noustuaan pääse herpaantumaan.”265 Suggestiivisuus-sanan 

ilmestyminen elokuvajournalistien sanavarastoon kertoo kotimaisen kauhuelokuvakäsityksen 

muototutumisesta. Katsojat olivat siis huomanneet, että suomalaisessa kauhuelokuvassa 

liikuttiin usein viitteellisesti luodun kauhun ilmapiirin parissa. Suomalaisissa elokuvissa 

kammottavia kohtauksia esitettiin harvoin liian suoranaisesti tai varsinaisessa 

säikytystarkoituksessa. Tämä johtui mitä luultavimmin tiukoista elokuvasensuurin 

säännöksistä, jotka vaikuttivat vielä 1950-luvun alussa. Tapa puhua kauhusta lehdistössä oli 

muuttunut 1950-luvun alkuun tultaessa. Kauhun alalaji tunnistettiin, ja siitä puhuttiin 

monipuolista sanavarastoa käyttäen. Seuraavassa kappaleessa kokoan suomalaiselle 

varhaiselle kauhuelokuvalle tyypillisiä piirteitä. 

 

4.4. Suomalaisen kauhuelokuvan tyypilliset piirteet 

 

Elokuvahistorioitsija Kari Uusitalon mukaan varhaisten suomalaisten elokuvaohjaajien ote 

”on kärsinyt kuvallisen fantasian köyhyydestä”.266 Itse en ole asiasta lainkaan samaa mieltä, 

varsinkaan silloin, kun kyseessä ovat varhaiset suomalaiset kauhuelokuvat. Suomalainen 

kauhuelokuva itsessään on alusta saakka eronnut perinteisestä, hollywoodilaisen mallin 

mukaan muodostetusta nykykäsityksestämme kauhuelokuvaan liittyen.  

Suomalaisessa varhaisessa kauhuelokuvassa jännityksen luomiseksi on käytetty 

hienovaraisempia elementtejä. Kuten tutkimuksessa on aikaisemmin tullut esille, oli 

viitteellisyys ja kauhun hillitty esittäminen hyvin tyypillistä varhaisille suomalaisille 

kauhuelokuville. Kauhua esitettiin symboliikan avulla, epäsuorasti. Usein suomalaisissa 

varhaisissa kauhuelokuvissa oli läsnä tietynlainen ”pahan aavistus” tai huonoa ennustava 

synkkä pohjavire, josta elokuvissa esiintyvät suoremmat kauhulliset kohtaukset ammensivat 

pelottavaa tunnelmaa. 

Varhaisissa suomalaisissa kauhuelokuvissa toistuvat tietyt teemat, joita voidaan pitää 

alalajille tyypillisinä. Ensinnäkin kaikki paitsi viimeinen tässä tutkimuksessa käsittelemäni 

 
265 Uusi Suomi 27.07.1952 ”Elokuvat” sign. I.K.  
266 Uusitalo 1965, 191. 
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elokuvat perustuvat johonkin alkuperäisteokseen. Toisin sanoen niitä ei ole tehty pelkän 

elokuvakäsikirjoituksen pohjalta. Jo 1920-luvulla suosituksi tulleen ”kansallisen elokuvan” 

tyypilliseen kuvastoon kuuluivat omintakeisesti maaseutu, heinäpellot, romantiikka ja 

komiikka.  

Kauhuelokuva tai kauhun elementtejä käyttävä elokuva on hieman poikennut tästä 

suomalaisen elokuvateollisuuden valtavirrasta ja sen tyypillisistä piirteistä. Jo varhaisimmissa 

kauhuelokuviksi tunnistetuissa pitkissä elokuvissamme, kuten Rautakylän vanhassa 

paroonissa, Meren kasvojen edessä tai Noidan kiroissa oli huomattavissa selvä pyrkimys 

tehdä kotimaisen elokuvan kentällä jotakin uutta. Rautakylän vanha parooni oli Suomessa 

luultavasti ensimmäinen kartanomiljööseen sijoittunut historiallinen pukudraama. Elokuvan 

olennaisena osana oli visuaalinen ja tarinallinen synkkyys ja siinä esiintyi jo kauhuelokuville 

myöhemmin ominaisiksi muodostuneita elementtejä, kuten susien takaa-ajokohtaus pimeässä 

talviyössä, tai pimeän kartanon käytävillä liikuskelu kynttilän valossa. 

Teuvo Puron ohjaamat kauhun elementtejä sisältäneet elokuvat tarjosivat myös jotakin uutta 

suomalaisella elokuvakentällä. Meren kasvojen edessä sijoittui saaristoon, jossa kotimainen 

elokuva ei aikaisemmin juuri ollut käynyt. Se myös pyrki valokuvauksen keinoin lisäämään 

tarinan draamallista vaikuttavuutta. Noidan kirot taas sisälsi monta epäkonventionaalista 

elementtiä alkaen esimerkiksi elokuvan näyttelijöiden mielikuvituksellisesta 

maskeerauksesta, erityisesti elokuvan pikku piruhahmosta267. Elokuvassa esiintyvä Lapin 

alkuperäisasukkaiden toiseuttaminen tulisi toistumaan myöhemmissä kotimaisissa 

kauhuelokuvissa. Myös elokuvassa esiintynyt raiskauskohtaus oli 1920-luvulla suomalaisissa 

elokuvissa epätavallista. 

1940-luvun puolivälissä ilmestynyt Linnaisten vihreä kamari oli vielä kauhun sävyiltään 

hillitty, mutta siinä oli poikkeavaa niin sanottu kummittelukohtaus. Siinä esitettiin kartanossa 

esiintyvä ”kummitus” varsin klassisella tavalla. Kohtaus on mielestäni ensimmäinen, jossa 

suomalainen elokuva tarkoituksella pyrkii herättämään yliluonnollisen kauhun keinoin 

voimakasta pelon tunnetta katsojassaan, vaikka kummitus myöhemmin paljastuisikin 

vaarattomaksi ihmiseksi. Linnaisten vihreän kamarin miljöö ja kulissit jatkoivat Rautakylän 

vanhan paroonin asettamalla synkän romanttisen kauhukuvaston linjalla.  

