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Tiivistelmä: Tutkielma käsittelee ihmisen luontosuhteen äänellistä kuvausta Hayao Miyazakin 
elokuvassa Naapurini Totoro. Tutkielmassa tarkastellaan, millä eri tavoilla elokuvan musiikki 
ja äänellinen maailma kuvaavat ihmisen luontosuhdetta yhdessä elokuvan muiden elementtien 
kanssa. Samalla tarkastellaan, miten elokuvan äänellinen maailma voi rakentaa ja muokata 
katsoja-kuulijan ympäristösuhdetta ympäristökriisin aikakaudella. 

 

Luontosuhteen äänellistä kuvausta havainnoidaan ekologisen lähiluvun menetelmällä. Tämä 
viittaa kulttuuriseen luennan ja tulkinnan tapaan, jossa painotetaan tutkimuskohteen 
herättämiä kokemuksia ja joka perustuu tietoisuuteen tutkittavan ilmiön viitekehyksistä. Tässä 
tutkielmassa keskeisenä teoreettisena viitekehyksenä toimii ekomusikologia eli ekokriittinen 
musiikintutkimus, joka tutkii musiikkia ja musiikillisia käytäntöjä ihmisen luontosuhteen 
näkökulmasta ja joka pyrkii ihmisen arvojen ja toiminnan muuttamiseen ympäristön kannalta 
kestävämpään suuntaan. Toisena teoreettisena viitekehyksenä toimii elokuvamusiikin 
tutkimus ja siihen liittyvät keskeiset käsitteet, joiden suhteen tutkielmassa nojataan erityisesti 
Michel Chionin, Kathryn Kalinakin, Claudia Gorbmanin kirjoituksiin. Viitekehyksenä toimii 
myös aiemmat ekomusikologiset elokuvamusiikin tutkimukset, joiden suhteen tutkielma 
nojaa erityisesti Susanna Välimäen Martin Heideggerin filosofiasta ammentaviin 
elokuvamusiikkianalyyseihin ja niistä löytyviin käsitteisiin, kuten olemisenymmärrys. 

  

Naapurini Totoron äänellinen maailma kuvaa ihmisen luontosuhdetta tunteisiin vetoavasti, eri 
elokuvamusiikkiteoreettisten käytäntöjen mukaisesti ja myös puhtaita luonnon ääniä 
korostaen. Luonnon äänet yhdessä luonnon kuvallisen läsnäolon kanssa kietovat elokuvan 
luontoteeman ympärille. Tällöin luonto korostuu elokuvassa niin äänellisesti kuin kuvallisesti 
äänimaisemasävellykseen verrattavalla tavalla. Elokuvamusiikin teorioiden avulla havaitaan, 
kuinka elokuvan musiikki ja äänimaailma herättelevät luontoon liitettynä positiivisia ja 
voimakkaita tunteita, kuten ilo, pelko, lohtu, mahtavuus, salaperäisyys ja kunnioitus. 
Tutkielman perusteella elokuvan äänimaailman tunteisiin vetoavuus ja luonnonäänten 
huomattava läsnäolo vaikuttavat luontoa arvostavan olemisenymmärryksen heräämiseen. 
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1. Johdanto 
 

Nykyään, ympäristökriisin aikakautena, ihmisen aiheuttamat ekologiset ongelmat tiedostetaan 

yhä paremmin, ja myös musiikkia käytetään yhä enemmän ympäristöaktivismin välineenä. 

Luonto toimii musiikissa moninaisena inspiraation lähteenä, kuten se on aina historian 

kuluessa tehnyt, mutta tämän lisäksi aikakautemme luontoajatukseen liittyy pelko luonnon 

menettämisestä, mikä tuo uuden näkökulman musiikin ja luonnon yhteyteen. (Torvinen & 

Välimäki 2019, 3.) 

 
Ihmisen luontosuhde on yhteiskunnallisesti ajankohtainen aihe ilmastonmuutoksen ja ihmisen 

toimesta tapahtuvan luonnon kiihtyvän tuhoamisen johdosta. Voi olettaa ihmisen jopa 

unohtaneen oma luontosuhteensa teollistuneessa, kiireisessä ja kilpailukeskeisessä 

yhteiskunnassa sekä kaupungistuvassa ympäristössä, jossa luonto on kirjaimellisesti poissa 

näkyvistä. Maapallon tila vaatii ihmisen toiminnan muutosta ekologisempaan suuntaan, 

minkä vuoksi tarvitaan erilaisia keinoja kestävän luontosuhteen herättämiseksi ja uudelleen 

löytämiseksi. Musiikki ja musiikkiin liittyvät käytännöt ovat tässä suhteessa merkittävä tekijä. 

 
 

1.1 Tutkimuksen kohde 
 
 
Tutkimuskohteenani on elokuvan äänet ihmisen luontosuhteen kuvaajana Hayao Miyazakin 

elokuvassa Naapurini Totoro (1988). Tutkimuskysymykseni ovat: 

 
1. Miten musiikki ja äänet kuvaavat ihmisen luontosuhdetta elokuvassa Naapurini 

Totoro? 

2. Miten Naapurini Totoro -elokuva rakentaa ja muokkaa luontosuhdettamme 

ympäristökriisin aikakaudella? 

 
Tarkastelen elokuvan ääniä, musiikkia ja äänettömyyttä ekomusikologisesta, eli ekokriittisen 

musiikintutkimuksen näkökulmasta. Tuon luvussa 2 esille tutkimustehtäväni tarkemman 

rajauksen sekä perustelut sille, miksi juuri Miyazakin Naapurini Totoro on mielenkiintoinen 

tutkimuskohde ekologisesti kriittisestä näkökulmasta. 



	  

 

 
2 

Juha Torvinen ja Susanna Välimäki tuovat toimittamassaan kirjassa Musiikki ja luonto. Soiva 

kulttuuri ympäristökriisin aikakaudella (2019) esiin musiikin moninaisia tapoja ilmentää 

ihmisen luontosuhdetta ja painottavat ekomusikologisen tutkimuksen tärkeyttä 

ympäristökriisin värittämänä aikakautena. Aaron S. Allen ja Kevin Dawe tuovat 

artikkelissaan ”Ecomusicologies” (2016) esiin ekomusikologisen tutkimuksen 

monitahoisuutta niin alan perustavan monitieteisyyden kuin sen keskeisen terminologian 

kannalta. Lisäksi he painottavat, kuinka ekomusikologia on tutkimuksena aina kriittistä eli 

pyrkii tarkastelemaan toimintaamme ohjaavia arvoja ja merkityksiä. Mark Pedelty tuo esiin 

teoksessaan Ecomusicology: Rock, Folk, and the Environment (2012) muun muassa musiikin 

ja musiikin tekemisen paikallisuuden näkökulmaa sekä käytännön tason materiaalisia 

ympäristöä kuluttavia puolia, ja pohtii musiikin keinoja olla ympäristöllisesti kestävämpää. 

 
Ekomusikologisen tutkimuksen lisäksi tämän tutkielman kontekstin kannalta tärkeitä ovat 

myös ekokriittisiä elementtejä sisältävät elokuva- ja elokuvamusiikki-aiheiset lähteet. 

Susanna Välimäki tuo ekomusikologiseen tutkimukseen filosofista näkökulmaa kirjassaan 

Muutoksen musiikki (2015) lähtökohtanaan ajatus taiteen kyvystä toimia radikaalina 

muutoksen lähteenä. Samassa teoksessa hän tarkastelee Terrence Malickin elokuvien Elämän 

puu (2011) ja Uusi maailma (2005) musiikkia muun muassa filosofi Martin Heideggerin 

filosofian näkökulmasta. Richard Leppert teoksessaan Aesthetic Technologies of Modernity, 

Subjectivity, and Nature: Opera, Orchestra, Phonograph, Film (2015) tarkastelee muun 

muassa Terrence Malickin elokuvan Days of Heaven (1978) luonnonmaailman kuvausta ja 

sen äänisuunnittelua (Leppert 2015, 16). Meri Kytö artikkelissaan 

”Äänimaisemasäveltäminen ja ympäristötietoisuus. Ekokriittiset teemat Water Soundscape 

Composition -kilpailusävellyksissä” (2019) esittelee äänimaisemasäveltämisen tieteenalaa 

yleisesti sekä tarkastelee ekokriittisten teemojen näkymistä äänimaisemasävellyskilpailun 

vesiaiheisissa teoksissa. 

 
 

1.2 Aiempi tutkimus 
 
 
Naapurini Totoron musiikkia ei ole tutkittu aiemmin keskittyen nimenomaan luontosuhteen 

näkökulmaan. Kunio Hara on kuitenkin kirjoittanut Naapurini Totoron soundtrackista kirjan 

Joe Hisaishi's Soundtrack for My Neighbor Totoro (2020), jossa hän käsittelee myös 

elokuvassa kuultavia luonnon ääniä ja luontoteemaa. Miyazakin elokuvien musiikista ja sen 
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merkityksestä on kirjoitettu myös opinnäytetöitä: Sheri Toivomäki on kirjoittanut pro gradu- 

tutkielman Luonto ja hahmokuvaus Joe Hisaishin elokuvamusiikissa: Tuulen laakson 

Nausicaä ja Prinsessa Mononoke (2020). Pim Belien on kirjoittanut opinnäytetyön Exploring 

music in Hayao Miyazaki’s animated worlds (2014), jossa hän käsittelee lähinnä musiikin 

japanilaisuutta, mutta hieman myös musiikin luontosuhdetta. Roberts Rusli käsittelee 

opinnäytetyössään Hisaish’d Away: An Analysis of Joe Hisaishi’s Film Scoring Technique 

(2010) Hisaishin musiikin tematiikkaa. 

 
Ekokriittisten teemojen ilmaisusta eri elokuvallisten elementtien avulla on kirjoitettu runsaasti 

(ks. esim. Green Screen: Environmentalism and Hollywood Cinema [Ingram 2004]; 

Ecocinema Theory and Practice [Rust, Monani, Cubitt 2013]; Hollywood Utopia: Ecology in 

Contemporary American Cinema [Brereton 2005]). Kuitenkin nimenomaan 

(elokuva)musiikin käsittely jää näissä teoksissa usein marginaaliseksi, mikä kertoo osaltaan 

elokuvamusiikkia erityisesti luontosuhteen näkökulmasta tarkastelevan tutkimuksen tarpeesta. 

Musiikin luontosuhteesta ja äänimaisemasäveltämisestä on kirjoitettu runsaasti. Kuten jo 

aiemmin mainittu, Meri Kytö on kirjoittanut artikkelin ”Äänimaisemasäveltäminen ja 

ympäristötietoisuus. Ekokriittiset teemat Water Soundscape Composition - 

kilpailusävellyksissä” (2019), jossa hän esittelee äänimaisemasäveltämisen tieteenalaa 

yleisesti sekä tarkastelee ekokriittisten teemojen näkymistä äänimaisemasävellyskilpailun 

vesiaiheisissa teoksissa. Megan A. Reich on kirjoittanut opinnäytetyön Soundscape 

Composition: Music as Environmental Activism (2017), jossa hän tarkastelee 

äänimaisemasäveltämistä ja musiikkia ympäristöaktivismin välineenä. 

 
Ihmisen luontosuhdetta Hayao Miyazakin elokuvissa on tutkittu, muusta kuin musiikin 

näkökulmasta, muun muassa uskontotieteessä. Elisabet Pellinen on tarkastellut ihmisen 

luontosuhdetta japanilaisen kulttuurin ja Shinto-uskonnon kontekstissa kahdeksassa 

Miyazakin elokuvassa pro gradu -tutkielmassaan Luonnon lumous Hayao Miyazakin 

animaatioelokuvissa (2014). Uskonnontutkija-lehdessä (1/2013) on myös julkaistu Elisabet 

Pellisen ja Heikki Pesosen tutkimusartikkeli ”Vain puhtaalla sydämellä voi nähdä luonnon 

syvimmän olemuksen – Luonnon rituaalinen puhtaus ja ihmisen luontosuhde Hayao 

Miyazakin elokuvissa”, jossa tarkastellaan elokuvissa ilmenevää ihmisen ja luonnon suhdetta 

Japanin uskontojen, erityisesti shintolaisuuden, näkökulmasta. 
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1.3 Työn kulku 
 
 
Tutkielman teko alkoi tutkimuskohteena olevan elokuvan valinnalla muiden Miyazakin 

luontoteemaisten elokuvien joukosta: tutkimuskohteena Naapurini Totoro veti puoleensa 

kyvyllään olla samaan aikaan sekä tunnelmaltaan lämminhenkinen ja taianomainen että 

sanomaltaan ekokriittinen. Työn alkuun kuului myös ekomusikologisen ja elokuvamusiikin 

teoreettisen lähdeaineiston kerääminen. Tämän jälkeen työ eteni elokuvan musiikin ja 

äänimaailman analyysivaiheeseen: katsoin ja kuuntelin elokuvaa havainnoiden aluksi 

ainoastaan sen itsessä herättämiä kokemuksia ja tunteita. Tästä syntyviä huomioita tarkastelin 

elokuvamusiikin teoreettisten ja ekomusikologian käsitteiden ja näkökulmien kontekstissa: 

kiinnitin huomiota sekä äänellisiin yksityiskohtiin että laajemmin elokuvasta ja sen 

äänimaailmasta syntyvään tunteeseen ja kokonaismielikuvaan. Työn edetessä ja analyysin 

myötä näkökulman yhä tarkentuessa keräsin lisää tutkielman kannalta olennaista 

lähdeaineistoa sekä lisäsin ja tarkensin analyysiin liittyviä huomioita. Työ päättyi 

johtopäätösten kokoamiseen. 
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2. Tutkimuksen teoreettis-metodologinen tausta 
 

Tässä luvussa perustelen aluksi tutkielman aiheen valintaa ja tarpeellisuutta ja perustelen 

näkökulman rajausta. Seuraavaksi esittelen tutkielman menetelmällistä taustaa, eli 

ekomusikologiaa ja tutkielmassa vaikuttavia elokuvamusiikkiin liittyviä ekomusikologisia 

näkökulmia, ja määrittelen näihin liittyviä käsitteitä. Tämän jälkeen esittelen tutkielman 

kohteena olevaa elokuvaa, sen luontoteemaa ja teeman ja tutkielman analyysin kannalta 

merkittävät hahmot. Tämän jälkeen esittelen tutkielmassa käyttämääni analyysimenetelmää 

eli ekologista lähilukua. Lopuksi esittelen elokuvamusiikin teoriaa ja käsitteitä eri 

elokuvamusiikin teoreetikoiden näkemysten pohjalta, ja tämän alaluvun kattavuus rinnastuu 

myös elokuvamusiikin teoreettisten käsitteiden näkyvyyteen tutkielmani analyysiosiossa. 

