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Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani Johanna Sinisalon kolmatta romaania Lasisilmä (2005) ja siinä 

ilmenevää metafiktiivisyyttä. Kertomuksessa minäkertojana toimiva Taru päätyy kirjoittamaan 

jatkuvajuonista televisiosarjaa. Lukuisten outojen yhteensattumien myötä hän alkaa uskoa, että sarjan 

käsikirjoitus vaikuttaa hänen elämäänsä. Tämän myötä hän kaappaa vallan käsikirjoitustiimissä ja 

järjestelee käsikirjoituksen itselleen mieluisalla tavalla. Kertomus on kauttaaltaan metafiktiivinen niin 

aiheiltaan, kerronnaltaan, rakenteiltaan ja intertekstuaalisuuksiltaan. 

 

Metafiktiolla tarkoitetaan fiktiosta kertovaa fiktiota. Metafiktioon liitetään fiktion tietoisuus itsestään ja 

itsereflektio. Metafiktiivisillä teoksilla on tapana kommentoida itseään ja ilmaista tietoisuutta omasta 

keinotekoisuudestaan. Metafiktiosta on esitetty useita erilaisia teorioita. Nojaudun keskeisimmin 

Patricia Waughin (1984), Linda Hutcheonin (1980) ja Mika Hallilan (2006) teoretisointeihin 

metafiktiosta. Metafiktion lisäksi tutustun fiktiivisen totuuden käsitteeseen Michael Riffaterren (1990) 

ajattelun pohjalta. 

 

Luennassani lähden liikkeelle romaanissa esiintyvistä lasisten ja keinotekoisten pintojen motiiveista. 

Lasisilmä symboloi motiivina ja romaanin nimenä keinotekoisuutta. Tarkastelen tämän jälkeen 

rakennetta, joka muistuttaa televisio-ohjelman ja näytelmän käsikirjoitusta: tarina on jaettu näytöksiin 

ja sivujen asettelut muistuttavat käsikirjoitusliuskoja. Kertomus problematisoi itseään epäluotettavalla 

kertojalla. Tarina kommentoi itse itseään lukuisilla erilaisilla tavoilla. Luennassani tarkastelen tarinan 

reaalimaailman ja fiktiivisen televisiomaailman kietoutumista yhteen. Tulkintanani esitän, että 

metafiktiiviset piirteet särkevät fiktiivistä totuutta läpi tarinan. Lasisilmän metafiktiivisyys on 

leikittelevyydessään ylitsepursuavaa. Metafiktiivisen romaanin tavoin se kyseenalaistaa myös lukijan 

ympärillä olevaa todellisuutta: maailma, jossa lukija elää, voi olla tarinan maailmojen tapaan fiktiivinen 

tai vähintään kerronnallisten valintojen tulos. 

 

Kirjallisuudentutkimuksessa tunnustetaan usein kirjailijan asema luomansa maailman jumalana: viime 

kädessä kirjailijalla on kaikkivoipainen oikeus säännellä luomaansa maailmaa ja sen henkilöhahmoja. 

Metafiktion käsitteen esseessään esitellyt William H. Gass on nähnyt kirjailijan luomansa maailman 

jumalana. Lasisilmän kertomuksen keskiössä on päähenkilö Tarun yritys nousta henkilöhahmon 

asemasta jumalalliseen kirjoittajan asemaan. Luennassani esitän, että Tarun reaalimaailmassa tapahtuva 

vallankaappausyritys asettautua uudeksi pääkäsikirjoittajaksi on kertomuksen reaalimaailman 

tapahtumien ohella allegorinen kuvaus fiktiivisen henkilöhahmon yrityksestä asettautua omaa luojaansa 

eli kirjailijaa vastaan. Vallankaappaus esitetään lukuisten luojajumalarinnastusten kautta. Lopulta 

vallankaappausyritys on kuitenkin tuomittu epäonnistumaan, ja Taru joutuu palaamaan asemaansa 

pelkkänä henkilöhahmona. 
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1 Johdanto 

 

Johanna Sinisalon teos Lasisilmä1 (2005) kertoo Tarusta, joka päätyy kirjoittamaan Lähiö-

nimistä televisiosarjaa kuusihenkisen käsikirjoittajatiimin uutena jäsenenä. Opiskellessaan 

tiedotusoppia Tampereen yliopistossa Taru on haaveillut toimittajan ammatista, sillä hän liittää 

toimittajan työhön totuuden löytämisen: 

 

Ja minä tajuaisin maailman, todella tajuaisin, näkisin sen vuorovaikutussuhteet, 

sen hämähäkinverkon jota syyt ja seuraukset tuottavat, sen kaiken mitä tavallinen 

tallaaja ei koskaan näe, sillä minä katsoisin sitä niin paljon korkeammalta.  

Näkisin ja kertoisin totuuden. (LS, 15–16.) 

 

Tarun toiveet eivät toteudukaan, sillä hän päätyy Taideteollisen korkeakoulun 

käsikirjoittajakurssille ja sen jälkeen kirjoittamaan fiktiivistä televisiosarjaa – ei siis näkemään 

totuutta, vaan luomaan, muokkaamaan ja vääristelemään sitä. Tarinassa totuus särkyy ja 

ironisoituukin jatkuvasti: aluksi Taru luulee, että käsikirjoittajien työhuoneen nimi Luola olisi 

viite Platonin luolavertaukseen, jossa filosofi astuu ulos ihmiskunnan asuttamasta luolasta ja 

ymmärtää todellisuuden monimuotoisuuden. Nimen taustalla ei olekaan yhtymäkohtaa 

platonilaiseen filosofiaan, vaan se onkin vain hupaisa väärinkuulema ”luova huone” -

sanaparista. (LS, 26.) 

Lähiö on kolmesti viikossa parhaaseen katseluaikaan esitettävä sarja, jolla on yli miljoona 

katsojaa (LS, 11). Lähiö jäljittelee aiheiltaan tavallisten ihmisten arkielämää, mutta fiktiona se 

on luonnollisesti keinotekoista. Televisio ylipäätään rinnastetaan pitkin tarinaa esiintyvään 

lasisilmän motiiviin: kirjan nimenä Lasisilmä symboloi keinotekoisuutta. Lasisilmä on ihmisen 

luoma, todellista esikuvaansa jäljittelevä korvike. Sillä ei pysty oikeasti näkemään, mutta se voi 

toimia esteettisenä korvikkeena: se luo illuusiota. 

Kertomuksen alussa Taru pääsee luomaan Lähiöön uuden henkilöhahmon, Sadun. Taru 

kokee vahvaa sidettä luomaansa hahmoon, minkä lisäksi sarjan käsikirjoitus ja Tarun elämä 

alkavat kietoutua kummallisella tavalla toisiinsa. Satu päätetään tuoda sarjaan romanttisen 

mokan kautta (LS, 62–63), samalla kun Taru on vastikään joutunut työkaverinsa torjumaksi 

(LS, 55). Vastaavat sattumukset alkavat edeltä käsin ennustaa, mitä Tarun elämässä tapahtuu: 

 
1 Viittaan Lasisilmään tässä tutkielmassa lyhenteellä LS. Kohdeteoksessa on paljon kursivoituja kohtia. Kaikki 

tässä tutkielmassa esitetyt sitaattien kursivoidut kohdat ovat kursivoituja myös kohdeteoksessa, ellei toisin 

erikseen mainita. 
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kun Sadulle päätetään luoda ärsyttäväksi kämppäkaveriksi serkku Elise (LS, 120–121), Tarun 

sisko Aija muuttaa yllättäen Tarun asuntoon (LS, 127). Toden ja fiktion sekoittuminen toisiinsa 

vakuuttaa hiljalleen Tarun siitä, että käsikirjoitus ohjaa hänen elämäänsä. 

Tosi ja kuvitelma alkavat sekoittua toisiinsa yhä ilmeisemmällä ja oudommalla tavalla. 

Taru alkaa uskoa, että ainoa keino vaikuttaa reaalimaailmaan on muokata edeltä käsin 

käsikirjoitusta. Kun alun hupaisten mokien jälkeen sarjaan aletaan suunnitella henkilöhahmon 

tappamista ja toiselle raajan amputoimista, Tarun on mielestään pakko kaapata valta itselleen 

käsikirjoitustiimissä järjestämällä pääkäsikirjoittaja Paulan onnettomuuteen ja manipuloimalla 

työkavereitaan. Vallan saadessaan Taru järjestelee juonen itselleen mieleisimmällä tavalla. 

Toden ja kuvitelman sekoittuminen lävistää Lasisilmää. Kertomus on kauttaaltaan 

metafiktiivinen. Lähtökohtaisesti se on fiktiota fiktiosta, fiktiivinen kertomus fiktiivisen 

kertomuksen tekemisestä. Tarina ilmaisee tietoisuutta omasta fiktiivisyydestään erilaisilla 

rakenteilla, kuten lukujen alussa käsikirjoitusliuskoja muistuttavilla tiedoilla kohtausten 

sijainneista. Päähenkilö Tarun nimi – kuten myös hänen luomansa televisiosarjan Sadun – 

tarkoittaa fiktiivistä kertomusta. Reaalimaailman keskusteluja värittävät jatkuvat pohdinnat 

fiktion luonteesta ja todellisuuden suhteesta fiktioon: 

 

Mä muistan lukeneeni yliopistolla tosta media-analyysin kurssilla, sanon. Että 

ruvetaan helposti ottaan liian suoraan fiktiosta malleja siitä miten asioitten pitäisi 

olla, kehittyy ihan outoja odotuksia ja standardeja siitä mikä on oikeenlaista 

elämää. Ja kun ihmissuhteiden huippuhetkiin telkkarissa kuuluu 

timanttisormuksia samppanjalaseissa, ni onhan kauhee pettymys kun eka 

kundikaveri sanoo tykkäävänsä tytöstä jossain ratikan takasillalla. Eihän se tunnu 

missään, se on vaan kauhee antikliimaksi. (LS, 117.) 

 

Lasisilmän kertomus etenee kolmella tasolla. Kertomuksen reaalimaailma sijoittuu Helsinkiin, 

Tarun elämään ja käsikirjoitustiimin työpaikalle studioon. Samalla fiktiivinen Lähiö-sarjan 

maailma kietoutuu reaalimaailman rinnalle, sillä fiktiivisten hahmojen käänteiden 

kirjoittaminen on käsikirjoittajien työtä – ja työn myötä käänteistä keskustellaan jatkuvasti. 

Fiktiomaailma vaikuttaisi ajoittain vaikuttavan reaalimaailman kulkuun. Lisäksi 

reaalimaailman yläpuolella häilyy korkeampi metataso: välillä reaalimaailman tapahtumia 

ruoditaan tarinan yläpuolella olevan, salaperäiseksi jäävän Ansa-nimisen henkilön 

kommenteissa, jotka myös ohjaavat ajoittain kertomuksen kulkua. 
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Postmodernismia ja metafiktiota teoretisoinut William Gass näkee elokuvan ohjaajan tai 

kirjan kirjoittajan luomansa maailman jumalana, joka voi kontrolloida teoksen henkilöhahmoja 

kaikkivoipaisesti (Gass 1970, 18–19). Lähiö-sarjan pääkäsikirjoittaja Paula vaikuttaa olevan 

Lasisilmän kertomuksen kirjoittajajumala, sillä kertomuksen aikana hän vertautuu muun 

muassa kristinuskon Jumalaan, Amerikan alkuperäisasukkaiden luojahämähäkkiin ja 

auringonjumalaan. Minäkertojana toimiva Taru näkee Paulan kaikkialla läsnä olevana ja 

kaikkivoipaisena hahmona. Paula on lisäksi ainoa kertomuksen hahmo, joka vaikuttaisi 

liikkuvan kaikilla teoksen tasoilla: Ritan hahmo toimii Paulan vastineena televisiosarjassa ja 

Ansa on kerronnan yläpuolisen metatason vastine. Jokainen nimistä on synonyymi loukulle, 

pyydykselle. 

Kaapatessaan Paulan vallan pääkäsikirjoittajana Taru uskoo astuneensa Jumalan tilalle. 

Valta-asema jää kuitenkin lyhytaikaiseksi, sillä kertomuksen lopussa Paula tulee tajuihinsa ja 

Tarulla on edessä vallasta luopuminen. Tarun tarinassa on antiikin Kreikan mytologioiden ja 

tragedioiden piirteitä: hybristä kokeva protagonisti uhmaa jumalia vastaan ja joutuu lopulta 

kärsimään seuraukset. Tarun kohta on jo ennalta päätetty, ja uskoessaan kykenevänsä 

asettumaan luojajumalansa tilalle hän sortuukin jumalalliseen ansaan. 

Lasisilmä voidaan nähdä metafiktiivisenä leikittelynä, joka samalla pohdiskelee fiktion 

luonnetta ja kirjoittajan absoluuttista valtaa. Tämä toimiikin oman tutkielmani lähtökohtana. 

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastelen Lasisilmää sen metafiktiivisten piirteiden ja 

jumalatematiikan kautta. Keskeisiä tutkimuskysymyksiäni ovat: Millaisia metafiktiivisiä 

piirteitä tarinassa on? Miten ne vaikuttavat teoksen tulkintaan? Miten kertomuksen 

reaalimaailma ja fiktiomaailma kietoutuvat yhteen? Miten fiktiivinen totuus särkyy? Miten 

uskonnollinen kuvasto vertautuu fiktioon? Miten kirjoittajajumalaa vastaan nouseminen ja 

hybris näkyvät tekstissä? Millaista valtaa kirjoittajalla tai jumalalla on? Huomioin luennassani 

myös kertomuksen lajin: Lasisilmän kertomus on kokonaisuudessaan ironinen, satiirinen ja 

parodinen. 

Toisessa luvussa tarkastelen aiempaa Johanna Sinisalon tuotannosta tehtyä 

kirjallisuudentutkimusta, metafiktion teoriaa sekä fiktiivisen totuuden käsitettä. Metafiktion 

tutkimuksen käsittelyssä nojaan pitkälti Mika Hallilan (2006), Patricia Waughin (1984) ja 

Linda Hutcheonin (1984/1980) teoretisointeihin, mutta käyn läpi myös metafiktion käsitettä 

ensimmäisen kerran käyttäneen William H. Gassin (1970) ajatuksia. Fiktiivisen totuuden 

käsitteen määrittelyssä nojaudun Michael Riffaterren (1993/1990) ajatuksiin. Olen valinnut 

kyseiset teoretisoinnit tutkielmaani, koska ne ovat yleisesti metafiktion tutkimuksen parissa 

tunnustettuja ja sopivat luentaani varten. 
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Kolmannessa luvussa erittelen teoksen metafiktiivisiä piirteitä ja tulkitsen kertomusta 

fiktiivisen totuuden näkökulmasta. Analysoin kertomuksen televisiokäsikirjoitusta muistuttavia 

rakenteita, epäluotettavaa minäkertojaa ja kertomuksen tapaa reflektoida itseään. Neljännessä 

luvussa tarkastelen kertomuksen reaalimaailman ja fiktiivisen maailman sekoittumista toisiinsa 

henkilöhahmojen kautta. Osoitan, että reaalimaailman ja fiktiivisen televisiosarjan tapahtumat 

limittyvät toisiinsa ja reaalimaailma alkaa nurinkurisesti jäljitellä fiktiota. Käsittelen tässä 

luvussa myös todellisuuden tasoja platonilaisittain ja pohdin fiktion jäljittelevää luonnetta 

postmodernissa kontekstissa. 

Viidennessä luvussa tarkastelen päähenkilön hybristä asettumista luojajumalaa vastaan. 

Käsittelen aluksi sitä, kuinka teos jo alusta alkaen ennakoi edessä olevaa valtataistelua. Tämän 

jälkeen käsittelen valtataistelun kehittymistä, vallankaappausta, Tarun hybristä sekä lopulta 

tapahtuvaa lankeamista ja oman kuolevaisuutensa ymmärtämistä.  

Kuudennessa ja viimeisessä luvussa esitän keskeiset johtopäätökset tarinasta ja kiteytän 

edellisissä analyysiluvuissa esittämiäni ajatuksia. Esitän lisäksi joitain esiin nousseita 

lisätutkimuksen tarpeita. 
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2 Taustaa ja teoriaa 
 

Tässä luvussa käyn läpi tutkielmani teoriapohjaa. Ensimmäisessä alaluvussa käsittelen Johanna 

Sinisalon tuotannosta tehtyä tutkimusta. Toisessa alaluvussa käyn läpi metafiktion keskeistä 

teoriaa, kuten Mika Hallilan, Patricia Waughin ja Linda Hutcheonin käsityksiä metafiktion 

luonteesta. Kolmannessa alaluvussa käsittelen lisäksi Michael Riffaterren ajatuksia fiktiivisestä 

totuudesta. Neljännessä alaluvussa käsittelen postmodernia satiiria kirjallisuudenlajina.  

 

 

2.1 Johanna Sinisalon tuotannossa toistuvat todellisuuden problematiikan ja 

vallan kysymykset 

 

Johanna Sinisalo on julkaissut kaksitoista kirjaa ja voittanut useita novellikilpailuja. Uransa 

aikana hän on työskennellyt muun muassa käsikirjoittajana ja mainostoimistoissa. Lasisilmä on 

hänen kolmas romaaninsa. (Otava.fi.) Sinisalon tuotanto on ollut suosittu aihe erityisesti pro 

gradu -tutkielmissa. Hänen tuotantoonsa liitetään usein kirjallisuuden lajien sekoittuminen, 

todellisuuden problematiikka, vallan tarkastelu sekä runsas intertekstuaalisuus. Nämä piirteet 

ovat läsnä myös Lasisilmässä. 

Kotimaisen kirjallisuuden professori Pirjo Lyytikäinen (2015) on tarkastellut realistisen 

tyylilajin suhdetta fantasiaan ja allegoriaan Sinisalon romaanissa Linnunaivot (2008). 

Lyytikäisen mukaan todellisuudenkuvaus muuttuu romaanissa satirisoivaksi kritiikiksi 

nykyihmistä kohtaan. Allegoriset ja fantastiset elementit paljastavat, ettei realismi itsessään 

riitä todellisuuden kuvaajana. Lyytikäinen havaitsee luennassaan Danten Jumalaisen 

näytelmän ja Joseph Conradin Pimeyden sydämen subteksteinä Linnunaivojen taustalla. 

(Lyytikäinen 2015.) Lyytikäisen tarkastelussa esiin nousevat siis todellisuuteen ja kerrontaan 

liittyvät ongelmat, jotka ovat keskiössä myös Lasisilmässä. 

Erityisesti Sinisalon esikoisromaani Ennen päivänlaskua ei voi (2000) on ollut suosittu 

aihe pro gradu -tutkielmissa. Henna Korhonen (2015) on tarkastellut pro gradussaan myyttien 

ja mahdollisten maailmojen suhdetta Sinisalon tuotannossa. Korhosen mukaan mahdolliset 

maailmat ja kansanmytologian tasa-arvoinen luontosuhde synnyttävät Sinisalon tuotantoon 

ympäristötietoisuutta. Mari Henriikka Heinonen (2003) ja Mirka Korhola (2011) ovat 

tarkastelleet Sinisalon romaania Ennen päivänlaskua ei voi (2000) intertekstuaalisuuden ja 

subtekstien näkökulmasta. Anne Hyyppä (2018) taasen on tarkastellut inhimillisen ja ei-

inhimillisen välisiä rajapintoja Sinisalon Ennen päivälaskua ei voi ja Enkelten verta. Laura 
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Piippo (2011) on tarkastellut romaania Ennen päivänlaskua ei voi fantastisen ja mimeettisien 

suhteiden kautta.  Mimesis ja intertekstuaalisuus tulevat ilmi myös Lasisilmässä, joka haastaa 

realistisen kerronnan konventioita. 

Valta on ollut yleinen aihe Sinisalon tuotannossa jo ennen Lasisilmää ja sen jälkeen. 

Sinisalon tuoreeseen tuotantoon kuuluvaa Renaten tarinaa (2018) kritikoineen Jari Hiltusen 

mukaan romaanissa korostuu valtarakenteiden tarkastelu indoktrinoinnin kannalta. 

Kertomuksen päähenkilö on luottanut vallitsevan yhteiskunnan tietoon, kunnes maailma 

paljastuu valheelliseksi.  ”Sinisalo lähti tutkimaan yhteiskuntaa kannattelevia valheita, 

propagandaa, indoktrinaatiota ja valtarakenteita.” (Hiltunen 2018.) Sinisalon Auringon ydin -

teosta (2013) pro gradu -tutkielmassaan tutkineen Sonja Strengellin mukaan romaanin 

dystopiassa korostuu totuuden ja vallan suhde: totuus on subjektiivista, ja se riippuu siitä, kuka 

ja millaisessa valta-asemassa oleva totuuden määrittelee. Totuus on valinta, joka syntyy 

valtaapitävän hegemonian kautta. (Strengell 2017, abstrakti, 57, 82.) Samoin Elisa Grönholm 

(2017) on kiinnittänyt huomiota samassa romaanissa esiintyviin valtakysymyksiin, etenkin 

naisten aseman osalta. Myös Lasisilmässä vallan ja todellisuuden välinen problematiikka on 

esillä epäluotettavan kertojan ja kirjailijaan luojajumalaan vertautuvan aseman kautta. 

Eliisa Pitkäsalo (2009) on väitöskirjassaan tarkastellut Sinisalon romaania Sankarit 

(2003) Kalevalan henkilöhahmojen kautta. Pitkäsalon mukaan Kalevalan henkilöhahmot 

toimivat intertekstuaalisesti romaanissa kahdella tasolla: henkilöhahmojen kuvauksen ja 

yleisten diskurssien kautta. Pitkäsalo tarkastelee muun muassa romaanin tapaa käsitellä 

todellisuutta, kun nykykulttuuria tarkastellaan mytologisten hahmojen kautta. (Pitkäsalo 2009, 

9–10.) Pitkäsalo nostaa esiin luennassaan myös valtataistelut osana teosta. Teoksen naishahmot 

ovat vallankäytön kohteita ja mieshahmot toimivat vallankäyttäjinä, mutta samalla naishahmot 

haastavat vallankäytön malleja. Vahvat, uhmakkaat ja itsenäiset naishahmot toimivat 

vastinpareina Väinämöiseen rinnastuvan Rexin hahmon kaltaisille, perinteisestä 

maskuliinisesta hegemoniasta valtansa ammentaville hahmoille. (mt., 106–124.) Pitkäsalo 

myös mainitsee Väinämöisen aseman kulttuurisena luojajumalana Kalevalassa: Väinämöiseen 

rinnastuva Rex on henkilöhahmona luojajumala, jonka asemaa haastetaan (mt., 72, 102, 123). 

Vastaavanlaista hallitsevan luojajumalan haastamista ja myyttien sekoittumista nykyaikaiseen 

populaariviihteeseen voidaan nähdä myös Lasisilmässä (ks. luku 5). 

Ennen tätä tutkielmaa Lasisilmästä on tehty yksi pro gradu -tutkielma. Jutta Peltola 

(2012) on tarkastellut Lasisilmää metafiktion ja parodian käsitteiden kautta. Peltola osoittaa, 

että metafiktiivisyys on teosta lävistävää niin kerronnan, intertekstuaalisuuksien kuin myös 

suoran kommentoinnin tasolla. Peltola katsoo, että Lasisilmä ennen kaikkea haastaa realistista 
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kirjallisuusperinnettä, joka on pitänyt todellisuuden representaatiota tai mimesistä 

mahdollisena: tämä realistisen kirjallisuusperinteen tavoite osoittautuu illuusioksi. Lasisilmä 

hyödyntää realistisen fiktion konventioita eikä Peltolan mukaan ole radikaalisti metafiktiivinen. 

Toisaalta Peltola näkee metafiktiivisyyden myös ylitsevuotana ”metafiktion metafiktiona”, 

mahdollisesti jopa metafiktion parodiana. (Peltola 2012, 84–85.) 

Peltolan analyysissa Tarun, Sadun ja Paulan väliset valtasuhteet ja valtataistelu näkyvät, 

mutta kirjoittajan valta ei ole analyysin keskiössä. Peltola kuitenkin käsittelee lyhyesti sitä, 

kuinka käsikirjoittajat ovat oman maailman luodessaan eräänlaisia luojajumalia (Peltola 2012, 

57). Peltola näkee, että Tarulla on käsikirjoittajana enemmän valtaa kuin Sadulla, Tarun 

käsikirjoittamalla hahmolla. Osana analyysiaan hän esittää, että Satu pyrkii lisäämään valtaansa 

suhteessa Taruun. (mt., 53–54.) Peltolan analyysissa nousee esille myös kirjallisuusteoreettinen 

diskurssi ja siitä keskusteleminen (mt., luku 4) – diskurssi vakiintuneena puhetapana on samoin 

vallankäyttöä. 

Yhdyn luennassani moniin Peltolan tekemiin huomioihin Lasisilmän metafiktiivisestä, 

parodisesta ja ylitsevuotavasta luonteesta. Oman luentani keskiössä on kuitenkin metafiktion 

ohella fiktiivisen totuuden käsite ja se, kuinka fiktiivinen totuus särkyy. Toisekseen Peltolan 

luennassa kirjoittaja jumalana -metaforaa käsitellään hyvin lyhyesti, vaikka itse näen 

kirjoittajan jumalaan vertautuvan aseman jopa olennaisimpana asiana Lasisilmässä. Tämän 

lähtökohdan myötä en Peltolan tavoin tulkitse Sadun pyrkivän lisäämään valtaansa suhteessa 

Taruun, vaan näen kerronnassa esitettävän valtataistelun ennen kaikkea Tarun ja luojajumalaan 

vertautuvan Paulan välisenä. 

 

 

2.2 Metafiktio 

 

Suomalaisen kirjallisuudentutkimuksen kentällä metafiktion käsitettä on tutkinut ja 

teoretisoinut erityisesti Mika Hallila. Metafiktio terminä koostuu määrittävästä etuliitteestä 

’meta-’ sekä sanasta ’fiktio’. Siten sana tarkoittaisi fiktion, sepitteellisen kaunokirjallisuuden, 

metatasoa, samaan tapaan kuin eri tieteenaloilla tarkastellaan eri ilmiöiden metatasoja. 

Esimerkiksi kielioppi on kieltä kuvailevaa metakieltä ja metafysiikka selvittää olemassaolon 

syitä. Metataso on siten syvempi ja tietoisempi kuin taso, jota se tarkastelee. Terminä metafiktio 

ei ole ongelmaton: mikäli seurataan metakielen tai metafysiikan nimeämisen logiikkaa, 

kirjallisuudentutkimusta itseään kuuluisi nimittää metafiktioksi, sillä se on kirjallisuutta 

tarkasteleva, syvempi ja reflektiivinen metataso.  Vastaavaa ongelmaa voi havaita myös 
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metakielen ja kielen problematiikassa, sillä metakieltä ei voi olla ilman kieltä, jota se kuvailee. 

Metafiktion korvaajaksi on ehdotettu esimerkiksi ’innovatiivisen fiktion’ käsitettä. (Hallila 

2006, 31–33.) Muita ilmiölle ehdotettuja nimiä ovat esimerkiksi ’introverttinen romaani’, 

’antiromaani’, ’irrealismi’ ja ’itsesyntyvä romaani’ (Waugh 1984, 13–14). 

Ongelmallisuudestaan huolimatta metafiktio on säilynyt käytetyimpänä, todennäköisesti juuri 

yleisen tunnettuutensa takia. Koska metafiktiivisiksi mielletyissä romaaneissa on usein 

kerronnan ohella jonkinlainen metataso tai metakommentaari, metafiktion voi nähdä riittävän 

hyvänä ja kuvaavana terminä itseään reflektoivalle ja tietoisuutta itsestään ilmaisevalle fiktiolle. 