 
267 Ks. liitteet. 
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1950-luvun alun elokuvat Noita palaa elämään ja Valkoinen peura taas molemmat 

ammensivat jo tutuksi tulleesta noita-aihepiiristä. Noita palaa elämään-elokuvassa liikutaan 

kartanomiljöössä, vaikka itse noituus elokuvassa onkin kauhun lähteenä. Noita palaa 

elämään oli Suomessa uraauurtava elokuva, joka kohtasi runsaasti vastustusta yhdistelemällä 

eroottisia ja pelottavia elementtejä keskenään. Valkoinen peura -elokuvassa taas siirryttiin 

takaisin Lappiin ja saamelaisten shamaanien eksotisointiin. Valkoinen peura oli ensimmäisiä 

fantasiaa hyödyntäneitä suomalaisia elokuvia. Elokuvan ”sadunomainen viritys” oli siis tuona 

aikana harvinaista kotimaisissa elokuvissa.268  

Noitien pahuus ja heidän aiheuttamansa kiroukset ovat selvästi puhutelleet suomalaisia 

elokuvaohjaajia, sillä tässä tutkimuksessa käyttämistäni kuudesta elokuvasta kolme käsittelee 

noituutta. Suomalaiselle varhaiselle kauhuelokuvalle tyypillinen pelon lähde vaikuttaa 

erityisesti olevan saamelaisnoidat sekä heidän langettamansa kiroukset. Mielenkiintoista 

kyllä, myös näissä kolmessa noitaelokuvassa naiset ovat tärkeässä roolissa. Ensimmäisessä 

suomalaisessa noitaelokuvassa, Noidan kiroissa, toisena päähenkilönä oleva Selma saa ylleen 

noidan kirouksen ja joutuu kokemaan pahoja asioita. Vuonna 1952 ilmestyneessä Valkoinen 

peura- elokuvassa taas päähenkilönä on nainen, joka pieleen menneen taian voimasta 

muuttuu kuutamolla miehiä surmaavaksi poroksi. Vuonna 1952 ilmestyneessä Noita palaa 

elämään- elokuvassa päähenkilö Birgit esiintyy vaarallisena noitana, joka langettaa hänen 

ympärillään olevat miehet pauloihinsa. Seksuaalisesti aktiivinen, miesten hallitsemattomissa 

oleva nainen esiintyi pelon aiheuttajana molemmissa vuoden 1952 noitaelokuvissa. 

Noitaelokuviin liittyi oleellisesti myös Lappi sekä alueesta luotu mystifioitu kuva. 

Noitaelokuvat pyrkivät esittämään noidat sekä saamelaiset eksoottisina, pelottavan erilaisina 

kuin valtaväestö. Elokuvissa esitetty Lappi-kuva olikin kuvitteellinen, kauhun elementtejä 

silmällä pitäen luotu konstruktio.  

Varhaisten suomalaisten kauhuelokuvien aiheissa on huomattavissa selviä yhteyksiä 

kansanperinteeseen sekä kauhukirjallisuuteen. Suomalaisessa kauhukertomustraditiossa 

esiintyi monia samoja elementtejä kuin varhaisissa kauhuelokuvissa. Uskomustarinoiden 

parista löytyy yhteyksiä kauhuelokuviin niin visuaalisesti kuin dramaturgisestikin katsottuna. 

Uskomustarinoissa esiintyvät kummitukset, pirut sekä noidat ovat olennainen osa myös 

varhaisen kauhuelokuvan kuvastossa.  

 
268 Suomen elokuva-arkisto esittelyteksti. Valkoinen peura, Sakari Toiviainen. 



59 
 

Lähes kaikissa tutkimissani varhaisissa suomalaisissa kauhuelokuvissa esiintyy vanha kirous, 

joka alkaa vaikuttaa elokuvan henkilöhahmojen elämään, ja joka myös ratkeaa elokuvan 

lopussa. Kuten uskomustarinat, nämä varhaiset kauhuelokuvatkin sisältävät usein suoran 

loppuratkaisun. Varhaisissa suomalaisissa kauhuelokuvissa elokuvan loppu on yleensä 

onnellinen. Lähes ainoan poikkeuksen tähän tekee Valkoinen peura epäkonventionaalisen 

surullisella lopullaan. Kauhukirjallisuudesta elokuviin siirtyi aihepiirin lisäksi myös muuta 

ainesta, ja esimerkiksi kannanotot yhteiskuntaluokkien välisiin epätasapainoihin liittyen 

esiintyivät jo Topeliuksen kauhuromanttisissa teksteissä. 

Varhaisten kauhuelokuvien tyypillisinä miljöinä esiintyvät toistuvasti kartanot tai erämaa. 

Kauhuelokuvien kartanoiden sisustukset seurailevat kauhuromanttisen kirjallisuuden 

vakiinnuttamia tyylillisiä perinteitä. Suomalaiselle kauhuelokuvalle keskeiseksi paikaksi 

muodostui Suitian kartano Siuntiossa, jonka keskiaikaisista linnoista inspiroitunut ulkomuoto 

oli ilmeisen sopiva kauhuelokuvan tapahtumille. 269 Erämaa tai muuten maantieteellisesti 

eristynyt sijainti kauhuelokuvan tapahtumien näyttämönä toistui erityisesti noitiin liittyvissä 

elokuvissa, kuten Noidan kirot sekä Valkoinen peura. Kuitenkin myös Meren kasvojen 

edessä sijoittuu muusta maailmasta eristyksissä olevaan, ulkosaaristossa sijaitsevaan 

Hylkysaareen. Eristyneisyys muusta maailmasta toimi mitä luultavimmin pelon aiheuttajana 

erityisesti kaupungissa asuvaan elokuvayleisöön, jolle erämaanäkymät olivat todellisessa 

elämässä vieraita. Samalla tavalla noituuteen liittyvissä elokuvissa saamelaisen kulttuurin 

vieraus verrattuna valtaväestön modernisoituneeseen ja urbaaniin elämäntapaan toimi 

elokuvissa pelkoa nostattavana elementtinä. 

Kauhun elementit siirtyivät tarinaa tukevista seikoista tarinan pääosaan 1920-luvulta 1950-

luvulle tultaessa. Kauhun teema voimistui ajan kuluessa, ja sen myötä elokuvan katsojan 

suorasta säikyttelystä tuli elokuvissa tahallisempaa. Kauhuelokuvan tyyli kehittyi 

mykkäkauden visuaalisuuteen painottuvista kauhun elementeistä, kuten kaksoisvalotuksella 

tuotetuista kummitusnäyistä, äänielokuvan ja elokuvamusiikin mukanaan tuomiin 

mahdollisuuksiin. Kauhuelokuvamusiikki kehittyikin Suomessa 1940-luvulta lähtien 

johdattelemaan katsojan pelon tunteita. 