 
2.1 Aiheen perustelu ja rajaus 

 
 
2.1.1 Aiheen perustelu 

 
 
Valitsin tutkielman näkökulmaksi ihmisen luontosuhteen aiheen ajankohtaisuuden vuoksi. 

Näkökulman valintaan vaikutti myös henkilökohtainen kiinnostukseni luontoa ja sen tilaa 

sekä ihmisen luontosuhdetta kohtaan. Valitsin analyysin kohteeksi elokuvan, jonka 

perusteemana on luonto ja ihmisen luontosuhde, jolloin luontosuhde analyysin näkökulmana 

on perusteltu. Tällöin tutkielmassa voi keskittyä itse analyysiin. 

 
Naapurini Totoron valintaan vaikutti sen luontoteeman lisäksi myös oma mieltymykseni 

kyseiseen elokuvaan, samoin kuin muihin Miyazakin elokuviin. Liitän Naapurini Totoroon, 

kuten muihinkin Miyazakin elokuviin, tietynlaisen taianomaisuuden, koskettavuuden ja 

omalaatuisuuden, joka on tehnyt minuun vaikutuksen ja jota en ole löytänyt samalla tavoin 

muista elokuvista. Naapurini Totoron luontoteemassa tämä näkyy siten, että luonto kuvataan 

salaperäisenä ja taianomaisena. Elokuvaa katsoessa voi kokea luontoon liitettävän erilaisia 

hyvänolon tunteita, kuten rauhaa, hauskuutta, lohtua ja positiivista jännittävyyttä. 

Taianomaisuuden ja hyvänolontunteiden kokemuksissa nimenomaan elokuvan musiikki on 

keskeisessä osassa, mikä osaltaan herättää tarpeen pohtia, kuinka elokuvan musiikki ja äänet 

tarkkaan ottaen saavat aikaan tunnun luonnon rauhasta, hyvyydestä ja taianomaisuudesta. 
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Rajaan tutkimuskohteen yhteen Miyazakin elokuvaan, jotta elokuvaa voisi analysoida 

mahdollisimman kattavasti ja jottei käsittely jäisi tilan puutteen takia liian pinnalliseksi. 

Luontoteeman kannalta olisin voinut valita tutkittavaksi elokuvaksi myös jonkin muun 

Miyazakin elokuvan, sillä monessa Miyazakin elokuvassa on teemana, tai yhtenä teemoista, 

ihmisen luontosuhde. Esimerkiksi Prinsessa Mononokessa (1997) seurataan metsässä susi- 

jumalien kanssa asuvaa Mononokea, joka yhdessä Ashitakan kanssa taistelee 

metsänhakkuupyrkimyksissä olevia ihmisiä vastaan, ja Tuulen laakson Nausicaässa (1984) 

seurataan Nausicaän pyrkimystä saattaa kansa uudestaan sovintoon luonnon kanssa sen 

jälkeen, kun sota on tuhonnut ihmiskunnan teknologian ja saastuttanut ympäristön lähes 

korjaamattomaan kuntoon (McCarthy 2002, 72–182). Naapurini Totoron valintaan 

esimerkiksi Prinsessa Mononoken sijasta vaikutti jälkimmäisestä löytyvän luontosuhde- 

teemaisen tutkimuksen runsaampi määrä, jolloin koin mielekkääksi valita vähemmän, 

erityisesti luontosuhteen kannalta, tutkitun elokuvan. (Ks. esim. Heise 2014, 302; Susan 

Napier 2005; Sean Cubitt 2005.) 

 
Edellä mainituissa elokuvissa ihmisen luontosuhde teemana saattaa tulla itsestään selvemmin 

esiin kuin Naapurini Totorossa, sillä elokuvien juoni, tarina ja henkilöhahmot puhuvat 

suoraan luonnon puolesta. Naapurini Totorossa luonto ja ihmisen luontosuhde ovat kuitenkin 

keskeisessä osassa, sillä elokuvan tapahtumat sijoittuvat lähes kokonaan maalaismaiseen 

luontoympäristöön, ja luontokuvastolle ja luonnon äänille annetaan paljon huomiota. Luonto 

kietoutuu monin tavoin myös Totoro-hahmojen (kissan, pöllön ja nallen yhdistelmää 

muistuttavat salaperäiset luonnossa asustavat oliot) ympärille: selvimmin siten, että Totorot 

asuvat metsässä ja ovat jonkinlaisia luonnon eliöitä, vaikka ovatkin fiktiivisiä hahmoja. 

Miyazaki on itse kutsunut Totoroja ”luonnon hengiksi” (engl. ”nature spirits”) (McCarthy 

2002, 120–121). Myös muutamista elokuvan henkilöiden luontoon viittaavista vuorosanoista 

voi päätellä yhden elokuvan teemoista ja sanomista olevan luonto ja sen puolesta puhuminen. 

Esimerkiksi Mein ja Satsukin ollessa naapurin mummon kanssa keräämässä maisseja 

maissipellosta ja tämän jälkeen syömässä yhdessä tuoreita vihanneksia Mei ja Satsuki 

osoittavat moneen otteeseen iloa luonnonantimista ja naapurin mummo kertoo vihannesten 

hyvistä puolista: ”Niissä on paljon aurinkoenergiaa ja terveyttä. Parantavat vaivat.” Aiemmin 

elokuvassa taas Mein ja Satsukin isän voi tulkita kritisoivan ihmisen luontoa tuhoavaa 

toimintaa (ks. luku 2.3). 
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Elokuvasta ja sen äänistä voi löytää erilaisia tapoja, joilla se kuvaa ja ottaa kantaa ihmisen 

luontosuhteeseen, mutta kuvaamisen ja kannanottamisen tapa on hienovaraisempi, 

epäsuorempi ja tunnelmiltaan lämpimämpi, kuin Prinsessa Mononokessa ja Tuulen laakson 

Nausicaässa, jotka ovat suoremmin kantaaottavia ja avoimen ekologisesti kriittisiä. Naapurini 

Totoro toimii siten myös esimerkkinä vähemmän suoran kannanottamisen tavoista taiteessa, 

ja erityisesti äänissä ja musiikissa. Myös tämä Naapurini Totoro -elokuvalle ominainen 

epäsuora ekokriittisyys vaikutti kyseisen elokuvan valikoitumiseen tutkimuskohteeksi. 

Valintaan vaikutti myös Naapurini Totoron äänellinen monipuolisuus ja luontoteeman runsas 

näyttäytyminen elokuvan äänissä. 

 
2.1.2 Japanilaisuus, Miyazaki ja Hisaishi 

 
 
Japanilaisen elokuvan ollessa kyseessä, herää kysymys elokuvassa käytetyn musiikin 

japanilaisuudesta ja, tämän tutkielman kontekstissa, niin sanotun japanilaisen luontosuhteen 

kuulumisesta elokuvan musiikissa. Rajaan kuitenkin tutkielmastani pois musiikin 

luontosuhteen käsittelyn sen japanilaisuuden tai musiikin japanilaisten piirteiden 

näkökulmista, sillä tämän tutkielman laajuuden puitteissa erilaisiin musiikin kansallisiin 

erityispiirteisiin pureutuva analyysi olisi luontoteemojen erittelyn ohella mahdoton toteuttaa. 

Valitsin tarkastella aihetta itselleni tutummasta, eli länsimaisesta musiikkikontekstista käsin. 

Tarjoan vain yhden mahdollisen näkökulman elokuvan ääniin ja musiikkiin. 

 
Toisaalta japanilaisuus-teeman pois rajaamiseen vaikutti myös japanilaisesta musiikista ja sen 

luontosuhteesta kirjoitettu tutkimuskirjallisuus. Sitä on ilmestynyt viime vuosina melko 

paljon, esimerkiksi tunnetun japanilaisen säveltäjän Toru Takemitsun kirjoittamana, mutta 

kirjallisuutta leimaa usein käsitykset ja tyyli, jotka vaikuttavat länsimaisesta näkökulmasta 

tarkastellen (itse-)orientalisoivilta. Japanilaista musiikkia sen eri aikakausina on tutkinut 

muun muassa Lasse Lehtonen kirjassaan Japanilainen musiikki. Taikorumpujen kuminasta J- 

poppiin (2019, 232–476), Gregory Shepherd artikkelissaan ”’Nihonjinron’: Challenge to 

Academia” (1991) sekä Alison Tokita ja David W. Hughes teoksessaan The Ashgate 

Research Companion to Japanese Music (2017, 25–27). 

 
Hayao Miyazaki on kansainvälisesti tunnettu ja elokuvillaan suuren suosion saanut 

japanilainen animaatioelokuvaohjaaja, joka on toiminut urallaan myös muun muassa 

kuvittajana, mangakirjailijana ja taiteilijana. Miyazakin elokuvat toimivat sekä taiteena että 
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mediana niiden käsitellessä maailmanlaajuisesti kulttuurisesti merkittäviä kysymyksiä 

(Cavallaro 2006, 13). Miyazakin elokuvissa näkyy usein yhteiskunnallisia teemoja, kuten 

ihmisen luontosuhde ja sodanvastaisuus ja hänen elokuvissaan voi nähdä yhdistyvän 

syvällisyys, kauneus ja rehellisyys (ks. myös McCarthy 2002, 48). 

 
Tiedostan tutkielmassani, kuinka Miyazakin omat motiivit elokuvan luontoteeman 

rakentamisessa ja hänen ajatuksensa ihmisen luontosuhteesta ovat vaikuttaneet elokuvaan ja 

sen musiikkiin. Elokuvan tapahtumapaikat sijoittuvat Saitaman prefektuuriin Tokorozawan 

kaupungissa, joka on tällä hetkellä Tokion nukkumalähiö (lähiö, jossa ei ole työpaikkoja), 

mutta elokuvan tarinan aikoina se oli Sayama-kukkuloiden viljelijäyhteisö. Miyazaki muun 

muassa halusi elokuvan tapahtumapaikkojen muistuttavan menneisyyden, noin 1950-luvun 

lopun, Japania ennen television keksimistä ja ennen maaseutumaiseman jäämistä 

suurimmaksi osaksi laajentuvan Tokion alle. Miyazakin lapsuus ja nuoruus sijoittuvat 1950- 

luvun alkuun ja puoliväliin, eli elokuvan maisemat kumpuavat myös Miyazakin omista 

muistoista. (McCarthy 2002, 120.) Toisaalta Haran (2020, 21-25) mukaan Miyazaki ei 

halunnut elokuvassa painottuvan menneisyyden haikailu ja nostalgia, vaan hän halusi 

elokuvan olevan ennen kaikkea elävää ja raikasta viihdettä ja houkuttelevan lapset leikkimään 

luonnossa ja löytämään siitä iloa. 

 
Niin ikään tiedostan tutkielmassani Miyazakin elokuvien luottosäveltäjä Joe Hisaishin 

vaikutuksen ja panoksen. Elokuvamusiikkisäveltäjänä Miyazakin elokuvissa toimimisen 

lisäksi Hisaishi on sooloartisti, pianisti, orkesterijohtaja ja taidemusiikkisäveltäjä. Miyazakin 

elokuvissa Hisaishin musiikissa näkyy vaikutteita muun muassa minimalismista ja 

konemusiikista, mutta elokuvissa hänen musiikkiaan kuvaa myös melodisuus, tunteellinen 

paatoksellisuus sekä kepeään ilotteluun taipuva sävelkieli. (Lehtonen 2019, 398–400.) 

 
Lähestymistapani Naapurini Totoroon ei kilpaile sellaisten näkökulmien kanssa, jotka 

korostavat tekijöiden näkökulmaa. Lähestymistavallani haluan painottaa sitä, kuinka elokuvan 

luontoteemat voivat hahmottua ja ne voidaan tulkita elokuvasta myös ilman tietoisuutta 

tekijöiden intentioista; ensinnäkin tämän voi olettaa olevan tavallisin tapa, jolla elokuva 

vastaanotetaan ja toiseksi tekijän intentiot eivät myöskään aina vastaa katsojan tulkintaa (ks. 

myös Hara 2020, 77). Vaikken käsittele aihetta niinkään ohjaajan tai säveltäjän näkemysten 

näkökulmasta, viittaan heihin toisinaan tutkielmassani. 
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2.2 Luonto, ekomusikologia ja tutkielman menetelmällinen tausta 
 
 
Tässä luvussa määrittelen mitä tarkoitetaan luonnolla tämän tutkielman kontekstissa sekä 

esittelen tutkielman olennaista teoreettista osa-aluetta ekomusikologiaa. 