Tiiviimmillään metafiktio on ”oman konstituoitumisen ehtoja pohtivaa” fiktiota tai 

“fiktiota fiktiosta” (Saariluoma 1992, 24; Hallila 2006, 38). Linda Hutcheon tiivistää 

metafiktion samoin fiktiona fiktiosta. Metafiktiivinen fiktio on kommentaari omasta 

kerronnallisuudestaan tai kielellisyydestään. (Hutcheon 1984/1980, 1.) Lasisilmän tarina onkin 

juuri fiktiota fiktion tekemisestä, sillä käsikirjoittajien tehtävänä on luoda jatkuvalla syötöllä 

uusia tarinoita jatkuvajuoniseen televisiosarjaan. 

Patricia Waughin mukaan metafiktio on ”termi fiktiiviselle kirjoitukselle, joka 

itsetietoisesti ja systemaattisesti osoittaa huomiota asemaansa artefaktina”. Metafiktiiviset 

tekstit kyseenalaistavat todellisuuden ja fiktion suhdetta: omaa keinotekoisuuttaan 

problematisoidessaan ne tarkastelevat samalla fiktiivisen tekstin ulkopuolella olevan maailman 

fiktiivisyyttä. (Waugh 1984, 2.) Itse-etsinnällään metafiktio problematisoi reaalimaailmaa. 

Kirjallinen maailma on täysin kielellinen konstruktio, mutta myös todellista maailmaa 

rakennetaan kielellisesti. Koska kieli ei ole vain passiivinen merkitysten siirtäjä vaan myös 

merkitysten luoja, ei objektiivinen todellisen maailman representaatio kielellisesti ole 

mahdollista. Ei ole mahdollista esitellä maailmaa, vain maailman diskursseja. (mt., 3.) Myös 

Hutcheonille metafiktiossa on kyse kielellisyydestä. Kirjallisuus on aina kielellä rakennettu 

fiktiivinen konstruktio. Absoluuttista totuutta ei ole, eikä totuudella ole merkitystä taiteessa. 

(Hutcheon 1984/1980, 18–19.) 

Hallila on arvostellut Waughin ja Hutcheonin metafiktioteorioita siitä, että ne jättävät 

metafiktion käsitteen liian epäselväksi. Epätäsmällisyys luo vaikeuksia etenkin teorian 

soveltamiseen kirjallisuudentutkimuksessa. Eräänlaisena yleismääritelmänä Hallila näkee 

metafiktiota käytettävän silloin, kun ilmaistaan romaanin reflektiivisyyttä: metafiktiivinen 

romaani pohdiskelee itseään ja ilmaisee itseymmärrystä, tietoisuutta itsestään. (Hallila 2006, 

10.) Sanakirjamääritelmissä metafiktiossa korostuu refleksiivisyys ja keinotekoisuuden 

korostus (mt., 14). Toisaalta voi pohtia, tuoko tarkka määritelmä metafiktiolle riittävää 

lisäarvoa sen sovellettavuudelle kirjallisuudentutkimuksessa. Kirjalliset fiktiiviset teokset 
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itsessään eivät voi olla koskaan täysin eksakteja tai eristettävissä ”laboratorio-olosuhteisiin”, 

joten ehkä niiden teoretisointikaan ei voi olla täydellisen tarkkaa. 

Käsitteenä metafiktio on perinteisesti mielletty amerikkalaisen kirjallisuudentutkijan ja 

filosofin, William H. Gassin ensi kerran käyttämäksi. Gassin mukaan filosofia ja fiktio ovat 

monin osin samanlaisia. Kirjailijoita ja filosofeja kiinnostaa kieli ja molemmat luovat 

maailmoja kielellä, mutta kirjailijoiden maailmoja ei – tavallaan – ole olemassa. Filosofia auttaa 

ymmärtämään, että mielen ja uskomuksen kaltaiset asiat ovat konstruktioita. (Gass 1970, 4.) 

Gassin mukaan matematiikalle ja logiikalle on olemassa omat, niitä kommentoivat metateoriat: 

niin sanotut ’antiromaanit’ ovat itse asiassa ’metafiktioita’. Metafiktiivisestä tuotannostaan 

tunnettujen kirjailijoiden töissä fiktion muodot toimivat alustana, jolle seuraavat, pidemmälle 

menneet muodot voidaan asettaa. (mt., 24–25.)  

Metafiktio on nähty liittyvän tiiviisti postmodernistiseen kirjallisuuteen. Usein se 

käsitetään yhtenä piirteenä postmodernistisessa kirjallisuudessa. (Hallila 2006, 37.) Metafiktion 

ja postmodernismin suhde on tietynasteinen ikuisuuskysymys, sillä on vaikea arvioida, oliko 

metafiktiota olemassa ennen postmodernismia (mt., 12). Metafiktio on syntynyt 

postmodernistisessa tutkimuskontekstissa, ja juuri postmodernistinen kirjallisuustraditio on 

tuottanut tarpeen itsereflektiivisyydelle (mt., 66). Ajoittain postmodernismi rinnastetaan 

metafiktioon synonyymin kaltaisesti. Vaikka suhde on vahva, metafiktiivisyyttä on tutkittu 

myös ei-postmodernistisessa kirjallisuudessa. (mt., 68.) Hallila näkee, että metafiktion käsitettä 

voidaan käyttää tutkittaessa myös postmodernismia edeltäneitä teoksia (mt., 205). Hutcheonille 

postmodernistisessa metafiktiossa on kyse lukijan roolista: postmodernismia edeltävissä 

metafiktiivisissä teoksissa huomio kiinnittyy kirjoitusprosessiin, postmoderneissa 

metafiktioissa keskiössä on lukuprosessi. Maailma on myös lukijan eikä vain kirjailijan luoma. 

Lukijaa tehdään tietoiseksi aktiivisesta roolistaan. (Hutcheon 1984/1980, 26–28.) 

Waugh (1984, 21) esittää metafiktiivisen itsetietoisuuden olevan usein sidoksissa 

postmodernismiin tai modernismiin. Toisaalta vaikka metafiktion käsite on uusi, ilmiö itsessään 

on vanha (mt., 5). Esimerkiksi Laurence Sternen Tristram Shandy (1760) nousee Waughin 

analyysissa esiin itsereflektiivisyytensä takia (Waugh 1984, 69–71). Samoin Hutcheon erottaa 

postmodernismin ja metafiktion toisistaan: hän mainitsee rajaavansa analyysinsa koskemaan 

nimenomaan itsetietoisia tekstimuotoja (Hutcheon 1984/1980, 4). Hutcheon nostaa esimerkiksi 

Miguel de Cervantesin romaanin Don Quijote, joka ”ei ole ensimmäinen ’realistinen’ romaani 

vaan myös ensimmäinen itseään reflektoiva” (mt., 4).  

Metafiktio nähdään kohtalaisen kokeilevana ja postmodernistiseen kirjallisuuteen 

liitettävänä ominaisuutena, mutta se nojaa realistisen kirjallisuustradition konventioihin. 
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Vaikka metafiktiivinen kirjallisuus on itsestään tietoista, se ei siten voi hylätä realismia 

kokonaan. Realismin konventiot toimivat taustana, jota vasten metafiktiiviset kokeilut voidaan 

tehdä. (Waugh 1984, 18.) Kokeileva kaunokirjallisuus vaatii yleisön, joka on tietoinen yleisistä 

kerronnan konventioista – se ei voi olla liian kokeilevaa, sillä muuten yleisö hylkäisi sen. 

Metafiktio samaan aikaan toteuttaa ja toisaalta jättää täyttämättä yleisiä odotuksia, mikä 

mahdollistaa riittävän tuttuuden tunteen mutta myös kokeilevuuden. Samoin esimerkiksi 

parodia toimii automatisoituneiden konventioiden rikkojana. (mt., 64–65.) Metafiktio parodioi 

nimenomaan kerronnan ja fiktion rakenteita (mt., 74). Esimerkiksi Jorge Luis Borgesin novelli 

”Death and the Compass” (1964) ironisoi salapoliisiromaanin konventioita: murhamysteeri 

ratkeaa vasta etsivän tullessa ammutuksi ja ymmärtäessään olevansa itse murhaajan seuraava 

uhri (mt., 83–84). 

Metafiktio voidaan nähdä hahmotelmana, joka on muuttuva (Hallila 2006, 204) tai 

vähintään kiistanalainen. Koska metafiktio on käsitteenä avoin ja sen määritelmät vaihtelevat, 

on suotavaa määritellä se tätä tutkielmaa varten. Tässä tutkimuksessa metafiktiolla ja 

metafiktiivisyydellä tarkoitetaan kaikkia niitä piirteitä, joilla kertomus reflektoi itseään, 

ilmentää keinotekoisuuttaan ja/tai ilmaisee tietoisuuttaan itsestään fiktiona. Lasisilmässä 

metafiktiivisyys tulee esiin muun muassa fiktion luonteen kommentoinnin kautta ja esimerkiksi 

henkilöhahmojen nimissä. Kertomus on fiktiota fiktiosta, kun Lasisilmän juonesta iso osa on 

fiktiivisen tuotoksen tuotantoprosessin esittelyä. 

 

 

2.3 Fiktiivinen totuus 

 

Yleinen, arkipäiväinen maailma nähdään usein ainoana ”oikeana” maailmana: se on 

todellisuus, koska sen voi nähdä ja tuntea. Reaalimaailma on ennen kaikkea havaittavissa 

omilla aisteilla. Kirjallisuuden maailmat ovat reaalimaailman jatkeita, sillä ne vahvistavat 

tavallisen maailman totuuksia ja viittaavat siinä esiintyviin asioihin. (Waugh 1984, 87.) 

Toisaalta todellisuus esitetään kirjallisuudessa fiktion asettamilla ehdoilla ja sen tarjoamilla 

keinoilla (Hallila 2006, 35). 

Fiktion monimutkaisesta suhteesta totuuteen ja totuudellisuuteen kertovat filosofien 

erilaiset suhtautumiset siihen, onko fiktio totta vai valhetta. Kirjallisuuden tunnustetaan 

yleisesti kuuluvan kuvitteellisen alueelle. (Hallila 2006, 34–35.) Alastair Fowler (1982, 6) 

katsoo, että fiktion erottaminen niin epätodesta kuin todestakin erilliseksi on pitkien 

keskustelujen ja kärkevien kiistojen tulos. Waugh jakaa filosofian käsitykset fiktion 
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totuudellisuudesta kolmeen ryhmään: Osa katsoo fiktion olevan valetta. Osan mielestä fiktion 

asettaminen tosi tai epätosi -akselille on täysin epäolennaista. Kolmatta näkökulmaa nimitetään 

mahdollisien maailmojen teoriaksi, jonka mukaan fiktio luo oman totuutensa. (Waugh 1984, 

89–90.)  

Eräs esitetty ratkaisu fiktion ja todellisuuden ongelmalliseen suhteeseen on fiktiivisen 

toden2 käsite, joka ilmaisee fiktiivisten asioiden – kuten henkilöhahmojen ja tapahtumien – 

olevan fiktiivisesti totta siinä fiktiivisessä maailmassa, jossa ne esiintyvät (Hallila 2006, 36). 

Michael Riffaterren mukaan kaikki kirjallisuuden lajit ovat artefakteja eli ihmisen tuotoksia, 

keinotekoisia konstruktioita. Näistä kaikista eniten juuri fiktio on keinotekoisin, sillä pelkästään 

sen nimi kertoo keinotekoisuudesta. Jollain tasolla fiktion on kuitenkin oltava totta, jotta lukijat 

pystyvät kiinnostumaan siitä. (Riffaterre 1993/1990, xii.) Hutcheonin mukaan jopa 

fantasiakirjailijan on kyettävä tekemään luomastaan fiktiivisestä maailmasta lukijalle 

hyväksyttävä – maailman on oltava riittävästi ”todellinen” lukijalle (Hutcheon 1984/1980, 32). 

Fiktio ei perustu varsinaiseen faktuaaliseen kokemukseen: teoksen tulkinta tai esteettinen 

arviointi eivät vaadi todellista viittauskohdetta. Koska kirjallista maailmaa luodaan kielellä, 

fiktion totuus nojaa aitouteen. Kieli, jolla fiktiota rakennetaan, on olemassa myös romaanin 

ulkopuolisessa reaalimaailmassa. (Riffaterre 1993/1990, xiii–xiv.) Kerronnallinen totuus on 

kielellinen ilmiö, joka syntyy lukiessa tekstiä. Fiktio nojaa erilaisiin koodeihin, joita lukija 

aktiivisesti tulkitsee. Tietyt kielelliset ilmiöt ohjaavat lukijaa negatiiviseen tai positiiviseen 

tulkintaan. Koska fiktio on keinotekoista mutta myös nojaa sen ulkopuolelta tuleviin 

konventioihin, se yhtä aikaa painottaa fiktiivisyyttään ja samalla väittää olevansa totta. Fiktio 

ei ole todellisuus itsessään, vaan todellisuuden representaatio. (mt., xiv–xv.) 

Riffaterre näkee fiktion erillisenä asiana kuin valheen: fiktio on oma genrensä, vale taasen 

ei. Fiktiiviset tekstit nojaavat omiin konventioihinsa eivätkä ne halua petkuttaa lukijaansa. 

Romaaneissa on aina merkkejä siitä, että ne kertovat kuvitellusta maailmasta. Kirjailijan 

keksinnöt ja reaalimaailman representaatiot lisäävät uskottavuutta ja saavat lukijan eläytymään 

tarinaan aivan kuin se olisi totta. (Riffaterre 1993/1990, 1–2.) Myös Lasisilmässä sarjan 

käsikirjoittajat keskustelevat tulevista juonenkäänteistä fiktiivisen totuuden huomioiden: 

”Oikeesti. Siis fiktio-oikeesti.” (LS, 238.) Eräs käsikirjoittajatiimin jäsen puhuu sopimuksesta 

katsojan kanssa (LS, 83) – katsoja uskoo fiktiivisen kertomuksen käänteet, kun niitä 

perustellaan ja pohjustetaan. 

 
2 Hallila käyttää ilmaisua fiktiivinen tosi, käytän muutoin tekstissä Riffaterren ilmaisua fiktiivinen totuus. 
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Teos voi alleviivata fiktiivisyyttään lukemattomilla keinoilla: muun muassa kirjailijan tai 

kertojan sekaantumisella tarinaan, useilla kertojilla, kerrontaa selittävällä metakielellä, 

tarkoituksellisilla henkilön- ja paikannimillä, näkökulmien ja aitouden kannalta tapahtuvilla 

yhteensopimattomuuksilla, aikatasoilla leikittelyllä (kuten ennakoinneilla ja takaumilla) ja 

kerronnallisilla ylilyönneillä.3 Riffaterren mukaan narratologian tutkimus ei ole huomioinut 

riittävästi sitä, kuinka tekstit alleviivaavat fiktiivisyyttään väittäessään samalla olevansa totta. 

(Riffaterre 1993/1990, 29–30.) Riffaterren teoretisointi on 1990-luvun alkupuolelta, jolloin 

monet metafiktioon liittyvät teoretisoinnit olivat kohtalaisen tuoreita. Vaikkei Riffaterre 

mainitse metafiktion käsitettä kirjassaan, hänen havaintonsa sopivat myös metafiktiivisyyden 

tarkasteluun. Metafiktiivinen romaanihan juuri leikittelee fiktiivisellä totuudella kohdistaessaan 

huomion keinotekoisuuteensa. 

 

 

2.4 Lasisilmä postmodernina satiirina 

 

Alastair Fowler on genreteoriassaan käsitellyt kirjallisuutta aina sitä edeltävään konventioon 

nojaavana. Vaikka kirjallinen tuotos on yksisuuntainen kanava tekijältä lukijalle, myös 

lukutilanteen konteksti vaikuttaa vastaanottajan tulkintaan. Fowler käsittää genren luokittelun 

(classification) tai määräyksen (prescription) sijaan tulkinnan työkaluna. (Fowler 1982, 20–

22.) Klaus Braxin mukaan postmodernistinen lajiteoria tarkastelee kirjallisuutta 

kaksoiskoodatulla diskurssilla: postmodernistisessa taiteessa moderni ja historiallinen tyyli 

yhdistyvät parodisesti (Brax 2014, 124). 

Teemu Ikosen mukaan postmodernistnen teksti eroaa realistisista teksteistä mahdollisien 

maailmojen takia. Realistisessa tekstissä todellisuusjärjestelmä rakentuu keskusmaailmasta eli 

todellisesta maailmasta4, jossa henkilöhahmot elävät, sekä niin sanotuista alisteisista 

satelliittimaailmoista, jotka ilmenevät ajatustasolla tai fiktioina. Postmodernistisessa tekstissä 

keskusmaailman ja alisteisten maailmojen välinen suhde purkautuu, ja maailmat voivat ajautua 

jopa keskinäiseen kilpailuun. (Ikonen 2014, 201.) Lasisilmässä voidaankin huomata, että 

kertomuksen reaalimaailman ja fiktiivisen televisiosarjan maailmat lomittuvat ajoittain 

toisiinsa – ainakin minäkertoja Tarun käsityksen mukaan. Susanna Suomelan mukaan 

postmodernistisessa metafiktiossa teoksen teemaksi voi nousta kerronta itsessään, ja hän 

 
3 On hyvä huomata, ettei Riffaterre avaa kaikkia fiktiivisyyden osoittamisen keinoja niiden nimeämistä tarkemmin. 
4 Käytän omassa luennassani käsitettä kertomuksen reaalimaailma keskusmaailman tai todellisen maailman 

asemesta. 
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näkeekin kerronnan tematisoinnin erääksi postmodernistisen metafiktion tyypilliseksi piirteeksi 

(Suomela 2014, 148, 157). 

Sari Kivistö määrittelee satiirin piirteiksi sävyn, tarkoituksen, näkökulmien nopeat 

vaihdokset, äkkinäisen lopetuksen ja ylipäätään runsauden. Satiiri voi luonnehtia ”lajiksi tai 

moodiksi, joka voi tunkeutua mihin tahansa muuhun lajiin ja alistaa sen satiirisen 

tarkoituksensa palvelukseen.” (Kivistö 2010/2007, 9.) Satiiri pyrkii vahingoittamaan osuvasti 

aggression kohdettaan (mt., 10). Se pyrkii kyseenalaistamaan varmoina pidettyjä totuuksia (mt., 

14) – tarkoituksena ei ole vain viihdyttäminen, vaan kohteen vetämisellä ylhäältä alas voi olla 

moraalisesti opettava tai teokselle merkitystä luova puoli (mt., 15). Satiirissa todellisuus 

määritellään negaation eli illuusion kautta. Komediassa ja satiirissa teeskentely ja 

lumetodellisuus paljastetaan, tuodaan näkyväksi. Satiirissa kohteena ovat yhteiskunnan lisäksi 

myös yhteiskunnasta johdetut narratiivit. (mt., 21.) 

Linda Hutcheon on nähnyt parodian keskeisenä osana postmodernistista kirjallisuutta. 

Metafiktiivisen parodian keskeiseksi piirteeksi hän nostaa vieraannuttamisen 

(defamiliarization). Tuodessaan ilmi rakenteitaan kirjallisuus tekee lukijan aktiivisesti 

tietoiseksi ominaisuuksista, jotka ovat olleet lukijalle aiemmin huomaamattomia niiden 

yleisyyden vuoksi. Metafiktiivinen parodia pilaileekin juuri kirjallisuuden konventioiden 

kustannuksella. (Hutcheon 1984/1980, 24.) Esimerkiksi Cervantesin Don Quijoten 

itsereflektiiviset rakenteet voidaan nähdä syntyneen parodiseen tarkoitukseen (mt., 18). 

Genreltään Lasisilmä voidaan piirteidensä ja julkaisuajankohtansa perusteella nähdä 

postmodernina ja satiirisena metafiktiona, jolloin sen tulkitseminen on mielekästä genrensä 

mukaisesti. Myös itse teos nimeää itsensä (LS, 138, ks. tämän tutkielman luku 3.3.4) rivien 

välistä parodiaksi.  Lasisilmän metafiktiivisyys on vyöryttävää: Peltola on pohtinut Lasisilmän 

metafiktiivisten piirteiden määrää jopa metafiktion eräänlaisena parodiana tai metatasona 

metafiktiolle: metametafiktiona.  (Peltola 2012, 85). Satiirin lajityypille ominaisesti Lasisilmä 

on yltäkylläisen liioitteleva: metafiktion lisäksi kirjallisuusteoreettiset pohdinnat, 

populaarikulttuuri- ja kirjallisuusviitteet, saippuasarjamaiset juonenkäänteet, korkean ja 

matalan sekoittuminen sekä kauttaaltaan ironinen ote tekevät siitä postmodernistisen satiirin. 

Esimerkiksi Raamatun tarinat ja televisiosarja rinnastetaan toisiinsa enemmän tai vähemmän 

irvokkaasti: ”Ennen kaikkea televisiosarjahan on jatkuvajuoninen Jobin kirja; viattomat 

kärsivät uskomattomia kohtaloita ja vääryyksiä meidän silmiemme edessä vain palauttaakseen 

katsojien uskon siihen, että on arvoja jotka sentään ovat pyhiä ja koskemattomia.” (LS, 104.) 
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3 Keinotekoisuus, särkyvä fiktiivinen totuus ja metafiktiiviset rakenteet 

 

Tässä luvussa tarkastelen keinotekoisuuden ilmenemistä Lasisilmän kertomuksessa. Romaanin 

nimi itsessään viittaa keinotekoisuuteen, ja erilaiset lasiset ja peiliset pinnat toimivat teoksen 

tulkintaa ohjaavina motiiveina. Luvun viimeisissä alaluvuissa erittelen kertomuksen 

metafiktiivisiä piirteitä. 

 

 

3.1 Keinotekoinen lasisilmä 

 

Romaanin nimenä Lasisilmä toimii ratkaisuavaimena teoksen tulkitsemisessa. Lasisilmä on 

proteesi, jota silmänsä menettänyt kantaja saattaa käyttää ollakseen esteettisesti miellyttävämpi 

tai normaalimpi. Se ei palauta näköä, vaan sen käyttö on kosmeettista, kauneusihanteisiin 

perustuvaa. Lasisilmä on ihmisen luoma, todellista silmää jäljittelevä keinotekoinen korvike – 

siten teoksen nimi vihjaa luettavan kertomuksen ja televisioviihteen olevan samoin jäljittelevää, 

keinotekoista ja ihmisen luomaa. 

Näkeminen, lasi ja heijastavat pinnat ovat kertomuksen toistuvia motiiveja. Kirja alkaa 

Videodrome-elokuvan Dr. Brian O’Blivionin lainauksella televisiosta ”mielen silmänä”. 

Fiktiivisenä hahmona O’Blivion kommentoi televisioruutua todellisuutta todempana: 

  

The television screen is the retina of the mind’s eye. Therefore the television 

screen is part of the physical structure of the brain. Therefore what appears on 

the television screen emerges as raw experience for those who watch it. Therefore 

television is reality, and reality is less than television. 

 – Dr. Brian O’Blivion, Videodrome, 1982 (LS, 5.) 

  

Lasisilmän motiivi mainitaan ensimmäisen kerran Tarun ollessa käsikirjoittajakoulussa. 

Dramaturgi havainnollistaa televisiota kahteen suuntaan vaikuttavana, valtavana ja lasisena 

silmänä, jota ei vain nähdä vaan joka myös näkee kaiken imien itseensä kaiken ihmisille 

tapahtuvan. ”Lasisilmä, kirjoitan luentokansion paperille.” (LS, 9.) Myöhemmin 

käsikirjoittajana Taru imee vaikutteita todellisuudesta ja saattaa ne television kautta 

katseltaviksi. Aiemmin Lasisilmästä tutkielman tehnyt Peltola (2012, 2) onkin omassa 

luennassaan nähnyt Lasisilmän teoksen nimenä viittaavan juuri televisioon: Lasisilmä 
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romaanina on televisiota, ja tämä saa pohtimaan realistisen representaation ongelmaa. Peltolan 

luennassa ei kuitenkaan käydä läpi esimerkiksi lasisilmää proteesina tai keinotekoisena 

korvikkeena. 

Theodor Adorno on esittänyt realistisen näytelmän lavan näyttäytyvän 

kurkistuslaatikkona, jonka kautta katsoja pystyy eläytymään todentuntuisiin tapahtumiin 

(Saariluoma 1992, 23). Television tapauksessa kurkistaminen on kaksisuuntaista: lasisilmä 

edustaa televisioruudun lisäksi kameran linssiä. Kaikkivoipaisesti lasisilmä näkee ja imee 

kaiken ennen todellisesta maailmasta, jonka se muokkaa katsojalle sopivaksi: Taru pohtiikin, 

kuinka televisio pureksii katsojan olemuksen “ja sitten pureksii ja prosessoi ja sylkee sen 

takaisin kuin emolintu oksennuksen” (LS, 318). 

Lähiö ja sen kirjoittaminen kommentoivat fiktiota ja televisiota yleistasolla: fiktion ja 

televisioviihteen aiheet ovat todellisesta maailmasta, jonka aineksia muokataan fiktion ehdoille 

sopiviksi. Lähiö viihteenä vaikuttaisikin muistuttavan – ehkä jopa parodioivan – Kotikadun ja 

Salattujen elämien kaltaisia suomalaisia saippuasarjoja, jotka samoin sijoittuvat tietylle 

rajatulle asuinalueelle ja käsittelevät erinäisiä elämän ja kuoleman kuin myös arjen ja juhlan 

kysymyksiä. Näennäisesti televisiosarjan tapahtumat ottavat paikkansa normaaleissa, katsojille 

tutuissa paikoissa ja tapahtuvat tavallisille (joskin fiktiivisille) kansalaisille. Filosofian tohtori 

Veijo Hietalan (2020) mukaan saippuasarjojen tai tosi-tv:n viehätys perustuu tirkistelyyn, joka 

on luonnollinen ja yleisinhimillinen tarve. Jo nykyaikaisen romaanin 1700-luvulta alkanut 

suosio tai 1900-luvun ensimmäisten elokuvien menestys voidaan johtaa haluun tirkistellä toisia. 

Ihminen haluaa verrata itseään muihin: lapsi kasvaa tarkkailemalla muita, ja aikuisetkin 

vertailevat käyttäytymistään toisiin. (Hietala 2020.) Lähiö sarjana tarjoaa samoin 

tirkistelymahdollisuuden – tai Adornoa mukaillen – kurkistuslaatikon katsojille. 

Lasisina esineinä myös ikkunalasit toimivat kertomuksessa toistuvana motiivina. 

Ikkunalaseista sisätiloihin näyttäytyvä maailma vaikuttaa masentavalta. Kertomuksen alussa, 

käsikirjoittajakoulun viimeisellä luennolla Taru katselee ulos ikkunasta: 

  

Ikkunoiden ulkopuolella alkukevään räikeä auringonpaiste näyttää kuumalta, se 

iskee talvisateiden juovikkaiksi nuolemiin, likaisen rännän harmaannuttamiin 

laseihin kuin kirves, se on niin läpitunkeva ja hehkuva että sitä katsoo kuin 

hellettä, mutta kun astuu ulos, kylmä käy luihin ja ytimiin. (LS, 9.) 