 

 
269 Elokuvat Linnaisten vihreä kamari sekä Noita palaa elämään kuvattiin osittain Suitian kartanossa. 
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5. Johtopäätökset 

 

Koska keskityin edellisessä kappaleessa varhaisen suomalaisen kauhuelokuvan tyypillisiin piirteisiin, 

käsittelen johtopäätöksissä kauhuelokuvaan liittyvän retoriikan sekä sen vastaanoton piirteitä ja niiden 

muutoksia. Suomalaiselle kauhulle tyypillinen kuvasto oli olemassa jo 1920-luvun kauhun 

elementtejä hyödyntävissä elokuvissa. Kauhusta ei tosin vielä 1920-luvulla puhuttu 

lehdistössä ”kauhuna”. Lehdistökeskustelun perusteella voidaan arvioida keskustelussa 

ilmenneitä yleisiä linjoja sekä tarkastella elokuvista kirjoittaneen väestön ajatuksia. 

Lehdistökeskustelun perusteella olen Ari Kivimäen270 kanssa samaa mieltä siitä, että 1920-

luvun suomalaisia kauhun elementtejä hyödyntäviä elokuvia pidettiin lehdistössä 

ensisijaisesti elokuvataiteena. Taide-elokuvan termi toistuu tutkimistani elokuvista käydyssä 

keskustelussa useasti.  

Kaikki käsittelemäni 1920-luvulla ilmestyneet elokuvat otettiin vastaan lehdistössä 

positiivisesti, jopa ylistävästi. Tästä voimme päätellä, että vaikka kritiikkiäkin esitettiin, 

olivat aikalaiset yleisesti sitä mieltä, että kyseiset elokuvat edustivat niin kutsuttua hyvää 

elokuvataidetta. Retoriikassa elokuvan ”jännittävyys” toistui erityisesti elokuvia positiivisesti 

kuvailevissa kommenteissa, joten sekin ymmärrettiin mitä luultavimmin hyvän 

elokuvataiteen piirteeksi. Elokuvan kauhullisia elementtejä ei siis vielä 1920-luvulla erotettu 

taide-elokuvasta erilliseksi alalajikseen. Yleisön arvostamassa taide-elokuvassa saattoi 

esiintyä kauhun teemoja ja elementtejä ilman, että se olisi alentanut elokuvan taiteellista 

arvoa. Päin vastoin, esimerkiksi kaksoisvalotuksella aikaan saadut erilaiset haamuvälähdykset 

saivat lehdistössä osakseen runsaasti kiitosta. 

1930-luvulla keskustelu erityisesti elokuva-alan omissa julkaisuissa ja elokuva-aiheisissa 

aikakauslehdissä sivusi kauhuelokuvaa lähinnä elokuvasensuuriin liittyvissä artikkeleissa. 

Keskustelun perusteella ilmenee, että itse sensuuriviranomainen ei ainakaan vielä 1930-luvun 

alkupuolella ollut valmis päästämään kauhuelokuvia suomalaisille markkinoille ilman rajua 

sensurointia. Lehdistössä kauhuelokuvaan liittyviä mielipiteitä oli useita. Osa kirjoittajista 

toivoi sensuurin päästävän lävitseen enemmän suoria kauhukohtauksia, kun taas osa vastusti 

ulkomaisen kauhuelokuvan tuloa Suomen markkinoille tiukoin sanankääntein. Tässä 

 
270 Kivimäki et al. 1999, 80. 
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vaiheessa myös suomalaiseen elokuvakeskusteluun rantautui termi ”kauhuelokuva”, 

ulkomaisen elokuvan vaikutuksesta.  

Seuraavat kauhun elementtejä hyödyntävät elokuvat Suomessa ilmestyivät vasta 1940-

luvulla. Kauhuelokuvan ympärillä käydyssä keskustelussa on havaittavissa selkeä muutos 

siirryttäessä 1920-luvulta 1940-luvun kotimaiseen kauhuelokuvaan. 1940-luvulla 

suomalainen kauhuelokuvatraditio otti askeleen kohti voimakkaampaa kauhun ilmaisua. 

Linnaisten vihreässä kamarissa esiintynyt ”kummituskohtaus” herättikin runsaasti 

kiinnostusta ja keskustelua lehdistössä. Katsojat olivat ainakin lehdistökeskustelun 

perusteella 1940-luvulla valmiimpia suoraan kauhun esittämiseen kuin aikaisemmin. Suomen 

elokuvan kultakauden keskeiseksi ohjaajaksi271 tituleeratun Valentin Vaalan ohjaamaa 

kummituskohtausta verrattiin jopa kuuluisan kauhuelokuvaohjaaja Alfred Hitchcockin töihin. 

Tämä kertoo mielestäni erityisesti elokuvasta kirjoittavan yleisön valveutuneisuudesta ja 

kyvystä tunnistaa kauhuelokuvan piirteitä, vaikka kotimaisessa elokuvassa suoranaista 

kauhua esiintyikin hyvin harvoin. Samalla vertaus Hitchcockiin kertoo siitä, että suomalaista 

elokuvaa tarkasteltiin lähes aina ulkomaisen elokuvan kautta peilaten. 

1950-luvun alussa ilmestyi kaksi merkittävää suomalaista elokuvaa, jotka hyödynsivät 

kauhun kuvastoa vielä voimakkaammin ja rohkeammin kuin aikaisemmat elokuvat. 

Molemmissa elokuvissa tärkeässä osassa olivat noidat. Kauhun teemoista käytettyyn 

retoriikkaan ilmestyi uudenlaista sanastoa. Noitaelokuviin liittyen lehdistökeskustelussa 

nousee voimakkaasti esiin mystiikka ja noita-aiheen mytologinen aspekti.  

1950-luvun alussa käydystä kauhuelokuvakeskustelusta huomaa, kuinka elokuvajournalismi 

alkoi muuttua elokuvakritiikiksi. Kirjoittajat omasivat esimerkiksi aikaisempaa laajemman 

termistön, jolla kuvata aikakauden elokuvia. Aikalaisetkin tunnistivat, että varhaiselle 

suomalaiselle kauhuelokuvalle tyypillistä oli viitteellisyys. Kovin pelottavaa kuvastoa ei 

suomalaisessa elokuvassa kuitenkaan vielä esitetty, vaikka muutamat kirjoittajat ajoittain 

moittivatkin elokuvia liian hidastempoisiksi ja niiden loppuratkaisuja liian vaisuiksi.  

Siitä, miten kauhuelokuva katsojien toimesta ymmärrettiin, on vaikeaa tehdä yleistäviä 

päätelmiä. Vain pieni osa elokuvia katsoneesta yleisöstä kirjoitti lehtiin, joten todellisuudessa 

lehdistössä käydyn keskustelun perusteella ei voida tehdä päätelmiä tavallisen katsojan 

mielipiteistä. Lehdistössä elokuvista kirjoittaneiden taustoja on usein mahdotonta tietää, 

 
271 Nummelin 2005, 381. 
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mutta monien kirjoitusten tyylistä on pääteltävissä, että kirjoittajat ovat tunteneet laajasti 

elokuvan kentän niin kansallisella, kuin kansainväliselläkin tasolla. Asiantuntemus tai ainakin 

kiinnostus elokuvaa kohtaan kertoo siitä, että kirjoittajien joukossa oli elokuvia aktiivisesti 

harrastavia, asiaan perehtyneitä henkilöitä.  