 
2.2.1 Luonnon määritelmä 

 
 
Luonnon ja luontosuhteen tarkastelussa on määriteltävä mitä tarkoitetaan luonnolla ja 

luontosuhteella. Eri kulttuureista löytyy toisistaan eroavia käsityksiä siitä mitä luonto ja 

luontosuhde tarkoittavat. Tässä tutkielmassa tarkastellaan elokuvan musiikkia länsimaisesta 

näkökulmasta, joten nojaan myös Kate Soperin kirjassaan What is nature? (1995) 

esittelemään kolmijakoiseen länsimaisen filosofian mukaiseen käsitykseen luonnosta, johon 

Haruo Shirane viittaa teoksessaan Japan and the Culture of the Four Seasons (2012). 

Shiranen (2012, xiv) mukaan Soperin hahmottelema luonnon määritelmä jakautuu siis 

kolmeen osa-alueeseen: metafyysiseen, realistiseen ja maallikkokäsitykseen. 

 
Soperin määritelmän mukaan metafyysisessä luontokäsityksessä luonto tarkoittaa ei- 

ihmisyyttä, eli sitä mikä ei liity ihmiseen. Realistisessa käsityksessä luonto taas tarkoittaa 

niitä rakenteita ja kausaalisia voimia, jotka ovat jatkuvasti toiminnassa fyysisessä maailmassa 

ja jotka ovat luonnontieteiden tutkimuskohteena. Maallikkokäsityksessä taas luonnolla 

tarkoitetaan tavallisesti havaittavia maapallon piirteitä, kuten luonnollista ympäristöä 

(esimerkiksi maaseutu ja erämaa) vastakohtana kaupunki- ja teolliselle ympäristölle, sekä 

eläimiä, kesyä (esimerkiksi maatila ja sen eläimet) ja villiä luontoa, ja fyysistä kehoa 

käsittelemättömässä ja paljaassa aineksessa. (Shirane 1951, xiv) Myös Aaron S. Allen ja 

Kevin Dawe antavat luonnolle kolme merkitysaluetta, jotka ovat rinnastettavissa Soperin 

jaotteluun, ja ne ovat luonnon pääasiallinen laatu, toiseksi sen maailmaa ja ihmisiä ohjaavat 

luontaiset voimat, ja kolmanneksi sen aineellinen maailma. 

 
Naapurini Totorossa luonto näyttäytyy pääasiassa sen metafyysisessä ja 

maallikkokäsityksessä: ensimmäiseen viittaa elokuvan ei-ihmisyyteen liittyvät elementit, 

kuten salaperäiset Totoro-hahmot, ja seuraavaan taas viittaa elokuvassa näkyvä luonnollinen 

maaseutuympäristö ja esimerkiksi tuuli, sade ja eläimet. 
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2.2.2 Ekomusikologia 
 
 
Ihmisen luontosuhde on ollut eri tutkimusaloilla tarkastelun keskiössä yhä enemmän viime 

vuosina, kun tiedostetaan sekä ihmisen toiminnan tuhoavat vaikutukset luontoon ja 

ilmastonmuutokseen, että ihmisen riippuvaisuus fyysisestä aineellisesta luonnosta. Täten on 

kehittynyt myös ekokriittinen taide ja tutkimus tarkastelemaan ihmisen luontosuhteeseen 

liittyviä ongelmakohtia. Tähän osansa tuo ekomusikologia eli ekokriittinen musiikintutkimus, 

joka perustuu ja jossa tiedostetaan äänellisen kulttuurin merkitys ihmisen luontosuhteen 

rakentajana. (Torvinen ja Välimäki 2019, 3–8.) 

 
Ekomusikologia perustaa käsityksensä ajatukselle musiikin ja luonnon yhteydestä. Torvisen 

ja Välimäen mukaan musiikki ja luonto ovat kautta aikojen kietoutuneet monin tavoin yhteen 

ja myös ihmisen ja luonnon suhde näkyy monin tavoin musiikissa: musiikissa on muun 

muassa suosittu luontoaiheita ja luonnosta löytyy vertauskuvia tunteiden ja asioiden 

kuvaamiseen. Esimerkiksi eri musiikkigenreissä luonto on ollut paljon käytetty musiikillisten 

teosten aihe ja inspiraationlähde, kuten romantiikan ajan luonnon ihannointi. Myös 

luonnonilmiöitä on lähestytty musiikillisesta näkökulmasta. Esimerkiksi linnun laulun 

musiikillisuus on kiehtonut sekä humanististen että luonnontieteiden alojen tutkijoita, ja 

nykyään katsotaan, että musiikillisia piirteitä voi ylipäätään löytää äänimaisemista ja 

ympäristön äänistä. Musiikin ja luonnon yhteydellä voi nähdä myös filosofisen näkökulman, 

sillä ääni ja musiikki on usein toiminut ympäröivän todellisuuden metafyysisenä ilmentäjänä 

sekä kaiken selittämättömän yleisenä vertauskuvana. (Torvinen ja Välimäki 2019, 1–2.) Tässä 

viimeiseksi mainitussa, filosofisessa muodossaan musiikin ja luonnon yhteys rinnastuu Kate 

Soperin hahmottelemaan metafyysiseen luontokäsitykseen. 

 
Torvisen ja Välimäen (2019, 8-10) mukaan ekomusikologia, eli ekokriittinen 

musiikintutkimus, tutkii musiikkia ja musiikillisia käytäntöjä ihmisen luontosuhteen 

näkökulmasta. Se tarkastelee, minkälaista luontokäsitystä ja ympäristösuhdetta musiikki 

heijastaa ja rakentaa. Ekomusikologia on musiikintutkimuksen lisäksi yhteydessä muun 

muassa ympäristöntutkimukseen, äänimaisematutkimukseen, akustiseen ekologiaan, 

ekokriittiseen kirjallisuudentutkimukseen, ja se ottaa huomioon myös eri aikojen ja 

kulttuurien tavat käsitteellistää musiikin ja luonnon suhdetta. 
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Aaron S. Allen ja Kevin Dawe (2016) painottavat ekomusikologian moni- ja 

poikkitieteellisyyttä ja muun muassa tästä johtuvaa alan määrittämisen kompleksisuutta. 

Ekomusikologian monitahoisuutta lisää myös siihen liittyvät avainsanat; musiikki ja ääni, 

kulttuuri ja yhteiskunta sekä luonto ja ympäristö, jolloin alan määrittämisen haastavuutta lisää 

näihin liittyvän terminologian määrittäminen. Allen ja Dawe esittävät, että ekomusikologiasta 

voisi puhua ennemmin moninäkökulmaisena tieteenalana kuin yhtenä tieteenhaarana. He 

ehdottavat alan monitahoisuudesta johtuen, että puhuttaisiin ekomusikologioista ennemmin 

kuin ekomusikologiasta. He esittävät, että kun tiedostetaan alan monitahoisuus, 

ekomusikologia on musiikin, äänen ja ympäristön kriittistä tutkimusta. (Allen ja Dawe 2016, 

2-10.) Myös Mark Pedelty (2012, 6-7) tuo esiin ekomusikologian monitieteisyyttä ja alassa 

yhdistyvän terminologian moninaisuutta. Hänen mukaansa eri tieteenaloja, kuten 

ekokritiikkaa, etnografiaa, klassista musiikkitiedettä, biologista ekologiaa, etnomusikologiaa 

sekä ympäristöviestintää, voi yhdessä kutsua ekomusikologiaksi, kun niitä soveltaa 

ympäristökysymyksiin. 

 
Pedeltyn (2012, 10) mukaan ekologisessa musiikintutkimuksessa on tärkeää tarkastella äänen, 

ihmisen ja paikan suhteita. Puhuttaessa musiikin paikallisuudesta ja globaaliudesta, musiikin 

globaalistuminen toisaalta synnyttää haasteita pyrkimyksiin säilyttää paikallisia ekologisia 

ympäristöjä: globaalistumisen myötä todellisuudentajuamme värittää erilaiset (musiikilliset) 

representaatiot ja häivähdykset, kuten äänimaisemat. Paikallisuus tuo taas kysymyksen 

musiikin materiaalisuudesta, eli muun muassa siitä, miten musiikillisen toiminnan 

ympäristöllisesti eettiset intentiot kohtaavat tuon toiminnan todellisen materiaalisen 

vaikutuksen kanssa. Tällöin voi pohtia, miten musiikki voisi käytännössä olla 

ympäristöllisesti parempaa ja miten sitä voisi tehdä ympäristöllisesti kestävämmin. 

Ympäristökriisit ovat herättäneet tarkastelemaan musiikin eri yhteyksiä ja ulottuvuuksia, jotka 

osoittavat, että musiikki ei ole vain organisoitua ääntä, vaan muun muassa liikettä, kieliä, 

paikkoja ja materiaaleja. Tällöin ekologisuuden näkökulma ei ole tärkeää ainoastaan 

ympäristöllisen kestävyyden näkökulmasta, vaan myös musiikin paremman ja 

kokonaisvaltaisemman ymmärtämisen näkökulmasta. (Pedelty 2012, 7-12.) 

 
Ekomusikologialle on esitetty useita määritelmiä. Torvinen (2019, 9) ehdottaa 

ekomusikologialle sen poliittisen lähtökohdan ja ympäristöaktivistisen tavoitteen mukaista 

määritelmää: 
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”Ekomusikologia on ympäristökriisien motivoima kriittisen 
musiikintutkimuksen osa-alue, joka tutkii musiikkia ja äänellistä kulttuuria 
ihmisen ympäristö- ja luontosuhteen indikaattorina pyrkimyksenään ihmisen 
arvojen ja toiminnan muuttaminen ympäristön kannalta kestävämpään 
suuntaan.” 

 
Aaron S. Allen ja Kevin Dawe (2016, 1–2) taas esittävät Allenin (2014) ehdottaman 

ekomusikologian määritelmän, jonka mukaan ekomusikologia on ”musiikin, kulttuurin ja 

luonnon tutkimista näiden termien kaikissa monimutkaisuuksissa. Ekomusikologia tarkastelee 

musiikki- ja äänikysymyksiä, sekä tekstillisiä että performatiivisia, jotka liittyvät ekologiaan 

ja luonnonympäristöön.” He esittävät myös tarkentavassa merkityksessä Titonin (2013) 

määritelmän, jonka mukaan ekomusikologia on ”musiikin, kulttuurin, äänen ja luonnon 

tutkimista ympäristökriisin aikana.” 

 
Torvinen ja Välimäki (2019, 11–14) esittävät myös ekomusikologiasta nousevat käsitteet 

ekomusiikki ja ekokuuntelu. Heidän määritelmän mukaan ekomusiikilla tarkoitetaan 

ympäristö- eli ekokriittistä musiikkia ja äänitaidetta, joka ”käsittelee ajankohtaisia luontoon 

ja ympäristöön liittyviä kysymyksiä musiikillisin keinoin – soivassa aineksessa (mukaan 

luettuna äänellistetyt tekstit ja sanat) sekä muissa esityksellisissä ja monitaiteellisissa 

tekijöissä.” Heidän mukaansa ekomusiikki siis käsittelee ympäristökysymyksiä, ihmisen ja 

luonnon vuorovaikutusta ja ihmisen osallisuutta luonnon tuhoutumisessa. Se voi käsitellä 

esimerkiksi ilmastonmuutosta, sademetsien hakkuuta, alkuperäiskansojen elämänmuotojen 

katoamista, saasteita tai nälänhätää. Torvinen ja Välimäki esittävät, että nykyisellä 

ympäristökriisin tiedostavalla aikakaudella musiikin voi nähdä aina kuvaavan 

ympäristösuhdettamme, ja myös aiempien, kriisitietoisuutta edeltävien, aikakausien musiikkia 

voi tarkastella kriisitietoisuuden näkökulmasta. Tämä liittyy siihen, että ekomusiikki on 

toisaalta myös kuulokulma, jolloin voidaan puhua ekokuuntelusta, sillä nykyisen, luonnon 

katoavaisuuden ja osallisuutemme siihen tiedostavan, luontokäsityksemme johdosta lähes 

mitä tahansa luontoaiheista musiikkia voi tarkastella ja kuunnella ekokriittisestä 

näkökulmasta. Tällöin ei ole väliä minä aikakautena tai missä kulttuurisessa kontekstissa 

musiikki on tehty, sillä sen voi olettaa kertovan jotakin luontosuhteestamme. (Torvinen ja 

Välimäki 2019, 11–14.) 

 
Yksi ekomusikologian piiriin kuuluva tutkimuskohde ja taiteen ala on 1960-luvulla 

ympäristöherätyksen myötä syntynyt äänimaisemasäveltäminen ja -sävellykset (tai 
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äänimaisema-ajattelu). Äänimaisemasäveltämistä voidaan pitää ekokriittisenä toimintana: 

ensinnäkin siinä painottuu kuuntelemisen tärkeys ja heikompien ja huomaamattomampien 

äänien esiin nosto teollistuneen ja teknologia-keskeisen äänitulvan keskellä. Toiseksi sen voi 

nähdä toimivan arkisten, sosiaalisten ja poliittisten tilallisten suhteiden esille tuojana. 

Kolmanneksi sävellyksissä pyritään usein ympäristön ja paikallisuuden uudelleen 

koettavuuteen ja elävyyteen. Äänimaisemasäveltämisen ideologiassa voi nähdä yhdistyvän 

paikan ja tilan luonne, kuuntelijan suhde ympäristöönsä ja säveltäjän toiminta tuon tiedon 

välittäjänä. Merkityksen synnyttäjänä voidaan siis nähdä sekä säveltäjä, joka representoi 

teokseen oman tulkintansa ympäristöstä, että kuulija, mikä osaltaan osoittaa 

äänimaisemasäveltämisen olevan lajityyppinä tulkinnallinen, joustava ja elävä. 