  

Ulkopuolella olevaa ja todellista maailmaa heijastavat ikkunat ovat rännän harmaannuttamia – 

lisäksi ne valehtelevat, sillä niistä heijastuva auringonvalo antaa ymmärtää ilman olevan 
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todellista lämpimämpi. Ikkuna ei esitä todellisuutta sen paremmin kuin esimerkiksi 

televisioruutukaan. Lasinen pinta vääristää näennäisestä objektiivisuudestaan huolimatta.  

Ikkunoiden kautta näyttäytyvä todellisuuden harmaus toistuu Tarun kerronnassa. ”Räntä 

lyö ruutuun. Talvipäivän viimeisinkin valonhäive on imeytynyt tahraisiin kinoksiin, loistevalot 

ovat savuton ja hajuton ylösalainen leirinuotiomme.” (LS, 105.) Kertomuksen loppupuolella 

Taru kävelee vihmovan rännän seassa samalla, kun ”kauppojen näyteikkunoista siilautuu valoa 

hiekoitushiekan tahrimalle lumelle” (LS, 310). Räntä, loisteputkivalot ja harmaantunut lumi 

luovat teokseen ainaisen talven tuntua: Tarun arkielämää, kertomuksen reaalimaailmaa, 

varjostaa masentava harmaus.5 Arkiseen reaalimaailmaan verrattuna televisiofiktio on 

miellyttävämpää ja viihdyttävämpää. 

Käsikirjoittajien maailmassa fiktiiviset televisiohahmot vaikuttaisivat olevan todellista 

todempia. Esimerkiksi Lila on henkilöhahmo Lähiö-sarjassa, ”Lila” lainausmerkeillä taasen on 

hahmon näyttelijä, jota ei koskaan nimetä. Myös muut näyttelijät jäävät pääsääntöisesti 

nimeämättä, ja heitä nimitetään lainausmerkeissä esittämiensä hahmojen mukaan. (LS, 47–48.) 

Myös käsikirjoittajat jäävät hahmoina litteiksi (hahmojen litteydestä lisää luvussa 4.2). 

Lasisilmän motiivi tulee esiin myös Lähiön pääkäsikirjoittaja Paulan kertoessa vitsin 

juutalaistytöstä. Vitsissä natsiupseeri pyytää tyttöä arvaamaan, kumpi upseerin silmistä on 

lasinen. Vastatessaan oikein tyttö saisi pitää henkensä. Tyttö tunnistaa lasisilmän ja perustelee 

havaintoaan tyhmänrohkeasti: ”Siksi, koska siinä oli hiven inhimillistä loistetta.” (LS, 10–11.) 

O’Blivionin lainauksen tavoin Paulan esittämän vitsin lasisilmä on keinotekoisuudestaan 

huolimatta todellista vastinetta todellisempi. 

Juutalaisvitsi palaa keskusteluun kertomuksen loppupuolella. Keskeinen osa Lasisilmän 

kertomusta on minäkertoja Tarun ja pääkäsikirjoittaja Paulan välinen konflikti (ks. luvut 4.4 ja 

5), jonka myötä Taru haastaa Paulaa ylimpänä auktoriteettina. Taru pohtii sukupuolen 

merkitystä ja valtaa: jos sama vitsi kerrotaan korvaamalla tyttö pojalla, vaikuttaisi poika 

rohkealta mutta tyttö ”kolossaalisen tyhmältä”. Tarun pohdinnat keskeytyvät Paulan 

varoitukseen: ”Poika oli urhea ja tyttö tyhmä, mutta yksi yhteinen asia niille siinä tarinassa 

löytyi. Kun ne rupes esitteleen nokkeluuttaan väärälle ihmiselle, niille molemmille kävi 

loppujen lopuksi helvetin huonosti.” (LS, 235–236.) Huomautus enteilee, kuinka Tarun ja 

Paulan välinen konflikti tulee päättymään lopulta heikomman Tarun tappioon ja valtaa pitävän 

Paulan voittoon (ks. luku 5). 

 

 
5 Kanadalainen kirjallisuudentutkija Northrop Frye jaottelee Anatomy of Criticism -teoksessaan (1957) eri 

kirjallisuuden lajeja vuodenaikojen mukaan ja sijoittaa satiirin talven maailmaan (Kivistö 2010/2007, 21). 
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3.2 Peili todellisuuden kuvastajana ja Jorge Luis Borges intertekstuaalisena 

viitteenä 

 

Läpi teoksen on ripoteltu katkelmia Jorgen Luis Borgesin runosta ”Peilit” (ks. LS, 5, 131, 197, 

267, 315, 331). 13-säkeistöinen runo on lainattu kokonaisena, mutta sen säkeistöjä ei teoksessa 

esitetä niiden alkuperäisessä järjestyksessä. Runo on Borgesin runokokoelmasta Peilin edessä 

ja takana (1998). Runon puhuja ilmaisee pelkäävänsä peilejä, joiden kautta yö osoittaa 

ihmiselle tämän olevan vain heijastus, turhuus (LS, 331). Lasisilmän tavoin peili on rakennettu 

lasista, heijastavasta materiaalista. Se on todellisuuden kuvastaja, joka kuitenkin esittää asiat 

käänteisiksi vääristyneinä. Pinnasta näkyvä peilikuva ei ole todellinen. 

Peltola on nähnyt Borgesin ”Peilit”-runon säkeistöjen heijastavan romaanin kertomuksen 

kulkua ja kertomuksen eri vaiheiden keskeistä sisältöä (Peltola 2012, 46–52). Myös itse 

tulkitsen runon sisällöltään heijastelevan kertomuksen kulkua. Runokatkelmat esiintyvät 

kertomuksen alussa, lopussa, keskikohdassa ja ”näytöksien” (ks. luku 3.3.1) välissä. 

Jorge Luis Borges mainitaan lähes poikkeuksetta metafiktiota käsittelevässä 

kirjallisuudentutkimuksessa (ks. esim. Gass 1970, 25; Waugh 1984, 15; Hallila 2006, 76–77). 

Borgesin tuotannolle ominaista on itsereflektiivisyys, fiktion tapa tuoda omaa 

keinotekoisuuttaan esiin ja suorastaan vyöryttävä intertekstuaalisuus todellisiin ja kuviteltuihin 

lähteisiin (Salo 2013, 1–3, 58). Matti Rossi (1969, 6) on nähnyt, että Borgesin tuotanto osoittaa 

älyn ja huumorin olevan myös taidetta. Totuus asettuu Borgesin tuotannossa kyseenalaiseksi 

jatkuvasti, sillä totuus on vain yksi toteutuma monista mahdollisuuksista (mt., 15–16). 

Borges esiintyy myös verrattain huomaamattomana intertekstuaalisena viitteenä tarinan 

aikana, kun Lähiö-sarjaan aletaan suunnitella Sadun hahmoa. Sadun hahmosta on päätetty tehdä 

ammatiltaan kirjastonhoitaja, mutta hahmolle etsitään sopivaa heikkoutta, ”pipiä” (LS, 36). 

Heitettäessä ilmaan ajatuksia heikkouksista esitetään, että Satu voisi olla sokea. Ajatus sokeasta 

kirjastonhoitajasta herättää käsikirjoittajatiimin keskuudessa yleistä huvitusta. (LS, 37–38.) 

Borges oli siviilielämässään ammatiltaan Argentiinan kansalliskirjaston hoitaja ja elämänsä 

viimeiset vuosikymmenet sokea (ks. esim. Selander 2009, 273). Umberto Econ Ruusun nimi -

romaanissa (1985/1980), jota voi pitää esimerkkinä historiografisesta metafiktiosta, on samoin 

sivuhahmona sokea kirjastonhoitaja Jorge Burgoslainen. 

Runo ”Peilit” asettuu osaksi kertomuksen todellisuudella, valheella ja fiktiolla leikittelyn 

tematiikkaa. Borgesiin viittaaminen osoittaa, kuinka teoksessa on sanatasolla nimeämättömiä, 
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hienovaraisia intertekstuaalisuuksia, vaikka viittauksen kohteita ei nimetäkään yhtä ilmeisesti 

kuin Sinisalon muussa tuotannossa. 

Platon mainitsee peilin eräänä jäljittelyn välineenä, jolla kuka tahansa voi jäljitellä mitä 

tahansa. Vaikka peilin pitäjä saisi aikaan mitä tahansa, peili on vain näennäinen heijastus eikä 

luo todellisuudessa mitään. Peilin käyttäjän tavoin esimerkiksi maalarin teos on vain 

näennäinen jäljitelmä. (Platon 1981, 596d–597b.)  

 

– Ei se [minkä tahansa valmistaminen] ole vaikeaa, sen voi tehdä monellakin 

tavoin ja nopeasti. Kaikkein nopeimmin niin, että otat peilin ja kuljettelet sitä eri 

tahoilla. Silloin saat äkkiä aikaan auringon ja kaiken mitä taivaalla on, maan, itsesi 

ja muut elolliset olennot, esineet, kasvit ja kaiken mistä olemme tässä puhuneet. 

(Platon 1981, 596d–596e.) 

 

Pitkin Lasisilmää ripotellussa Jorge Luis-Borgesin runossa ”Peilit” runon puhuja näkee peilin 

vääristävänä ja pelottavana. (LS, 5) Runon viimeisessä säkeistössä puhuja toteaa: ”Jumala on 

luonut yöt jotka pukeutuvat / uniin ja peilikuvien muotoihin / jotta ihminen olevansa heijastus 

/ ja turhuus. Siksi ne säikyttävät meitä.” (LS, 331.) Runo antaa ymmärtää ihmisen olevan 

Jumalan luoma heijastus – Lasisilmässä tämä pitää paikkansa etenkin kertomuksen 

fiktiivisyyden vuoksi, sillä Lähiö-sarjan kuvitellut henkilöhahmot ovat luojansa – tai luojiensa 

eli käsikirjoittajien tiimin – tekemiä heijastumia. Vastaavasti Taru ja muut kertomuksen 

reaalimaailman henkilöt ovat pelkkiä kalpeita heijastumia, fiktiivisiä hahmoja romaanissa. 

 

 

3.3 Metafiktiiviset rakenteet ja itsensä kommentoiminen 

 

Metafiktiiviselle teokselle olennaista on fiktiivisyyttä alleviivaavat rakenteet ja itsensä 

kommentoiminen. Tässä alaluvussa erittelen kerronnan erilaisia metafiktiivisiä rakenteita ja 

keinoja. 

 

 

3.3.1 Kertomus televisiokäsikirjoituksena ja kreikkalaisena tragediana 

 

Lasisilmän rakenne muistuttaa televisiokäsikirjoitusta ja kolmeosaista näytelmää. Se on jaettu 

kolmeen osaan, jotka on nimetty näytöksiksi. Kirjan luvuista voisi puhua myös kohtauksina. 
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Varsinaisesti näytösrakenne paljastuu lukijalle vasta ensimmäisen näytöksen lopussa, kun 

teosta kommentoiva Ansa (ks. Ansasta luku 3.3.3) esittää, että ensimmäisen näytöksen loppu 

tarvitsisi ”symboliikkaa tihkuvaa muistumaa” (LS, 128). Toinen näytös on nimetty (”II 

NÄYTÖS”) ja se alkaa Jorgen Luis Borgesin ”Peilit”-runon säkeistön lainauksella (LS, 131). 

Kolmas näytös on nimetty samoin (”III NÄYTÖS”) ja sekin alkaa ”Peilit”-runon kahdella 

säkeistöllä (LS, 267). Vain toinen ja kolmas näytös siis nimetään, ensimmäisen näytöksen ei 

koskaan mainita olevan ’ensimmäinen näytös’. 

Kertomuksen ja toisen näytöksen puolivälissä olevalle sivulle on annettu otsikko 

“MIDDLE POINT”. Sivulla on kolme säkeistöä Borgesin runosta. (LS, 197.) Keskikohta 

edustaa pistettä, jossa kertomuksen suunta muuttuu: aiemmin Taru on alkanut uskoa 

käsikirjoituksen todellisuutta muokkaavaan voimaan ja päättänyt, että hänen on “ehdittävä 

tehdä jotakin” (LS, 196). Keskikohta on siten draaman kaaren käännekohta, jossa Taru sortuu 

hamartiaan (ks. luku 5) ja jonka myötä kertomus alkaa kiihtyä kohti loppuaan. 

Kirjan luvut muistuttavat käsikirjoitusliuskoja. Ne alkavat luvun tapahtumapaikan ja ajan 

ilmaisevilla tiedoilla. Ensimmäinen merkintä kertoo, tapahtuuko luku ulko- (EXT.) vai 

sisätiloissa (INT.). Tämän jälkeen tapahtumapaikka on nimetty tarkemmin. Tapahtumapaikan 

jälkeen nimetään tapahtuma-aika. Teos antaa itse ohjeita itsensä lukemiseen: studion 

ulkopuolisten kuvauspaikkojen mainitaan olevan alan ammattilaisten kielellä ”lokaatioita” (LS, 

22). Lisäys ”LOC.” on lukujen alussa, jos luku sijoittuu yleisimpien tapahtumapaikkojen (kuten 

studion tai Tarun asunnon) ulkopuolelle. 

Esimerkiksi eräs luku alkaa tiedoilla “EXT. STUDION PIHA. / INT. LOC. TAKSI. – – 

YÖ (LS, 54)”. Luku tapahtuu kahdessa paikassa: aluksi ulkokohtauksena studion pihalla, 

lopuksi sisätiloissa taksissa. Taksi ei ole osa tavallista rekvisiittaa, vaan edellä mainittu 

”lokaatio”. Tapahtuma-ajaksi nimetään yö.6 Käsikirjoitusliuskamaisuus korostaa kertomuksen 

keinotekoisuutta ja sen asemaa jonkinlaisena televisiosarjana. 

Jokainen luku ei ala tapahtumapaikka- ja aikatiedoilla, vaan usein alkutietona on vain 

Tarun oman nimi: ”TARU” (LS, 100). Nämä luvut ovat Tarun sisäistä pohdintaa tai muistelua, 

ja niissä ei ole aktiivista toimintaa. 

Vaikka Lasisilmä muistuttaa käsikirjoitusta, henkilöhahmojen dialogia ei ole eritelty 

ilmaisemalla repliikin alussa hahmon nimeä. Repliikkejä ja kerrontaa ei eroteta edes 

 
6 Vrt. myös esimerkiksi ”INT. STUDIO. MASKEERAAMO. – – PÄIVÄ” (LS, 181) ja ”INT. LOC. PANKKI. – 

– VIRKA-AIKA” (LS, 23). 
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repliikkiviivoilla tai lainausmerkeillä. Oheisessa esimerkissä käsikirjoittajat pohtivat, mikä 

voisi olla sarjaan luotavan uuden hahmon ammatti. 

 

Ala-asteen opettaja, sanoo Timo. Tai päiväkodin täti. 

Ei paha, sanoo Paula ja järsii lyijytäytekynää. Välillä hän päästää sen 

hetkeksi kärsimyksistään ja tekee pienellä ja tarkalla käsialalla merkintöjä 

edessään olevaan vihkoon. 

Joo, tollanen olis luontevasti tekemisissä yhteisön kanssa. Mut se on myös 

tuotannollisesti raskas. (LS, 27.) 

 

Repliikkejä ei ole merkitty, koska kertomus on näytelmällisyydestään huolimatta Tarun, 

minäkertojan, subjektiivinen esitys tapahtumista. Repliikkien esittäminen olisi suoraa 

kerrontaa, joka tekisi kertomuksesta näennäisesti objektiivisemman eikä Tarun subjektiivisen 

kokemuksen.7 Minäkertojana Taru tekee luonnollisestikin subjektiivisia valintoja: hän valikoi 

lukijalle kerrottavat asiat ja tekee oman maailmankuvansa mukaisia tulkintoja. 

Televisioesitystä muistuttava tyyli tulee esiin esimerkiksi, kun humaltunut Taru nolaa 

itsensä kaatumalla työkaverinsa syliin. Lukija ei saa tietää tarkalleen, mitä tapahtuu 

seuraavaksi, vaan luku päättyy jättäen jatkon avoimeksi: ”Tässä kohtaa filmi katkeaa” (LS, 92). 

Ilmaisu ”filmi katkeaa” tuo mieleen elokuva- tai televisiokohtauksen. Seuraava luku on Tarun 

pohdintaa leikkauksen tehokkuudesta, sillä kaikkea ei haluta eikä tarvitse näyttää. 

  

Leikkaus. Se hetki kun kutkuttavasti, raivostuttavasti tai armeliaasti siirrytään 

muihin tapahtumiin juuri kun jotain keskeistä on kerrottu, jokin pommi pudotettu, 

kun tsunami on taittumassa päälle.  

 – – 

Emme me halua näyttää kaikkea. 

Sillä me tiedämme, kuinka paljon tehokkaampaa on, kun sinä, katsoja, 

muovaat itse mielessäsi sen mitä sitten tapahtuu. – – Sinä luot ne tunteet 

mielessäsi, sinä elät ne itse, me annamme vain lähtösysäyksen sinun ikiomista 

lähtökohdistasi luomaasi emotionaaliseen spekulaatioon. Sarja elää vasta kun 

sinä, katsoja, kirjoitat sen loppuun omissa aivoissasi. (LS, 93.) 

 
7 Jos esimerkki Timon repliikistä olisi merkitty nimeämällä repliikin sanoja (”TIMO: Ala-asteen opettaja. Tai 

päiväkodin täti.”) tai repliikin yhteydessä olisi repliikkiviivat (“– Ala-asteen opettaja, Timo sanoo. – Tai 

päiväkodin täti.”), kerronta tuntuisi objektiivisemmalle. 
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Teksti kommentoi juuri aiemmin tapahtunutta ”filmin katkeamista”: on parempi, että lukija itse 

kuvittelee, mitä on tapahtunut. Lukijan arvailtavaksi jää, millainen tilanne syliin kaatumisesta 

on syntynyt tai kuinka humaltunut Taru on päässyt kotiinsa. Lukijaa myös sinutellaan ja 

kutsutaan ”katsojaksi”. Kertomus ikään kuin tietää, että joku lukee – tai katsoo – sitä. Katsojan 

läsnäolon tiedostaminen tuo mieleen teatteri- ja televisioviihteessä esiintyvän metafiktiivisen 

elementin, niin sanotun ’neljännen seinän’ kaatamisen. Teatteri- tai televisioesityksessä 

katsojaa ja fiktiohahmoja erottaa kuviteltu seinä, jonka läpi katsoja näkee teoksen. Ajoittain 

näyttelijät voivat rikkoa seinän luoman illuusion esimerkiksi puhuttelemalla tai katsomalla 

yleisöön. (Cambridge Dictionary.) Lasisilmän puhuttelun myötä lukija näyttäytyy siis 

aktiivisena ja tulkitsevana osapuolena: kyse ei ole vain passiivisesta tiedon vastaanottajasta 

vaan aktiivisesti tulkitsemisprosessiin osallistuvasta dekoodaavasta toimijasta. 

Hutcheon onkin nähnyt lukuprosessin postmodernistisen ja modernistisen metafiktion 

erona: siinä missä modernistisen kirjallisuustradition metafiktiot käsittelevät 

kirjoittamisprosessia, postmodernistisen kirjallisuustradition metafiktiot korostavat 

lukukokemuksen aktiivisuutta ja yksilöllisyyttä. Lukijan ja kirjailijan suhde on muuttunut: 

tulkitseva lukija on aktiivinen osa metafiktiivisen romaanin syntyä. (Hutcheon 1984/1980, xii, 

3.) Lukijan on aktiivisesti osattava tulkita kertomuksen käsikirjoitusliuskamaisia sivuja ja 

täytettävä kerronnan aukkoja.  

Ylipäätään Lasisilmän kertomuksen juoni muistuttaa saippuasarjaa. Tapahtumaketjut 

ovat monivaiheisia ja nopeatempoisia. Edelliset tapahtumat ennakoivat loogisesti seuraavia. 

Suurin osa henkilöhahmoista on korostetun kaksiulotteisia, pelkkää toimintaa varten luotuja 

sivuhahmoja. Juonessa on lukuisia käänteitä, joista monet saavat parodisia, suorastaan 

farssimaisen absurdeja piirteitä. Kaikkia tapahtumia ja juonenkäänteitä ei ole mahdollista eikä 

mielekästä avata tässä tutkielmassa niiden runsauden vuoksi. 

Postmodernistisiin teoksiin kuuluu matalan ja korkean sekoittuminen. Lasisilmässä 

korkea ja matala sekoittuvat, kun kepeän tirkistelevä televisioviihde saa rinnalleen antiikin 

Kreikan ikiaikaiset tragediat vakavine elementteineen ja jumalhahmoineen. Kertomuksen 

kolminäytöksinen rakenne vaikuttaakin viittaavan antiikin ajan tragedioihin, jotka astuvat 

saippuasarjamaisuuden rinnalle. Kreikkalaisista tragediakirjailijoista Aiskhyloksen tuotannossa 

tragedianäytelmät muodostivat kolmen tragedian trilogiakokonaisuuden (Kivistö 2007, 271).  

Kreikkalaiselle tragedialle on tyypillistä myös päähenkilön kohtalo, joka on selvä kaikille 

muille paitsi päähenkilölle itselleen. Vastaanpyristelyistään huolimatta päähenkilö etenee 

vääjäämättä kohti kohtaloaan, joka on jumalien hänelle ennalta määräämä. Antiikin ajan 
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Kreikan näytelmissä osa draaman viehätystä oli katsella päähenkilön ajautumista kohti 

henkilökohtaista kriisiään ja lopullista tuhoaan – päähenkilö saattaa jopa kuningas Oidipuksen 

tavoin edistää omaa tuhoaan toisten antamista varoituksista huolimatta. (Kivistö 2007, 276–

277.) Kuten luvuissa 4 ja 5 osoitan, myös Taru ajelehtii kohti vääjäämätöntä tuhoaan. 

Aristoteleen mukaan tragedian käänteet tapahtuvat todennäköisyyden ja 

välttämättömyyden mukaisesti (Aristoteles 2000/1997, 1452a22–1452a25). Tragedian 

päähenkilöksi soveltuukin parhaiten henkilö, joka ei ole poikkeuksellisen hyveellinen tai 

oikeudenmukainen ja jonka onnettomuus ei johdu tämän pahuudesta. Tragedian pitää herättää 

sopivissa määrin pelkoa ja sääliä. Sääli kohdistuu siihen, joka ei ole ansainnut kohtaloaan, pelko 

taasen henkilöön, joka on riittävän samanlainen kuin yleisö. Hyvässä juonessa siirrytään 

menestyksestä onnettomuuteen, ja syynä toimii kohtalokas erehdys. (Aristoteles 2000/1997, 

1452b28–1453a29.) 

Aristoteleen ajattelua tiivistäneen Kivistön (2007, 277) mukaan aristoteelinen 

tragediakäsitys koostuu tietyistä käsitteistä. Eräs käsite kohtalokas virhe (hamartia) eli valinta, 

jonka päähenkilö tekee aavistamatta siitä koituvia seurauksia. Juonella on kolme elementtiä. 

Ensimmäinen on loppuvaiheen äkillinen käänne (peripeteia) joka mullistaa päähenkilön 

elämän.  Samoin loppupuolella olevassa tunnistamisessa (anagnorisis) päähenkilö ymmärtää 

asioiden todellisen tilan. Tuskatilojen, haavoittumisen ja kuoleman kautta tapahtuva kärsiminen 

(pathos) on samoin osa tragediaa. (Kivistö 2007, 277.) Esimerkiksi Erich Auerbach 

(1992/1946, 20–21) käsittelee Homeroksen Odysseia-luennassaan sitä, kuinka Odysseuksen 

arpi ja sen avulla tapahtuva Odysseuksen tunnistaminen ovat olennainen osa eeposta. 

Palvelijatar Eurykleia tunnistaa kuolleeksi epäillyn isäntänsä tämän arven perusteella, kun 

hänen kuuluisi pestä taloon tunnistamattomana vieraana tulleen Odysseuksen jalat. (Auerbach 

1992/1946, 20–21.) 

Aristoteleen pohtimat tragedian elementit tulevat esiin myös Lasisilmän kertomuksessa 

käsikirjoittajien keskusteluissa. Kerronnan aikana mainitaan käsitteinä esimerkiksi 

kolminäytösrakenne. konflikti ja tahdon suunta (LS, 13) ja hamartia (LS, 237). Aristoteleen 

ajatusten mukaisesti Taru kulkee menestyksestä onnettomuuteen. Aluksi hän vaikuttaa 

menestyvän työssään käsikirjoittajana. Kun hän vakuuttuu käsikirjoituksen vaikutuksesta 

elämäänsä, hän päätyy kohtalokkaan erheen kautta väkivallan ja manipuloinnin tielle. Hänen 

kohtalonsa on ennalta määrätty: Tarun kerronnan ajoittainen epäluotettavuus ja orastavat 

mielenterveysongelmat ovat ilmeisiä lukijalle, mutta Taru ei itse ole tietoinen niistä. Sen sijaan 

hän kaivaa hiljalleen omaa kuoppaansa, vaikka luulee pyristelevänsä kohtaloa vastaan (ks. luku 

5). Taru jopa pohtii, kuinka katsoja ”rakastaa sitä, kun henkilöhahmo salailemalla, 
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juonittelemalla tai manipuloimalla kaivaa itse ikioman kuoppansa.” (LS, 182.) Samalla hän on 

sokea oman toimintansa tuhoisuudelle. 

 

 

3.3.2 Taru epäluotettavana kertojana 

 

Kuten olen jo aiemmin luvussa 3.3.1 käsitellyt, repliikkiviivojen puute antaa ymmärtää 

Lasisilmän kertomuksen olevan loppujen lopuksi Tarun subjektiivista tulkintaa kaikesta 

tapahtuneesta. Suoraa kerrontaa ei ole, sillä se loisi objektiivisemman vaikutelman. Eräänä 

metafiktiivisenä ominaisuutena toimiikin Tarun oma kerronta: Taru ei vaikuta olevan kovin 

luotettava kertoja, mitä korostaa hänen nimensäkin kuvitteellista tarinaa ilmaiseva merkitys. 

Shlomith Rimmon-Kenanin (2002/1983, 104–106) mukaan kertojan luotettavuutta voi 

arvioida kolmen eri tekijän avulla. Epäluotettavalla kertojalla saattaa olla rajatusti tietoa 

tapahtumien todellisesta laidasta, hän saattaa osallistua kertomuksen tapahtumiin ja hänellä voi 

olla moraalisesti kyseenalainen arvomaailma. Taru täyttää kaikki kolme epäluotettavaan 

kertojaan yhdistettävää piirrettä. Ensinnäkin hän toimii kertomuksen minäkertojana ja 

osallistuu tapahtumiin aktiivisesti. Taru johdattelee pitkin kerrontaa lukijaa harhaan ja 

vaikuttaisi myös itse uskovan kertomaansa –ajoittain Tarun kuvaus tapahtumista kuitenkin 

osoittautuu harhaiseksi. Myös hänen arvomaailmansa alkaa etenkin kertomuksen loppupuolella 

asettua kyseenalaiseksi, kun hän turvautuu vallanhimossaan väkivaltaan ja valehteluun. 

Kertomuksen alkupuolella Paula kehuu Tarun kasvoja: ”Sulla on tulppaanikasvot, Paula 

sanoo. Sirot ja sileet ja sulkeutuneet.” (LS, 72.) Pian Taru kuulee kuitenkin Paulan puhuvan 

hänestä pahaa: ”Tarun naama on samanvärinen, samanmuotoinen ja yhtä yksilöllinen kuin 

kananmuna. Niin hän sanoo, koska ei tiedä minun kuulevan.” (LS, 72.) Lukijalle voi jäädä 

epäilys, onko kyse sittenkin Tarun vainoharhaisesta kuvitelmasta. 