Varhaisiin suomalaisiin kauhun teemoja hyödyntäviin elokuviin liittyen on havaittavissa 

tietty pyrkimys taiteelliseen toteutukseen ja uudenlaiseen esitystapaan. Suomalainen yleisö ei, 

yllättävää kyllä, karsastanut kotimaisia kauhun elementtejä hyödyntäneitä elokuvia. 

Kauhuelokuvan pelottavien elementtien muuttuessa yhä suoranaisemmiksi ja toiminnan 

raaistuessa kauhuelokuvat tulisivat kuitenkin herättämään enenevissä määrin vastustusta 

myös kotimaisessa lehdistössä. Kauhuelokuvien soveltuvuudesta lapsille ja nuorille 

keskusteltiin jo 1940-ja 1950-luvuilla, ja tämä keskustelu jatkui myös tulevina 

vuosikymmeninä. Suomalaisen kauhuelokuvan vastaanotto ja lehdistökeskustelu 1950-luvun 

alusta 1980-luvulle saakka on vielä selvittämättä. Siinä olisikin kiinnostava mahdollisuus 

jollekin toiselle elokuvahistorialliselle opinnäytteelle. Olisi kiinnostavaa myös tietää, millä 

tavoin varhaisen suomalaisen kauhuelokuvan ominaisiksi muodostuneet piirteet tulisivat 

muuttumaan seuraavina vuosikymmeninä. 

Tässä tutkielmassa selvitettiin suomalaisen kauhuelokuvan varhaisvuosia ja kauhuelokuvan 

muotoutumista omaksi tunnistettavaksi elokuvan alalajikseen elokuvan vastaanoton 

näkökulmasta. Yleisesti katsottuna suomalainen varhainen kauhuelokuva otettiin vastaan 

taiteena. Kotimaisten kauhuelokuvien vastaanotto oli Suomessa yleisesti ottaen positiivinen 

ja kiinnostunut. Elokuvissa esiintyneet kauhun elementit huomattiin ja tunnustettiin yleisössä. 

Keskustelu elokuvan kauhun elementtien ympärillä muotoutui ajan kuluessa 

kritisoivammaksi ja kantaaottavammaksi elokuvajournalismin kehittyessä kohti 

elokuvakritiikkiä. 1900-luvun puoliväliin tultaessa olivat elokuvallisen kauhun elementit 

selkiytyneet ja voimistuneet. Kauhuelokuvan suomalainen alalaji oli syntynyt ja se oli otettu 

yleisössä vastaan runsaan keskustelun siivittämänä. 

 

 

 

 

 



63 
 

Liitteet 

 

 

Rautakylän vanha paroni Magnus Drakenhjelm (Adolf Lindfors) elokuvassa Rautakylän 

vanha parooni, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. 

(https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_117268?imgid=29) 

 

Taloudenhoitaja Lisette (Naimi Kari) elokuvassa Rautakylän vanha parooni, Kansallinen 

audiovisuaalinen instituutti. 

(https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_117268?imgid=29) 

 

https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_117268?imgid=29
https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_117268?imgid=29
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Kristoffer (Urho Seppälä) ja Renatan (Kerstin Lagus) haamu elokuvassa Meren kasvojen 

edessä, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. 

(https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_117387?imgid=4) 

 

Saamelainen noita Jantukka (Hannes Närhi) elokuvassa Noidan kirot, Kansallinen 

audiovisuaalinen instituutti. 

(https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_117395?imgid=4) 

 

https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_117387?imgid=4
https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_117395?imgid=4
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Painajaisolento elokuvassa Noidan kirot, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. 

(https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_117395?imgid=4) 

 

Painajaisolento tai piru elokuvassa Noidan kirot, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. 

(https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_117395?imgid=4) 

https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_117395?imgid=4
https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_117395?imgid=4
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Suitian kartano Linnaisten aateliskartanona elokuvassa Linnaisten vihreä kamari, Kansallinen 

audiovisuaalinen instituutti. 

(https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_116776?imgid=200) 

 

Aateliskartanon käytäviä valaistaan kyntteliköllä elokuvassa Linnaisten vihreä kamari, 

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. 

(https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_116776?imgid=200) 

 

https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_116776?imgid=200
https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_116776?imgid=200
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Pirita (Mirjami Kuosmanen) seidalla elokuvassa Valkoinen peura, Kansallinen 

audiovisuaalinen instituutti. 

(https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_107867?imgid=65) 

 

 

Noitapeura odottaa uhriaan Pahassa Kurussa elokuvassa Valkoinen peura, Kansallinen 

audiovisuaalinen instituutti. 

(https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_107867?imgid=65) 

 

https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_107867?imgid=65
https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_107867?imgid=65
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Tietäjä Tsalkku-Nilla (Arvo Lehesmaa) elokuvassa Valkoinen peura, Kansallinen 

audiovisuaalinen instituutti. 

 (https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_107867?imgid=65) 

 

 

 

https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_107867?imgid=65
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Birgit-noita (Mirja Mane) säikäyttää hevosen elokuvassa Noita palaa elämään, Kansallinen 

audiovisuaalinen instituutti.  

(https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_123239?imgid=13) 

 

 

Birgit (Mirja Mane) kauhistuttaa kartanonisäntää (Aku Korhonen) elokuvassa Noita palaa 

elämään, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. 

(https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_123239?imgid=13) 

 

https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_123239?imgid=13
https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_123239?imgid=13
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Lähdeluettelo 

 

Arkistolähteet: 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki (SKS) 

Uskomustarinakortisto 

Pääluokat B ja D.  

 

 

Tutkimuksessa käytetyt elokuvat: 

Rautakylän vanha parooni (1923) Ohjaus: Carl Fager, tuotanto: Suomi-Filmi Oy. Pääosissa 

Adolf Lindfors, Naimi Kari, Axel Slangus, Ida Brander, Arna Högdahl. Kansallinen 

audiovisuaalinen instituutti, Elonet-verkkopalvelu. 

https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_117268?imgid=14 

 

Meren kasvojen edessä (1926) Ohjaus: Teuvo Puro, tuotanto: Komedia-Filmi. Pääosissa Urho 

Seppälä, Axel Slangus, Heidi Blåfield-Korhonen, Kerstin Lagus. Kansallinen 

audiovisuaalinen instituutti, Elonet-verkkopalvelu. 

https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_117387 

 

Noidan kirot (1927) Ohjaus: Teuvo Puro, tuotanto: Suomi-Filmi Oy. Pääosissa Heidi 

Blåfield-Korhonen, Einar Rinne, Hannes Närhi, Yrjö Tuominen, Irmeli Viherjuuri. 