 
Meri Kytö (2019, 68) esittää yhtenä äänimaisemasävellyksen muotona nauhateoksen eli 

lineaarisena äänitteenä toteutetun äänimaisemasävellyksen, joka koostuu säveltäjän 

kokoamista, ja hänen kokemukseensa ääniympäristöistä perustuvista, kenttä-äänityksistä. 

Teoksiin liittyy myös aikaa ja paikkaa rajaava ja kuuntelijan ympäristötietoisuutta 

herättelemään pyrkivä kontekstualisointi. Äänimaisematutkimuksen pioneeri R. Murray 

Schaferin (1994, 7) äänimaiseman määritelmän mukaan äänimaisema voi tarkoittaa 

ääniympäristön lisäksi mitä tahansa äänistä koostuvaa kokonaisuutta, kuten musiikkia, 

kuunnelmaa tai elokuvan ääntä. Tällöin esimerkiksi elokuvaa voi tarkastella 

äänimaisemasävellyksenä kuulijan tulkinnan kontekstissa. 

 
Naapurini Totoron musiikkia ja äänimaailmaa on luontevaa tutkia ekomusikologian 

käsitteiden tarjoamasta näkökulmasta. Naapurini Totoron musiikki ja äänimaailma on 

ekomusiikkia jo pelkästään siksi, että elokuvan keskeisenä teemana on luonto, ja musiikki on 

tärkeä osa tämän keskeisteeman esilletuonnissa. Voi ajatella, että elokuvan musiikki ei ole 

kuitenkaan suoraan tai selkeästi kantaaottava ottaen huomioon esimerkiksi sen, että 

musiikkikappaleissa ei ole sanoja, jotka viittaisivat suoraan ekomusiikillisiin 

ympäristökriittisiin aiheisiin. Ekomusiikillisuus ja ympäristökriittisyys tulee musiikissa 

ennemminkin esille lempeästi, viitteellisesti, esitiedostavasti ja tunteisiin vetoavasti sekä 

kiinteässä yhteydessä elokuvan tarinallisiin tapahtumiin – yhtä lailla kuin elokuvan 

luontoteema kokonaisuudessaankin. Toisin sanoen Naapurini Totoron musiikin ja 

äänimaailman ekokriittisyys ei tunnu sanan varsinaisessa muodossa kritiikiltä, vaan 

ennemminkin kehotukselta. Elokuvan musiikki ja äänet kehottavat ja houkuttelevat ihmisen 

luontosuhteen uudelleentarkasteluun. 
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2.3 Elokuva: Naapurini Totoro 
 
 
Naapurini Totoro (eng. My Neighbor Totoro, jap. Tonari no Totoro) on japanilainen 

animaatioelokuva (länsimaisesta näkökulmasta anime). Naapurini Totoron ensiesitys oli 

huhtikuussa 1988. Suomessa elokuva sai ensiesityksensä vuonna 1995. Elokuvan kesto on 

tunti ja 26 minuuttia. Elokuvan on tuottanut Studio Ghibli, ja Naapurini Totoro on nykyään 

yksi Ghiblin tunnetuimmista ja suosituimmista animeista. Hayao Miyazaki toimi elokuvan 

ohjaajana, käsikirjoittajana ja kuvakäsikirjoittajana ja Joe Hisaishi toimi elokuvan musiikin 

säveltäjänä. 

 
Katsoin ja kuuntelin elokuvaa japaninkielisellä puheella ja suomenkielisellä tekstityksellä. 

Tiedostan suomenkielisen tekstityksen mahdollisen vaikutuksen tulkintaan analyysissä. 

Tällöin nojaan elokuvamusiikintutkija Michel Chionin huomioon siitä, että tekstitys, jonka 

tavoitteena on yleensä olla ytimekäs ja helposti lyhyessä ajassa luettava, jää väistämättä 

vajaaksi tyyliltään ja täydellisyydeltään alkuperäiseen dialogiin verrattuna, mikä taas 

vaikuttaa katsoja-kuulijan näkökulmasta kuvasta ja äänistä syntyvään näkemykseen (Chion 

2019, 6). 

 
Naapurini Totoron teemana oleva luonto ja ihmisen luontosuhde tulee esille eri elokuvallisten 

elementtien, kuten henkilöhahmojen, tarinan, tapahtumaympäristön, tapahtuma-ajan, 

käsikirjoituksen ja musiikin yhteistyönä. Tapahtumapaikkana ja -aikana on kuvitteellinen 

1955–1964 välille sijoittuva kesäinen maalaiskylä Tokiossa, jossa nähdään tuon ajan 

japanilaiselle maaseutuyhteisölle tyypillisiä, muun muassa vuodenaikojen rytmittämiä 

rutiineja (Hara 2020, 19) sekä maalaismaisemaa runsaine peltoineen, metsineen, jokineen ja 

kunnostamattomine puutaloineen. Runsas luontokuvasto tuntuu ikään kuin lävähtävän silmille 

(ja korville) koko elokuvan ajan, mikä tuo jo itsessään elokuvalle luonto- ja 

luontosuhdeteeman. 

 
Toisena keskeisenä tekijänä erityisesti ihmisen luontosuhteen kuvaamisessa on 

päähenkilöiden Mein ja Satsukin sekä metsässä asuvan, ikään kuin luontoa edustavan Totoro- 

olennon tutustuminen ja näihin hahmoihin liittyvät tapahtumat. Näiden kolmen päähenkilön 

kautta ihmisen luontosuhdeteema kytkeytyy keskeisesti myös elokuvan toiseen teemaan eli 

äiti-teemaan, joka on tällöin keskeinen tarkastelunkohde myös luontosuhdeteemaa 
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tarkastellessa. Seuraavaksi esittelen tarkemmin elokuvan keskeiset henkilöt. Samalla valottuu 

elokuvan äiti-teema ja sen merkitys luontosuhdeteeman kannalta. 

 
• Mei on neljävuotias (Hara 2020, 19) vilkas, tunteellinen ja utelias tyttö, ja isästä, 

äidistä ja isosisko Satsukista koostuvan perheen nuorin lapsi. Meistä huokuu 

innokkuus ja leikkisyys perheen saapuessa uuteen kotiinsa maalle luonnon keskelle, 

mutta samalla Mein voi nähdä tuntevan erityisesti päivisin yksinäisyyttä Satsukin 

ollessa koulussa ja löytäessä uusia ystäviä ja isän keskittyessä kotona (oletettavasti 

tutkijan) työhönsä. Samalla Mei ikävöi suuresti sairaalassa pitkäaikaisena potilaana 

olevaa äitiään, jonka kotiinpaluusta ei ole varmuutta. Tämä tulee esiin sekä itkuisina 

pettymyksen tunteenpurkauksina äidin vierailun kotona peruuntuessa että 

innokkuutena ja toiveikkuutena Mein oltua vierailemassa sairaalassa äidin luona. 

Mein kohdalla luonto tuntuu tuovan kaivattua lohtua ja yksinäisyyden lievennystä 

äidin ikävöinniltä, mutta myös iloa ja uteliaisuuden täyttymystä. 

 
• Satsuki on neljäsluokkalainen, eli arviolta 9- tai 10-vuotias (Hara 2020, 19), 

reippaaksi, ikäänsä nähden kypsäksi ja vastuuntuntoiseksi kuvailtava perheen vanhin 

lapsi. Satsukin voi tulkita kokevan tietoista vastuuntuntoa erityisesti äidin poissaolon 

johdosta, sillä ikäiselleen koululaiselle kuuluvien vastuiden lisäksi hän toimii välillä 

kuin äitihahmona Meille: huolehtimalla Mein eväistä (hajamielisen, vaikkakin 

lämpimän isän unohtaessa), olemalla hänen kanssaan kotona ollessaan, joustamalla 

omista menoistaan esimerkiksi Mein ilmaantuessa ikävän iskiessä odottamatta 

koululle, ja hätääntyessään ja tehdessään kaikkensa Mein löytämiseksi tämän ollessa 

muutamaan otteeseen kateissa. Samalla myös Satsukia painaa suuri ikävä ja pelko 

äidin sairaudesta, johon hän kuitenkin pyrkii suhtautumaan kypsän järkevästi, mutta 

joka välillä myös hänellä ilmenee tunteenpurkauksina. Pelon, äidinikävän ja 

vastuuntunnon ristiriidassa Satsukilla voi ajatella olevan rankkaa, ja luonnon voi 

nähdä tuovan lohtua myös Satsukille erityisesti tämän synkimmällä ja yksinäisimmällä 

hetkellä (noin elokuvan kohdassa 50:30). 

 
• Totoro (seuranaan lähes aina kaksi pienikokoisempaa Totoroa, joilla ei kuitenkaan ole 

tarinan kannalta yhtä suurta merkitystä kuin suurimmalla Totorolla) on pääosin 

metsässä liikkuva iso, karvainen, matalaääninen, nallen, kissan ja pöllön yhdistelmää 

muistuttava lempeän mielikuvan antava olento (ks. McCarthy 2002, 121; Hara 2020, 
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17), jonka ensimmäisenä löytää Mei (n. 32:00) elokuvassa keskeiseksi muodostuvan 

kamferipuun alla sijaitsevasta maanalaisesta luolasta. Elokuva ei kerro kuka tai mikä 

Totoro on, vaan se jää katsojan itse tulkittavaksi. Kuten totesin jo aiemmin, Miyazaki 

on itse kutsunut Totoroja ”luonnon hengiksi”, (McCarthy 2002, 120–121). Elokuvan 

luontosuhdeteeman kannalta tarkasteltuna Totoron voi tulkita olevan Soperin luonto- 

määritelmiä seuraten eräänlainen metafyysinen luonnon edustaja, ikään kuin luonnon 

puolestapuhuja. Totoro tuntuu hallitsevan erilaisia luonnonilmiöitä, kuten tuulta, 

sadetta ja kasvien itämistä ja kasvua. Erityisesti tuuleen hänellä on erityinen yhteys: 

hänellä on kyky kutsua luokseen Kissabussi, jonka voi tulkita symboloivan tuulta 

ottaen huomioon, että Kissabussin liikkuessa ja lentäessä kuullaan voimakasta tuulen 

huminaa ja jopa Kissabussin naukumisen voi kuulla muistuttavan viimaa. Tästä 

seuraten Totoron ollessa lentävän Kissabussin kyydissä (n. 1:00:00), hänellä voi 

tulkita olevan kyky lentää tuulen mukana. Tämän lisäksi Totoron oma mylväisy 

lennon aikana muistuttaa hurjistuneen tuulen mylväisyä. Totoro myös oleilee 

enimmäkseen metsässä ja hänen yhteytensä kamferipuuhun voi ajatella korostavan 

myös kamferipuun tärkeyttä, jota tuodaan myös muutoin esiin elokuvassa. Lopulta, 

ihmisen näkökulmasta tarkasteltuna Totorossa ilmenee erilaisia luontoon liitettäviä 

ominaisuuksia, kuten vieraanvaraisuus, lohdullisuus ja turvallisuus lasten turvautuessa 

häneen epätoivon hetkinä, mysteerisyys ja mahtavuus Totoron vaikuttaessa 

luonnonvoimiin ja ilmaantuessa paikalle mitä ihmeellisimmillä tavoilla, ja toisaalta 

myös pelottavuus Totoron tuntemattomuuden ja arvaamattomuuden johdosta. 

 
Tarkasteltaessa Totoron elokuvassa ilmentämää luontosuhdeteemaa Välimäen 

ekofilosofisen Heidegger-sovelluksen kannalta (Välimäki 2015, 203), Mein ja 

Satsukin voi nähdä toimivan kahden maailman – kahden olemisenymmärryksen – 

välittäjähahmoina, sillä ainoastaan Mei ja Satsuki, toisin kuin esimerkiksi heidän 

vanhempansa, ovat kykeneväiset näkemään Totoron. Jos Totoroa voi pitää luonnon 

edustajana, niin tässä yhteydessä Totoron näkeminen edustaa luontosuhteen 

uudenlaista löytämistä ja olemisenymmärryksen muuttumista ja syventymistä 

suhteessa luontoon. 

 
Erityisesti edellä mainittujen tekijöiden, luontokuvaston runsauden ja elokuvan hahmoihin 

liittyvän juonenkulun kautta Naapurini Totoro toimii vahvan ekokriittisenä (ja äänimaailman 

kannalta: ekomusikologisena) teoksena. Elokuvan ekokriittistä sanomaa kuvaa mielestäni 
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osuvasti Helen McCarthyn tulkinta: ”[Elokuvan] nimi kertoo, että ihmiset ja luonto ovat 

naapureita; meidän pitäisi pyrkiä olemaan hyviä tai meidän välinen suhde hajoaa”. Tällaisen 

ekokriittisen sanoman välittymis- ja välittämistapaa Naapurini Totorossa voisi kuvata 

enimmäkseen kehottavaksi, tulkinnanvaraiseksi, esitiedostavaksi ja jopa lempeäksi: se 

kehottaa huomaamaan luonnon ihmeellisyyden ja tärkeyden ja sen miltä hyvä luontosuhde 

voisi näyttää. Naapurini Totorossa ekokriittisyys sen sijaan ei näyttäydy ympäristökriisien 

aggressiivisena esilletuomisena tai syyllistävinä, vaikkakin myös tosina, väittäminä ihmisen 

aikaansaamasta luontotuhosta, kuten voi taas sanoa Miyazakin elokuvasta Prinsessa 

Mononoke (1997), jossa ”viholliset” pyrkivät hakkaamaan metsän tehtaan tieltä välittämättä 

metsän eliöistä. (Ks. myös Heise 2014, 302.) McCarthyn (McCarthy 2002, 119–120) mukaan 

Miyazakin ajatuksena Naapurini Totorossa olikin tehdä ”lämmin” elokuva, jota ei luonnehtisi 

konfliktit ja kamppailu. Naapurini Totorossa suorin kritiikki ihmisen luontoa tuhoavasta 

toiminnasta annetaan kohdassa, jossa perheen isä sanoo lapsille ääneen ”ennen vanhaan puut 

ja ihmiset olivat ystäviä keskenään”, minkä voi lukea kritiikiksi runsaasta metsien hakkuusta 

ja muuttuneesta luontosuhteesta tai, pohjimmiltaan, olemisenymmärryksestä. Tällöin elokuva 

pyrkii edistämään ajattelun muutosta ennemmin kuin tarjoamaan väittämiä ja rinnastuu siten 

Välimäen sovellukseen Heideggerin ekofilosofiasta Terrence Malickin elokuvan luennassa. 