Myös Tarun samastuminen Lähiöön luotavaan Sadun henkilöhahmoon (ks. luku 4.3) saa 

naiiveja ja kummallisia piirteitä. Tarun mielenterveys alkaa asettua kyseenalaiseksi, kun hän 

alkaa uskoa käsikirjoituksen vaikuttavan reaalimaailman tapahtumiin. Taru ahdistuu valtavasti, 

kun Sadun hahmolle aletaan kaavailla mielenterveysongelmaa (LS, 252) uskoen, että sama 

tapahtuu myös hänelle. Kun Tarun sisko katoaa, Taru uskoo silti näkevänsä tämän vilaukselta 

kotinsa eteisessä: ”Sillä aivan kuin eteisessä juuri näköpiirini rajoilla olisi vilahtanut jotakin, 

varjo, häivähdys vain, jonkinlainen valon muutos liikkumattomassa ilmassa.” (LS, 313.) Tämä 

jättää varteenotettavan epäilyn, että Tarulla on aistiharhoja. 
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Peltola (2012, 20–26) on samoin kiinnittänyt luennassaan huomiota Tarun 

epäluotettavuuteen ja pohtii esimerkiksi Tarun kasvoille aivan yllättäen puhkeavaa ja 

myöhemmin sekunneissa katoavaa aknea: ”Todella pahan ja märkivän aknen katoaminen 

sekunneissa tuntuu järjen vastaiselta, joten voidaan kysyä, onko Tarulla aknea ollutkaan vai 

onko hän kuvitellut kaiken.” (Peltola 2012, 25.)   

Taru päätyy esimerkiksi muistelemaan, kuinka lapsena juoksi pakoon pelkäämäänsä 

lumiaura-autoa, koska hän piti jonkinlaisena pelottavana jumalana: 

 

Olin varmaan pitkällä toisella kymmenellä kun tajusin, että ei minulla olisi ollut 

mitään hätää. Sitä lumiauraahan ajoi ihminen. 

Tuo ihminen olisi nähnyt minut ja hiljentänyt tai kaartanut kauemmaksi, jos 

jokin vaaratilanne olisi tullut. 

Mutta minulle se oli lumiaura. Se oli peto. Se oli luonnonvoima. Se oli maan 

päälle laskeutunut kaikkivaltias jumala, hyvääkin tarkoittaessaan julma ja 

häikäilemätön. (LS, 246.) 

 

Ironista kyllä Taru näyttää edelleen näkevän harhaisesti pahantahtoisia jumalia ympärillään, 

sillä kerronnassaan Taru vihjaa toistuvasti Lähiö-sarjan pääkäsikirjoittaja Paulan 

jumalallisuuteen ja rinnastaa tätä useiden eri uskomusjärjestelmien luojajumalaan. Paulan ja 

Tarun välille kehittyvä reaalimaailman konflikti (ks. luku 4.4) toimiikin omanlaisena 

allegorisena henkilöhahmon ja kirjailijajumalan välisenä kaksintaisteluna (ks. luku 5). 

 

 

3.3.3 Ansa tekstin kommentoijana 

 

Ajoittain lukujen lopussa on leipätekstiä pienemmällä kirjasimella kirjoitettuja, suluissa olevia 

huomioita, jotka kommentoivat edeltänyttä tekstiä. Kommentit on kirjoittanut lukijalle 

tuntemattomaksi jäävä, romaanin tapahtumien ulko- ja yläpuolella oleva Ansa. Lukijalle ei 

koskaan selitetä, kuka Ansa on tai miksi hän kommentoi kertomusta. Ansan valtaa 

kommentoida ja tarvittaessa jopa muuttaa käsikirjoitusta ei perustella: hän on vain kommenttien 

perässä oleva nimi. 

Ensimmäisen kerran Ansa analysoi kirjastonhoitajan henkilöhahmoon liittyviä 

suunnitelmia symboliikan kautta: ”Kirjastovirkailijuudella on myös syvä myyttinen ja 

symbolinen pohja. Hän on tiedon papitar, salaisuuksien haltija, Pandora jolla on rasia. – Ansa.” 
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(LS, 28.) Samoin Ansa kommentoi esimerkiksi kertomuksessa viliseviä banaaneja ”aika 

freudilaisiksi” juuri sen jälkeen, kun Tarun antagonisti Paula on taittanut ja kuorinut banaanin 

Tarun ja tämän ihastuksen Timon läsnä ollessa (LS, 248). Ansan kommentti voidaan nähdä 

puhtaasti ironisena tai kertomuksen keinona ohjailla lukijaa tulkitsemaan tekstissä vilisevien 

banaanien merkitystä. Freudilaisen tulkinnan lisäksi banaani on myös slapstick-huumorin 

yleinen symboli. 

Ensimmäiset Ansan kommentit ovat kertomuksen sisältöä pohdiskelevia, mutta 

kertomuksen edetessä hän alkaa antaa konkreettisia ehdotuksia ja välillä hyvin kriittistäkin 

palautetta. Kun Tarun sisko Aija katoaa tarinassa jäljettömiin, Ansa huomauttaa Aijan 

katoamiseen liittyvästä epäloogisuudesta: ”(Kai sillä kännykkä on? – Ansa.)” Kommentin 

jäljessä on kappale, jossa Taru kertoo, ettei Aijan kännykkään saa enää yhteyttä. (LS, 209.) 

Lukijalle syntyy vaikutelma, että Taru on tehnyt kerrontansa epäloogisuuteen korjauksia Ansan 

kommentin perusteella eli reagoinut saamaansa palautteeseen. Samoin Ansa kannustaa 

kirjoittajaa kertomaan esimerkiksi lapsuudentraumastaan (LS, 244), minkä Taru tekeekin 

seuraamassa luvussa (LS, 245–246). 

Ajoittain Ansa puuttuu kertomuksen kulkuun radikaalistikin. Eräässä luvussa Taru 

havahtuu ja huomaa katselevansa hajamielisenä asuntonsa ikkunasta ulos. Ansan kommentti 

rikkoo kohtauksen dramaattisuuden: ”(Montako kertaa on sanottava, että studiokuviin ei 

kirjoiteta mitään ikkunoista katselua? Lavasteesta ei näe ulos, ei sisään, sinne tuleva 

vuorokauden valo on pelkkää illuusiota. Alkeellista. – Ansa.)” (LS, 289.) Seuraavalla sivulla 

olevassa luvussa Taru herääkin asunnossaan olevilta patjoilta, aivan kuin edeltävä ikkunasta 

ulos katseleminen olisi pyyhkiytynyt pois (LS, 290). Ansan kommentti nostaa esiin teoksen 

keinotekoisuuden ja fiktiivisyyden: kertomusta tehdään lavasteiden ja televisiofiktion antamien 

rajojen puitteissa. 

Ansa vaatii jopa kirjan lopussa olevaan huippukohtaan ”lisää kierrettä”. Ansan 

kommentin jälkeen kohtaus on kirjoitettu täysin erilaisena.  (LS, 322., ks. myös luku 5.5) Tarun 

alkuperäinen ehdotus ei siis kelpaa Ansalle, joka on kertomuksen reaalimaailman yläpuolella 

ja sitä koskevan päätäntähierarkian huipulla. Ansan kommentin myötä tarina kokee 

editointivaiheessa muutoksen. Ansan kommentit muuttuvat alun pohdinnoista 

aggressiivisemmiksi ja ohjaavammiksi kertomuksen loppua kohden. 

Vaikka Ansan kommentit sinuttelevat, niitä ei selkeästi ole osoitettu lukijalle vaan 

kertomuksen kirjoittajalle. Syntyy vaikutelma, että kommentit on osoitettu nimenomaan 

minäkertoja Tarulle. Ansan kommentit ovat kirjoittajalle suunnattua metatekstiä, jota kirjoittaa 

fiktiivinen hahmo. Ansa on kertomuksen pääkäsikirjoittaja, Tarun yläpuolinen hahmo. 
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Nimensä puolesta Ansa vaikuttaisi rinnastuvan Lähiön pääkäsikirjoittaja Paulaan eli toimivan 

Paulan vastineena kerronnan metatasolla. Paula on ainoa teoksen hahmo, jolla on pyydystä 

ilmaisevan nimensä puolesta vastineet teoksen kaikilla kolmella tasolla (ks. luvut 4.4, 5.1 ja 

5.5). 

 

 

3.3.4 Kertomus ottaa kantaa omaelämäkerrallisuuteensa 

 

Jatkuvajuonisena televisiosarjana Lähiö voi tuoda lukijalle mieleen joitain suomalaisia tai 

kansainvälisiä sarjoja. Sinisalo on ennen kirjailijanuraansa toiminut useiden suomalaisten 

televisiodraamojen käsikirjoittajana: hän on käsikirjoittanut muun muassa Kotikatua, 

Käenpesää ja Salattuja elämiä (Tolonen 2012, Hiltunen 2018). Vuosituhannen vaihteessa 

Sinisalo toimi Salattujen elämien pääkäsikirjoittajana (MTV Uutiset 2000). Vaikka taiteilijan 

yksittäisen teoksen rinnastaminen tämän elämään voi olla ongelmallista, yhtymäkohdat voivat 

herättää halun ajatella teosta ainakin jollain tasolla omaelämäkerrallisena tai vähintään omasta 

elämästä ammentavana fiktion ja toden sekoituksena, autofiktiona. 

Lasisilmä ottaa rivien välistä parodisesti kantaa siihen, että sitä ei kuuluisi tulkita 

omaelämäkerrallisena. Kertomuksen reaalimaailmassa Taru ja Aija katsovat Lähiötä 

televisiosta. Aija havaitsee yhtymäkohtia sarjan ja todellisen elämän välillä: hän on juuri 

muuttanut siskonsa Tarun luo, kuten Elise-niminen henkilöhahmo muuttaa televisiosarjassa 

Tarun luo. 

 

Voi jumalauta, hän sanoo. Ai tällä tavalla näitä sarjoja kirjoitetaan. 

Mitä sä tarkotat, sanon, vaikka minuakin kylmii. 

Tollasesta maksetaan hirveetä rahaa. Plokataan omasta elämästä juttuja ja 

kirjoitetaan ne tapahtuun sarjan henkilöille. Vittu, mä siis pystyisin tohon. (LS, 

137.) 

  

Taru kiistää yhteneväisyyden todelliseen elämään ja perustelee, kuinka ei edes itse tiennyt 

kyseisestä juonenkäänteestä. Hän paasaa Aijalle, kuinka todellinen elämä on oikeasti tylsempää 

ja hahmot luodaan tietynlaisten dramaturgisten eli juonta ohjaavien kaarien avulla:  

 

Stoorit nimittäin kehitellään tarkkojen dramaturgisten sääntöjen mukaan, niissä 

vaikuttaa harkitut voimat ja vastavoimat, henkilöiden sovitut kompetenssipatterit, 
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aiemmat tapahtumat ja niistä poikivat emotionaaliset jännitteet, pitkät kaaret ja 

niihin punoutuvat lyhyet kaaret, ja kaikkialla polveilevat käänteet. (LS, 137.) 

 

Vaikkei Taru sitä päähenkilönä voikaan huomata, myös hänen elämänsä ja ylipäätään koko 

Lasisilmän kertomus etenee tiettyjen dramaturgisten sääntöjen mukaisesti. Kuten olen luvussa 

3.3.1 käsitellyt, kertomuksessa on kreikkalaisen tragedian piirteitä. Myös Tarun tarinassa on 

oma vastavoimansa, Paula. Tapahtumat etenevät saippuasarjamaisesti mutta samalla 

kronologisen loogisesti, mikä on Aristoteleen vaatimus onnistuneelle tragedialle, yhtenäisen 

toiminnan kokonaisuudelle (Aristoteles 2000/1997, 1452a22–1452a25). 

Samoin teos ottaa Tarun puheen välistä kantaa omaan tulkintaansa: 

  

Jauhan vielä, kuinka jatkuvasti törmää siihen että melkein kaikki, jopa 

ammattikriitikot, jotka lukevat esimerkiksi minä-muodossa kirjoitettua kirjaa, 

kuvittelevat joko alitajuisesti tai siten ihan tietoisesti että kirjailija nyt tässä 

kuvailee jotain itselleen tapahtunutta asiaa. Muistelen ääneen takavuosina 

ilmestynyttä uusmedia-alalle sijoitettua romaania, joka oli mitä ilmiselvimmin 

täyttä fiktiota, jopa parodisuuteen asti, ja kuinka siitä huolimatta siitä spekuloitiin 

ja jeesusteltiin loputtomasti: ai tollasta se uusmediaelämä on, ja kirjailijan entiset 

työkaverit, jotka taas tiesi että homma just tasan tarkkaan ei ole sellaista, syytti 

puolestaan kaveria valehtelusta. Haloo hei, miksi on niin vaikeeta uskoa että joku 

voi ihan oikeasti olla tyyten keksittyä, jäpätän. (LS, 138.) 

 

Tarun paasaava puhe vihjaa, että teosta ei kuulu lukea omaelämäkerrallisena vaan keksittynä 

fiktiona. Kertomus on kirjoitettu minäkertojan näkökulmasta, se on uusmedia-alalle sijoittuva 

ja parodisuuteen asti fiktiivisyyttään korostava. Siten Lasisilmä ottaa jo etukäteen kantaa siihen, 

mitä siitä todennäköisesti saatetaan ajatella mutta miten sitä ei kuitenkaan pitäisi tulkita. Kohta 

voidaan nähdä eräänä metafiktiivisenä piirteenä, jossa fiktio reflektoi itseään. 

Tässä luvussa olen eritellyt Lasisilmän eri tapoja ilmaista omaa keinotekoisuuttaan. 

Keinotekoisuus on keskeinen osa teoksen todellisuudella ja mimesiksellä leikittelyn 

tematiikkaa. Käytännössä kertomus muistuttaa lukijaa jatkuvasti itsestään artefaktina ja myös 

osallistaa lukijaa, tekee lukijan tietoiseksi aktiivisesta lukuprosessistaan. Seuraavassa luvussa 

käsittelen, kuinka kertomuksen reaalimaailma ja fiktio limittyvät toisiinsa. 
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4 Fiktiota fiktiosta: reaalimaailma ja fiktio kietoutuvat toisiinsa 

 

Lasisilmän kertomuksessa käsikirjoittajien pohdinnat fiktion luonteesta ja ehdoista 

muodostavat omanlaisensa metakommentaarin, jossa pohditaan fiktion konstituoitumista ja 

siten myös tätä kertomusta itseään. Fiktiomaailman ja kertomuksen reaalimaailman välinen 

suhde ei vaikuta olevan stabiili, vaan ainakin Tarun kerronnan mukaan näiden kahden 

maailman välillä on vuorovaikutusta.  

Tässä luvussa tarkastelen fiktiomaailman ja reaalimaailman kietoutumista toisiinsa. 

Aloitan käsittelemällä Platonin kolmetasoista todellisuuskäsitystä ja ajatusta fiktiosta 

todellisuuden jäljittelynä edeten postmodernin fiktion antimimeettisyyteen. Käsittelen fiktion 

ja toden suhdetta juonen ja henkilöhahmojen roolien tasolla. Analysoin hahmojen alleviivaavaa 

litteyttä ja roolia kerronnallisina, passiivisina toiminnan osina (alaluku 4.2). Tämän jälkeen 

käsittelen Lasisilmän juonta, jonka aikana Taru vakuuttuu siitä, että fiktiomaailman 

käsikirjoitus ohjaa myös reaalimaailmaa (alaluku 4.3). Taru siirtää hänen ja pääkäsikirjoittaja 

Paulan välisen konfliktin televisiosarjaan uskoen, että konflikti on ratkaistavissa 

käsikirjoituksen reaalimaailmaa ohjaavalla vaikutuksella (alaluku 4.4). 

 

 

4.1 Todellisuuden kolme tasoa ja postmoderni anti-mimesis 

 

Kertomuksen alussa Taru erehtyy luulemaan Luolan eli käsikirjoittajien työhuoneen nimen 

tulevan Platonin luolavertauksesta, mutta kyse onkin vain sanaparin ”luova huone” 

väärinkuulemisesta. Taru ehtii ensin olettaa, että luola viittaisi pohdiskeluun todellisuuden 

luonteesta. (LS, 26.) Ylevän korkea ja filosofinen taustoitus pudotetaan arkipäiväiseksi 

väärinkuulemaksi, minkä myötä kirjallisuuden ylevä lähtökohta kuin myös luolavertaus ja siten 

Platonin käsitys todellisuudesta ironisoituvat. Platonin ironisoituminen voidaan nähdä 

kommentaarina fiktion luonteesta: siinä missä antiikissa fiktio käsitettiin jäljittelynä, 

postmoderni metafiktio haastaa ajatusta fiktiosta todellisuuden kuvastajana.  

Todellisuuden jäljittelyn eli mimesiksen ironisoitumisen ymmärtämiseksi on tärkeää 

tarkastella Platonin ideaoppia. Platon havainnollistaa ideaoppiaan Valtio-teoksessaan 

luolavertauksen kautta. Vertaus alkaa hypoteettisesta tilanteesta, jossa joukko ihmisiä on 

kahlehdittu luolan perälle: he eivät kykene liikkumaan tai edes kääntämään päitään. Luolan 

seinän perälle heijastuvat valot ja varjot näyttäytyvät luolan ihmisille totena, vaikka ne ovat 
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vain heijastumia jostain muusta. Mikäli joku heistä päästettäisiin irti kahleista, hän saattaisi 

suhtautua luolasta poistumiseen ja toden näkemiseen vastahakoisesti: häntä pitäisi suostutella, 

että hän kykenisi näkemään valon alkuperänä olevan oikeasti aurinko. Totuudesta valaistunut 

ihminen ei enää kaipaisi varjomaailman palkintoja, mutta yrittäessään vapauttaa muita 

luolamaailman ihmisiä häneen suhtauduttaisiin vihamielisesti ja hänet surmattaisiin. Platonille 

näkyvä maailma näyttäytyy vastaavanlaisena vankilana, josta sielu voi luolasta ylös astelevan 

ihmisen tavoin kohota ajattelulla ja siten tavoittaa asioiden taustalla vallitsevan idean. (Platon 

1981, 514a–517e.) 

Platon esittää antiikin ajalla yleisen käsityksen taiteesta todellisuuden jäljittelynä. Platon 

hahmottelee ideaopissaan, että jokaisen asian ja esineen taustalla on jonkinlainen perimmäinen 

idea, joita on vain yksi yhtä esinettä kohden: esimerkiksi konkreettisen, näkyvän maailman 

sänkyjen tai pöytien taustalla on sängyn tai pöydän idea. (Platon 1981, 595a–597a.) Esimerkiksi 

sänkyä on olemassa kolmea eri lajia: jumalan valmistama, puusepän valmistama ja maalarin 

tekemä. Maalari ei ole kuitenkaan todellisuudessa valmistanut mitään, vaan hän vain jäljittelee 

puusepän tekemää työtä. Maalarin tavoin tragediarunoilijan tekemä jäljitelmä on vasta kolmas 

totuuden (idean) ja näkyvän maailman jälkeen. Taide pyrkii jäljittelemään, miltä asiat näyttävät, 

mutta taide tuottaa pelkän kuvajaisen. (mt., 597d–598d.) 

Ideaoppiinsa vedoten Platon käsitti, ettei runoilijoilla8 ole paikkaa ihannevaltiossa, vaan 

ihannevaltioon voidaan kelpuuttaa vain jumalhymnit ja ylistysrunot (Platon 1981, 607a). 

Runous on huonoksi valtiolle, koska se esittää kelvottomia ihmisluonteita ja herättää tunteita, 

mikä on naisellista. Tragedia tunteellisuudellaan ja komedia pelleilyllään hiljentävät järjen 

tehden alkumuotoisista, tukahdutettaviksi tarkoitetuista tunteista ihmisten isäntiä. (mt., 604d–

607e.) Platonin ajattelua on tulkittu niin, että jäljittely on pejoratiivisesti epämääräistä: taiteilijat 

”jäljittelevät aistimaailman ilmiöitä umpimähkään tuntematta niiden todellista olemusta ja 

johtavat siten yleisönsä sieluja harhaan näiden todellisesta päämäärästä eli todellisuuden 

perimmäisen rakenteen tiedollisesta ymmärtämisestä ja siihen liittyvästä intellektuaalis-

askeettisesta elämäntavasta” (Sihvola 2000/1997, 238). Platonin tavoin myös Aristoteles katsoo 

Runousopissaan taiteen olevan inhimillisen toiminnan jäljittelyä, muttei hän tuomitse sitä 

Platonin tavoin paheksuttavana tai väheksyttävänä. Runousopin tavoitteena onkin analysoida 

loogisesti jäljittelyn lajeja, joilla on erilaisia keinoja ja kohteita. (Aristoteles 2000/1997, 

1447a14–1447a29.)  

 
8 Nykykontekstissa voidaan puhua laajemminkin kirjailijoista tai fiktiivisen esityksen tuottajista. 
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Lasisilmästä voidaan erottaa useampi taso platonilaista todellisuuskäsitystä mukaillen: 

ylempi ja jumalainen metataso, reaalimaailman taso ja fiktion (jäljittelyn) taso. Tasot eivät 

kuitenkaan vaikuta olevan stabiileja, vaan niiden välillä on muutakin kuin ylemmältä alas 

siirtyvää ja jäljittelevää liikettä. Sarjan käsikirjoittajat vertautuvat Platonin luolaihmisiin – 

viettäväthän he aikaansa Luolaksi nimetyssä huoneessa epätietoisina todellisuudesta. 

Kertomuksen aikana toistuu se, kuinka Taru (Paulan lisäksi) vaikuttaisi olevan ainoa, joka 

ymmärtää kertomuksen reaalimaailman ja televisiosarjan välisen kytköksen. Paula taasen 

vaikuttaisi olevan ainoa jokaisella kertomuksen tasolla liikkuva hahmo vastineidensa Ansan ja 

Ritan myötä (ks. luvut 4.4. ja 5). 

Antiikin käsitys taiteesta todellisen maailman tai toiminnan jäljittelijänä on kuitenkin 

asettunut kyseenalaiseksi. Jo Oscar Wilde (1891) katsoi The Decay of Lying -dialogissaan 

taiteen esittävän ennen kaikkea itseään. Taiteen tehtävä on valehdella, ja onnistuneet kauniit 

valheet ovat onnistuneinta taidetta. Wilden mukaan todellisuus imitoi taidetta enemmän kuin 

taide todellisuutta. (Wilde, 1891.) Postmodernismia ja kulutusyhteiskuntaa analysoinut Jean 

Baudrillard on teoksessaan Simulacra and Simulation (1994/1981) tarkastellut 

postmodernistista aikaa simulaation käsitteen kautta. Baudrillard aloittaa teoksensa viittaamalla 

Jorge Luis-Borgesin9 tarinaan, jossa mahdollisimman tarkka kartta peittää täsmällisesti alleen 

koko alueen, jota se yrittää kuvata. Alkuperäinen alue alkaa hajota kartan alla. Simulaation 

aikakaudella todellista viittauskohdetta ei enää ole. Kun todellisuuteen viittaavaa referenttiä ei 

ole, kuva alkaa edeltää todellisuutta. Simulaatio koostuu malleista ilman alkuperää. Tämä 

malleista luotu keinotekoinen todellisuus on hypertodellisuus. (Baudrillard 1994/1981, 1–2.) 

Baudrillard näkee, että simulaation aikakausi on vihkiytynyt ”likvidoimaan” kaikkia 

referenttejä (Baudrillard 1994/1981, 2) – esimerkiksi Juuso-Ville Gustafsson (2007) on 

tulkinnut likvidoinnin tarkoittavan viittaamisen kohteiden kuolemaa. Baudrillardin mukaan 

hypertodellisuutta voidaan rakentaa esimerkiksi mallien ja muistipankkien avulla, ja se voidaan 

tuottaa uudelleen rajattoman monta kertaa. Simulaation aikakaudella tosi (real) ei voi enää 

tuottaa itseään. (Baudrillard 1994/1981, 2–3.) Simulaation aikakaudella esimerkiksi toden, 

kuvitellun ja epätoden välinen rajanveto on vaikeaa: esimerkiksi sairautta voi teeskennellä tai 

simuloida (mt., 3).10 Koska todellisuus ei ole mahdollista, illuusiokaan ei ole mahdollinen (mt., 

19). 

 
9 Borgesia käsitellään luvussa 3.2. 
10 On hyvä huomata, ettei Baudrillard avaa tarkemmin, mitä eroa sairauden teeskentelyllä tai simuloinnilla on – 

ilmeisesti teeskentely on valheellista, mutta sairautta simuloidessa tuotetaan sairauteen sopivia oireita. Joka 

tapauksessa ympäristön reaktio on sama. Esimerkiksi simuloituun ryöstöön ja todelliseen ryöstöön reagoitaisiin 

samalla tavalla. (Baudrillard 1994/1981, 20.) 
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Baudrillardin mukaan kuva kokee nelivaiheisen siirtymän, jonka aikana se muuttuu 

representaatiosta omaksi simulakrikseen. Aluksi kuva on heijastuma todellisuudesta. Tämän 

jälkeen se alkaa naamioida tai tehdä todellisuutta luonnottomaksi. Tämän jälkeen kuva alkaa 

naamioida sitä, ettei todellisuutta ole olemassa. Lopuksi kuva on oma simulakruminsa. 

(Baudrillard 1994/1981, 6.) Loppuvaiheessa kuva on siis oma todellisuutensa. 

Baudrillard ei avaa teoksessaan kaikkia käyttämiään käsitteitä eikä käytä niitä 

yhteneväisesti teoksensa ajan analysoidessaan kulutusyhteiskuntaa. Esimerkiksi Gustafsson 

(2007) antaa kritiikkiä Baudrillardin epäsystemaattisesta ja epäselkeästä tyylistä, jossa 

argumentteja perustellaan vain vähän tai ei jopa ollenkaan. Baudrillardin ajatukset ovat 

kuitenkin kiinnostavia juuri siitä syystä, ettei postmodernistinen representaatio välttämättä ole 

sananmukaisesti representaatio (uudelleenesitys), sillä jäljittelyn kohdetta ei ole. Esikuvansa 

unohtava oma todellisuutensa luo kopioita itsestään – näin myös Lasisilmässä kertomuksen 

reaalimaailman tosi, vale ja fiktio lomittuvat toisiinsa ja televisiosarjan fiktiomaailma astuu 

ajoittain todellisen rinnalle. Teoksen metatasot ovat toistensa kopioita, eikä alkuperäistä ole 

enää mahdollista paikantaa. Postmodernistisessa teoksessa selkeää jäljittelyn kohdetta ei enää 

ole.  

Liisa Saariluoman (1992, 21–22) postmodernistiselle romaanille tyypillistä onkin 

dekonstruktio ja tietynasteinen määrittelemättömyys. 1970-luvulta alkaen fiktiot eivät ole 

tyytyneet kertomaan vain tarinoita vaan ennemminkin haastamaan todellisuuskäsitystä: 

 

Se, minkä ihminen käsittää todellisuudeksi, onkin erilaisia kulttuurisesti 

värittyneitä kaavoja ja käsityksiä todellisuudesta. Sen vuoksi kirjallisuus ei 

tietenkään voi pyrkiä kuvaamaan todellisuutta; pikemminkin postmoderni, 

erityisesti amerikkalainen postmoderni kirjallisuus lähtee siitä, että mitään 

kuvattavaa todellisuutta ei ole. Raymond Federmanille uusi antimimeettinen 

kirjallisuus, jota hän haluaa kutsua nimellä ”surfiction”, ei jäljittele todellisuutta 

vaan päinvastoin paljastaa todellisuuden fiktionaalisuuden, sen, että todellisuus 

näyttäytyy meille aina kulttuuristen sepitelmien kautta, fiktionalisoituna. 