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Elonet-verkkopalvelu. 

https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_117395 

Linnaisten vihreä kamari (1945) Ohjaus: Valentin Vaala, tuotanto: Suomi-Filmi Oy. 

Pääosissa Paavo Jännes, Regina Linnanheimo, Kaija Rahola, Rauli Tuomi, Eine Laine, Reino 

https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_117268?imgid=14
https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_117387
https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_117395
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Valkama. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Elonet-verkkopalvelu. 

https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_116776 

 

Valkoinen peura (1952) Ohjaus: Erik Blomberg, tuotanto: Junior-Filmi Oy. Pääosissa 

Mirjami Kuosmanen, Kalervo Nissilä, Arvo Lehesmaa. Kansallinen audiovisuaalinen 

instituutti, Elonet-verkkopalvelu.  

https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_107867?imgid=65 

 

Noita palaa elämään (1952) Ohjaus: Roland af Hällström, tuotanto: Fennada-Filmi Oy. 

Pääosissa: Mirja Mane, Toivo Mäkelä, Sakari Jurkka, Hillevi Lagerstam, Helge Herala. 

Yle Areena-verkkopalvelu. https://areena.yle.fi/1-1203787 

 

Painetut lähteet: 

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti: Linnaisten vihreä kamari -elokuvan lehdistöaineisto: 

TV-esitykset, Muut esitykset-kansio, ”Topeliaanista kartanoromantiikkaa”, Kari Uusitalo. 

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti: Noita palaa elämään -elokuvan lehdistöaineisto: 

Suomen Elokuva-Arkisto -kansio, Noita palaa elämään -elokuvan esittelyteksti Kari 

Uusitalon (Hei, rillumarei! 1978) ja muiden lähteiden mukaan. 

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti: Valkoinen peura -elokuvan lehdistöaineisto: 

Suomen elokuva-arkisto -kansio, Valkoinen peura -elokuvan esittelyteksti, Sakari Toiviainen. 

 

Lehdistöaineisto: 

Selitteet: Kansallisen audiovisuaalisen instituutin kirjastossa on tutkimistani elokuvista omat 

lehdistöaineistoon liittyvät leikekansionsa, joita on olemassa useampia jokaista elokuvaa 

kohden. Olen merkinnyt lähdeviitteeseen, mistä kansiosta käytetyt lehtileikkeet löytyvät.  

Kaikki Kansalliskirjaston digitaalisesta sanomalehtiarkistosta löytyvät aineistot sijaitsevat 

osoitteessa: https://digi.kansalliskirjasto.fi/etusivu. Olen merkinnyt lähdeviitteeseen, mikäli 

https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_116776
https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_107867?imgid=65
https://areena.yle.fi/1-1203787
https://digi.kansalliskirjasto.fi/etusivu
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lehtiartikkelissa on otsikko tai kirjoittajan nimimerkki. Aikakauslehtien kohdalla olen 

pyrkinyt merkitsemään myös sivunumeron. 272 

 

Aamulehti 11.02.1945 ”Topeliuksen romantiikkaa filminä” nimimerkki O. V-hl. Kansallinen 

audiovisuaalinen instituutti, Linnaisten vihreä kamari arvostelut-kansio. 

Elokuva 01.01.1927. Näytenumero ”Kotimainen elokuvatuotanto” Kansallinen 

audiovisuaalinen instituutti, Meren kasvojen edessä lehdistöaineisto-kansio. 

Elokuva-aitta no 3, 15.03. 1932. ”Ihmisen kaksoisolento” s. 41‒43. Kansalliskirjaston 

digitoidut aineistot. 

Elokuva-aitta no 3, 01.02.1934. ”Tri Jekyll & Mr. Hyde” s. 57. Kansalliskirjaston digitoidut 

aineistot. 

Elokuva-aitta no 4, 15.02.1936. “Alkavatko kauhufilmit jälleen tulla muotiin” s. 90‒91. 

Kansalliskirjaston digitoidut aineistot. 

Elokuva-aitta no 7, 06.04.1944. ”Vilkaisimme Linnaisten vihreän kamarin piirustussalkuun” 

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Linnaisten vihreä kamari lehdistöaineisto-kansio. 

Elokuva-Aitta 1/1951 ”Noituuden taikakehä on Erik Blombergin ja Mirjami Kuosmasen 

uuden filmin taustana”. Nimimerkki VIE. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Valkoinen 

peura lehdistöaineisto 1-kansio. 

Elokuva-Aitta 10/1952 ”Noidan rakkautta lapin tuntureilla” Kansallinen audiovisuaalinen 

instituutti, Valkoinen peura lehdistöaineisto 1-kansio. 

Elokuva-Aitta 14/1952. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Noita palaa elämään 

lehdistöaineisto 1-kansio. 

Elokuva-Aitta 16/1952 ”Valkoisen peuran ennätys”, Valma Kivitie. Kansallinen 

audiovisuaalinen instituutti, Valkoinen peura arvostelut-kansio. 

 
272 Kansalliskirjaston digitoimien lehtien kohdalla todellinen sivunumero saattaa erota verkkopalvelun 
ilmoittamasta sivunumerosta. Erityisesti joidenkin aikakauslehtien sivunumerot verkkopalvelun ja digitoidun 
asiakirjan välillä eroavat toisistaan. Näissä tapauksissa olen merkinnyt viitteeseen digitoidun asiakirjan sivulla 
olevan sivunumeron. 
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Elokuva-Aitta 20/1952 ”Waltaria valkokankaalla” Valma Kivitie. Kansallinen 

audiovisuaalinen instituutti, Noita palaa elämään arvostelut-kansio. 

Elokuva-Aitta 23/1952 “Katselemme- tuumailemme: Noidan paluu ja vähän muutakin 

kotimaista” nimimerkki Elokuvien ystävä. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Noita 

palaa elämään lehdistöaineisto 1-kansio. 

Elokuvalukemisto no 22‒23, 17.12.1938. “Langan ja kipinän kertomaa...Kauhufilmi jälleen 

muodissa”. s. 19.  

Etelä-Suomen Sanomat 29.01.1927. ”Meren kasvojen edessä” Kansallinen audiovisuaalinen 

instituutti, Meren kasvojen edessä arvostelut-kansio. 

Etelä-Suomi 11.10.2027. “Noidan kirot” Kansalliskirjaston digitoidut aineistot. 

Filmiaitta 13/1923, 5.10.1923. ”Mitä kotimaiset filmitähtemme kertovat” s. 169. Nimimerkki 

A.L Kansalliskirjaston digitoidut aineistot. 