 
2.4 Ekologinen lähiluku 

 
 
Tutkielman metodologisena lähestymistapana sovellan musiikintutkija John Richardsonin 

määritelmän mukaista ekologisen lähiluvun menetelmää, jota hän esittelee artikkelissaan 

”Lähiluku ja kehystäminen ekokriittisessä musiikintutkimuksessa. Esimerkkeinä Psy ja Sigur 

Rós” (2019) sekä artikkelissaan ”Musiikin ekologinen lähiluku digitaalisessa kulttuurissa: 

Pohdintoja musiikin kokemuspohjaisen kulttuurianalyysin lähtökohdista” (2017). Esittelen 

seuraavaksi Richardsonin ekologisen lähiluvun periaatteita sekä sitä mitä se tarkoittaa 

käytännössä. 

 
2.4.1 Ekologisen lähiluvun periaatteita 

 
 
Richardsonin mukaan ekologinen lähiluku viittaa kulttuuriseen luennan ja tulkinnan tapaan, 

jossa painotetaan tutkimuskohteiden herättämiä kokemuksia enemmän kuin perinteisessä 

tekstuaalisten aineistojen yksityiskohtaiseen analyysiin perustuvassa lähiluvussa. Tässä 

”ekologinen” viittaa tietoisuuteen tutkittavan ilmiön viitekehyksestä, jonka usein osaltaan 
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mahdollistaa poikkitieteellisyys (Richardson 2017, 3). ”Luenta” taas korostaa analyysin 

tekijän välittävää roolia tutkimuksessa sen sijaan, että analyysintekijän nähtäisiin löytävän 

teoksesta siinä valmiina olevia merkityksiä. Tällöin otetaan huomioon tutkimuskohteen 

monitulkintaisuus ja kokemuksellisuuden muuttuvuus. Toisaalta Richarsonin mukaan 

ekologiset lähestymistavat ovat yleensä ennemmin kirjoitusta kuin luentaa, sillä tutkijan on 

käytettävä kieltä välittääkseen analyysissa kohtaamansa asiat. (Richardson 2019, 195–199.) 

Ekologisen lähiluvun menetelmää on käytetty viime vuosikymmeninä musiikkitieteen eri osa- 

alueilla, kuten elokuvamusiikintutkimuksessa (Richardson 2017, 6–7). 

 
Richardsonin mukaan ekologinen lähiluku on perinteisiä lähiluvun menetelmiä 

”läheisempää”. Muihin käsitteellisesti rajatumpiin ja staattisempiin lähestymistapoihin 

verrattuna ekologinen tutkimus on aina avointa uusille, tarkentuville ja laajeneville 

tulkinnallisille viitekehyksille. Tällöin tutkimuksen kokemuksellisen luonteen toteutumiseen 

on paremmat lähtökohdat. Toiseksi ekologinen lähiluku ei näe taideteoksia tai 

tutkimuskohteita itseriittoisina tai merkityksiltään läpinäkyvinä eikä nojaa oletuksiin taiteen 

lajien ja aistipiirien välisistä olemuksellisista eroista. Tällöin tutkimuksella on paremmat 

lähtökohdat ottaa huomioon kaikki tutkimuskohteen aistimelliset, materiaaliset, keholliset ja 

multimodaaliset, aistien väliset rajat ylittävät muodot. (Richardson 2019, 195.) 

 
Lähilukua on kritisoitu muun muassa ajattelutavaltaan vanhanaikaiseksi ja toisaalta sen 

metodologiaa on kritisoitu epämääräiseksi, essentialisoivaksi, intuitiiviseksi ja teorialtaan 

riittämättömäksi verrattuna esimerkiksi empiirisesti oletetun objektiivisiin tai 

järjestelmällisiin lähestymistapoihin. Richardson mukaan lähiluvun oletetut heikkoudet 

voidaan kuitenkin nähdä myös vahvuutena, jos nähdään lähiluvun kyky tarttua 

kokemuksellisiin yksityiskohtiin ja kohteen lukemattomiin tapoihin olla kytköksissä 

monimutkaisiin kulttuurisiin järjestelmiin. (Richardson 2017, 4–5.) 

 
Lähilukua pidetään toisinaan synonyymina (lähi)analyysille, mutta Richardson erottaa 

menetelminä analyysin ja luennan toisistaan, sillä ”luenta” viittaa ei-kirjaimellisessa 

merkityksessä aina tulkintaan. Analyysi taas on lähilukua vain silloin, kun siinä haastetaan, tai 

vähintään tunnistetaan ja nostetaan esiin sen omat ontologiset ja epistemologiset oletukset. 

Lähiluku eroaa formalistisemmista analyysin muodoista muun muassa vieläkin suuremmalla 

valikoivuudellaan ja merkityksiä tuottaviin yksityiskohtiin keskittymisellään, sekä nykyisessä 

humanistisessa tutkimuksessa yhdistelevyydellään ja avoimuudellaan. Toisaalta 
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tutkimuksessa voi olla vuoroin vallalla lähiluvun ja analyysin menetelmiä. (Richardson 2017, 

7–8.) 

 
Olennaista luennassa, eli näin ollen lähiluvussa, on kuvailu sekä luennan kriittisyys. 

Richardsonin mukaan kriittisessä luennassa keskeisen huomion kohteena ei ole niinkään 

yksittäinen analyysintekijä, vaan riittävän kuvailun pohjalta syntyvät argumentit ja 

kulttuuristen olosuhteiden huomioiminen laajemman yleistettävyyden vuoksi. Richardsonin 

mukaan lähilukua voi pitää myös kulttuurianalyysin muotona, ja hän nojaa tässä 

näkemyksessä muun muassa Mieke Baliin, jonka mukaan analyysi tutkii kulttuurisesti 

merkittäviä kysymyksiä ja pohtii sitä miten tutkimuksen kohde osallistuu kulttuuriseen 

debattiin. (Richardson 2017, 8–9.) 

 
Tähän tutkielmaan sovellettaessa lähiluvun kannalta keskeisinä kulttuurisina olosuhteina voi 

nähdä ympäristökriisien täyteisen todellisuuden ja ihmisen riistävän luontosuhteen 

tiedostamisen. 

 
2.4.2 Ekologinen lähiluku käytännössä 

 
 
Käytännön tasolla lähiluku on Richardsonin mukaan enemmän käytäntö kuin metodi, ja 

lähilukua voi yhdistää myös muihin metodologisiin välineisiin (Richardson 2017, 25). 

Esimerkiksi tässä tutkielmassa yhdistän ekologista lähilukua elokuvamusiikin teoreettisiin 

työkaluihin. Lähiluku on myös harvoin systemaattista, sillä muutoin se ei pystyisi 

myötäilemään tarkasti tutkittavaa kohdetta, mutta tutkimuksessa voidaan myös nojata 

aiempiin systemaattisempiin menetelmiin. Lähilukuun sisältyy myös lähes aina oletuksia 

intersubjektiivisuudesta. Myös filosofinen aspekti on lähes aina mukana lähiluennassa ja 

muodostaa pohjan kriittisen reflektion tasolle. (Richardson 2017, 26.) Tässä tutkielmassa 

filosofisena elementtinä toimii muun muassa Välimäen sovellus Heideggerin ekofilosofiasta. 

 
Lähiluvussa olennaista on myös kuvailun tyyli, jossa olennaista on kyky välittää 

kokemuksellisuuden hienoja sävyjä. Tällöin kuvailun tulisi olla sävyltään vivahteikasta, 

käsitteiltään tarkkaa ja sanallisesti valaisevaa tehtävän vaatimalla tavalla. 

 
Merkityksen tuottavien elementtien etsinnässä ja tulkinnassa lähiluvussa keskitytään usein 

pieniin yksityiskohtiin, sillä teoksen mikä tahansa vaihe tai yksityiskohta voi avata jotakin 
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olennaista teoksen luonteesta tai sen kulttuurisista, myös unohdetuista tai implisiittisistä, 

merkityksestä. Toisaalta yksityiskohtien rinnalla lähiluvussa tärkeitä ovat myös 

kokonaisvaltaiset tunnekokemukset. Tällöin lähiluku toimii usealla merkitystasolla, ja kuten 

on aiemmin sanottu, viittaussuhteiltaan tarkentuen ja laajentuen. (Richardson 2017, 26–28.) 

Tutkimusta ohjaa myös siinä asetetut näkökulman painotukset (Richardson 2017, 28), kuten 

esimerkiksi tässä tutkielmassa merkitysten etsiminen luontosuhteen näkökulmasta. 

 
Lähilukua tehdessä on aiheellista pohtia kuka muu voisi mahdollisesti kuulla kohteena olevan 

teoksen samalla tavalla ja kuulla siitä samoja merkityksiä kuin analyysintekijä. Vaikka 

kokemuksellisuuden voi nähdä lähiluvun vahvuutena, on aiheellista tiedostaa oman 

kulttuurisen taustan vaikutus ja mahdolliset intersubjektiiviset oletukset omassa 

kokemuksessa. Richardsonin mukaan lähilukeminen kohdistuu yleensä nykyaikaan tai 

lähihistoriaan. (Richardson 2017, 28–29.) 

 
Richardsonin mukaan lähiluvussa on välttämätöntä, että löytää jonkinlaisen yhteyden omaan 

tutkimuskohteeseensa antaen sen muokata omaa subjektiivisuutta siinä missä analyysintekijä 

heijastaa tutkimuskohteeseen omia oletuksiaan siitä. (Richardson 2017, 29.) 

 
Toisin kuin Richardsonilla, tässä tutkielmassa ekologinen lähiluku sisältää ekokriittisiä 

tavoitteita, sillä tarkoitus on pohtia elokuvan äänien ja musiikin kautta ihmisen luontosuhdetta 

nykyaikana. Tässä tutkielmassa ekologisen lähiluvun menetelmän soveltaminen näkyy 

erityisesti ensinnäkin siinä, että keskityn analyysissa merkitystä tuottavien elementtien 

tulkinnassa sekä elokuvan äänellisiin yksityiskohtiin että elokuvasta äänen näkökulmasta 

syntyvään kokonaisvaltaiseen tunnekokemukseen, jolloin lähiluku toimii analyysissa usealla 

merkitystasolla. Toiseksi lähiluvun menetelmä näkyy myös elokuvan musiikista syntyvän 

kokemuksellisuuden painottumisessa ja sen yhdistämisessä teoreettisiin työkaluihin. 

Lähiluvun ohella ammennan muun muassa Välimäen ekomusikologisesta ja ekofilosofisesta 

elokuvamusiikin tutkimuksesta. 

 
 

2.5 Välimäen sovellus Martin Heideggerin ekofilosofiasta 
 
 
Ammennan tutkielmassa Susanna Välimäen ekomusikologisesta ja ekofilosofisesta 

elokuvamusiikin tutkimuksesta hänen teoksessaan Muutoksen musiikki: Pervoja ja ekologisia 
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utopioita audiovisuaalisessa kulttuurissa (2015). Nojaan teoksen kahteen elokuvamusiikin 

analyyttiseen tutkimukseen. Ensimmäisessä hän on tutkinut musiikin merkitystä ihmisen 

luontosuhteen näkökulmasta Terrence Malickin elokuvassa Uusi Maailma, jossa hän nojaa 

Heideggerin ekofilosofiaan ja ekofilosofiseen kuunteluun (Välimäki 2015, 197–198). 

Toisessa hän on tutkinut elokuvamusiikkia ihmisen luontosuhteen ja kuoleman sekä niiden 

yhteyden näkökulmasta Malickin elokuvassa Elämän puu, jossa hän myös ammentaa 

Heideggerin filosofiasta (Välimäki 2015, 157–195). Tutkimuksissaan hän muun muassa 

pohtii elokuvia ”ekofilosofisena hankkeena, joka herättää audiovisuaalisin keinoin 

todellisuutta, olemassaoloa ja hyvää elämää koskevia kysymyksiä” (Välimäki 2015, 12). 

 
Välimäen tulkintaa ohjaa ekomusikologia, ja hän ammentaa erityisesti syväekologiasta ja 

heideggerilaisesta ekofilosofiasta. Syväekologiassa korostetaan organismien kokonaisvaltaista 

riippuvuutta toisistaan. Välimäen mukaan tämän ekologisen yhteenkuuluvuuden 

ymmärtäminen vaatii sen kokemista omassa itsessä, omassa kehossa ja olemisessa. 

Syväekologian mukaan tämä yhteenkuuluvuuden kokemus taas johtaa kykyyn kokea 

myötätuntoa ja samastumista kaikkea olevaa kohtaan, mikä toimii ekokeskeisen 

maailmankuvan psykologisena kivijalkana. (Välimäki 2015, 26.) 