(Saariluoma 1992, 21–22.) 

 

Lasisilmän kerronta haastaa tai ironisoi platonilaista käsitystä fiktiosta jäljittelynä niin paljon, 

että suhteet kääntyvät päinvastaisiksi. Samalla se on tutkielma todellisuudesta: Tarun kerronnan 

tavoin myös lukijan ympärillä olevat kulttuuriset narratiivit, historialliset kuvaelmat ja 

henkilöhistoriat ovat kerronnallisten valintojen tuloksia. Lähiön tuotantoprosesseissa taiteesta 
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ja taiteen tekemisestä tulee todellisuuden tuottamisen muoto. Tuotantoprosessi on esteettisten 

ja tuotantokustannuksiin perustuvien valintojen jatkuvaa neuvottelua. Mimesis kääntyy 

päälaelleen, kun fiktiomaailma alkaa ohjata reaalimaailmaa. 

 

 

4.2 Lasisilmässä reaalimaailmankin hahmot ovat litteitä  

 

Eräs Lasisilmän kerrontaa hallitseva piirre on henkilöhahmojen korostettu litteys. Jokainen 

käsikirjoitustiimin jäsen vaikuttaisi olevan yhden piirteen varaan rakennettu ja kliseinen, 

suorastaan alleviivaavan fiktiivinen hahmo. Kyseessä on eräs Lasisilmän fiktiivisyyttä 

korostava elementti, sillä postmodernistisen kirjallisuuden henkilöhahmot ovat usein 

korostetun tekstuaalisia. 

Tiina Käkelä-Puumalan mukaan postmodernistinen romaani haastaa perinteistä 

realistisen kirjallisuustradition hahmokäsitystä: elämän ehtojen muuttuessa 1900-luvulla myös 

käsitys henkilöhahmosta on joutunut uudelleen tarkasteluun. 1900-luvulla nouveau romanin 

edustajat osoittivat töissään henkilökuvauksen perustuvan tiettyihin konventioihin. Hahmot 

näyttäytyvät siten kielen ja kerronnan rakenteina varsinaisen henkilön sijaan. 

Postmodernistinen henkilöhahmo on korostetun keinotekoinen ja tekstuaalinen: biologisen 

alkuperän sijaan hahmon tausta saattaa piillä jo jossain edeltävässä kirjallisuuden tai 

populaarikulttuurin hahmossa. (Käkelä-Puumala 2014, 253–257.) 

E. M. Forster on jakanut romaanihenkilöt kahteen kategoriaan: litteisiin ja pyöreisiin. 

Litteitä hahmoja voidaan nimittää myös karikatyyreiksi. Litteä henkilöhahmo rakentuu yhden 

ominaisuuden ympärille, ja mikäli hahmossa on useampia ominaisuuksia, se alkaa siirtyä kohti 

pyöreyttä. Litteiden hahmojen etu on se, että ne ovat yksioikoisuudessaan helposti 

tunnistettavia lukijalle sekä jälkikäteen helposti muistettavia. Lukija tunnistaa litteän hahmon 

”emotionaalisella silmällä”.  (Forster 1953/1927, 65–66.) Litteä hahmo ei koskaan yllätä lukijaa 

– ainakaan vakuuttavasti (mt., 75). Koomisuus sopii litteille hahmoille, sillä traaginen litteä 

hahmo olisi tylsä. Traagisuus on pyöreille hahmoille varattu ominaisuus. (mt., 70.) Taru 

kertomuksen päähenkilönä ja minäkertojana toimii kertomuksen tragikoomisena hahmona, kun 

yksioikoinen koomisuus sopii muihin käsikirjoittajiin.  

Vaikka Forsterin jakoa on kritisoitu dikotomiseksi ja yksinkertaistavaksi (ks. esim. 

Rimmon-Kenan 2002/1983, 42–44), ajatus litteistä hahmoista sopii hyvin Lasisilmän 

henkilöhahmojen tulkintaan: hahmot nimittäin ovat päähenkilö Tarua ja tämän antagonisti 

Paulaa lukuun ottamatta yksiulotteisia karikatyyrejä. Aikalaisvastaanotossa Lasisilmä sai 
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kritiikkiä henkilöhahmojensa pinnallisuudesta (ks. Soikkeli 2006), mutta hahmojen litteys on 

postmodernin metafiktion luonteen ja kertomuksen merkityksen kannalta tarkoituksellista. 

Kivistön mukaan satiirisissa teksteissä henkilöhahmot alennetaan ”eläimiksi, mekaanisiksi 

olioiksi tai karikatyyreiksi”. Kärjistävässä henkilökuvauksessa henkilöhahmojen paheet ja 

heikkoudet korostuvat. (Kivistö 2010/2007, 10.) Lasisilmän alleviivaavan litteiden 

sivuhenkilöiden tehtävä on toimia vain kerrontaprosessin mekaanisina osina. 

Riffaterren mukaan merkitsevät nimet ovat eräs fiktion keino osoittaa omaa 

fiktiivisyyttään. Vaikka tunnuskuvalliset nimet, joita Riffaterre nimittää myös merkityksellisiksi 

patronyymeiksi, ovat ”liian hyviä ollakseen totta”, lukija silti ”lähtee leikkiin mukaan” eli uskoo 

fiktiiviseen totuuteen. Tulkinnan johtaminen nimen merkityksestä varmentaa merkityksiä. 

Nimet eivät ole aina vain parodioita, vaan ne voivat kuvata hahmojen ominaisuuksia tai toimia 

metaforina. Nimen ensimmäinen kirjain kirjoitetaan isolla – siten siinä on painottavaa 

symbolismia. (Riffaterre 1993/1990, 33–35.) Satiirissa nimet voivat olla jopa naurettavia 

(Fowler 1982, 75). 

Käsikirjoittajatiimin jäsenet vaikuttavatkin jokainen litteiltä. Nimet sopivat 

luonteenpiirteisiin liian hyvin. Osalla hahmoista on sketsihahmon omaisia hokemia, ja he 

vertautuvat toisiin fiktiivisiin hahmoihin. 

Kirsikkaa kuvaillaan alatyylisiä rivouksia ja kirosanoja suustaan suoltavana, 

esipuberteetti-ikäisen näköisenä naisena, joka pukeutuu räväkästi. Kirsikka rinnastetaan 

ulkonäöltään Vihervaaran Annaan eli Lucy Maud Montgomeryn Anna-sarjan päähenkilöön. 

(LS, 12, 27, 49.) Lapsenomainen ulkonäkö ja promiskuiteettisen häpeilemätön luonne 

muodostavat vahvan kontrastin, mutta ne ovat myös ainoat Kirsikan hahmoa määrittävät 

ominaisuudet. Kertomuksen aikana Kirsikka ei muutu, kasva henkisesti tai tee mitään 

hahmolleen poikkeuksellista. Hänen poskensa ovat usein kuvauksen kohteena: niille ”nousevat 

makaaberin ilon täplät” (LS, 253), Kirsikan innokkuus näkyy hänen ”poskipäidensä ruusuista” 

(LS, 297). Kaksi punaista poskea tuovat mieleen henkilöhahmon nimeen sopien kirsikan: 

kirsikanmarjathan ovat punaisia ja kasvavat usein pareittain. Saparohiuksiensa takia Kirsikka 

rinnastetaan myös Astrid Lindgrenin Peppi Pitkätossuun (LS, 52).  

Pantsen jatkuvana hokemana toimii jo 2000-luvun aikalaiskontekstissa kömpelöltä 

kalskahtava lausahdus ”koleeta”. Saappaineen, näyttävine vaatteineen ja silmille tulevine 

hiuksineen hän vaikuttaa täyttävän rokkarin ulkonäköön liittyvät kliseet (LS, 13) – samoin 

hänen nimensä viittaa Eppu Normaalin kitaristi Mikko ”Pantse” Syrjään eli rock-bändin 

jäseneen. 
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Staha taasen on muita kokeneempi ja käsikirjoitustiimin ahkerin jäsen: ”Stahanov tekee 

nimensä mukaisesti töitä” (LS, 13). Stahanov lempinimenä rinnastaa hänet Aleksei Stahanoviin, 

joka oli neuvostoliittolaisen järjestelmän keulakuva, fiktiivinen malliesimerkki ahkerasta 

neuvostokansalaisesta. Stahan oikea nimi on Sakari (LS, 12), mikä taasen rinnastaa hänet 

Zacharias ”Sakari” Topeliukseen, tunnettuun kirjailijaan. Topelius muistetaan opettavaisista 

lastensaduistaan, ja samoin Staha näyttäytyy muita käsikirjoittajia kaitsevana, opettavaisena 

hahmona, ”ehtymättömänä tietosanakirjana” (LS, 13). 

Timoa kuvaillaan huolestuneeksi, liian laihaksi ja tiimin selvästi älykkäimmäksi 

jäseneksi (LS, 12–13). Timo nimenä on lyhennys alun perin kreikkalaisesta Timótheos-nimestä, 

joka tarkoittaa jumalaa kunnioittavaa (name-doctor.com). Myös Raamatun Uudessa 

testamentissa on Apostoli Timoteus. Timon nimi voi enteillä juuri hänen suhdettaan Jumalaan 

eli sarjan pääkäsikirjoittaja Paulaan (ks. luvut 4.4 ja 5). 

Myös Lähiön pääkäsikirjoittaja Paulalla on omat maneerinsa. Hän toistaa läpi 

kertomuksen hokemaa ”bingo” (LS, 28), ja hänen ulkonäköään hallitsevat näyttävät kiharat. 

Karikatyyrimäisesti hän pitää hiuksiaan parin lyijytäytekynän avulla nutturalla (LS, 26). 

Minäkertojana toimiva Taru vaikuttaa olevan tietoinen kollegoidensa litteydestä: vaikka 

he työskentelevät yhdessä tiiminä, he eivät tiedä toisistaan käytännössä mitään. 

 

Se onkin tavallaan kiintoisaa, nyt kun sitä ajattelee; minä en tiedä onko Stahalla 

iästään huolimatta tai juuri siksi jossakin vaimo ja lapsia; en tiedä missä 

kapakoissa Pantse viikonloppuisin käy; en tiedä mistä Kirsikka tyrmistyttävät 

kamppeensa hankkii, enkä sitä onko Paulan huikea päätä ympäröivä kiharapilvi 

kampaajan vai genetiikan tulos. Mutta miksi me puhuisimme niistä asioista, kun 

keskuudessamme on koko ajan ihmisiä jotka tarvitsevat paljon enemmän meidän 

huomiotamme. (LS, 49.) 

 

Vaikuttaa siltä, ettei luvassa ole syvempää tutustumista myöhemminkään, sillä muut ihmiset 

tarvitsevat enemmän käsikirjoittajien huomiota. Muilla ihmisillä Taru tarkoittaa Lähiö-sarjan 

henkilöhahmoja, jotka tarvitsevat olemassaoloaan varten käsikirjoittajien jatkuvaa työtä ja 

huomiota: ”Tietenkin me puhumme Lähiöstä. Omaisistamme, heimostamme, 

elämänkumppaneistamme, palkanmaksajistamme.” (LS, 49.) Paradoksaalisesti myös 

käsikirjoittajat tarvitsevat Lähiön henkilöhahmoja elääkseen – molemmat ovat riippuvaisia 

toisistaan. Vapaa-ajan keskustelut keskittyvät sarjan tuleviin käänteisiin ja juonikuvioihin. 

Käsikirjoittajien keskuudessa fiktiivisistä hahmoista on tullut osa heidän arkitodellisuuttaan. 
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Henkilöhahmojen korosteinen yksiulotteisuus alleviivaa eräänä keinona kertomuksen 

fiktiivisyyttä. Paulaa lukuun ottamatta käsikirjoittajatiimin jäsenet jäävät kukin selkeästi 

sivuhenkilöiksi, jotka ovat olemassa vain toimintaa varten. Hahmoja ei syvennetä kirjan aikana 

lainkaan, vaan he pysyvät tarkoituksellisesti ohuina ja toiminalle alisteisina, pinttyneitä 

tapojaan ja hokemiaan ilmaisevina pelkistyksinä – ohuina, peilimäisinä heijastuksina, 

postmodernin simulakrumin osasina. 

 

 

4.3 Kertomuksen reaalimaailma alkaa jäljitellä fiktiota 

 

Henkilöhahmojen lisäksi Lasisilmän juonella on fiktiivisyyttä korostavia piirteitä. 

Kertomuksen alussa Taru pääsee käsikirjoittajauransa alkuvaiheessa luomaan uutta hahmoa. 

Kirjoittajatiimi heittelee ideoita uuden hahmon ammatista, ja useiden ilmoille heitettyjen 

ideoiden jälkeen Tarun ehdotus kirjastonhoitajasta tulee valituksi. Tarun ensimmäinen 

lapsuuden haaveammatti, psykiatri, on ammuttu alas. (LS, 26–28.) Vastaavasti Taru on joutunut 

luopumaan haaveestaan tehdä aikuisiän haaveammattiaan eli toimittajan työtä (LS, 15–16). 

Taru saa tehtäväkseen tehdä kirjastonhoitajan työhön liittyvää taustatutkimusta (LS, 29–30). 

Taustatutkimuksen aikana hän alkaa samastua hahmoon: ”Ja pian olen kirjastovirkailija” (LS, 

29). Hahmoa rakentaessaan vertaa tätä lapseensa: ”Hän on minun vauvani” (LS, 30). Hahmo on 

”minun lapseni, minun luomukseni” (LS, 48). Samastuminen saa naiivin tuntuisia piirteitä, ja 

Tarun emotionaalinen kiinnittyminen Satuun vaikuttaa kehittyvän vahvaksi hyvin nopeasti. 

Henkilöhahmo täytyy myös nimetä. Ehdotus nimetä hahmo Saduksi saa Paulan 

innostumaan: ”Satu, jep! Bravo, Kirsikka. Hyvät alluusiot. Unelma, haave, legenda, liian hyvä 

ollakseen totta. Satu.” (LS, 31.) Kielitoimiston sanakirja määrittelee sadun olevan ”todellisen 

elämän rajat ylittävä mielikuvitukseen vetoava (lapsille tarkoitettu) kertomus”. Kiinnostavasti 

henkilöhahmo Sadun nimi taipuu samoin kuin yleissana satu: ei Satun, vaan Sadun (ks. esim. 

LS, 35). Nimen taipuminen yleissanan eikä henkilönnimen mukaisesti alleviivaa Sadun 

fiktiivisyyttä. 

Kukaan kertomuksen henkilöhahmoista ei vaikuta huomaavan, että päähenkilönä ja 

minäkertojana toimivan Tarun nimi jakaa yleissanana samaa semanttista merkityskenttää kuin 

satu. Sanaan taru liittyy sadun tavoin kuvitteellisuus: Kielitoimiston sanakirja määrittelee tarun 

olevan ”sadunomainen, uskomuksellinen kertomus, myytti, satu, tarina, legenda”. Tarun Satuun 

kokeman tunnesiteen lisäksi hahmot rinnastuvat toisiinsa myös nimien perusteella. 
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Riffaterreläisittäin (1993/1990, 33–35; ks. myös edeltävä alaluku 4.2) Taru ja Satu ovat 

molemmat tunnuskuvallisia nimiä. Fiktiivisyyttä alleviivaavien nimien esiintyminen 

metafiktiivisen romaanin hahmoilla on liian hyvää ollakseen totta. Päähenkilön nimen 

semantiikan voi nähdä myös kannanottona, että kertomus käsikirjoittajan elämästä on vain 

kuvitelmaa eikä esimerkiksi kirjailija Sinisalon omaelämäkerrallinen autofiktio. 

Samoin Taru itse antaa tietyllä tasolla ymmärtää olevansa fiktiivinen hahmo. Satuun 

samastumisen lisäksi Taru rinnastaa itsensä Monsterit Oy -elokuvan hirviöön, Tareen (LS, 124). 

Esitellessään ja analysoidessaan käsikirjoittajatiimiä Taru pohtii omaa taustatarinaansan: 

”Vaikka onhan minullakin backstory” (LS, 15). Siten hän ikään kuin mieltää itsensäkin 

fiktiiviseksi hahmoksi. Taru määrittelee, mikä backstory on: 

  

Backstory on kaikki se menneisyydessä tapahtunut, jota ei katsojalle ole näytetty, 

mutta joka on muovannut roolihahmosta sen mikä se on ja tietyssä määrin ohjaa 

sitä miten se toimii. 

Backstoryssani minä luen Tampereen yliopistossa tiedotusoppia. (LS, 

15.)               

 

Backstory on siis fiktiivisen hahmon taustatarina. Taru kertoo historiastaan lukijalle takaumana. 

Samoin kuin Satu astuu televisiosarjaan uutena henkilöhahmona, kertomuksen 

reaalimaailmassa Taru astuu uutena hahmona käsikirjoittajien yhteisöön. 

Taru on jo Satua luodessaan tuntenut tämän omaksi lapsekseen ja samastunut tähän 

voimakkaasti, mutta hahmojen kietoutuminen toisiinsa muuttuu pian konkreettisemmaksi 

toiminnan kautta. Lähiön tuotantotiimin perjantaisessa illanvietossa Taru päätyy nolaamaan 

itsensä: hän ilmaisee ihastuksensa työkaveriinsa Pantseen ja joutuu tämän torjumaksi (LS, 55). 

Tarun palatessa viikonlopun jälkeen töihin paljastuu, että Satu on päätetty tuoda sarjaan 

romanttisen mokan kautta: Satu ymmärtäisi ystävänsä eleen väärin, tuppautuisi tämän seuraan 

ja tulisi torjutuksi. Hämmentynyt ja täysin samanlaisesta mokastaan tietoinen Taru vastustaa 

käsikirjoitusta, mutta ei onnistu muuttamaan jo lukkoon lyötyä juonta. (LS, 66–67.) Tarua 

ahdistaa ajatus, että Satu tuodaan sarjaan koomisena idioottina: pellenä, ”jonka eteen jumalat 

ylhäältä tiputtelevat loppumattoman jonon banaaninkuoria” (LS, 67). 

Koomiset yhteneväisyydet toistuvat: kirjoittajatiimissä keksitään, että Satu kompastuisi 

humalassa koomisesti Ilmari-nimisen henkilöhahmon syliin (LS, 87–88): myöhemmin 

henkilökunnan illanistujaisissa humaltunut Taru nolaa itsensä kaatumalla vastaavasti 

työkaverinsa Stahan päälle (LS, 91–92). Osalla kertomuksen reaalimaailman sivuhenkilöistä 
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vaikuttaisi olevan vastine televisiosarjassa – joskin monet hahmot toimivat vastineina vain 

satunnaisesti tarvittaessa. 

Pian Paula ehdottaa, että Sadun elämään tarvitaan hahmo, jolle Satu voisi avautua 

tunteistaan ja joka toisi Sadun elämään komiikkaa. Sopiva henkilöhahmo voisi olla esimerkiksi 

serkku: 

  

Tää serkkuhan voi tunkea sinne asumaan puoliväkisin, ensin muka väliaikaisesti, 

mutta sitten jää pysyvästi. Tällasella tavalla tää hahmo tuo Sadun elämään sen 

tilityssuhteen lisäksi myös tosihyvää mikronarratiivikamaa, päivittäistä konfliktia 

vessavuoroista, toisen juuston syömistä ja ton tollasta. (LS, 121.) 

  

Saatuaan tiedon Sadun serkusta Taru paljastaa muistelossaan, että vastikään hänen 

pikkusiskonsa Aija on ilmaissut tarvitsevansa yöpaikkaa vanhempiin katkenneiden välien takia 

(LS, 123–125). Ensimmäisen näytöksen lopuksi Aija saapuu Tarun kotiin: 

 

Mä tulin nyt, Aija sanoo. 

Siltä vaikuttaa, sanon, ja Aija livahtaa ohitseni sisään asuntoon 

epäröimättömänä kuin kärppä. (LS, 127.) 

  

Sadun serkku saa nimen Elise. Elise vaikuttaisi toimivan Aijan vastineena televisiosarjassa. 

Elise saapuu sarjaan sanasta sanaan samanlaisella dialogilla kuin Aija (LS, 136). Myös 

hahmojen nimet vaikuttaisivat samanlaisilta: Aija tuo mieleen puhekielisen hokeman ai jaa, 

Elise vastaavasti sanojen eteen tuotavan liitteen eli se – puhekielessähän pronomini se esiintyy 

usein määräisenä artikkelina sanan edessä.  Taru jopa nimittää Eliseä nimellä ”Elise 

Yhteensattuma” (LS, 188), mikä kuulostaa samalta kuin eli se yhteensattuma. 

Koomisuus jatkuu, kun Elise päätetään integroida sarjan muihin henkilöhahmoihin 

tuomalla hahmo osaksi Sadun työyhteisöä (LS, 139–140). Heti tämän jälkeen kertomuksen 

reaalimaailmassa Lähiön tuotantoassistentti irtisanotaan ja Taru järjestää työpaikan Aijalle (LS, 

148–150). Elise kirjoitetaan järjestämään koominen farssi Sadun työpaikalla (LS, 150–152). 

Samoin alun onnistumisten jälkeen Aija irtisanotaan Lähiön tuotannossa tapahtuneen mokansa 

takia (LS, 161–162).  

  

 – – ja [Satu] hakee itkettyneen näköisen Elisen kirjastolavasteen nurkasta ja 

sanoo: Elise kiltti, meidän pitää puhua. 
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Ja Elise katsoo märin silmin serkkuaan ja sanoo: Ei kai vaan…? (LS, 151.) 

  

Joudun etsimään kauan ennen kuin löydän Aijan naisten vessan nurkasta – –  

Sanon: Aija kiltti, meidän pitää puhua. 

Aija kohottaa kasvonsa, katsoo märin silmin minua ja sanoo: Ei kai vaan…? 

Ja minä nyökkään. (LS, 165.) 

 

Jo ennen Aijan lopullista mokaa Lähiön käsikirjoitus ja Tarun aavistukset ovat vihjailleet, mitä 

on tulossa. Televisiomaailmassa Satu kertoo Eliselle tämän irtisanomisesta täsmälleen samoin 

sanoin kuin Taru myöhemmin Aijalle. 

Elisen ja Aijan irtisanomiset edustavat kertomuksen kohtaa, jossa fiktio alkaa edeltää 

todellisuutta – Oscar Wilden ajatuksia mukaillen elämä alkaa imitoida taidetta, Baudrillardin 

ajatusten mukaisesti kuva alkaa edeltää todellisuutta: kuva ei ole enää vain todellisuuden 

heijastuma, vaan se piilottelee, ettei todellisuutta enää ole. Tarulle tämä edustaa käännekohtaa, 

jonka myötä hän vakuuttuu, että käsikirjoitus todellakin ohjaa hänen elämäänsä. Fiktion kyky 

ennustaa tulevaa jatkuu. Kun Sadun heikkoudeksi suunniteltu akne puhkeaa (LS, 179), myös 

Tarun iho kihisee yllättäen märkivästä aknesta (LS, 203). 

Taru pohtii, kuinka tuotantoon soitetaan ajoittain vihaisia puheluita, joiden mukaan 

televisiosarjaan on varastettu aineksia jonkun toisen elämästä. Tarulla tilanne on kuitenkin 

päinvastainen, ja hän on ilmeisen hämmentynyt: 

 

Mutta mitä pitäisi tehdä silloin, kun jokin asia tapahtuu sarjassa ennen kuin se 

tapahtuu reaalimaailmassa? 

Päässäni humisee. (LS, 172) 

 

Taru kiinnostuu kertomuksen aikana romanttisesta toisesta käsikirjoittajasta, Timosta. 

Televisiosarjaan luotava viehättävä radiojuontaja Tommi vaikuttaisi toimivan fiktiomaailman 

vastineena Timolle – molempien nimissäkin on samat kirjaimet. Timosta syntyy 

kirjainyhdistelmänä Tommi, anagrammi, johon on lisätty yksi kirjain. Tarun ihastuksen tavoin 

televisiosarjan puolella Satu on ihastunut Tommiin. Timo itsessään jää lähinnä Tarun tunteiden 

passiiviseksi kohteeksi, sillä kertomuksen aikana Timo ei ilmaise seksuaalista kiinnostusta tätä 

kohtaan.  Taru kuitenkin itse uskoo vielä kykenevänsä viettelemään Timon. Hän pääsee 

käsikirjoittamaan televisiosarjaan Tommin ja Sadun välille romanttisen illallisen (LS, 227–228) 

uskoen siten, että myös hän ja Timo päätyvät vielä romanttisesti yhteen. 
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Toden ja fiktion välinen jännitteisyys kiristyy, kun televisiosarjaan aletaan suunnitella 

radikaaleja juonenkäänteitä. Kun Elisen hahmo päätetään tappaa (LS, 189) ja Tommin hahmolta 

päätetään amputoida jalka liikuntavamman takia (LS, 237–240), Tarun on pakko tehdä jotain – 

uskoohan hän, että käsikirjoituksen myötä Elisen kohtalo odottaisi myös hänen siskoaan Aijaa 

ja Tommin raajanmenetys tapahtuisi myös Timolle. Taru uskoo, että vain käsikirjoituksen 

muuttaminen auttaa Sadun (ja siten hänen itsensä) kelkan kääntämisen parempaan suuntaan. 

Edessä on väkivaltainen vallankaappausyritys ja kapina pääkäsikirjoittaja Paulaa vastaan. 

Konflikti siirtyy televisiosarjaan, mitä käsittelen seuraavassa alaluvussa. 

 

 

4.4 Tarun ja Paulan konflikti siirtyy televisiosarjaan 

 

Tarun ja Paulan välille kehittyvä konflikti on keskeinen osa kertomusta, jossa todellisuus ja 

fiktio risteävät ja alkavat muistuttaa toisiaan. Ensimmäisen kerran konfliktia enteilevät 

erimielisyydet siitä, kuinka Satu päätetään tuoda televisiosarjaan nolon mokan kautta: Taru ei 

haluaisi tätä, sillä muuten hahmolta odotetaan jatkossakin itsensä nolaamista. Lopulta Paula 

pitää päänsä ja kävelee Tarun yli vedoten pääkäsikirjoittajan asemaansa. (LS, 65.) Tarun 

kerronta luo kuvaa Paulasta ajoittain mielivaltaisestikin toiset ylittävänä, asemaansa 

tukeutuvana jyränä. Paulan valta käsikirjoittajana ärsyttää Tarua, eikä hän ole tyytyväinen 

siihen, kuinka Sadun hahmo muuttuu jatkuvasti koomisemmaksi. 

Tarulla on vainoharhainen taipumus nähdä Timon ja Paulan välillä romanttinen suhde: 

”hän [Timo] katsoo Paulan silmiin, ja minun silmissäni tuo katse on kultainen ja kimalteleva, 

kuin siitepölyä lennähtelisi kahden kasvin välillä.” (LS, 71.) Siitepölyn leijailu on korosteisen 

seksuaalinen metafora. Tarun mustasukkaisuus Timosta alkaa saada sairaalloisia piirteitä, aivan 

kuten Satu televisiosarjassa palvoo Tommia ”hulluuteen asti” (LS, 106). Pitkin kertomusta 

vihjaillaankin, että Paulan ja Timon välillä olisi jotain erityistä. Taru itse tulkitsee tämän 

erityisyyden romanttiseksi suhteeksi ja näkee Paulan kilpailijanaan. 