Filmiaitta no. 4/1923. ”Rautakylän vanha paooni” s. 45. Nimimerkki A.L Kansalliskirjaston 

digitoidut aineistot. 

Filmiaitta no. 5/1923. ”Topelius filmissä” s. 56, 61. Nimimerkki P-n. Kansalliskirjaston 

digitoidut aineistot. 

Filmjournalen 2/27 Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Meren kasvojen edessä 

arvostelut-kansio. 

Forssan Lehti 17.10.1927, ”Noidan kirot” Kansalliskirjaston digitoidut aineistot. 

Helsingin Sanomat 03.04.1923, ”Kotimainen filmiuutuus” nimimerkki R. Kansalliskirjaston 

digitoidut aineistot. 

Helsingin Sanomat 04.07.1937 Kansalliskirjaston digitoidut aineistot. 

Helsingin Sanomat 09.02.1945 ” ”Linnaisten vihreä kamari” nimimerkki Ta-vi. Kansallinen 

audiovisuaalinen institutti, Linnaisten vihreä kamari arvostelut-kansio. 

Helsingin Sanomat 27.07.1952 ”Viikon filmejä” nimimerkki P. ta-vi. Kansallinen 

audiovisuaalinen instituutti, Valkoinen peura arvostelut-kansio. 

Helsingin Sanomat 05.10.1952 “Viikon filmejä: Noita palaa elämään” nimimerkki P.T-vi. 

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Noita palaa elämään arvostelut-kansio. 
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Helsingin Sanomat 18.12.2001 ”Elokuvia tänään”, Jussi Karjalainen, Kansallinen 

audiovisuaalinen instituutti, Noidan kirot -elokuvan TV-esitykset-kansio. 

Helsingin Sanomat 05.12.2010 ”Tuomelan noitamusiikki maalaa Lapin taikaa” Hannu-Ilari 

Lampila, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Noidan kirot -elokuvan TV-esitykset-

kansio. 

Hufvudstadsbladet 03.04.1923 ”Gamla baron på Rautakylä” nimimerkki Granskare, 

Kansalliskirjaston digitoidut aineistot. 

Hufvudstadsbladet 31.10.26 “God start för huvudstadens nyaste biografplats I går” 

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Meren kasvojen edessä arvostelut-kansio. 

Hufvudstadsbladet 05.10.1952 “Häxan går igen” Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, 

Noita palaa elämään arvostelut-kansio. 

Ilkka 8.11.27 Kansalliskirjaston digitoidut aineistot. 

Iltalehti 31.01.1922 ”Elävät kuvat” Kansalliskirjaston digitoidut aineistot. 

Iltalehti 03.11.1926 Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Meren kasvojen edessä 

arvostelut-kansio. 

Iltalehti 21.09.1927 “Elokuvat” Kansalliskirjaston digitoidut aineistot. 

Ilta-Sanomat 06.02.1945 ”Linnaisten vihreä kamari” nimimerkki L.S. Kansallinen 

audiovisuaalinen instituutti, Linnaisten vihreä kamari arvostelut-kansio. 

Ilta-Sanomat 06.10.1952 “Suomalainen noita ja ulkomaisia sankareita” nimimerkki J-a. N-

nen. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Noita palaa elämään arvostelut-kansio. 

Kainuun Sanomat 22.01.1927 ”Meren kasvojen edessä” Kansalliskirjaston digitoidut 

aineistot. 

Kajaani 21.01.1927 “Meren kasvojen edessä” Kansalliskirjaston digitoidut aineistot. 

Kajaani 26.9.27 ”Elokuva Noidan kirot on nyt valmiina” Kansalliskirjaston digitoidut 

aineistot. 

Kaleva 28.10.2020 ”Kauhua ja haamuja Iin Yöväentalolla” Anne Helaakoski, Kansallinen 

audiovisuaalinen instituutti, Meren kasvojen edessä lehdistöaineisto-kansio. 
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Kansan Kuvalehti 5/ 3.2.1945 ”Topeliusta valkokankalla” nimimerkki Pikku-Jussi, 

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Linnaisten vihreä kamari lehdistöaineisto-kansio. 

Kansan Lehti 20.9.27 ”Täältä ja tuonnempaa” nimimerkki W.Ä Kansalliskirjaston digitoidut 

aineistot. 

Kansan Lehti 07.10.1952 ”Elokuvaohjelmat: Noita palaa elämään” sign. A.L Kansallinen 

audiovisuaalinen instituutti, Noita palaa elämään, arvostelut-kansio. 

Karjalainen 27.03.1923 Kansalliskirjaston digitoidut aineistot. 

Karjalan Aamulehti 21.01.1923 Kansalliskirjaston digitoidut aineistot. 

Keskipohjanmaa 06.04.1935 Kansalliskirjaston digitoidut aineistot. 

Keskisuomalainen 16.12.1926 Kansalliskirjaston digitoidut aineistot. 

Keskisuomalainen 10.10.1952 ”Valkoinen peura” nimimerkki P t a. Kansallinen 

audiovisuaalinen instituutti, Valkoinen peura, arvostelut-kansio. 

Kinolehti no. 3/1952 ”Hiljaisuus- kamerat -kuvaus!” s. 43‒45. Nimimerkki Helena. 

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Valkoinen peura, lehdistöaineisto 1-kansio. 

Kouvolan Sanomat 14.04.1927 ”Meren kasvojen edessä” Kansalliskirjaston digitoidut 

aineistot. 

Lahden Sanomat 17.9.27 ”Kotimainen filmiteollisuutemme työskentelee menestyksellisesti” 

nimimerkki Rep. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Noidan kirot -elokuvan 

lehdistöaineisto 1927‒1928-kansio. 

Lahti 04.10.1927 ”Noidan kirot” Kansalliskirjaston digitoidut aineistot. 

Länsi-Suomi 9.11.27 ”Suomi-Filmin Noidan kirot” Kansalliskirjaston digitoidut aineistot. 

Perä-Pohja 22.01.1927 ”Palokunnan Elävissä kuvissa” Kansalliskirjaston digitoidut aineistot. 

Pohjanmaan suunta 06.04.1935. Kansalliskirjaston digitoidut aineistot. 

Rannikkoseudun Kunnallislehti 01.03.1934. Kansalliskirjaston digitoidut aineistot. 

Rovaniemi 03.03.1927 Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Meren kasvojen edessä 

lehdistöaineisto-kansio. 
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Rovaniemi 08.11.1927 ”Noidan kirot”, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Noidan kirot 

-elokuvan lehdistöaineisto 1927‒1928-kansio. 

Satakunnan Kansa 18.10.27 ”Noidan kiroja”, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, 

Noidan kirot -elokuvan lehdistöaineisto 1927‒1928-kansio. 