 
Välimäen tutkimuksellisena lähtökohtana on, että taiteen synnyttämällä kokemuksella on 

kyky vaikuttaa ihmisen ajatteluun, muokata ihmisen maailman hahmottamisen tapaa ja siten 

toimia muutoksen radikaalina lähteenä. Hän esittää, että tällainen taide ei pyri niinkään 

väitteisiin tai vastauksiin, vaan juurikin ajattelun muutoksiin. Välimäki esittää, että yksilön 

ympäristöön liittyvä identiteetti muokkautuu kehollisessa, affektiivisessa, esikäsitteellisessä ja 

asubjektiivisessa maailmassa-olemisen kokemuksessa. Äänellä ja musiikilla taas on, 

kehollisuudessaan, affektiivisuudessa, esikäsitteellisyydessään, samastamiskyvyssään ja 

luokitteluja pakenevuudessaan, kyky synnyttää näitä kokemuksia. (Välimäki 2015, 8–29.) 

Seuraavaksi esittelen lyhyesti Välimäen tutkimuksessa esiintyviä, ekofilosofiasta nousevia, 

käsitteitä. 

 
Välimäen tutkimuksen ekomusikologisesta näkökulmasta nousee esiin utopian käsite. 

Tutkimuksessaan Välimäki viittaa utopialla, ei yleisen käsityksen mukaisesti etupäässä 

tulevaisuuteen, vaan nykyhetken kulttuuriin ja sen sortavien ja lamaannuttavien järjestelmien 

kritiikkiin. Hänen mukaansa utopialla voi nähdä tällöin tarkoitettavan 
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ihmisen tai yhteisön kokemuksellisuudessa välähtävää älyllistä ja 
esikäsitteellistä voimaa, joka purkaa valtakulttuurin hallitsevia ja säännötteleviä 
ajatusjärjestelmiä. Tällaiset tuokiot, joissa kriittinen ajattelu yhdistyy 
kumouksellisuuden hurmokseen, koetaan ohimenevinä hetkinä ja tiloina 
nykypäivässä; utopia kuuluu pikemminkin jokapäiväiseen elämäämme kuin 
tulevaisuuteen. (Välimäki 2015, 13.) 

 
Välimäen mukaan utopia on myös vastaanoton tapa, jolla valtakulttuurin säännöttelevä 

ajatusrata kyseenalaistetaan ja katkaistaan ja joka avaa toisenlaisen elämänkokonaisuuden 

mallintamisen mahdollisuuden ja näyttää vaihtoehtoisia maailmassa olemisen muotoja. Nämä 

koetaan usein ”affektiivisesti latautuneena ajattelun hurmoksena”. Utopia on toisaalta myös 

tutkimuksentapa ja -menetelmä ja ekoutopioiden tutkiminen on ”kriittisen toivon muoto”. 

Utopia syntyy käsitteellisestä ja kokemuksellisesta valtakulttuurin purkamisesta ei-vielä- 

tietoisen mielessä: se on siis esikäsitteellistä, affektiivista, kehollista ja asubjektiivista. 

Elokuvien tarkastelussa Välimäkeä kiinnostaa musiikin kyky synnyttää ekologisia utopioita. 

(Välimäki 2015, 14-15.) 

 
Toinen Välimäen tutkimuksesta nouseva käsite on Heideggerin filosofiaan juontava 

olemisenymmärrys, joka tarkoittaa kulttuurin ja ihmisen suhdetta olemiseen ja maailmaan 

kokonaisuutena. Käsite viittaa siihen, miten käsittää maailman (todellisuuden) ja elämän 

jäsentyvän kaikkein perustavimmalla tasolla. Olemisenymmärrys siis määrittää olemista ja 

suhdetta olevaan. Välimäen mukaan Heidegger puhuu olemisenymmärryksestä myös 

ajattelun puitteena, joka siis tarkoittaa 

 
perustavaa olemassaolon jäsentymisen tapaa, olemisenymmärrystä, 
pohjimmaista metafysiikkaa, jonka käsitteellisen ristikon läpi maailma 
hahmottuu maailmaksi ja joka siten määrää ihmisen suhteen maailmaan 
kokonaisuutena: sen miten maailma näyttäytyy ja ymmärretään. Se on 
olemassaolon ajattelullinen perusta, joka määrää ihmisen suhteen paitsi 
maailmaan kokonaisuutena, myös luontoon, omaan itseensä, muihin ihmisiin ja 
kieleen. Juuri puite tekee maailmasta maailman. Voidaan puhua myös 
yksinkertaisesti maailmankuvasta. (Välimäki 2015, 200-201.) 

 
Välimäki puhuu myös heideggerilaisittain puutteenalaisesta ajasta, puutteenalaisen ajan 

runoilijasta ja runollisesta kielestä. Ensimmäisellä hän viittaa teknologisen ajattelun 

valtaamaan (nyky)aikaan: puutteenalaisena aikana kielen olemista vaaliva tehtävä on 

unohtunut ja kieltä hallitsee runollisen kielen sijaan välineellinen, olevaa esineellistävä 

(objektivoiva) ja väitelauseisiin tukeutuva kieli. Välimäen mukaan runollisella kielellä, 
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runoudella ja runoilijalla ei tarkoiteta runoutta tai taidetta sinänsä vaan tietynlaista kielen 

muotoa, jonka avulla ”olemisen kysyminen kielessä tapahtuu”. Runollinen kieli ”kiinnittää 

huomion tapaan, jolla jokin olevainen tehdään kielessä ilmeneväksi ja joka siten välittää 

suhdettamme olemiseen antaessaan olevan tulla läsnä olevaksi”. Tämän se tekee ”murtamalla 

välineellisen representaation luomat esteet olevasta itsestään esiin siintyvillä intuitiivisilla ja 

esikäsitteellisillä, mielteitä esiin manaavilla kuvilla”. Välimäen mukaan puutteenalaisen ajan 

runoilija virvoittaa unohtunutta olemista ja ihmisen suhdetta olevaan, muistuttaen samalla 

ihmisen ihmisyydestä, yhteydestä muuhun olevaan sekä olemassaolon rajallisuudesta, 

kuolevaisuudesta. Tällöin, elokuvan kontekstissa, filosofiasta voi tulla runoutta tai elokuvaa ja 

elokuvasta runollista filosofiaa. (Välimäki 2015, 207.) 

 
Tutkielmassani ammennan erityisesti Välimäen tutkimuksessaan esittämistä (maailmassa) 

olemiseen liittyvistä näkökulmista, kuten olemisenymmärryksen käsitteestä. Välimäen 

käsitteet ja kokonaisuudessaan hänen ekofilosofisesti painottunut Malickin elokuvien luenta 

toimii tutkielmassani myös ajattelua ekofilosofisesti suuntaavana ja painottavana voimana: 

Naapurini Totoron luenta tapahtuu ekokriittisten lasien läpi, johon yhdistyy Välimäen 

sovelluksesta ammentava filosofinen ajattelu. Välimäen analyysit ja huomiot Malickin 

elokuvissa Elämän puu ja Uusi maailma toimivat myös konkreettisina vertailukohtina 

Naapurini Totoron analyysissa: Malickin edellä mainituista elokuvista (Välimäen analyysista 

ammentaessa) ja Naapurini Totorosta voi nähdä löytyvän, erityisesti äänellisiä, ekokriittisiksi 

ja ekofilosofisiksi tulkittavissa olevia yhtymäkohtia. 

 
 

2.6 Elokuvamusiikin teoriaa ja käsitteistöä 
 
 
Esittelen tässä luvussa elokuvamusiikin teoriaa ja sen käsitteistöä Michel Chionin, Kathryn 

Kalinakin ja Claudia Gorbmanin näkemysten pohjalta. Nojaan analyysissa länsimaisiin 

elokuvamusiikin konventioihin ja -teorioihin ja tarkastelen musiikkia länsimaisesta 

näkökulmasta muun muassa seuraavista syistä: ensinnäkin länsimailla on ollut suuri vaikutus 

elokuvamusiikkiin sen syntyajoista lähtien (Kalinak 2010, 10). Toiseksi Naapurini Totoron 

musiikin säveltäjä Joe Hisaishin musiikki on saanut vaikutteita länsimaista (Lehtonen 2019, 

398–403), jolloin musiikkia on myös säveltäjän näkökulmasta mielekästä tarkastella 

länsimaisesta näkökulmasta. Kolmanneksi, oma kulttuurinen positioni analyysintekijänä on 

länsimainen, jolloin länsimainen tarkastelunäkökulma sujuvoittaa analysointia. Tiedostan 
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kuitenkin länsimaisen elokuvamusiikki-käsityksen olevan vain yksi maailman eri kulttuurien 

elokuvamusiikki-käsityksistä ja tiedostan myös Hisaishin japanilaisen kulttuurin taustan 

mahdollisen vaikutuksen hänen musiikkiinsa Naapurini Totorossa. 

 
2.6.1 Äänen ja kuvan suhde 

 
 
Pohdittaessa mitä elokuvamusiikki tekee, voi todeta elokuvamusiikilla olevan monenlaisia 

funktioita. Kalinakin (2010, 1) mukaan elokuvamusiikilla voidaan muun muassa tehdä 

seuraavia asioita: määrittää yksityiskohtaisesti elokuvan tapahtumapaikkaa ja -aikaa, luoda ja 

muokata tunnelmaa, kiinnittää katsojan huomio ruudun sisä- tai ulkopuolisiin yksityiskohtiin 

auttaen siten selventämään juonen ja kerronnan etenemistä, vahvistaa tai ennakoida kerronnan 

etenemistä ja vaikuttaa katsojan tapaan reagoida siihen, selventää hahmojen motiiveja ja 

kertoa heidän ajatuksistaan, vaikuttaa tunteiden luomiseen sekä hahmojen että yleisön 

kannalta sekä yhdistää muutoin epäyhtenäisiltä vaikuttavia kuvasarjoja ja rytmittää niiden 

avautumista. Samalla elokuvamusiikki saa katsojan eläytymään ja imeytymään elokuvaan 

saaden unohtamaan elokuvan teknologisen perustan ja rakenteen kaksiulotteisena 

kuvasarjana. 

 
Kalinak painottaa elokuvamusiikin funktioiden toimivuudessa merkityksen synnyttäjinä 

tärkeyttä tarkastella elokuvamusiikkia sekä musiikillisena että elokuvallisena käytäntönä. 

Elokuvamusiikkia siis tarkastellaan aina elokuvallisessa viitekehyksessä ja tällöin se on aina 

jonkinlainen hybridi puhtaan musiikillisia ja toisaalta elokuvaan liittyviä elementtejä. 

(Kalinak 2010, 9.) Gorbmanin esityksessä taas elokuvamusiikkia voi tarkastella puhtaan 

musiikillisten ja elokuvallisten piirteiden lisäksi myös kolmannesta lähtökohdasta, eli 

musiikin kulttuuristen piirteiden kannalta. (Gorbman 1987, 13.) Myös Chion painottaa 

historian ja kontekstin merkitystä elokuvamusiikin efektien toimivuudessa, sillä niiden 

toimivuus riippuu katsojan tietoudesta aikansa elokuvallisista konventioista sekä myös 

ympäröivästä maailmasta. (Chion 2019, 21.) 

 
Gorbmanin (1987, 15) ja Kalinakin (2010, 19) mukaan elokuvan musiikin ja kuvan sekä 

musiikin ja narratiivin suhdetta kuvaa molemminpuolinen osallisuus (mutual implication), 

joka käsitteenä ymmärtää merkitysten elokuvassa syntyvän musiikin ja kuvan 

yhteisvaikutuksella. Elokuvan kuultava ja nähtävä informaatio ovat siis keskinäisessä 

riippuvuussuhteessa elokuvakokemuksessa; kuva vaikuttaa kokemukseen äänestä ja 
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musiikista, ja musiikki ja äänet vaikuttavat kokemukseen kuvasta. Musiikki muun muassa 

toimii samastajana ja sitoo katsojan elokuvan fiktiiviseen maailmaan vaikuttaen elokuvasta 

syntyvään todellisuuden illuusioon katsojassa. Äänet ja musiikki nähdään myös keskeisessä 

osassa erityisesti elokuvan tapahtumista syntyvässä tunnekokemuksessa. (Kalinak 1992, 29– 

33.) Molemminpuolista osallisuutta voi tarkastella myös Chionin (2019, 4) esittelemän 

audiovisuaalisen illuusion (audiovisual illusion), tai audiovisuaalisen sopimuksen 

(audiovisual contract), käsitteen kannalta, joka viittaa kuvan ja äänen suhteesta syntyvään 

elokuvan todellisuuden illuusioon. Tämä illuusio taas perustuu Chionin (2019, 4-5) 

esittelemään lisäarvon (engl. added value) käsitteeseen, joka tarkoittaa äänen tuomaa 

ilmaisullista ja informatiivista arvoa, joka antaa vaikutelman, että tämä ilmaisu tai tieto 

syntyy itse kuvasta ja sisältyy jo valmiiksi itse kuvaan; se siis synnyttää (ilmeisen 

virheellisen) vaikutelman äänen tarpeettomuudesta ja siitä että ääni ainoastaan toistaa kuvassa 

näkyvän merkityksen, vaikka ääni on elokuvassa olennainen merkityksen synnyttäjä joko 

yksin tai yhdessä kuvan kanssa. Chionin (2019, 19) mukaan lisäarvo toimii vastavuoroisesti, 

eli ääni vaikuttaa havaintoon kuvasta, mutta myös kuva vaikuttaa havaintoon äänestä, mikä 

rinnastuu edellä esitettyyn Kalinakin käsitykseen äänen ja kuvan suhteesta. Chionin (2019, 

117) mukaan lisäarvon vaikutuksesta katsoja kokee tietoisesti nimenomaan näkevänsä 

elokuvan, vaikka todellisuudessa kyse on kuulemis-näkemisestä (engl. hearing-seeing). 