Paulan ja Tarun välinen jännite siirtyy myös televisiosarjaan, kun sinne luodaan Paulaa 

muistuttava vastine. Hahmo syntyy Tarun ideoimana. Tuotantotiimin illanistujaisissa Taru 

avautuu, kuinka Satu tarvitsisi rinnalleen sarjaan vastaparin, antagonistin. Paulan näyttäviä 

hiuksia katsellessaan Taru innostuu ehdottamaan, että antagonisti olisi ammatiltaan kampaaja. 
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Mutta sen sijaan kaksi naista jotka vihaa toisiaan ensi silmäyksellä, vihaa toisiaan 

hamaan uloskirjoitukseen asti. Ajatelkaa nyt vaikka Stephanieta ja Brookea 

Kauniissa ja rohkeissa. Se on osa koko sarjan perusjännitettä. (LS, 90–91.)  

 

Tiedäthän sä miten ihmiset kampaajilleen puhuu, aiii-van kaikki kerrotaan. Ja siks 

se tietää kaiken, kuulee kaiken, onkii kaiken esiin, vaistoo kaiken, neuvoo kaikkii, 

ohjaa kaikkii – mut vaan omien pyrkimystensä ja tahtotilojensa mukaan. (LS, 91.) 

 

Tarun vahvat antipatiat Paulaa kohtaan tulevat selvästi esille: Tarun silmissä Paula on 

mielivaltainen, ohjaileva ja häikäilemätön.  

Taru keksii hahmolle saman tien myös nimen, Rita. Nimi ei herätä kuitenkaan muissa 

reaktioita: ”Kukaan ei tajua.” (LS, 91.) Muut käsikirjoittajat eivät vaikuta ymmärtävän hahmon 

nimen yhteyttä Paulaan, mutta myöhemmin Paula itse innostuu hahmon konseptista ja nimestä: 

“Rita. Hieno nimi, pikkuisen eksoottinen, pikkuisen paheellinen. Hyvä Taru.” (LS, 99.) 

Aiemmin Paula on ohjeistanut, että hänen nimensä lausutaan eksoottisen kuuloisesti ”poola” 

(LS, 10) – Ritan tavoin Paulan nimi on hieman eksoottinen ja paheellinen. 

Eksoottinen vieraskielisyys ei ole ainoa asia, joka nimiä yhdistää. Paulan nimi on Tarun 

ja Sadun tavoin tunnuskuvallinen. Suomenkielisenä yleissanana paula viittaa verkon siteenä 

toimivaan nuoraan, ansaan; johonkin, johon voi jäädä kiinni (’jäädä pauloihin’) (Kielitoimiston 

sanakirja). Myös rita yleissanana viittaa loukkuun: rita tarkoittaa loukkuansaa (mt.). Ansa 

tarkoittaa langasta tehtyä pyydystä ja mielletään kuvainnollisesti loukuksi (mt.). Kaikkien 

kolmen nimen semanttiset merkitykset pyydystä tarkoittavina sanoina ovat ”liian hyviä 

ollakseen totta” – Ritan, Paulan ja Ansan nimien vastaavuus ei voi olla sattumaa. Tarun 

kertomusta kommentoiva Ansa (luku 3.3.3) rinnastuu Paulaan jonkinlaisena Tarun elämän 

pääkäsikirjoittajana. Paula vaikuttaa olevan ainoa hahmo, jolla on nimiensä perusteella vastine 

kertomuksen kaikilla kolmella tasolla: Ritana televisiosarjassa, Paulana reaalimaailmassa ja 

Ansana kertomuksen yläpuolisella metatasolla. 

Paulan merkitykselliset sanat Ritan hahmosta jäävät Tarun mieleen: “Tämähän voidaan 

ottaa haasteena” (LS, 99). Paula vaikuttaisikin olevan Tarun ohella ainoa kertomuksen hahmo, 

joka tiedostaa reaali- ja fiktiomaailman jännitteisyyden. Muut käsikirjoittajat eivät hahmota 

konfliktia: ”Mutta kukaan ei tunnu tajuavan (paitsi ehkä, puistattavasti, Paula itse), millaisena 

ivamukaelmana, millaisena kuvainraastona minä Ritan synnytin.” (LS, 100.) Ritan hahmon 

vertaaminen kuvainraastoon eli ikonoklasmiin viittaa jonkinasteiseen kuvakieltoon tai 
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jumalanpilkkaan: siten Paulassakin on oltava jotain pyhää.  Paula on valmis ottamaan Tarun 

haasteen vastaan. 

Realistisesti kertomusta tulkiten voidaan ajatella, että Taru on mielenterveysongelmiensa 

myötä alkanut uskoa käsikirjoituksen vaikuttavan elämäänsä ja päätyy kaappaamaan 

väkivaltaisesti Paulan vallan käsikirjoittajien tiimissä. Samalla kertomus voidaan nähdä 

metatasolla liikkuvana allegoriana, jossa henkilöhahmo nousee kapinaan kirjoittajajumalaa 

vastaan. Paula vertautuukin pitkin kertomusta luojajumalaan. Seuraavassa luvussa käsittelen 

Lasisilmän uskonnollista kuvastoa sekä Tarun ja Paulan konfliktia henkilöhahmon kapinana 

jumalaa vastaan. 
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5 Konflikti ja henkilöhahmon taistelu luojaansa vastaan 

 

Tässä luvussa käsittelen Lasisilmän uskonnollista kuvastoa ja kirjoittajan asemaa luomansa 

maailman jumalana. Kirjailijalla on periaatteessa lähes jumalan kaltainen asema luomaansa 

maailmaan ja sen henkilöhahmoihin: samoin Lähiön käsikirjoittajilla ja etenkin Paulalla 

pääkäsikirjoittajana on samanlaista valtaa. Tämän jälkeen käsittelen Jobin kirjaa Lasisilmän 

toisena keskeisenä subtekstinä ja Tarun rinnastumista Jobiin. Viimeiset kolme alalukua 

käsittelevät Tarun vallankaappausyritystä, jonka aikana hän pyrkii nousemaan jumalaksi 

kirjailijan tilalle. 

Kuten olen luvussa 3.3.2 käsitellyt, Taru on kertojana monin tavoin epäluotettava: hän on 

lapsena kuvitellut esimerkiksi lumiauran pelottavaksi jumalaksi (LS, 246). Taipumus nähdä 

uhkaava ja pahantahtoinen kaikkivaltias ympäröivässä maailmassa ei vaikuta kadonneen 

aikuisiälläkään, sillä Taru vastaavasti näkee nyt esimiehensä ja pääkäsikirjoittaja Paulan 

luojajumalana. Tarun toiminta käsikirjoitustiimissä onkin luettavissa joko epäluotettavana 

kuvauksena tapahtumasarjasta, jossa mielenterveysongelmainen työntekijä pyrkii 

väkivaltaisesti kaappaamaan vallan työpaikallaan, tai allegoriana, jossa henkilöhahmo nousee 

kirjoittajaa, jumalaansa vastaan. 

 

 

5.1 Kirjoittaja luomansa maailman jumalana 

 

Metafiktion käsitteen kehittäneen William H. Gassin mukaan kirjailija tekee tahattomia ja 

tahallisia ratkaisuja luodessaan verbaalista maailmaa (Gass 1970, 7). Kirjailija rakentaa 

maailmaa, filosofi taasen tekee päätelmiä tiedoilla ja oletuksilla (mt., 9) ja siten rakentaa 

maailmaa. Kirjailijan työssä lauseet ovat luomisen erillisiä osia eli maailman rakennuspalasia 

(mt., 12). Gassin mukaan historiassa Jumala on nähty kaikkivaltiaana maailmanrakentajana, 

jonka tahto on käynyt selitykseksi kaikkeen: ihmisen sairastuessa on tulkittu, että kyse on 

Jumalan tahdosta. Vastaavasti elokuvan ohjaaja tai kirjan kirjoittaja kontrolloivat kaikkivoipina 

maailmojaan ja hahmojaan. Kirjailija on luomansa maailman jumala. (mt., 18–19.) 

Jumalaisuuden teema ja kirjoittajan asema jumalana nousevat esiin myös Lasisilmässä, ja myös 

Peltola (2012, 57) mainitsee tämän omassa luennassaan. Peltolan luennassa kirjoittaja jumalana 

-metafora ei kuitenkaan nouse keskeiseksi osaksi tulkintaa. 
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Linda Hutcheonin mukaan postmodernistisessa metafiktiossa kirjailija ei enää ole 

jumalankaltainen luoja vaan ennemminkin sosiaalisen tuotoksen valmistaja. Lopullinen tuotos 

syntyy sosiaalisessa vaihdossa lukijan kanssa. (Hutcheon 1984/1980, xv–xvi.) 

Postmodernistisena aikana kirjailijan ja lukijan suhde on muuttunut, kun lukijasta on tullut 

aktiivinen tulkitsija ja merkitysten tuottaja (mt., 3). Jonathan Cullerin mukaan kirjailijan ja 

Jumalan rinnastaminen toisiinsa on yleistä. Kaikkitietävän Jumalan yhteensovittaminen yksilön 

vapaan tahdon kanssa on kuitenkin teologisesti haastavaa. Kuten Jumala luo ihmisiä, joilla on 

ilmeisesti vapaa tahto, myös kirjailija kansoittaa fiktionsa henkilöhahmoilla, jotka näyttävät 

lukijan silmään itsenäisiltä toimijoilta. (Culler 2004, 23.) 

Uskonnollinen kuvasto ja sanasto ovat jatkuva osa kerrontaa. Paula messuaa (LS, 151), 

Taru saarnaa (LS, 137). Televisiosarjaa verrataan yhteisöllisyyttä luovaan kirkon 

sunnuntaisaarnaan (LS, 113). Alun perin Jumalan avuksi kutsumisesta kirosanaksi muuttunutta 

hokemaa jumalauta toistetaan aika ajoin (esim. LS, 137). Taru rinnastaa muut käsikirjoittajat 

kultaisiin vasikoihin (LS, 314) viitaten Toisen Mooseksen kirjan epäjumalankuvaan, joka 

luotiin näkyväksi kuvaksi näkymättömän Jumalan tilalle. Timo kutsuu käsikirjoittajia valituksi 

kansaksi (LS, 70), kuten esimerkiksi juutalaiset ja myöhemmin kristityt alkoivat nähdä itsensä 

Jumalan valitsemana kansana. Tuotannossa tapahtuneen mokan tekijää ja syyllistä verrataan 

ristiinnaulittavaan (LS, 166). 

Raamatullinen kieli ja erilaiset Raamattuun viittaavat nimet ovat jatkuvasti osa kerrontaa, 

mutta ne näyttäytyvät ironisen arkisissa merkityksissä ja usein jopa perustelemattoman – ja 

siten koomisen – tuntuisina. Tällainen koominen ja perustelemattoman tuntuinen vertaus on 

esimerkiksi hämmennyksestä paikoilleen jähmettyneiden Paulan ja Tarun rinnastaminen Lootin 

vaimoihin (LS, 143): Lootilla oli vain yksi vaimo, ja kahden ihmisen hetkellisen 

hämmentymisen vertaaminen Lootin epäuskoiseen, taaksepäin katsovaan vaimoon ei vaikuta 

perustellulta. Arkisissa konteksteissa Raamatun ylevä rekisteri joutuu parodioiduksi ja 

kömpelöllä tavalla muunnelluksi. Kaikkien lukuisten raamatullisten viitteiden tarkasteleminen 

ei siten kokonaisuuden tulkinnan kannalta ole mielekästä eikä edes välttämätöntä. 

Käsikirjoittaja Staha pohtiikin televisiosarjan ja kristinuskon suhdetta: ”Ootsä tosiaan 

koskaan ajatellu, Taru, et maailmassa on tasan kaks järjestelmää jotka uskoo 

ylösnousemukseen? Kristinusko ja jatkuvajuoninen telkkarisarja.” (LS, 293.) Pohdinta on 

satiirinen ja ironinen, mutta uskonnon ja fiktiivisen televisiosarjan rinnastaminen on samalla 

keskeinen osa Lasisilmän kertomuksen jumalatematiikkaa. Käsikirjoittajakoulua käyvä 

opiskelija vertaa väheksyvästi Lähiön olevan ”oopiumia kansalle” (LS, 17), kuten Karl Marx 

on sanonut uskonnoista. Televisioviihde on jotain suurempaa, mitä ihmiset tarvitsevat mutta 
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jonka merkitystä he eivät välttämättä kykene täysin ymmärtämään. Ehkä televisioviihde on jopa 

maallistuneen postmodernistisen ajan todellinen uskonto ja televisio alttari, jonka äärelle 

ihmiset kokoontuvat. 

Käsikirjoittajan valta ulottuu kaikkialle ja saa muut tuotannon osaset toimimaan kuin ne 

toimivat: 

 

Me näytämme tavallisilta ihmisiltä, mutta meidän kalloissamme kihisee 

generaattori. Kun ohjaajat ja näyttelijät ja valomiehet ja meikkaajat ja 

rekvisitöörit käyvät kaatamassa sumppia ja hakemassa voikkoleipää, he eivät 

välttämättä tajua ja tiedosta että me, juuri me, tanssitamme heitä. He ovat meidän 

käsissämme ja se vallan tunne on väliin vallan hurmaava. (LS, 156.) 

 

Mikäli kirjoittaminen näyttäytyy luomistyönä ja käsikirjoittajat vertautuvat jumaliin, 

pääkäsikirjoittaja Paulasta syntyy Tarun kuvauksen perusteella kuva kaikkialla olevasta ja 

kaikkivoipaisesta hahmosta. Paula tietää ja näkee kaiken, jopa ajatuksetkin. Taru rinnastaa 

Paulan eksplisiittisesti Zeukseen, antiikin ajan Kreikan mytologian ylijumalaan: 

 

Paula tietää joka ainoasta henkilöstä sen miten tämä puhuu ja miksi mitäkin tekee 

ja miten tämä ajattelee. Paula näkee henkilöiden pään sisään. 

Siksi häntä sanotaan pääkirjoittajaksi. 

Ne ovat Paulan lapsia, joka ikinen, niin hän sen kokee; alun perin ne kaikki 

ovat syntyneet hänen kallostaan, pulpahtaneet kuin Pallas Athene täydessä 

sotisovassa Zeuksen ohimosta. 

Siksi hän on ainoa joka saa sanoa mitä he voivat tehdä ja mitä he saavat 

tehdä ja ennen kaikkea, miksi he niin tekevät. (LS, 66.) 

 

Zeus ei ole ainoa jumala, johon Taru rinnastaa Paulan. Paula vertautuu myös hämähäkkiin: 

”Paula on Luolan valtias, hän istuu sen keskellä kuin hämähäkki, pelkkää pitkää untuvaista 

raajaa.” (LS, 31) Useimmissa kulttuureissa hämähäkki nähdään pahana vastineena hyväksi 

katsotulle ahkeralle mehiläiselle, mutta Pohjois-Amerikan alkuasukkaille hämähäkki oli 

myyttinen eläin (Biedermann 2002/1993, 80–81). Hopi-intiaanien mytologian mukaan 

hämähäkki-isoäiti Koyangwuti loi maailman ja ihmiset savesta (native-languages.org).  

Paula kertoo imettävänsä koko maailmaa, (LS, 20) minkä kautta hän vertautuu erilaisten 

uskomusjärjestelmien äiti maa -hahmoihin, joista tunnetuin lienee kreikkalaisen mytologian 



45 
 

Gaia, jumalattareksi ajateltu Äiti-Maa (Castrén & Pietilä-Castrén 2015/2000, 184). Paula 

näyttäytyy eksplisiittisesti äitihahmona, kun hän katselee käsikirjoittajia töissä ja hymyilee 

”leppeästi kuin äiti joka huomaa lapsensa tulevan hyvin toimeen toisten lasten kanssa 

hiekkalaatikolla” (LS, 43). Sisällyttäessään koko maailman itseensä hymyilevä ja hoivaava 

Paula rinnastuu Platonin Timaios-dialogin demiurgiin. Platon hahmottelee ajatusta koko 

maailman ja myös muut jumalat luoneesta hyväntahtoisesta luojajumalasta, demiurgista. 

Maailmankaikkeus, kosmos, on sekin jäljittelyn tulos sitä edeltävästä täydellisestä esimerkistä. 

Luojajumala halusi kaiken olevan hyvää ja varusti maailmankaikkeuden sielun järjellä. 

Maailma sisällyttää itseensä kaikki elävät olennot ja maailmoja on vain yksi. (Platon 1982, 28a–

32a.) 

Paula vertautuu usein auringonkukkaan ja aurinkoon (LS, 72, 222). Kukkametafora tulee 

esiin heti kertomuksen alussa: Paula on ”suora ja sulava ja sorea, varma ja pitkä kuin hänen 

lausumansa sanan ensimmäinen vokaali” (LS, 10), hänen kätensä ”aukeavat teriöksi, puhkeavat 

pitämään meitä paikoillaan” (LS, 10). Aurinko rinnastuu monissa uskonnoissa jumalaan. 

Esimerkiksi antiikin Kreikassa, muinaisessa Egyptissä ja inkojen Perussa aurinko nähtiin 

jumalana – näistä mahdollisesti tunnetuimpana Egyptin auringonjumala Ra. Myös kristinuskon 

Jumala on usein rinnastunut aurinkoon. Aurinkojumalan pään ympärillä kuvaillaan olevan 

sädemäinen kehä. (Biedermann 2002/1993, 29–30.) Taru rinnastaa Paulan myös narsissiin (LS, 

72), Ovidiuksen Narcissus-myytistä tunnettuun narsismin eli pohjattoman itseriittoisuuden 

symboliin. 

Paulan näyttävä, kultaisen vaalean kiharainen tukka vertautuu sädekehään: Taru nimittää 

sitä ”kultaiseksi koronaksi” (LS, 97), kasvoja reunustavaksi ”hehkuvaksi auraksi” (LS, 91), 

”kimaltavaksi sädekehäksi” (LS, 101), hohkavaksi ”kultaiseksi sädekehäksi” (LS, 177). Paulan 

kuvaillaan säteilevän pöydän yli (LS, 223). Sädekehä tuottaa mielleyhtymiä auringonjumalaan 

ja kristinuskon pyhimyksiin, joiden ympärillä esitetään esimerkiksi ikonitaiteessa olevan 

sädekehä. 

Paulan nauru ”on pehmeää ja matalaa, huvittuneen kaikkitietävää” (LS, 11). Paula ”tuntee 

jokaisen, on saumaton ja kiinteä osa koko tätä jättimäistä tehdasta ja koneistoa” (LS,142), hänen 

kaavailunsa ovat ”kaikkitietäviä” (LS, 87). Paula katselee toisen kanssa riidellessään tätä 

”ylhäältä ja jo ennalta voittamattomuutensa tietäen” (LS, 163). Hän on ylhäisissä korkeuksissa 

(LS, 200). 

On hyvä huomata, ettei Paulaa eksplisiittisesti nimetä kertomuksen jumalaksi – 

päinvastoin Paula vertautuu lukuisten eri uskomusjärjestelmien luoja- ja ylijumaliin 

pääsääntöisesti implisiittisesti.  Paula vaikuttaisi olevan kaikkivoipainen ja läsnä kaikkialla. 
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Paulan vertautuminen luojajumalaan on keino korostaa hänen asemaansa pääkäsikirjoittajana, 

joka hallitsee kaikkea ja jolla on viime kädessä absoluuttinen valta luomakuntaansa. Paulan 

käytöksen ja ulkonäön jumalaisuus on tosin ennen kaikkea Tarun omaa kerronnallista tulkintaa, 

mikä kertoo hänen pelonsekoisesta ihailustaan Paulaa kohtaan. 

 

 

5.2 Jobin kirja Lasisilmän subtekstinä 

 

”Miks näille aina tapahtuu vain kaikkea pahaa? hän kysyy.” (LS, 186) Lähiötä katseleva Aija 

järkyttyy Sadun saamasta aknesta ja kauhistelee juonenkäännettä Tarulle. Saippuasarjan 

hahmojen elämää on jatkuvaa riepottelua: pysyvää onnea ja auvoa ei voida antaa, sillä sellainen 

olisi lopulta katsojan kannalta puuduttavaa. Tarun mukaan käsikirjoittajan täytyy antaa 

katsojalle sitä, mitä katsoja tarvitsee, ei mitä katsoja haluaa (LS, 187). Televisiosarjaa 

verrataankin jatkuvajuoniseen Jobin kirjaan, jossa viattomat saavat jatkuvasti kärsiä (LS, 104). 

Raamatun Jobin kirja on Borgesin ”Peilit”-runon ohella toinen Lasisilmän keskeisistä 

subteksteistä. Sitaatit esiintyvät kerronnan lomassa kursivoituina. Tarun pahoinvointisten 

pohdiskelujen keskellä olevissa sitaateissa Job pohtii omaa kuolevaisuuttaan ja pienuuttaan 

Jumalan rinnalla: ”Kun kuulen hänen äänensä, sydämeni vavahtaa ja siirtyy paikaltaan.” (LS, 

220.) Taru rinnastuu Jobiin, tavalliseen kuolevaiseen, Jumalan alamaiseen. Katkelmat ovat 

ripoteltuina kerronnan lomaan esimerkiksi tilanteissa, joissa Taru tuntee ahdistusta 

voimattomuudestaan oman kohtalonsa tai Paulan vallan edessä.11 

Jobin kirjan Job on koeteltu sankarihahmo. Jumala antaa Saatanan koetella Jobin uskoa, 

sillä Jumala luottaa Jobin uskollisuuteen. Job menettää elämässään kaiken perheestään, 

omaisuudestaan ja jopa terveydestään lähtien. Taru vaikuttaisi kokevan Jobin kohtalon. Job 

menettää perheensä (Job 1.13–1.19), Tarun sisar Aija katoaa (LS, 208–209). Taru saa itselleen 

pahasti märkivän aknen (LS, 203) samalla tavalla kuin Jobin iho täyttyy märkivistä paiseista 

(Job 2.7). 

Lauri Snellman (2021) näkee Jobin kirjan tarkastelevan ihmisen osaa maailmassa. 

Raamatussa ihminen vertautuu toisaalta orjaan, jonka elämän tarkoitus koostuu Jumalaan 

verrattuna merkityksettömästä raadannasta. Toisaalta ihminen on kuningas, Jumalan 

sijaishallitsija maan päällä. Ihminen myös kapinoi Jumalaa vastaan vaatimalla itselleen Jumalan 

 
11 Kiinnostavasti Lyytikäinen (2015, 22) on kiinnittänyt Sinisalon romaanin Linnunaivot (2008) kerronnan lomassa 

oleviin Joseph Conradin Pimeyden sydän -romaanista (1899/1902) valittuihin sitaatteihin. Lukemista ja tulkintaa 

ohjaavien sitaattien käyttö vaikuttaisi olevan Sinisalon proosalle tunnusomaista. 
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asemaa. Nämä metaforat näkyvät Snellmanin mukaan myös Jobin kirjassa – kirjan lopussa Job 

kapinoi Jumalaa vastaan, ”kun hän väittää olevansa Jumalan veroinen kuningas ja Jumalan 

loukanneen häntä tuomitsemalla hänet ilman riittävää syytä”. Suhde ei ole kuitenkaan 

tasavertainen: Snellman vertaa Jumalan ja Jobin suhdetta shakkipeliin, jossa vastakkain ovat 

mestari (Jumala) ja noviisi (Job). Shakkimestari pystyy ennakoimaan jokaisen noviisin siirron, 

ja noviisi etenee vääjäämättä kohti tappiota, mattia. Jobin siirrot uhkaavat vallitsevaa 

luonnonjärjestystä ja luovat kaaosta. Jumala pystyy kuitenkin kaikkivoipaisuudessaan 

palauttamaan luonnonjärjestyksen voimaan. (Snellman 2021.) 

Vastaava kapinointi on nähtävissä myös Lasisilmän kertomuksessa, jossa Taru ei 

tyydykään riepoteltavaan Jobin asemaansa vaan ryhtyy avoimeen kapinaan Paulaa, 

kertomuksen luojajumalaa, vastaan. Jumalallisen shakkipelin lopputulos on kuitenkin selvä: 

lopulta jumala tulee voittamaan ja kerronnalle enemmän tai vähemmän alisteinen 

henkilöhahmo häviämään. Jobin kirjasta olevien katkelmien sävy muuttuu kärsimystä 

ilmaisevista hetkellisesti jopa ylimieliseen suuntaan, kun Taru luulee onnistuneensa 

vallankaappausyrityksessään (ks. luku 5.4). Jumalaa vastaan kapinoiminen voidaan nähdä 

kapinana kirjailijaa vastaan, sillä postmodernistisissa teksteissä kirjailijaa haastetaan: Roland 

Barthesin ajatuksia mukaillen kirjailijan voidaan jopa nähdä kuolleen ja tekstin syntyneen 

(Saariluoma 1992, 26–27). 

Petri Merenlahden (2007, 29–31) mukaan Jobin kirja on Raamattuun sijoitettu kuviteltu 

kertomus, ”teologinen fiktio”, jossa Jumalan valtaa käsitellään tragedian muodossa. 

Merenlahden mukaan kertomuksen sanoma on, ettei Jumala ole oikeudenmukainen 

oikeudenmukaisen inhimillisessä merkityksessä. Saatanan koetellessa Jobia Job pyrkii 

puheellaan osoittamaan olevansa viaton, siinä missä Jobin kolme ystävää uskovat Jobin 

syyllistyneen syntiseen tekoon. Vaikka Job uskoo Jumalan tekevän väärin häntä ilman syytä 

rangaistessaan, samalla Job tiedostaa epätasa-arvoisen valtasuhteen: Jumalaa ei voi vaatia 

vastuuseen. Ihminen ei ole kykenevä ymmärtämään jumalallisen toiminnan tarkoitusperiä, 

kuten viattomien kärsimystä, omalla järjellään. ”Tavallaan näin hän näin osoittaa Jobille tämän 

paikan.” Kertomuksessa ei kuitenkaan ole kyse Jumalan mielivallasta vaan viisaudesta. 

Jumalan viisauden takia elämässä on myös kärsimystä ja epävarmuutta. (Merenlahti 2007, 31.)  

Taru on tietoinen omasta mitättömyydestään pääkäsikirjoittaja Paulan rinnalla: viime 

kädessä Paulalla on valta päättää sarjan juonen kehityskulusta. ”Me olemme paikalla kuin 

ahkerat kekoon korsia keräävät muurahaiset. Niin kuin muurahaiset mekään emme välttämättä 

tiedä millainen keosta tulee, millainen on suuri suunnitelma. Me kannamme vain itsemme 
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kokoisia neulasia ja asettelemme ne minne käsketään.” (LS, 177.) Viime kädessä Taru ei 

ymmärrä omaa kohtaloaan tai Paulan suurempaa, jumalaista suunnitelmaa. 

Edessä oleva vallankaappausyritys näyttää lopulta Tarulle myös tämän paikan 

suurempien voimien edessä: vallankaappaus pääkäsikirjoittajan paikalle on jäävä lyhyeksi 

yritykseksi, eikä Taru koskaan pysty omasta uskomuksestaan huolimatta asettumaan Paulan 

tilalle. 