Satakunnan Kansa 23.10.27 ”Elokuvat” Kansalliskirjaston digitoidut aineistot. 

Satakunnan Kansa 07.10.1952 Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Noita palaa elämään 

arvostelut-kansio. 

Savo 18.09.1927 ”Kotimaisella viikolla esitetään Noidan kirot” Kansalliskirjaston digitoidut 

aineistot. 

Savon Sanomat 14.02.1945 ”Linnaisten vihreä kamari” nimimerkki K.N. Kansallinen 

audiovisuaalinen instituutti, Linnaisten vihreä kamari arvostelut-kansio. 

Savon Sanomat 12.08.1952 ”Valkoinen peura” nimimerkki I. H-a. Kansallinen 

audiovisuaalinen instituutti, Valkoinen peura arvostelut-kansio. 

Seinäjoen Sanomat 16.03.1927 ”Seinäjoen elävätkuvat” Kansalliskirjaston digitoidut 

aineistot. 

Seinäjoen Sanomat 23.03.1927. ”Seinäjoen elävissäkuvissa” Kansalliskirjaston digitoidut 

aineistot. 

Suomen Kuvalehti 33, 18.08.1945 ”Suomalaisen elokuvan vararikko” Raoul af Hällström 

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Linnaisten vihreä kamari lehdistöaineisto-kansio. 

Suomen Kuvalehti 02.09.1952 ”Elokuvakatsaus” nimimerkki Camera. Kansallinen 

audiovisuaalinen instituutti, Valkoinen peura arvostelut-kansio. 

Suomen sosialidemokraatti 04.04.1923, ”Rautakylän vanha parooni” Kansalliskirjaston 

digitoidut aineistot. 

Suomen sosialidemokraatti 09.02.1945 ”Linnaisten vihreä kamari” nimimerkki T.A. 

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Linnaisten vihreä kamari arvostelut-kansio. 

Suomen Sosialidemokraatti 27.07.1952 ”Viikon filmejä: Valkoinen peura” Kansallinen 

audiovisuaalinen instituutti, Valkoinen peura arvostelut-kansio. 



77 
 

Suomen sosialidemokraatti 5.10.1952 “Noita ja tulivuori” Kansallinen audiovisuaalinen 

instituutti, Noita palaa elämään arvostelut-kansio. 

Svenska Dagbladet 29.04.1945 ”Finsk Film söker sig ur krigsårens dödläge” sign. E.-v. S.-s. 

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Linnaisten vihreä kamari lehdistöaineisto-kansio. 

 Taiteen Maailma 2/1945, ”Suomalainen kummituskamari” Tapio Piha. Kansallinen 

audiovisuaalinen instituutti, Linnaisten vihreä kamari arvostelut-kansio. 

Tampereen Sanomat 17.11.1926 ”Jälleen kotimainen filmi-uutuus” Kansalliskirjaston 

digitoidut aineistot. 

Tampereen Sanomat 02.03.27 ”Einar Rinne kertoo Korpilahden talvifilmauksista” 

nimimerkki V.o.x, Kansalliskirjaston digitoidut aineistot. 

Turunmaa 20.09.1927 ”Elokuvaesityksiä”, Kansalliskirjaston digitoidut aineistot. 

Turun Sanomat 18.11.1934. ”Miljoonan filmimetrin katseleminen vuodessa on jo työtä!” 

Kansalliskirjaston digitoidut aineistot. 

Turun Sanomat 10.10.1952 “Noita palaa elämään” sign. H.V. Kansallinen audiovisuaalinen 

instituutti, Noita palaa elämään arvostelut-kansio. 

Upseeri, no. 7‒8. 01.07.1935. ”Saastaista kylvöä” s. 155. Kansalliskirjaston digitoidut 

aineistot. 

Uudenkaupungin Sanomat 05.02.1927 ”Liikkuvatkuvat”. Kansalliskirjaston digitoidut 

aineistot. 

Uusi Aura 05.10.1952. “Noita palaa elämään” Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Noita 

palaa elämään arvostelut-kansio. 

Uusi Suomi 16.08.1922 ”Elävät kuvat”, Kansalliskirjaston digitoidut aineistot. 

Uusi Suomi 04.04.23 ”Elävät kuvat”, Kansalliskirjaston digitoidut aineistot. 

Uusi Suomi 31.10.1926 ”Meren kasvojen edessä” nimimerkki Y.Rmo, Kansallinen 

audiovisuaalinen instituutti, Meren kasvojen edessä arvostelut-kansio. 

Uusi Suomi 22.9.27. ” Uusi kotimainen kino-kertomus” Kansalliskirjaston digitoidut 

aineistot. 
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Uusi Suomi 05.02.1945 ”Linnaisten vihreä kamari” nimimerkki S.S. Kansallinen 

audiovisuaalinen instituutti, Linnaisten vihreä kamari arvostelut-kansio. 

Uusi Suomi 19.07.1952 ”Valkean peuran filmimusiikki” nimimerkki N. Kansallinen 

audiovisuaalinen instituutti, Valkoinen peura arvostelut-kansio. 

Uusi Suomi 27.07.1952 ”Elokuvat” nimimerkki I.K. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, 

Valkoinen peura arvostelut-kansio. 

Uusmaan Työmies 14.04.1927 ”Teatteri Majakka” Kansalliskirjaston digitoidut aineistot. 

Uutisaitta 1/1946 ”Näyttelijät saivat palkan...” Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, 

Meren kasvojen edessä lehdistöaineisto-kansio. 

Uutisaitta 18‒19/1952. Kansallinen audiovisuaalinen institutti, Noita palaa elämään 

lehdistöaineisto 1-kansio. 

Vaasa 30.11.1926 ”Meren kasvojen edessä Vaasassa”. Kansalliskirjaston digitoidut aineistot. 

Vaasa 01.12.1926 ”Elävät kuvat”. Kansalliskirjaston digitoidut aineistot. 

Vaasa 22.03.1927 ”Seinäjoen elävissäkuvissa”. Kansalliskirjaston digitoidut aineistot. 

Vaasa 28.03.1930 ”Sodan todelliset kasvot”. Kansalliskirjaston digitoidut aineistot. 

Viikko-Sanomat 28.04.1923 ”Mitä kotimaisen filmauksen alalla on maassamme aikaansaatu” 

nimimerkki Eero Alpi. Kansalliskirjaston digitoidut aineistot. 

Viikko-Sanomat 01.10.27. Kansalliskirjaston digitoidut aineistot. 

Viikko-Sanomat 27.07.1952 ”Elokuvakatsaus” nimimerkki M.S. Kansallinen 

audiovisuaalinen instituutti, Valkoinen peura arvostelut-kansio. 