Lisäarvo näyttäytyy erityisesti ääni-kuva -synkronismissa, eli synkreesissä (engl. synchresis), 

jossa luodaan välitön yhteys nähdyn ja kuullun välille (Chion 2019, 5). 

 
Chionin esityksen mukaan elokuvaan tuo lisäarvoa eri äänelliset elementit, kuten puhe ja 

musiikki, mutta myös teksti (tekstitys). Chionin mukaan elokuvataiteessa ääni on lähes aina 

vokosentrinen (engl. vococentric) eli puhekeskeinen, jolloin ihmisen ääntä korostetaan 

elokuvassa muiden äänien, kuten musiikin, ylitse, ja katsojan huomio myös kiinnittyy 

automaattisesti ihmisen ääneen. Chionin mukaan huomio on yleensä erityisesti puheessa, 

toisin kuin ihmisen muissa äänissä kuten huudoissa ja huokauksissa, jolloin vokosentrisyys on 

usein ennemminkin verbosentrisyyttä (engl. verbocentrism). Chion huomauttaa, että myös 

elokuvan muut äänet ovat tärkeitä, mutta ne kuullaan usein vähemmän tietoisella tasolla 

verrattuna puheeseen ja tekstiin. Lisäarvon toiminta puheen ja tekstin merkityksessä ilmenee 

siten, kuinka puhe tai tekstitys kiinnittää katsojan huomion kuvassa siihen mistä puhutaan. 

Puhe ja teksti siis ohjaavat ja kehystävät sen mitä katsoja kuvassa näkee, vaikka katsojalle 

tämä vaikutus on usein tiedostamaton. (Chion 2019, 5–7.) 
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2.6.2 Käsitteet: diegeettinen/ei-diegeettinen, paralleeli/kontrapunkti, 

empaattinen/epäempaattinen 

 
Puhuttaessa äänen ja musiikin käytöstä suhteessa kuvaruutuun ääni jaetaan tavallisesti 

diegeettiseksi (engl. diegetic) eli tarinamaailmaan kuuluvaksi, ja ei-diegeettiseksi (engl. 

nondiegetic) eli tarinamaailmaan kuulumattomaksi ääneksi (Gorbman 1987, 22; Chion 73- 

74). Ei-diegeettinen ääni on ääntä, jonka oletettu lähde on sekä kuvaruudun ulkopuolella, 

mutta ei myöskään kuulu tarinamaailmaan. Tällaista ääntä on esimerkiksi taustaselostus, 

ulkopuolinen kertoja ja musiikillinen kommentointi ja alleviivaus. Erityisesti ei-diegeettisellä 

musiikilla on vapaa suhde kuvan tapahtumien tilaan ja aikaan verrattuna elokuvan muihin 

ääniin ja visuaalisiin elementteihin, joiden on seurattava diegeesin aikaa ja tilaa, jolloin 

musiikki voi muun muassa seurata hahmoa ei-diegeettisesti ilman, että se häiritsisi diegeesin 

eheyttä. Diegeettinen ääni taas voi olla joko kuvaruudun ulkopuolista (äänilähde ei näy joko 

väliaikaisesti tai koskaan kuvassa, mutta kuuluu tarinamaailmaan) tai kuvaruudun sisäpuolista 

(äänilähde näkyy kuvassa ja kuuluu tarinamaailmaan) ääntä. Diegeettistä ääntä voi olla 

esimerkiksi tarinamaailmassa olevasta radiosta kuuluva musiikki, kuvaruudun ulkopuoliseen 

mutta tarinamaailmaan kuuluvaan muusikkoon viittaava musiikki tai hahmon kuulokkeista 

kuuluva musiikki. (Chion 2019, 73-80.) 

 
Gorbman (1987, 14-15) esittää elokuvamusiikin tutkimuksen alkuaikoina syntyneet käsitteet 

parallelismi, eli kuvan toimintaa tai tunnetta muistuttava musiikki, ja kontrapunkti, eli kuvan 

toiminnan tai tunteen kanssa ristiriidassa oleva musiikki. Gorbmanin mukaan tämä käsitys 

elokuvamusiikin funktiosta on primitiivinen ja asettaa kuvan autonomiseen asemaan 

merkityksenluojana suhteessa musiikkiin, sillä siinä viitataan kuvalla ja musiikilla olevan eri 

merkitykset, vaikka todellisuudessa musiikki, kuten kuva, tekee jotain ja saa osaltaan aikaan 

efektin. Myös Kalinak (2010, 16-18; 1992, 26) pitää elokuvamusiikin jaottelua paralleeliin ja 

kontrapunktiin riittämättömänä ja musiikin roolia ja monipuolisia funktioita elokuvassa 

vähättelevänä, sillä musiikilla on monia eri tapoja synnyttää merkityksiä elokuvan muiden 

osatekijöiden, kuten näyttelyn, dialogin, editoinnin ja äänen, kanssa. 

 
Chion esittää musiikilla olevan elokuvassa kaksi eri tapaa synnyttää tietty tunnetila suhteessa 

kuvassa näkyvään tapahtumaan (ja nämä käsitteet rinnastuvat osittain edellä esitettyihin 

paralleelin ja kontrapunktin käsitteisiin); musiikki voi toimia joko empaattisesti (engl. 

emphatetic) tai epäempaattisesti (engl. anemphatetic) suhteessa kuvassa näkyvään 
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tapahtumaan tai tunnetilaan. Empaattinen musiikki osallistuu ja myötäilee kuvassa näkyvän 

tapahtuman tunnetilaa muun muassa rytmillä ja sävyllä, jolloin musiikki yleensä ilmentää eri 

tunnetiloihin liittyviä musiikin kulttuurisia koodeja. Epäempaattinen musiikki taas ilmentää, 

joskus silmiinpistävästi, välinpitämättömyyttä kuvan tapahtumaa kohtaan. Kuvan ja musiikin 

ristiriita ei kuitenkaan vähennä kohtauksesta syntyvää tunnetta, vaan ennemminkin voimistaa 

sitä, sillä kuulija-katsoja kokee elokuvan tapahtumissa ja tunnetiloissa voimakkaan ristiriidan. 

Epäempaattinen efekti voi syntyä myös muilla äänillä kuin musiikilla, kuten jonkin 

dramaattisen tapahtuman, kuten henkilön kuoleman, jälkeisellä triviaalilla ääniefektillä, 

esimerkiksi suihkun lorinan jatkumisella kuin mitään ei olisi tapahtunut. (Chion 2019, 8–9.) 

 
2.6.3 Musiikilliset konventiot ja johtoaihe elokuvassa 

 
 
Musiikki resonoi, määrittää ja tuottaa tunteita katsojan ja näytön välillä. Kerronnallisilla 

elokuvilla on useita keinoja kuvata tunteita käytettäessä esimerkiksi eri elokuvallisia 

elementtejä, kuten lähikuvaa ja äänenvoimakkuuden lisäämistä vuoropuhelussa. Musiikkia 

voi kuitenkin pitää elokuvan elementeistä luotettavimpana tunteiden kuvaajana tehdessään 

ikään kuin kuuluvan määritelmän elokuvan esittämästä tunteesta. Tässä elokuvamusiikki 

hyödyntää musiikillisia konventioita ja siinä musiikin osatekijöitä, kuten tonaliteettia ja 

melodiaa, harmoniaa, rytmiä, tempoa, dynamiikkaa, instrumentaatiota, muotoa ja sointia. 

Tunteita resonoimalla elokuvamusiikki synnyttää katsojassa samastumista ja sitä kautta sitoo 

katsojan elokuvaan. (Kalinak 2010, 10–20.) 

 
Eri sävellajit synnyttävät eri tunnelmia: duurisävellajit yhdistetään usein iloisuuteen, 

positiivisuuteen ja valoisuuteen, ja mollisävellajit taas melankolisuuteen ja pahaenteisyyteen. 

(Kalinak 2010, 10–11.) Gorbman (1987, 16–17) liittää mollisävellajiin myös synkkyyden, 

etääntyneisyyden ja pikanttisuuden, ja muistuttaa muiden musiikillisten tekijöiden 

yhteisvaikutuksesta, jolloin duuri- ja mollisävellajeja ei voi jakaa mustavalkoisesti iloisuuden 

ja surullisuuden sävellajeiksi. 

 
Melodia taas voi toimia musiikillisena koukkuna, joka kiinnittää kuulijan huomion. Tunteiden 

ja vaikutelmien syntyyn osallistuu myös harmonia, eli konsonanssin ja dissonanssin vaihtelut: 

dissonanssi, jota kuvataan myös riitasoinniksi, antaa tavallisesti mielikuvaa epäjärjestyksestä 

ja epävakaudesta, kun taas konsonanssia pidetään tavallisesti harmonisesti miellyttävämmän 

kuuloisena ja antaa mielikuvia järjestyksestä ja vakaudesta. Harmonialla voi saada aikaan 
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voimakkaita vaikutuksia ja sitä käytetään usein luomaan ja purkamaan jännitystä. Myös 

rytmisillä poikkeamilla voi olla voimakas vaikutus etenkin sitä taustaa vasten, että 

länsimaisessa tonaalisessa musiikissa rytmiä kuvaa usein säännönmukaisuus ja ennalta 

arvattavuus. (Kalinak 2010, 11–13.) 

 
Eri soittimien soinneilla voidaan saada aikaan erilaisia efektejä ja viitata eri tunnetiloihin. 

Esimerkiksi viulut yhdistetään ilmaisuvoimaisuudessaan usein romantiikkaan ja intohimoon. 

(Kalinak 2010, 13–14.) Gorbman tuo esiin, että muuntelemalla esimerkiksi orkestraatiota, 

rytmiä, artikulaatiota tai soittokohtaa suhteessa kuvaan, voidaan saada aikaan monipuolisesti 

eri efektejä. Esimerkiksi viulun soinnin synnyttämä tunnetila voi vaihdella riippuen 

orkestraatiosta ja soittotavasta: suuri jousiorkesteri antaa mielikuvaa liioittelevuudesta ja 

ylenmääräisestä romantiikasta, kun taas sooloviulun sointia kuvaa paatoksellinen tunteisiin 

vetoavuus ja esimerkiksi hellyys tai surumielisyys, ja humoristisuutta voidaan saada aikaan 

esimerkiksi soittamalla viuluilla col legno, jossa viulua soitetaan jouhien sijaan jousen 

puuosalla. (Gorbman 1987, 17.) Chion (2019, 18-19) taas lisää, että jousitremolon 

kulttuurisesti tunnettu musiikillinen tehokeino on dramaattisuuden, jännityksen ja 

levottomuuden tunteen aikaansaamiseen. 

 
Tehokeinona toimii toisaalta myös vakiintuneiden musiikillisten konventioiden rikkominen, 

jolla voidaan synnyttää mielenkiintoisia ja jopa häiritseviä ja levottomia efektejä. Tällaisina 

tehokeinoina voi toimia esimerkiksi mollisävellajin käyttäminen vauhdikkaissa ja 

jännittävissä kohtauksissa tai duurisävellajin käyttäminen synkissä ja melankolisissa 

kohtauksissa. Myös esimerkiksi soittimien käyttäminen epäkonventionaalisella tavalla voi 

toimia tehokeinona, esimerkiksi romantiikkaan tavallisesti yhdistettyjen jousten käyttäminen 

kauhukohtauksessa. (Kalinak 2010, 16.) Elokuvissa käytetään myös erilaisia yleisesti 

tuntemattomia ääniefektejä, joilla on jollain tavalla samanlainen akustinen identiteetti kuin 

jollakin kulttuurisesti tunnetulla tehokeinolla, synnyttämään sama efekti. Esimerkiksi 

hyönteisten sirityksellä tai eläinten rapinalla metsässä on sama akustinen identiteetti kuin 

tremololla, eli terävä, korkea ja hieman epätasainen värähtely, jolloin niillä voi olla ajan 

dramaattiseen havaitsemiseen sama huomion keskittävä ja aistit herkistävä vaikutus. (Chion 

2019, 18-19.) 

 
Keskeisenä elokuvamusiikin narratiivisena funktiona toimii johtoaihe (saks. leitmotif), joka 

tarkoittaa tunnistettavaa ja toistuvaa musiikillista kuviota, joka yhdistetään johonkin elokuvan 
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henkilöön, tapahtumaan tai muuhun merkitykseen. Johtoaihe voi olla lyhyt musiikillinen 

motiivi tai laajempi teema. Johtoaihe kuullaan yleensä henkilön ilmestyessä ja se voi esiintyä 

myös erilaisina variaatioina ja kerta kerralta kehittyen, ja siten voimistuen ja vahvistaen 

assosiaatioita entisestään: eri variaatioiden tarkoitus on usein kuvastaa henkilön ulkoisten 

olosuhteiden tai sisäisen maailman muutoksia. Johtoaihe voi myös kuvata henkilön alitajuntaa 

tai identiteetin läsnäoloa silloinkin, kun henkilö ei ole itselleen läsnä. (Kalinak 2010, 11–12; 

Chion 2019, 48–51.) Chionin (2019, 48–51) mukaan johtoaihe voi toimia myös symbolisessa 

merkityksessä audiovisuaalisessa virrassa: johtoaihe leimaa ja seuraa hahmoa tai teemaa läpi 

elokuvan ja sen merkitys on ennemmin ilmaisullinen kuin hahmoa tai toimintaa imitoiva. 