 

 

5.3 Tähtiin kirjoitettu vallankaappausyritys: Tarun hybris ja hamartia 

 

Kapinaa luojajumalaa vastaan ennakoidaan jo kertomuksen alussa. Heti kertomuksen 

ensimmäisillä sivuilla minäkertoja esittää oheisen kursivoidun katkelman, jolla viitataan edessä 

olevaan ”maan matosen” ja tämän luojajumalan väliseen taistoon. Katkelman kieli vaikuttaa 

runolliselle ja tuo mieleen raamatullisen rekisterin: 

 

Hän on minun viholliseni ja hän on minun perässäni. Hän on minun jumalani jota 

vastaan olen noussut. Hän on ottanut tehtäväkseen tuhota minut, nujertaa ja 

murskata. Minä olen mato jonka matous on ylhäältä määrätty; jonka suurin 

kunnia on kohdata häntä kohti laskeutuva väistämätön kantapää.  

Minä olen mato, jonka ainoa tehtävä on purra sitä kantapäätä joka minua 

taivaanvahvuudesta musertavasti lähenee.  

Ei, tämä on liian dramaattista. Eihän hän ole kuin ihminen. Lihaa ja verta. 

Nahkasäkki, joka sisältää paljon verta. 

Pian kohtaamme, ja vain toinen meistä jää pystyyn. (LS, 7.) 

 

Vertaus madosta ja kantapäästä tuovat mieleen Vanhan testamentin luomiskertomuksen 

käärmeen12. Myös Vanhan testamentin Jumala on selkeän konkreettinen ja ihmisen kaltainen 

henkilö, joka liikkui paratiisissa (Merenheimo 2007, 18), kuten oheisen katkelman jumala on 

konkreettinen nahkasäkki ja vain ihminen. Kertoja viittaa Paulaan, konkreettiseen ihmiseen 

reaalimaailmassa. Tulkitsen katkelman Tarun omaksi kerronnaksi, jossa Jobiin itsensä 

 
12 ”Ja minä panen vihan sinun ja naisen välille ja sinun sukusi ja hänen sukunsa välille: ihminen on iskevä sinun 

pääsi murskaksi, ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän.” (1. Moos. 3:15.) 
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samastava ja Jobin kirjan raamatullisesta kirjoitustyylistä vaikutteita ammentava Taru 

valmistautuu kaksintaisteluun luojajumalaansa vastaan. 

Kreikkalaisessa mytologiassa yksilön kohtalo oli ennalta määrätty. Tämä näkyi myös 

tragedioissa, joissa päähenkilöt pyristelivät kohtaloaan vastaan samalla ajaen itseään kohti 

vääjäämätöntä tuhoaan. Minäkertoja, maan mato, kertoo kohtalonsa olevan jo valmiiksi 

määrätty. Silti edessä on hänen ja hänen jumalansa välinen taisto. Sama segmentti toistuu 

uudestaan lisättynä Jobin kirjan katkelmilla myöhemmin kertomuksessa, kun Taru on aikeissa 

järjestää Paulan onnettomuuteen (vrt. LS, 269–270). Tässä vaiheessa Jobin kirjan katkelmia on 

esiintynyt kerronnan lomassa jo runsaasti ja lukijalle on osoitettu, että kyse on Jobin ja Jumalan 

välisestä kaksintaistelusta, joten lisäykset alkuperäiseen ennakointiin ovat mahdollisia. 

Oheinen katkelma ei ole ainoa kohta, joka ennakoi tapahtuvaa kaksintaistelua ja 

vallankaappausyritystä. Kertomuksen alussa Taru kertoo haaveilleensa toimittajan ammatista. 

Todellisuus vertautuu hämähäkin verkkoon, hämähäkiksi – luojajumalaksi – näkemään ja 

ymmärtämään totuuden. Platonilaisittain vain jumalat voivat ymmärtää totuuden, joten Taru 

haluaa jumalan asemaan. 

 

Ja minä tajuaisin maailman, todella tajuaisin, näkisin sen vuorovaikutussuhteet, 

sen hämähäkinverkon jota syyt ja seuraukset tuottavat, sen kaiken mitä tavallinen 

tallaaja ei koskaan näe, sillä minä katsoisin sitä niin paljon korkeammalta. 

Näkisin ja kertoisin totuuden. (LS, 15–16.) 

 

Castrénin ja Pietilä-Castrénin (2015/2000, 224) mukaan hybris on kreikkalaisen etiikan 

peruskäsite, jossa yksilö luottaa liikaa omiin kykyihinsä. Hybris johtaa lopulta rangaistukseen, 

jonka jumalat antavat. Hybris on keskeinen osa lukuisia antiikin klassikkoteoksia: Odysseiassa 

Odysseus päätyy loukkaamaan jumalia unohtaessaan uhraamisen. Rangaistuksena on 

vuosikymmeniä kestävä harharetki. Kivistön mukaan Aiskhyloksen tragedioissa kuvataan 

jumalien ja ihmisten, etenkin ylijumala Zeuksen ja yksilön, välistä konfliktia. Zeuksen tahtoa 

vastustava yksilö tuhoutuu lopulta ja jumalallinen järjestys säilyy. (Kivistö 2007, 271.) Oma 

kaikkivoipaisuusharha johtaa jumalien vahvuuden ymmärtämiseen ja nöyrtymiseen. 

Uskoessaan kykenevänsä asettumaan luojajumalan tilalle Taru sortuu hybrikseen yliarvioiden 

omia kykyjään: Jobin ja Jumalan ohella kaksintaistelu on myös Zeuksen (johon Paulaa 

eksplisiittisesti verrataan) ja yksilön välinen. 

Taru kirjoittaa kapinalleen ylevän taustan, joka ammentaa Raamatusta, kreikkalaisesta 

mytologiasta kuin myös esimerkiksi Amerikan alkuperäisväestön mytologiasta. Vaikka Paulan 
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ja Tarun välinen konflikti kehittyy Lasisilmän kertomuksen edetessä, jo teoksen ensimmäiset 

sivut ennakoivat tulevaa. Kahden ihmisen konflikti saa myyttisen taustan ja toimii 

henkilöhahmon ja kirjoittajajumalan välisen kaksintaistelun allegoriana. 

Kuten luvussa 4 on käsitelty, Taru vakuuttuu useiden sattumuksien kautta siitä, että 

televisiosarjaan kirjoitetut juonenkäänteet vaikuttavat reaalimaailman tapahtumakulkuun. Kun 

Elisen hahmo sarjassa päätetään hukuttaa, Taru joutuu kirjoittamaan Sadun hyvästit Elisen 

löytyneelle ruumiille. Hän menee pois tolaltaan:  

 

Kaikki karvat käsivarsissani ovat yhtäkkiä pystyssä. 

Mitä me olemme panneet liikkeelle? 

Yhtään ajattelematta nappaan avaimet pöydältä, riuhdon kengät jalkaani, 

takki saa jäädä. Minun on ehdittävä tehdä jotakin. (LS, 196) 

 

Taru on vakuuttunut, että Elisen kohtalo tapahtuu myös Aijalle. Suojellakseen siskoaan Taru 

päättää häätää Aijan kotoaan takaisin vanhempien kotiin Ylöjärvelle (LS, 202–203), mutta Aija 

ei ilmestykään lapsuudenkotiin vaan katoaa jäljettömiin (LS, 207–208). Hetki edustaa tarinan 

käännekohtaa, Aristoteleen ajatuksien mukaisesti hamartiaa eli kohtalokasta erehdystä, jossa 

Taru astuu lopullisesti rajan toiselle puolelle. Hänen mielenterveytensä on järkkynyt jo 

aiemmin, mutta tässä vaiheessa Taru lopullisesti alkaa uskoa, että hänen ainoa keinonsa 

vaikuttaa reaalimaailmaan on muuttaa televisiosarjan käsikirjoitusta. Hän murtautuu yöllä 

käsikirjoittajien työtiloihin ja muuttaa kohtausta Elisen ruumiin löytämisestä, jotta voisi 

pelastaa Aijan. Tarun muokkaamassa käsikirjoitusversiossa Elisen ruumista ei löydetäkään, 

vaan hahmon lopullinen kohtalo jää avoimeksi. Taru uskoo siten ostavansa Aijalle lisää aikaa. 

Taru ei itse jää kiinni käsikirjoituksessa tapahtuneesta ”virheestä”, vaan se lankeaa hänen 

työkaverinsa syyksi. (LS, 200–201.) 

Lähiön kirjoittaminen saa lisää kierrettä, kun sarjan henkilöhahmoista Tommille aletaan 

suunnitella amputaatioon johtavaa liikuntavammaa (LS, 237–240) ja Sadulle pidempään pinnan 

alla kytenyttä mielenterveysongelmaa (LS, 252–254). Taru on varma, että Tommin kohtalo 

uhkaa myös Timoa, joka alkaa ontua jalkaansa (LS, 243–244). Hän päättää estää hahmojen 

julmat kohtalot. 

Lyhyessä ajassa Taru kaappaa vallan käsikirjoitustiimissä. Hän onnistuu suunnittelemaan 

Paulan televisiomaailman vastineelle Ritalle pahoinpitelyn, jonka tehnyt epämääräinen 

vainoaja jää toistaiseksi tuntemattomaksi (LS, 258–259, 286). Sarjan käsikirjoittajien 

illanvieton päätteeksi Taru virittää ansan Paulalle studion ulko-oven edessä olevasta jäästä ja 
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studiorekvisiitasta. Paula joutuu vakavaan onnettomuuteen: studiorekvisiittaan kuulunut tylppä 

lankku osuu häntä päähän, ja hän joutuu pitkäksi ajaksi sairaalaan (LS, 271). Tarun uskomuksen 

mukaisesti televisiosarjan maailma näyttäisi vaikuttavan reaalimaailmaan, sillä Ritan, Paulan 

fiktiovastineen, poistaminen kuvioista tapahtuu ensin. Tarun odotellessa Paulaa piilossa 

studiolavasteiden takana hän toistaa kertomuksen alussa olleen kuvauksen jumalaansa vastaan 

nousseesta maan matosesta, joskin mukana on lisäyksiä Jobin kirjasta (vrt. LS, 7, 269–270). 

Seuraavassa luvussa selviää, että Paula on loukkaantunut ja joutunut sairaalaan. Taru itse 

on aiemmin odotellut Paulaa lavasteiden takana ennen onnettomuutta (LS, 270). Lukijalle ei 

kerrota – tai ’katsojalle’ näytetä – kaikkea, vaan lukijan on pääteltävä Tarun kolkanneen Paulan. 

Paulan onnettomuus johtaa Lähiön tuotannon kriisiytymiseen. Taru alkaa manipuloida 

muita käsikirjoittajia. Hän piilottaa Paulan muistiinpanot, lisäilee niihin Paulan käsialaa 

matkimalla itselleen mieluisia lisäyksiä ja lopulta antaa toisen käsikirjoittajan löytää vihkon 

mukamas vahingossa. Taru tekee kaiken tämän viedäkseen juonikuvioita haluamaansa 

suuntaan. (LS, 283–285.) Taru liukuu yhä kauemmaksi toimittajan ammattiin liittyvästä 

ideaalista eli totuuden löytämisestä, kun hän siirtyy puhtaan valehtelun puolelle: hän keksii 

kuviteltuja sukulaisia, joiden tuomalla auktoriteetilla hän esiintyy tietokoneista jotain 

ymmärtävänä osaajana ja siten pääsee muokkaamaan Paulan tietokoneen tiedostoja (LS, 276–

281). Jo aiemmin Taru on satuillut mielikuvitusserkusta ja tämän rippijuhlista (LS, 247–248). 

 

 

5.4 Tarun metamorfoosi ja jumalaksi astuminen 

 

Pian Paulan onnettomuuden jälkeen Tarulle valkenee, että hän on tuleva olemaan seuraava 

pääkirjoittaja ja Lähiön luojajumala. Riidellessään sarjan ohjaajan kanssa hän kokee 

jumalallisen valaistumisen: 

 

Mutta sitten aurinko nousee. Minulle valkenee kuka olen, ja pääni nousee 

nykäyksenä pystyyn, ja selkärankani ojentautuu ja kasvan monen monta senttiä, 

niin monta että pystyn katselemaan miehen olemusta jylhän ylväästi 

nenänvarttani pitkin. (LS, 299.) 

 

Taru allekirjoittaa sarjan tuottajan kanssa työsopimuksen, jossa hänet nimetään määräaikaisesti 

sarjan pääkirjoittajaksi. Työsopimuksen allekirjoittaminen tuo mieleen Michelangelon 
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kuuluisan freskon Aatamin luomisesta: ”Kun kätemme kohtaavat metallikuorisen kynän eri 

päissä, pieni sähköisku napsahtaa ilmassa.” (LS, 308) 

Kaapatessaan vallan Paulalta Taru asettuu uudeksi pääkirjoittajaksi, jumalaksi jumalan 

tilalle. Taru näkee itsensä nopeasti käsikirjoittajatiimin johtajana. Hän omaksuu Paulan 

hallitsevan luonteen, johtamistyylin ja ulkonäön. Taru kokee jumalallisen metamorfoosin, 

muodonmuutoksen. Taru harjoittelee kirjoittamaan Paulan käsialalla (LS, 283) ja alkaa 

kirjoittaa Paulan tavoin pienellä käsialalla muistiinpanoja (LS, 328). Hän käyttää jopa Paulan 

hokemaa ”bingo” (LS, 286) ja omaksuu Paulan maneerin naputella etuhampaitaan kynällä (LS, 

63, 304). Aiemmin Taru on nähnyt kiireen mahdollistavan Paulan ”diktatuurin” (LS, 213), 

mutta nyt hän vetoaa itse tuotannon kiireeseen viedessään omia ehdotuksiaan läpi 

käsikirjoitukseen (LS, 329). Taru jäljittelee Paulaa, kopioi itsensä pääkäsikirjoittajaksi 

tuottamalla roolia tutuilla maneereilla.  

Kun romaanin alkupuolella Taru on maininnut pitävänsä tukkaansa poninhännällä (LS, 

96, 119), siirtyessään Paulan tilalle hän alkaa pitää lyijytäytekyniä nutturalle laitetussa 

tukassaan: ”Silloin minä kiskaisen lyijytäytekynän nutturastani ja sanon hänelle 

määrätietoisesti, että sen takia täällä on pääkirjoittaja että hän tekee kiistatilanteissa lopulliset 

päätökset.” (LS, 311.) Aiemmin Taru on kuvannut, kuinka Paula pitää tukkaansa nutturalla 

tuotantoyhtiön kynien avulla ja sen näyttävän ”vavisuttavan coolilta” (LS, 26). Kultainen, 

näyttävä kiharapilvi on ollut aiemmin merkittävä osa Paulan olemusta ja eräs kerronnan 

keinoista rinnastaa tätä auringonjumalaan – nyt myös Tarun hiukset rönsyilevät näyttävästi joka 

suuntaan. 

Tarun kasvoja on kuvattu aiemmin tulppaaninmuotoisiksi (LS, 72), mutta 

vallankaappauksen jälkeen hän alkaa rinnastaa itseään auringonkukkaan ja aurinkoon: ”He 

katsovat minua avoimin ja tyhjin silmin, ja minä hymyilen, minä hymyilen rauhoittavasti ja 

rakkaasti, minä olen auringonkukka, minä olen aurinko.” (LS, 301.) Paulalle ominainen 

hyväntahtoinen hymyily on samoin siirtynyt nyt Tarun ominaisuudeksi. Rauhoittavalla ja 

rakastavalla hymyllään Taru uskoo olevansa Platonin demiurgi. 

Samoin Taru rinnastaa itsensä hämähäkkiin. Hän on jo kertomuksen alussa halunnut olla 

hämähäkki, joka näkee verkostaan totuuden. Tavoite vaikuttaisi olevan saavutettu, vaikka Taru 

onkin saavuttanut asemansa valehtelemalla ja manipuloimalla eikä hän olekaan objektiivinen 

toimittaja vaan pääkirjoittaja. ”Olen hämähäkki. Minusta lähtee kymmeniä, satoja 

hiuksenhienoja lankoja, istun keskellä niiden seittiä ja keveästi koskettelen niistä jokaista, 

kuulostelen olemattoman keveitä tärähdyksiä ja vavahduksia. Jokainen lanka on yhteydessä 

toiseen lankaan. Kun langasta nykäisee, verkko värähtää.” (LS, 302.) 
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Kun Taru saa vallan, myös Jobin kirjan lainauksien sävy muuttuu. Taru kuiskaa itselleen 

sitaatin Jobin puheesta: 

 

Kuiskaan itselleni: Minun sanaani odotettiin, sitä kuunneltiin. Kun annoin 

neuvoja, muut olivat hiljaa. Kun minä olin puhunut, kukaan ei enää sanonut 

mitään, minun sanani pisaroivat heidän ylleen. He odottivat niitä kuin sadetta, 

ahmivat niitä kuin kevätsateen vihmaa. Kun he menettivät toivonsa, minä 

hymyilin heille, ja minun valoisat kasvoni rohkaisivat heitä. Minä valitsin heille 

tien, olin heidän johtajansa, minä olin heidän keskellään kuin kuningas 

sotajoukkojensa keskellä. (LS, 303.) 

 

Gassin ajatuksia mukaillen Taru on astunut henkilöhahmon asemasta pääkäsikirjoittajan, 

Jumalan, asemaan. Taru uskoo voivansa hallita kaikkea ja kaikkia. Kaikki on kiinni hänestä 

kuten ennen kaikki oli kiinni Paulasta. Taru alkaa suunnitella myös fiktiomaailman vastineille 

vastaavaa vallankaappausta pohtiessaan, mitä Ritan kampaamolavasteelle voisi tehdä: ”Ties 

vaikka Satu kouluttautuis kampaajaks ja pistäs Ritan putiikin uudestaan eloon.” (LS, 306.) 

Koska Taru uskoo käsikirjoituksen voimaan, hän manipuloi käsikirjoitustiimin 

palauttamaan Elisen hahmon sarjaan uskoen, että myös kadonnut Aija palaisi. Kaikkivoipaisesti 

hän julistaa Elisen henkilöhahmon olevan elossa: juhlava lausahdus “he ovat valmiita 

vyöryttämään kiven pois kammion suulta” (LS, 317) viittaa Uuden testamentin 

ylösnousemuskertomukseen13.  

Peltola (2012, 27, 33, 53, 55) on tulkinnut, että kursivoidut kohdat ja Jobin kirjasta olevat 

sitaatit olisivat nimenomaan Sadun puhetta Tarun kerronnan keskellä. Peltolan mukaan Sadun 

hahmo tunkeutuu Tarun kerrontaan Tarun ja Sadun persoonallisuuksien kietoutuessa yhteen. 

Satu on Tarun luomus ja Taru on siten Sadun Jumala. (Peltola 2012, 27, 33, 53, 55.) En pidä 

Peltolan tulkintaa mahdottomana, sillä keskushenkilön minuuden murtuminen on osa 

postmodernia romaania (ks. esim. Saariluoma 1992, 26–27). Peltolan tulkinta ei kuitenkaan ota 

huomioon sitaateissa tapahtuvaa muutosta: hetkellisesti Tarun saadessa vallan Jobin kirjasta 

oleva sitaatti on muihin sitaatteihini verrattuna sävyltään erilainen, jopa ylimielinen. Lisäksi 

Satu ei hahmona koskaan joudu Tarun koettelemusten tai mielivallan kohteeksi, vaan 

 
13 Vrt. Matt. 28:2 (”Äkkiä maa alkoi vavahdella ja järistä, sillä Herran enkeli laskeutui taivaasta. Hän tuli haudalle, 

vieritti kiven pois ja istuutui sille.”) ja Matt. 28:5–6 (”Enkeli kääntyi naisten puoleen ja sanoi: »Älkää te pelätkö. 

Minä tiedän, että te etsitte ristiinnaulittua Jeesusta. Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista, niin kuin itse sanoi. 

Tulkaa katsomaan, tuossa on paikka, jossa hän makasi.”). 
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päinvastoin Taru yrittää läpi romaanin pelastaa Satua (ja siten mielestään myös itseään) 

koettelemuksilta. Sen sijaan Taru vaikuttaisi olevan luojajumalansa mielivallan kohde – 

koeteltu Job, joka menettää läheisensä ja mielenterveytensä saaden jopa aknepaiseita 

kasvoihinsa.  

 

 

5.5 Paluu maan pinnalle, peripeteia ja anagnorisis 

 

Tarun asema jumalana joutuu kuitenkin kyseenalaistetuksi. Muut käsikirjoittajat osoittavat 

kritiikkiä tämän tavalle viedä käsikirjoitusta eteenpäin. Itse Taru näkee suunnitelmissaan 

”jumalallista symmetriaa” (LS, 320), eivätkä muut ”alkeislattanat” (LS, 324) tunnu ymmärtävän 

suurta kokonaisuutta. 

Platonin mukaan runoilijoilla ole paikkaa luonnostellussa ihannevaltiossa (Platon 1981, 

607a). Platonin mukaan jumalat eivät voi valehdella, eivätkä jumalat koskaan sortuisi 

runoilijoiden tapaan alhaiseen valehteluun. Jumala on todellinen teoissa ja sanoissa, 

eksyttämättä muita. (Platon 1981, 381e–382e.) Platonilaisen jumalakäsityksen perusteella Taru 

ei siten koskaan voisi oikeasti nousta jumalaksi, sillä hän on toteuttanut vallankaappauksensa 

manipuloimalla ja valehtelemalla.  

Valta-asema jääkin lyhytaikaiseksi. Pian käsikirjoittajien tietoon tulee, että Paula on tullut 

tajuihinsa sairaalassa. Taru rientää sairaalaan tarkastelemaan, mitä voisi tehdä. Kerronnan 

lomassa oleva sitaatti Jobin kirjasta on muuttunut jälleen Jumalaa pelkääväksi ja Jobin tuskaa 

ilmaisevaksi katkelmaksi. Taru on ostanut sairaalan aulasta gerberan, koska se muistuttaa eniten 

auringonkukkaa. Hänen aikeissaan on ilmeisesti Paulan lopullinen surmaaminen. 

 

Minun on myönnettävä, että huoneeseen astuessani minulla ei ole aavistustakaan 

siitä, mitä oikeastaan olen ajatellut tehdä. Olen tulossa ehkä vain 

taustatutkimusretkelle, etsimään heikkoja kohtia siitä infrastruktuurin muurista 

joka sairaalapotilasta ympäröi; ehkä on jokin johto jonka voi huomaamatta 

irrottaa, ehkä jokin lääke jonka voi salavihkaa vaihtaa, ehkä on jokin tyyny joka 

laskeutuu kuin itsestään ja kenenkään todistamatta suun ja sierainten päälle. (LS, 

321.) 

 

 

Taru kertoo, kuinka sairaalahuoneessa häntä odottaa Timo, joka on ”vapauttanut itsensä 
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Paulasta”. Syntyy kuva, että ehkä Paula on jo kuollut ja Taru saa viimein Timon, ihastuksensa 

kohteen. (LS, 322.) 

Tässä kohtaa Ansa (ks. luku 3.3.3) kuitenkin puuttuu ylemmältä metatasolta viimeisen 

kerran kertomuksen kulkuun kommentoiden kerronnan olevan ”kamalinta melassia mitä olla 

voi” ja kehottaen Tarua kirjoittamaan koko kohtauksen uudelleen. (LS, 322.) Ansan 

puuttuminen kohtauksen kulkuun ja siten kertomuksen lopun käännökseen on jumalallinen 

väliintulo, deus ex machina -ratkaisu, jossa jumala puuttuu peliin. Esimerkiksi Euripideen 

tuotannossa yleisistä deus ex machina -ratkaisusta oli helleeniselle ajalle tultaessa kehittynytkin 

epäonnistuneen juonen merkki: sekava ja rönsyilevä juoni pystyttiin saattamaan nopeasti 

loppuun. (Kivistö 2007, 265–266.) Näin myös Ansa ratkaisee tapahtumien lopun jumalallisella 

interventiollaan, joka antiikin tragedian kömpelön keinon sijaan toimii postmodernin 

metafiktion tehokeinona. Vaikka Ansa on jo aiemmin puuttunut kerrontaan, nyt kokonainen 

kertomuksen kannalta ratkaiseva käänne menee uusiksi. Ansa osoittaa ylimmän valtansa 

käsikirjoitukseen ja samalla sen, ettei Taru ole sittenkään ole noussut kirjoittajajumalaksi 

Paulan (ja siten Ansankaan) tilalle.  

Uudelleenkirjoitetussa huippukohdassa Timon rinnalla onkin Tarun kauan kadoksissa 

ollut sisko Aija. Timo ja Aija seisovat käsikkäin: paljastuu, että he ovat seurustelleet jo jonkin 

aikaa. Taru ei ole aluksi tunnistaa siskoaan tämän tyylikkäiden vaatteiden takia. (LS, 322.) 

Saippuasarjamaisesti paljastuu myös, että Paula on Timon sisar, vaikka lukijaa on huijattu 

uskomaan Tarun käsitys Timosta ja Paulasta rakastavaisina. (LS, 326–327.) 

Tosiasioiden tajuaminen (peripeteia) ja tunnistaminen (anagnorisis) tapahtuvat yhtä 

aikaa, kun sisarensa tunnistaessaan Taru joutuu kohtaamaan sen, ettei käsikirjoitus olekaan 

vaikuttanut hänen elämäänsä. Tarun lukijalle esittämä totuus on ollut valheellinen. 

Subjektiivinen totuus särkyy. Taru on kuvitellut pystyneensä hallitsemaan elämänsä käänteitä 

sarjaa kirjoittamalla, mutta niin ei olekaan käynyt. Sadun ja Tommin välille kirjoitettu romanssi 

televisiossa ei tuokaan Timoa Tarun luokse, vaan saippuasarjamaisesti – ja kreikkalaisten 

tragedioiden käänteiden tapaan – Timo onkin päätynyt seurustelemaan tämän siskon kanssa. 

Paula ja Timo taasen ovatkin salarakastavaisten sijaan sisaruksia. Metafiktiivisesti Taru jopa 

kommentoi itse käänteen kömpelyyttä: “Miten halvasti voikaan harhauttaa? Eihän itseään 

kunnioittava alan kirjoittaja koskaan laatisi tuollaista käännettä.” (LS, 327.) Tapahtumassa tuo 

mielleyhtymiä Sofokleen klassikkotragedia Kuningas Oidipuksen peripeteia- ja anagnorisis-

kohtaukseen: Oidipus on sokaistuneena hamartiassa edistänyt omaa tuhoaan, ja lopulta 

tunnistamisen kautta hän saa tietää surmanneensa oman isänsä ja olevansa naimisissa oman 
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äitinsä kanssa. Järkyttyneenä kaikesta Oidipus sokaisee itsensä. Myös Taru on ollut sokea 

vallitsevien tosiasioiden suhteen. 

Minäkertojana Taruun on alusta asti voinut suhtautua epäillen: minäkertoja ei ole 

kertomuksen yläpuolella, vaan osa sitä. Väärinymmärtäminen ja väärinraportoiminen ovat 

mahdollisia. Lopussa Tarun lukijalle esittämä totuus särkyy paljastumalla valheelliseksi 

kuvitelmaksi. Tarun epäluotettavuus kertojana varmistuu lopullisesti. 