Ylioppilaslehti 01.08.1952 ”Filmin tiellä” nimimerkki Akar. Kansallinen audiovisuaalinen 

instituutti, Valkoinen peura arvostelut-kansio. 

Ylioppilaslehti 10.10.1952 ”Noita palaa elämään” Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, 

Noita palaa elämään arvostelut-kansio. 
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Digitaalinen aineisto: 

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Elonet-verkkopalvelu: Linnaisten vihreä kamari-

elokuvan verkkosivu. (viitattu 26.04.2022)  

https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_116776 

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Elonet-verkkopalvelu: Meren kasvojen edessä-

elokuvan verkkosivu. (viitattu 26.04.2022) 

https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_117387 

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Elonet-verkkopalvelu: Noidan kirot-elokuvan 

verkkosivu. (viitattu 26.04.2022) 

https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_117395 

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Elonet-verkkopalvelu: Noita palaa elämään-

elokuvan verkkosivu. (viitattu 26.04.2022) 

https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_123239?imgid=8 

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Elonet-verkkopalvelu: Rautakylän vanha parooni-

elokuvan verkkosivu. (viitattu 26.04.2022) 

https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_117268?imgid=14 

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Elonet-verkkopalvelu: Valkoinen peura-elokuvan 

verkkosivu. (viitattu 26.04.2022) 

https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_107867?imgid=65 

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Tenho-tietokanta (tarkasteltavissa vain Kansallisen 

audiovisuaalisen instituutin kirjaston asiakaspäätteeltä) (viitattu 04.03.2022) 

Löytökoski, Lauri: Selässä syntinen taakka: Suomalainen kauhuelokuva, osa I, WiderScreen 

3/2006 (viitattu 20.03.22) 

http://widerscreen.fi/2006/3/suomalainen_kauhuelokuva_osa_1.htm 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran verkkosivu: Uskomustarinat ja memoraatit (viitattu 

13.04.2022) 

https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_116776
https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_117387
https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_117395
https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_123239?imgid=8
https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_117268?imgid=14
https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_107867?imgid=65
http://widerscreen.fi/2006/3/suomalainen_kauhuelokuva_osa_1.htm
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https://www.finlit.fi/fi/arkisto/kokoelmat-ja-tiedonlahteet/perinteen-ja-nykykulttuurin-

arkistoaineistot/tekstiaineistot-22#.YkboBzVRWUk 

Tenhola, Katri: Kauhu varhaisessa kotimaisessa elokuvassa, Kino Regina (viitattu 

15.04.2022) 

https://kinoregina.fi/kauhukuvasto-varhaisessa-kotimaisessa-elokuvassa/ 

 

 

Tutkimuskirjallisuus: 

von Bagh, Peter: Lajien synty- Elokuvan rakastetuimmat lajit. Toim. Jyri Hänninen, WSOY, 

Helsinki (2009). 

Carroll, Noël: The Philosophy of Horror or Paradoxes of the Heart. Routledge, New York 

(1990). 

Haukkala, Sanna: Puhetta kauhusta: Kauhuelokuvapuhe ja elokuvasensuuri suomalaisessa 

elokuvalehdistössä vuosina 1985‒1995. Pro gradu, Itä-Suomen yliopisto (2008). 

Hilapieli, Urmas A: Kino Suomi: Elokuvan esittämisen historia 1896‒2021. Teos, Helsinki 

(2021). 

Hirn, Sven: Kuvat elävät: Elokuvatoiminta Suomessa 1908‒1918. VAPK-kustannus, Helsinki 

(1991). 

Hupaniittu, Outi: Biografiliiketoiminnan valtakausi: Toimijuus ja kilpailu suomalaisella 

elokuva-alalla 1900‒1920-luvuilla, Turun Yliopiston julkaisuja, Turku (2013). 

Hänninen, Harto: Kinosaurus: elokuvafriikin vuosisata. Otava, Keuruu (1997). 

Jauhiainen, Marjatta: Suomalaiset Uskomustarinat: Tyypit ja motiivit, Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seura, Helsinki (1999). 

Kervanto Nevanlinna, Anja ja Kolbe, Laura: Suomen kulttuurihistoria, 3: Oma maa ja 

maailma. Tammi, Helsinki (2003). 

Kinisjärvi, Raimo ja Lukkarila, Matti et al: Kun hirviöt heräävät: Kauhu ja taide. 

Kustannusosakeyhtiö Pohjoinen, Oulu, (1986). 

https://kinoregina.fi/kauhukuvasto-varhaisessa-kotimaisessa-elokuvassa/


81 
 

Kivimäki, Ari ja Pantti, Mervi ja Sedergren, Jari: Kriisi, kritiikki, konsensus: Elokuva ja 

suomalainen yhteiskunta, Turun yliopiston historian laitoksen julkaisuja n:o 54, Unipaps, 

Turku (1999). 

Kurkivuori, Mirva-Maarit: Olevaisen yöpuoli: suomalaisista kauhuelokuvista ja niiden 

puutteesta. AMK-opinnäytetyö, Metropolia Ammattikorkeakoulu (2015). 

Kääpä, Pietari et al: Directory of World Cinema Finland, Intellect, Bristol UK (2012). 

Leppälahti, Merja: Kaiken maailman kauhua: Kauhu ilmiönä ja harrastuksena. Apatura, 

Turku (2018). 

Nenonen, Markku: Elokuvatarkastuksen synty Suomessa (1907‒1922). Bibliotheca Historica 

no. 46, Hakapaino Oy, Helsinki (1999). 

Nummelin, Juri: Valkoinen hehku: Johdatus elokuvan historiaan. Vastapaino, Tampere 

(2005). 

Pantti, Mervi: ”Kansallinen elokuva pelastettava”: elokuvapoliittinen keskustelu kotimaisen 

elokuvan tukemisesta itsenäisyyden ajalla. SKS, Helsinki, (2000). 

Suomen elokuva-arkiston julkaisuja, Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä, (2002). 

Sedergren, Jari: Taistelu elokuvasensuurista: Valtiollisen elokuvatarkastuksen historia 1946‒

2006. SKS, Helsinki, (2006). 

Seppälä, Jaakko: Hollywood tulee Suomeen: Yhdysvaltalaisten elokuvien maahantuonti ja 

vastaanotto kaksikymmentäluvun Suomessa, pro gradu, HY Unigrafia, Helsinki, (2012) 

Tudor, Andrew: Monsters and Mad Scientists: A Cultural History of the Horror Movie, Basil 

Blackwell, Oxford (1989). 

Uusitalo, Kari: Suomalaisen elokuvan vuosikymmenet. Otava, Helsinki (1965). 

 

 

 