Taru on yrittänyt ottaa vallan Paulalta, luojajumalaan vertautuvalta pääkäsikirjoittajalta, 

mutta hybrinen uhmaaminen korkeampaa voimaa vastaan lässähtää ja palauttaa hänet maan 

pinnalle. Taru ei ole kyennyt syrjäyttämään Jumalaa, vaan hän on edelleen mielivaltaisesti 

koeteltavissa oleva Job, vain tavallinen henkilöhahmo. Hän on kuvitellut itsestään ja kyvyistään 

liikaa. Tarulla ei itse asiassa koskaan ole ollut absoluuttista valtaa, sillä kertomuksen ylimmällä 

metatasolla oleva, Paulaan rinnastuva Ansa on kommentoinut ja muokannut Tarun kerrontaa 

läpi teoksen. Paula on todennut “imettävänsä koko tätä maailmaa” (LS, 20). Hän on koko 

maailman luoja ja ylläpitäjä. Hän on Jumala, jota vastaan on turha kapinoida. Viimeisen kerran 

Jobin kirjaa lainataankin, kun Tarun vallankaappausyritys on kääntymässä epäonneen. Jobin 

ystävän Bildadin puheen mukaan Jumalaa vastaan nouseva paha saa palkkansa: 

 

Hänen omat suunnitelmansa kaatavat hänet, hänen jalkansa jäävät kiinni 

verkkoon, hän astuu suoraan pyyntihaudan katteelle. Hänen nilkkansa tarttuu 

paulaan, silmukka kiristyy. Maassa on häntä varten piilossa pyydys, hänen 

polullaan odottaa ansa. Joka puolelta kauhunäyt ahdistavat häntä, ne seuraavat 

hänen kintereillään. (LS, 323.) 

 

Yrittäessään astua Paulan (ja siten myös Ansan ja Ritan) tilalle Taru on astunutkin pyydykseen 

ja epäonnistunut. Paulan ja hänen eri tasojen vastineidensa nimet viittaavat kaikki loukkuun, 

johon Taru on Jumalaa uhmaavana joutunut. Jumalalliseen ansaan lankeamisesta 

seuraamuksena on tappio ja tuhoutuminen. 

Peltola (2012) on katsonut, että Lasisilmän raamatulliset viitteet ironisoivat Raamattua: 

intertekstuaaliset kytkennät fiktiivisessä teoksessa voivat synnyttää vaikutelman, että myös 

Raamattu on fiktiivinen teos. ”Raamattu on kuitenkin teos, jonka jotkut uskovat olevan täyttä 

totta.” (Peltola 2012, 59.) Raamattu esiintyy kertomuksessa ironisessa valossa, mutta väitän 

kuitenkin, että Raamatun itsensä sijaan ironisoituu erilaiset tavat, kuinka sitä käytetään. Lähiön 

käsikirjoittajat vetoavat usein kirjaan, johon on koottu perustavat pohjatiedot hahmoista. Kirjaa 

kutsutaan Raamatuksi. (LS, 21.) Käsikirjoittajien maailman Raamattu on argumentti, jota 
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vastaan on vaikeaa, ellei jopa mahdotonta, argumentoida. Lisäksi raamatulliset kytkennät 

Lasisilmässä ovat yksi osa metafiktioon liitettävää kuvastoa kirjoittajasta luomansa maailman 

jumalana. Samoin Platonin ideaoppia yhtä aikaa parodioidaan ja käytetään pohjana perinteisen 

mimesis-käsityksen problematisoinnille. 

Kertomus päättyy, kun Taru on viimeisiä kertoja pääkäsikirjoittajana. Paula on 

palaamassa toimeensa, ja Taru joutuu pian väistymään takaisin vanhaan rooliinsa. Taru ei ole 

kuitenkaan täysin luopunut harhaisesta käsityksestään, jonka mukaan käsikirjoitus ohjailee 

reaalimaailmaa. Hän hyödyntää viimeisen kerran mahdollisuuksiaan pääkäsikirjoittajana. Hän 

uskoo, että hän voi kostaa Timolle ja Aijalle. Hän vaatii, että Elisen hahmo tapetaan ja Tommin 

jalka katkaistaan sittenkin. Elisen hahmon yllättävä tappaminen sopii Tarun mielestä 

tilanteeseen juuri sopivasti: 

 

Ettekste muista sitä yhtä kaikkein raflaavimmista ratkasuista mitä Boldiksissa 

aikoinaan tehtiin? Kun herätettiin henkiin Macy – joka oli pelastunu siitä 

säiliöautokolarin pätsistä ihan tolkuttoman ihmeen kautta – ja juuri kun katsoja 

on tuudittautunut siihen fiilikseen et tää hahmo on taas sarjassa tästä ikuisuuteen, 

niin eikös kattokruunu putoo sen päähän yökerhon avajaisissa! (LS, 329.) 

 

Elise on hahmona käsikirjoittajajumalan mielivaltaisesti riepoteltavissa. Pohdittaessa, miten 

Elise kuolisi, Taru selventää: 

 

Etteks te jo ole tajunneet? Ku mun mielestä tää on niin itsestään selvä kuvio. 

Elisee vähän jeesataan, pikku tönäsy selkään. Sama tyyppi joka kumautti 

Ritaakin. Mehän ollaan ripoteltu selviä vihjeitä jo kuukausikausia. 

Hymyilen kauniisti, hellästi ja omistavasti. 

Satu on se psyko. (LS, 329.) 

 

Todetessaan, että Satu eli hänen oma televisiosarjavastineensa on ”se psyko”, Taru samalla 

myöntää oman hulluutensa sekä mitättömyytensä jumalan edessä. Taru toteaa, että vihjeitä 

Sadun hulluudesta on ripoteltu kuukausien ajan. Samoin vihjeitä Tarun oman mielenterveyden 

pettämisestä on näkynyt kiihtyvässä tahdissa kertomuksen edetessä. Samalla hän vaikuttaisi 

yhä olevan vähintään osittain harhojensa vallassa uskoessaan käsikirjoituksen todellisuutta 

muokkaavaan voimaan. 
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Lasisilmän korkeaa jumalateemaa ei kannata ottaa liian vakavasti: päinvastoin 

jumalaisuus ironisoituu. Peltolan (2012) luennassa toistuu teoksen parodinen sävy, ja Sinisalon 

tuotannosta esimerkiksi Sankareiden on katsottu olevan yleissävyltään karnevalistisuuteen asti 

parodinen (Pitkäsalo 2009, 52–53). Tarun hetkellinen jumalaksi astuminen voidaan nähdä 

Mihail Bahtinin ajatusten mukaisesti leikkisänä karnevaalina. Keskiajan karnevaaleissa pyhiksi 

ja arvokkaiksi katsotuille asioille sai nauraa karnevaalin aikana tasavertaisesti. Hierarkiat 

kääntyivät nurin, hallitsijalta riistettiin kruunu ja narri asetettiin kuninkaaksi. Karnevalistinen 

leikki ja nauru oli kuitenkin vain tilapäistä. (Bahtin 2002, 11–13.) Taru voidaan nähdä 

karnevalistisena vääränä kuninkaana, joka pieneksi hetkeksi nousee todellisen hallitsijan tilalle. 

Hänen valtansa ei ole kuitenkaan tarkoitettu pysyväksi, vaan kyseessä on hetkellisesti kruunattu 

narri. Status quo on palaava. 

Kertomuksen avoimeksi jäävä loppuratkaisu antaa ymmärtää Paulan olevan palaamassa 

pääkäsikirjoittajan paikalle. Taru on toiminut hybriksessä huomaamatta asioiden todellista tilaa. 

Loppujen lopuksi hän on alusta loppuun ollut kirjoittajan ohjailtavissa oleva henkilöhahmo, 

jolla ei ole koskaan ollut todellista mahdollisuutta asettua kirjoittajajumalan asemaan ja joka ei 

ole kyennyt näkemään kokonaiskuvaa. 

Jumalatematiikkansa myötä tulkitsen itse Lasisilmää leikittelevänä kirjallisena 

tutkimuksena kirjoittajan vallasta, postmodernistisen romaanin yrityksestä kadottaa kirjailija ja 

henkilöhahmon yrityksestä asettautua luojaansa vastaan. Kirjailija ei kuitenkaan ole täysin 

kaikkivoipainen, sillä kaunokirjallista tuotosta säätelevät omat lainalaisuutensa. Viime kädessä 

henkilöhahmo on kuitenkin kirjailijan mielivallan kohde – viaton Job, jonka tehtävä on kärsiä 

ja ymmärtää oma paikkansa. 

Metafiktiivisyys ja omien rakenteiden reflektointi on kertomuksen keino osoittaa omaa 

keinotekoisuuttaan. Vaikka lukija odottaa saavansa enemmän tai vähemmän realistisen 

kurkistusikkunan, Lasisilmä haastaa lukijaa ja pakottaa tämän tulemaan tietoiseksi aktiivisesta 

roolistaan. Metafiktiivisille teoksille ominaisesti se kyseenalaistaa vallitsevaa 

todellisuuskäsitystä: jos lukijan juuri lukema kertomus on kerronnallisten valintojen tulos, mitä 

todellisuus on? 

Viimeisessä luvussa esitän ja kokoan yhteen kolmen analyysiluvun johtopäätöksiä. 
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6 Johtopäätökset 

 

Olen luennallani osoittanut Lasisilmän olevan kauttaaltaan metafiktiivinen kertomus. Se tuo 

ilmi rakenteitaan, antaa ohjeita itsensä tulkitsemiseen ja puhuttelee lukijaa katsojana. Sivut 

muistuttavat televisiokäsikirjoitusliuskoja. Kertomuksen reaalimaailma limittyy fiktiivisen 

maailman kanssa, ja välillä ylempi metataso puuttuu reaalimaailman tapahtumiin. Tarina on 

tietoinen keinotekoisuudestaan suorastaan ylitsepursuavalla tavalla: tarinaa kommentoidaan, 

henkilöhahmot ovat nimiltään ja persoonallisuuksiltaan ilmeisen keinotekoisia, tarina sinuttelee 

lukijaansa “katsojaksi” – teos antaa jopa ohjeita, miten sitä kuuluisi ja ei kuuluisi tulkita. 

Metafiktiivisiä piirteitä on niin paljon, että kaikkien niiden käsitteleminen tässä tutkielmassa ei 

ole mahdollista eikä tarkoituksenmukaista. 

Metafiktiona kertomus on fiktiota fiktiosta. Kertomuksen reaalimaailman ja 

fiktiomaailman henkilöhahmot ja tapahtumakaaret elävät rinnakkain toisiinsa aina ajoittain 

sekoittuen tai tapahtumia ennakoiden. Lasisilmä kyseenalaistaa totuutta ja todellisuutta 

metafiktion ja parodian keinoin tapahtuvalla leikittelyllä. Lasisilmä kertomuksessa toistuvana 

motiivina ja romaanin nimenä toimii keinotekoisuuden symbolina. Se on proteesina esteettinen 

korvike, eikä sillä oikeasti voi nähdä.  

Keskeisin ja metafiktiivisin piirre on totuuden särkyminen läpi tarinan – oikeastaan kyse 

on totuuksien särkymisistä monikossa. Ensimmäisen kerran totuus särkyy, kun Taru joutuu 

luopumaan haaveestaan toimittajana, totuuden etsijänä ja maailman ymmärtäjänä. Sen sijaan 

Tarun työ onkin luoda ja vääristellä totuutta kirjoittamalla saippuasarjaa. Kertomuksen edetessä 

totuus ja fiktio sekoittuvat entistä kiihtyvämmin Tarun elämässä tämän kokiessa samastumista 

Satuun. Manipuloidakseen ihmisiä Taru valehtelee kertomalla kuvitelluista sukulaisista eli 

vääristelemällä kertomuksen reaalimaailmaa. 

Riffaterreläisittäin kertomuksen fiktiivinen totuus särkyy metafiktiivisien piirteiden ja 

teoksen rakenteen takia lukemattomia kertoja – tarinan alun jälkeen sivuille astuu kerrontaa 

ajoittain kommentoiva Ansa ja myöhemmin kertomuksella paljastuukin olevan kolmeen 

näytökseen jakautuva rakenne. Lukija joutuu jatkuvasti muodostamaan uusiksi käsityksiään 

kerronnan tasoista ja rakenteesta. 

Myös Tarun psyyke ja sisäinen todellisuus särkyvät. Teoksen alussa kiltin oloisesta 

Tarusta kehkeytyy vallanhimoinen ja toisia manipuloiva ”ihmishirviö”, jonka luotettavuus 

kertojana alkaa vaikuttaa jatkuvasti kyseenalaisemmalta. Kirjan loppupuolella Tarun 

vainoharhaiset käsityksen Paulan ja Timon salasuhteesta osoittautuvat vääriksi 
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saippuasarjamaisen käänteen kautta. Tarun subjektiivinen totuus osoittautuu 

paikkansapitämättömäksi. Vaikuttaa siltä, että kirjan lopussa hän tulee tietoiseksi 

todellisuutensa valheellisuudesta ja tunnustaa Satun (ja siten itsensä) olevan “psyko”. 

Psykoanalyysin käsitteillä tehtävä luenta voisi antaa Lasisilmään erään tulkintakulman, 

jota tässä tutkielmassa ei ole ollut mahdollista tarkastella. Tarun mielenterveys asettuu 

jatkuvasti epäilyksenalaiseksi kertomuksen aikana. Tarun mielenterveyden heikkeneminen 

etenee lineaarisesti mutta kiihtyvästi. Taru samastuu Sadun hahmoon, vakuuttuu 

käsikirjoituksen vaikutuksesta elämäänsä ja lopulta päätyy väkivallan ja manipuloinnin avulla 

anastamaan itselleen vallan työpaikallaan.  Kertomuksen kolmea tasoa voisi pohtia myös 

freudilaisesta näkökulmasta: psykoanalyysissahan minuus rakentuu egosta, superegosta ja 

idistä. Tarun kerronnassa on ajoittain takaumia lapsuudentraumoista ja ongelmallisesta 

suhteesta pikkusiskoonsa Aijaan. Kerronnassa vilahtelevia banaaninkuoria jopa nimitetään 

freudilaisiksi. Samoin keskushenkilön minuuden särkyminen on postmodernistisista fiktioista 

tunnistettava ilmiö. 

Romaanin kolmeen näytökseen jaettu rakenne muistuttaa kreikkalaista kolmen tragedian 

trilogiaa. Lasisilmän kertomuksessa Taru sortuu hybrikseen, jumalten vastaiseen uhmaan. Hän 

tekee kohtalokkaan erheen eli sortuu Aristoteleen Runousopin teoretisointia seuraten 

hamartiaan. Kertomus huipentuu päähenkilön elämän muuttavaan käänteeseen (peripeteia) ja 

tunnistamiseen (anagnorisis), joka paljastaa asioiden todellisen tilan.   

Aiemmin Lasisilmästä pro gradu -tutkielman tehneen Jutta Peltolan tulkinnan mukaan 

teoksessa keskeistä on, kuinka Lasisilmä pyrkii problematisoimaan realistisen 

kirjallisuustradition todellisuudenkuvausta. Itse näen, että Lasisilmä kirjallisuustradition 

kommentoimisen lisäksi kyseenalaistaa todellisuutta laajemmin metafiktiivisille teoksille 

ominaisesti. Tarun tavoin kenen tahansa kokemukset todellisuudesta ovat subjektiivisia ja 

puolueellisia. Muistellessaan menneitä tapahtumia tai elettyä elämäänsä ihminen tekee tietoisia 

valintoja, mitä kertoa ja mitä ei. Kerrottu ei ole vain tapahtumakuvausta, vaan myös tulkintaa 

ja merkityksenantoja. Lopputulos on luotu narratiivi, ei ehdoton totuus. Lopulta kaikki 

kertomamme lähtien fiktioista autofiktioon, elämäkertaan, uutiseen tai historiankirjoitukseen 

on tietoisten kerronnallisten valintojen tulosta. Todellisuutta luodaan kielen ja kerronnan 

kautta, ja siten todellisuus on luotu, prosessoitu ja enemmän tai vähemmän keinotekoinen. 

Teoksen kolme tasoa voidaan rinnastaa Platonin käsitykseen todellisuuden kolmesta 

tasosta. Platon jakoi maailman ideamaailmaan, ihmisten maailmaan ja todellisuutta 

jäljittelevään mimesiksen maailmaan. Lasisilmän kertomuksessa ideamaailmaa edustaa teoksen 

kertomuksen metataso, salaperäinen ja teoksen tapahtumiin puuttuva Ansa, viime kädessä 
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kaikesta päättävä teoksen luojajumala ja Tarun elämän pääkäsikirjoittaja. Ihmisten maailmaa 

edustaa kertomuksen reaalimaailma, jossa Taru ja muut käsikirjoittajat elävät. Todellisuutta 

jäljittelevää mimesiksen tasoa edustaa taasen Lähiö-televisiosarja fiktiivisenä tuotoksena. 

Kuten olen osoittanut, nämä todellisuuden tasot eivät ole Platonin ajatusten tavoin hierarkkisen 

yksisuuntaisia, vaan fiktio vaikuttaisi vaikuttavan reaalimaailmaan (ainakin Tarun omasta 

mielestä) ja toisaalta Taru pyrkii omaa elämäänsä hallitsevaksi pääkäsikirjoittajaksi ja siten 

luojajumalaksi. Suunta ei ole vain ylhäältä alas, vaan se voi olla myös alhaalta ylös. 

Lasisilmän kertomus on allegorinen kuvaus henkilöhahmon hybrisestä uhmasta 

luojajumalaansa eli kirjailijaa vastaan. Kertomuksen reaalimaailman tapahtumat näyttäytyvät 

epäluotettavan minäkertojan Tarun yrityksenä vaikuttaa televisiosarjan (ja siten myös hänen 

oman elämänsä) kulkuun, mutta samalla tapahtumat toimivat allegoriana henkilöhahmon 

yritykselle nousta kirjailijan jumalallista valtaa vastaan. Vaikka Tarussa tapahtuva käänne 

vaikuttaa spontaanilta, jo kertomuksen ensisivuilla ennakoidaan hänen haluaan asettua 

luojajumalan asemaan – näkemään totuuden, roikkumaan hämähäkkinä verkossa. Hetken aikaa 

vallankaappausyritys näyttäisi onnistuvan, mutta deus ex machina -ratkaisumaisesti jumala 

puuttuu peliin ja vallankaappaus epäonnistuu. Tarun kohtalo on ennalta määrätty, ja hetkeksi 

Jumalansa paikalle astuva Job joutuu palaamaan maan matosen rooliinsa. 

Jumalatematiikka yhdistyy metafiktioon paitsi kirjailijan absoluuttisen luojajumalan 

kaltaisen valta-aseman kuin myös metafiktion kirjallisuusteorian kautta. Metafiktion käsitteen 

esitelleen William H. Gassin mukaan kirjailijan tai elokuvan ohjaajan valta on luojajumalaan 

verrattava ja absoluuttinen. Metafiktio on luku- ja kirjoittamisprosessin problematisoinnin ja 

fiktion itsereflektion ohella keino tarkastella kirjailijan valtaa suhteessa luomaansa maailmaan 

ja sen hahmoihin. Monipuolinen lähteiden käyttö ja tiede ovat olleet Sinisalon tuotannolle 

ominaista – pidän mahdollisena, että Gassin ajatukset ja ylipäätään metafiktioaiheiset 

kirjallisuusteoriat ovat toimineet Sinisalolle teoksen eräänä lähtökohtana. 

Lasisilmän keskeisenä tematiikkana on totuuden, fiktion ja epätoden pohdiskelun lisäksi 

kirjoittajan valta. Pääkäsikirjoittaja Paula rinnastuu useiden erilaisten uskomusjärjestelmien 

luojajumalaan ja on ainoa kertomuksen henkilöhahmo, joka vaikuttaisi liikkuvan kaikilla 

kertomuksen tasoilla. Kirjoittajan valta henkilöhahmoihinsa ja kertomuksen kulkuun on lopulta 

väistämättömän absoluuttinen. Vaikka henkilöhahmo kuvittelisi voivansa uhmata luojaansa, 

viime kädessä luoja palaa aina valtaan. Valtaan liittyvät kysymykset ovat olleet läsnä myös 

Lasisilmää edeltäneessä ja sen jälkeen julkaistussa Sinisalon tuotannossa, joten siten Lasisilmä 

asettuu osaksi Sinisalon tuotannolle keskeistä tematiikkaa. 
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Teoksessa toimivat subteksteinä Platonin ajatukset, Jobin kirja, Jorge Luis Borgesin runo 

”Peilit” sekä lukuisat televisiosarjat, elokuvat ja kirjat. Jos Lasisilmää verrataan Ennen 

päivänlaskua ei voi -teokseen, jossa todelliset ja kuvitellut viitteet nimetään, intertekstuaalisuus 

ei ole tässä teoksessa aina yhtä ilmeistä. Viitteitä on kuitenkin runsaasti, ja ne luovat teoksen 

tulkinnalle merkityksiä. Sitaatteina esiintyvä pohjateksti ohjaa tulkintaa myös Sinisalon 

romaanissa Linnunaivot (2008). Intertekstuaalisuus on nostettu myös aiemmassa tutkimuksessa 

keskeiseksi Sinisalon tuotannon piirteeksi. Siten myös Lasisilmä voidaan asettaa Sinisalon 

tuotannolle ominaiseksi teokseksi. 

Lasisilmä on kuitenkin siitä poikkeuksellinen teos Sinisalon tuotannossa, ettei 

metafiktiivisyyttä kohtaa hänen muissa teoksissaan ainakaan vastaavissa määrin. En ole itse 

kohdannut Sinisalon muissa teoksissa vastaavaa luku- ja kirjoitusprosessin pohdintaa, 

kerronnan rakenteiden ilmeistä esittelyä, lukijan sinuttelua tai kommentaaria fiktion luonteesta. 

Siinä missä useille nykykirjailijoille metafiktiivisyys on keskeinen osa kirjailijan tuotannollista 

repertoaaria, metafiktiivisyyttä ei voi nähdä Sinisalon tuotannossa toistuvana tai ainakaan 

keskeisenä piirteenä.  

Korkea ja matala sekä uusi ja vanha yhdistyvät ajoittain yllättävilläkin tavoilla. 

Rinnastukset vetävät viittauskohteensa usein ironiseen valoon. Jatkuvajuoninen televisiosarja 

rinnastetaan kristinuskoon, sillä molemmat ovat ylösnousemukseen uskovia järjestelmiä. 

Televisiokäsikirjoitusliuskojen näköiset sivut muistuttavat kolminäytöksistä kreikkalaista 

tragediaa, jossa päähenkilö ajautuu kohti omaa tuhoaan näkemättä toimintansa vain edistävän 

väistämätöntä lankeemusta. Televisiotuotanto ja kirjallisuusfiktio risteävät. Kertomuksessa 

viitataan Platonin luolavertaukseen, mutta se ironisoituu. Teoksen parodisen, satiirisen ja 

ironisen leikkisän luonteen takia sen tulkitseminen on vähintäänkin haastavaa. Haastavuutta 

teoksen erittelyyn tuovat sen lukuisat eri tasot, jotka etenevät kerronnassa yhtä aikaa ja 

limittyvät toisiinsa. Eri lajien sekä ylevän ja matalan sekoittuminen on olennainen 

postmodernistisen fiktion piirre.  

Lasisilmä on postmoderni metafiktio, joka ei anna lukijalleen selkeitä tulkintaohjeita tai 

vastauksia. Teos kysyy enemmän kuin vastaa. Teoksen vuolas ylitsepursuavuus voi johdattaa 

lukijaansa harhaan: kuten olen maininnut, teoksen viittaus freudilaiseen tulkintaan voi olla 

enemmänkin lukijan ironista harhaanjohtamista kuin varsinainen tulkintaohje. Lukijaa tehdään 

tietoiseksi aktiivisesta asemastaan, mutta samalla Tarun epäluotettava kerronta ja 

tarkoitukselliset harhautukset vievät tulkintaodotuksia jatkuvasti harhaan. Taru yrittää ottaa 

todellisuutta haltuun siinä kuitenkaan onnistumatta. 
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Kaiken kaikkiaan Lasisilmä on monipuolinen teos, jota voi varmasti tulkita myös muista 

näkökulmista. Intertekstuaalisuuksien yksityiskohtaisempi tarkastelu voisi avata teosta vielä 

lisää. Voi pohtia, millaisia huomioita tarkka lukija voisikaan vielä teoksesta tehdä – kuten olen 

osoittanut, osa teoksen intertekstuaalisista viitteistä (ks. esim. luvussa 3.2 mainittava sokea 

kirjastonhoitaja) on erittäin hienovaraisia, ja niiden huomaaminen vaatii lukijalta 

tarkkaavaisuutta ja kompetenssia. On täysin mahdollista, että jokin hienovarainen mutta 

merkitystä luova viite on jäänyt pois omasta luennastani. 

Myös Lasisilmää aiemmin tutkineen Peltolan (2012, 85) johtopäätöksissä pohditaan, 

millaisia näkökulmia televisiotutkimuksen käsitteet voisivat tuoda teoksen tulkintaan. Samoin 

tässä tutkielmassa on pitäydytty kirjallisuudentutkimuksen käsitteissä, joskin olen käyttänyt 

myös Platonin ja Aristoteleen ajatuksia fiktiosta sekä pohtinut Lasisilmää suhteessa antiikin 

tragediaan. Televisiotutkimuksen käsitteet voisivat tuoda teoksen tulkintaan lisäarvoa, sillä 

televisiodraaman ja etenkin jatkuvajuonisen televisiosarjan tekemisen lainalaisuudet ovat 

jatkuvasti osana kertomuksen käsikirjoittajien keskusteluja. Voi samoin pohtia, millaisia 

huomioita teologian asiantuntija tekisi kertomuksesta tai millaisia näkökulmia laajempi 

teologiseen käsitteistöön tutustuminen tuottaisi.  

Tässä tutkielmassa olen pääsääntöisesti keskittynyt Lasisilmän kahteen keskeiseen 

subtekstiin, Raamatun Jobin kirjaan sekä Jorge Luis Borgesin runoon ”Peilit”. Kertomuksen 

aikana viitataan kuitenkin Saippuaprinssi-komediaan, Kauniit ja rohkeat -sarjaan, Kotikatuun, 

Salattuihin elämiin ja Dallasiin. Näitä viitteitä olen käsitellyt vain rajallisesti tutkielman 

rajaamisen vuoksi. On samoin kiinnostavaa, että Lasisilmän julkaisun aikoihin julkaistun 

Saippuaprinssi-elokuvan juonessa on vastaavia metafiktiivisiä piirteitä. Samana vuonna 2006 

Yhdysvalloissa NBC-kanava alkoi näyttää 30 Rock -komediasarjaa, joka kertoo televisio-

ohjelman käsikirjoittajista ja on ajoittain vahvan metafiktiivinen. 

Metafiktio voidaan nähdä postmodernistiselle ja nykykirjallisuudelle keskeisenä tai 

vähintään yleisenä piirteenä. Metafiktio on ollut viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana 

yleinen pro gradu -tutkielmien aihe, mutta ainakaan toistaiseksi metafiktiolle ei ole kotimaisen 

kirjallisuuden tutkimuksen kentällä omistettu kokonaista omaa antologiaa. Siinä missä 

kansainvälisesti metafiktiota on tutkittu laajasti ja internetin avulla on helppo löytää esimerkiksi 

luetteloita metafiktiivisiksi katsotuista kaunokirjallisista teoksista ja metafiktiota kirjoittavista 

kirjailijoista, kotimaisen kirjallisuuden osalta vastaavia kirjailijalistauksia ei ole toistaiseksi 

tarjolla. Metafiktion esiintymiselle kotimaisessa kirjallisuudessa olisi aihetta omistaa oma 

tutkimusartikkelien kokoelmansa, ja ylipäätään jonkinlainen aihetta laajemmin kokoava 

tutkimus voisi olla paikallaan.  
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