 
2.6.4 Ankkurointi ja Mickey Mousing 

 
 
Yksi musiikin keskeisistä keinoista vaikuttaa elokuvan narratiiviin on ankkurointi (engl. 

anchoring), jolla Kalinak (2010, 18) viittaa Roland Barthésin valokuvan otsikointiin 

(otsikointi osoittaa olennaisen asian valokuvasta) liittyvään käsitteeseen ancrage. 

Elokuvamusiikki voi osoittaa, paikantaa, vahvistaa ja modifioida, eli ankkuroida, kuvasta 

yhden elokuvan narratiivin kannalta olennaisen merkityksen kuvan monien mahdollisten 

merkitysten joukosta. Siten ankkurointi on myös musiikin tapa valvoa, yhdessä elokuvan 

muiden narratiivisten osatekijöiden kanssa sitä, miten katsoja hahmottaa narratiivin. Kalinak 

mukailee ankkurointia Gorbmanin sanoin näin: ”musiikki heittää verkon kelluvan visuaalisen 

verkon ympärille”. Myös ankkuroinnin yhteydessä toimii kuvan ja äänen molemminpuolinen 

vuorovaikutussuhde, eli myös kuva voi ikään kuin ankkuroida, täsmentää ja spesifioida 

musiikin ilmaisua ja merkityksiä. (Kalinak 2010, 18–19.) Ankkuroinnin funktio voi olla 

esimerkiksi tunteiden kuvaaminen, josta Kalinak (2010, 20) käyttää esimerkkinä Kaunotar ja 

hirviö -elokuvan tanssikohtausta: siinä rapsodinen (vrt. haltioitunut), musiikki hyödyntää 

intohimon konventioita, kuten viulua, melodisen linjan ylöspäin suuntautuvaa liikerataa 

yhdistettynä duuriin, vakaita harmonioita ja ikivanhasta romanttisesta tarinasta kertovaa 

sanoitusta, ja nämä musiikilliset keinot ankkuroivat kuvan merkityksen rakastumisen teemaan 

ja kehottavat myös katsojaa osallistumaan tähän tunnerekisteriin. 

 
Erityisesti animaatioelokuvissa käytetty tehokeino on Mickey Mousing -tekniikka, jossa 

musiikilliset kulkureitit, kuten nousut, putoamiset ja vuoristoradat, tai toiminnan 

”instrumentaaliset välimerkit”, kuten iskut ja putoukset, seuraavat synkronissa kuvassa 
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näkyvää toimintaa. Mickey Mousing -tekniikka yhdistetään usein parodisuuteen ja 

humoristisuuteen (Chion 2019, 119–120.) 

 
2.6.5 Äänet ja musiikki elokuvan audiovisuaalisessa virrassa 

 
 
Elokuvan äänivirtaa (engl. sonic flow) voi luonnehtia sen perusteella, kuinka sujuvasti, 

huomaamattomasti ja yhteensopivasti eri äänielementit yhdistyvät toisiinsa, tai kuinka 

epäjatkuvaa ja katkoksellista äänivirta on: kokonaiskuva äänivirrasta ei synny editoinnin ja 

miksauksen erillisistä elementeistä, vaan kaikkien äänielementtien kokonaisuudesta. 

Puhuttaessa äänen ja musiikin funktioista elokuvan audiovisuaalisessa virrassa voi äänen ja 

musiikin funktion ajatella olevan ei-narratiivinen: tällöin musiikki ei lisää mitään olennaista 

tarinaan, mutta toimii olennaisena funktiona elokuvassa muulla tavoin. (Chion 2019, 45; 

Kalinak 2010, 21.) 

 
Äänet muun muassa tuovat kuvassa näkyvään tapahtumaan realistisuuden tuntua. Chionin 

mukaan realistisuuden tunnun aikaansaamiseksi nojataan yleensä itse elokuvan kuin myös 

yleisesti kertovan ja esittävän taiteen luomiin koodeihin todellisuudesta, ennemmin kuin itse 

todellisuuteen. Hänen mukaansa oikean elämän sisältämien äänten käyttö kaksiulotteisessa 

audiovisuaalisessa todellisuudessa tuo usein ennemmin oudon ja epärealistisen vaikutelman. 

(Chion 2019, 98-110.) 

 
Elokuvan äänen yhtenä laaja-alaisimpana funktiona audiovisuaalisessa virrassa voi pitää 

yhdistämistä: musiikki voi tuoda elokuvaan yhtenäisyyttä toimien esimerkiksi elokuvan 

kohtien tai kohtausten välisenä siltana ja ajallisten aukkojen yhdistäjänä ja tasoittajana. 

Yhdistäminen voi olla joko ajallista tai tilallista yhdistämistä. Ajallisessa yhdistämisessä ääni 

sitoo visuaaliset katkokset päällekkäisellä äänellä ja tilallisessa yhdistämisessä ääni taas luo 

ilmapiiriä, esimerkiksi linnun laululla tai liikenteen äänillä, jolloin äänen tarkoitus on toimia 

kuvan ja sen tapahtumien tilallisena kehyksenä. (Ks. Kalinak 2010, 21; Chion 2019, 45-47.) 

 
Tilan määrittämisessä äänen avulla keskeistä on jo aiemmin mainitut kuvaruudun 

ulkopuoliset äänet (engl. offscreen sound) eli äänet joiden lähde ei näy kuvassa, mutta jotka 

kuuluvat elokuvan tarinamaailmaan. Kuvaruudun ulkopuolisen äänen muotoja ovat muun 

muassa ympäröivät tai alueäänet (engl. ambiend sound tai territory sound) ja sisäiset äänet 

(engl. internal sound). Ympäröivät ja alueäänet ovat ääniä, jotka ympäröivät kohtauksen sekä 
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määrittävät ja auttavat tunnistamaan sen tilaa. Tällaisia ääniä luonnehtii yleensä laajan alueen 

haltuun ottaminen, läsnäolon jatkuvuus ja samanaikaiset useat ja spesifit paikalliset äänet. 

Ympäröivien äänten äänilähdettä ei ole välttämätöntä esittää visuaalisesti, sillä keskiössä on 

yleensä äänten määrittämä tila, ennemmin kuin äänilähde. Tällaisia ääniä ovat esimerkiksi 

linnunlaulu, puron solina, kahvilan kolina tai ostoskeskuksen hälinä. Yleisesti ottaen, mitä 

kaikuisampi ääni, sitä todennäköisemmin se pyrkii määrittämään tilaa, jossa se kuuluu, ja 

mitä kaiuttomampi, sitä todennäköisemmin se viittaa aineelliseen äänilähteeseensä. (Chion 

2019, 75-78.) Sisäiset äänet taas ovat ääniä, jotka, vaikkakin esiintyvät kuvan tapahtumassa, 

kertovat elokuvassa esiintyvän hahmon fyysisestä tai henkisestä sisäisestä tilasta. Sisäiset 

äänet voi jakaa fysiologisiin ääniin, joita hän kutsuu objektiivisiksi sisäisiksi ääniksi, ja 

mieleen liittyviin ääniin, joita hän kutsuu subjektiivisiksi sisäisiksi tai mentaali-sisäisiksi 

ääniksi. Objektiivisia sisäisiä ääniä ovat esimerkiksi hengityksen äänet, huokaukset ja 

sydämenlyönnit, ja subjektiivisia sisäisiä ääniä ovat esimerkiksi päänsisäiset äänet ja muistot. 

(Chion 2019, 76.) 

 
Yhtenä audiovisuaalisen virran äänellisenä efektinä toimii odotuksen luominen (engl. 

anticipation), joka perustuu siihen että äänet suuntautuvat, osoittavat suuntia ja noudattavat 

muutoksen ja toiston malleja. Nämä mallit taas synnyttävät odotuksen, toivon ja runsauden 

tunnetta, joka odottaa joko täyttymystä tai kumoutumista. Audiovisuaalisessa kohtauksessa 

tunnistetaan joko tietoisesti tai tiedostamattomasti mallien alkuja, kuten äänen voimistumista 

(ital. crescendo) tai nopeutumista (ital. accelerando), jonka jälkeen tunnistetaan, kehittyykö 

malli odotetusti. Yleensä efekti toimii kiinnostusta herättävämmin silloin, kun malli ei kehity 

odotusten mukaisesti, kun taas odotuksen täyttymisellä on kyky liikuttaa. Tyypillisesti 

odotusta luodaan musiikilla, sillä musiikillinen muoto saa kuuntelijan odottamaan ja 

olettamaan kadenssia, ja tämä odotus taas vaikuttaa kuuntelijan havaintoon. (Chion 2019, 54- 

55.) 

 
Yhtenä tehokeinona audiovisuaalisessa virrassa on hiljaisuus. Chionin (2019, 56-57) mukaan 

hiljaisuuden vaikutelma elokuvassa syntyy erityisesti kontrastissa ääneen, ja vaikutelmaan 

vaikuttaa koko konteksti, jossa hiljaisuus on ja syntyy. Hiljaisuus ei ole koskaan neutraali 

tyhjiö, vaan se on negatiivi kuullulle tai kuvitellulle äänelle, eli se on kontrastin tuote. 

Kontrastien synnyttämisen rinnalla yksi tapa ilmaista hiljaisuutta elokuvassa on 

hienovaraisilla, rauhallisuuteen, hiljaisuuteen ja tyyneyteen usein liitetyillä, äänillä. Tällaiset 

äänet eivät herätä huomiota tai edes kuulu, ellei niitä ympäröi hiljaisuus. Yksi esimerkki 
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tällaisesta äänestä on kellon tikitys, jonka tikitysääni voi saada erilaisia merkityksiä tai joka 

voi korostaa jotakin näkökulmaa sen kuuluessa hiljaisuudessa. Gorbman (1987, 18–19) jakaa 

hiljaisuuden elokuvassa diegeettiseen musiikilliseen hiljaisuuteen, ei-diegeettiseen 

hiljaisuuteen ja rakenteelliseen hiljaisuuteen. 
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3. Analyysi 
 

Naapurini Totoro ja sen musiikki, yhdessä runsaan luontokuvaston kanssa, antaa 

monipuolisen ja monia tulkintoja mahdollistavan kuvan luonnosta. Luonnon läsnäolon tuntee 

koko elokuvan ajan, ja luonnosta voi löytää monia merkitysyhteyksiä elokuvan muuhun 

tarinaan. Elokuvasta ja sen musiikista nousee esille luontoon liitettynä ominaisuuksina muun 

muassa ilo, lohdullisuus, rauha, mysteerisyys ja jatkuva läsnäolo. Näiden ominaisuuksien 

välittymistä elokuvan musiikissa tuon esiin seuraavissa alaluvuissa. 

 
3.1 Luonto ja ilo: The Village in May 

 
 
Elokuvan alkaessa näytetään värikkään vehreää maalaismaisemaa riisipellosta, vihreistä 

puista ja kirkkaan sinisestä taivaasta, jossa näkyy muutama valkoinen pilvenhattara (noin 

kohdassa 2:27). Ainoa ääni, joka rikkoo rauhallisen hiljaisuuden on maiseman läpi ajavan 

pienen täyteen pakatun rekan puksuttava ääni. Tämän jälkeen rekasta näytetään lähikuvaa, 

jolloin myös rekan ääni voimistuu kuuluen ikään kuin lähempää, realistisen voimakkaana. 

Rekkaa ajaa perheen isä ja sen kyydissä ovat hymyilevät lapset, Satsuki ja Mei. Isän ja lapsien 

lyhyen sananvaihdon jälkeen näytetään taas vehreää maalaismaisemaa rekasta käsin, lasten 

kuvakulmasta. 

 
Samaan aikaan, kun kuva siirtyy traktorista maisemaan, alkaa kappale Village in May (noin 

kohdassa 3:00): viehkeät, kirkassointiset ja korkeat huilu ja oboe alkavat (pienellä viiveellä) 

soittaa iloisen duurivoittoista melodiaa, joka luo huolettomuuden ja kepeyden tunnelman 

yhdessä aurinkoisen maalaismaiseman kanssa. Musiikki tuntuu ilmaisevan ja mukailevan 

lasten hyvää tuulta ja intoa muutosta maaseudulle. Sama konstailematon ja viihdyttävä 

johdanto-osan sävelkulku toistuu kahdesti eri sävelasteikoissa luoden mielikuvaa 

yksinkertaisen toisteisesta ja muuttumattomasta, mutta huolettomasta ja kepeästä elämästä 

maaseudulla. Musiikkia voi tällöin kuvailla pastoraaliseksi ja musiikin ja kuvan yhteistyö 

muodostaa pastoraalin (maalaisidyllin). Musiikin rinnalla, vähintäänkin yhtä huomion 

vievänä kuin musiikki, rämisee lähietäisyydeltä nähtävä rekka, jonka räminän läpi musiikkia 

on toisinaan jopa vaikea kuulla. 
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Perinteisten elokuvamusiikinteorian käsitteiden kannalta tarkasteltuna tässä musiikki saman 

tien ankkuroi katsojan huomion kiinnittymään kuvan maisemaan ja toimien selkeänä 

etääntymisenä äsken nähdyistä henkilöistä ja heidän sananvaihdostaan. Musiikki vie katsojan 

ikään kuin uuteen näkökulmaan kuvassa kiinnittäessään huomion kuvan maisemaan ja siitä ja 

musiikista syntyvään kokonaisuuteen. (Ks. Kalinak 2010, 18–19.) Puhtaasti musiikillisten 

ominaisuuksien kannalta tarkasteltuna musiikin piirteet ankkuroivat kuvan ilon, innostuksen, 

huolettomuuden ja harmittomuuden tunteisiin ja vakaan turvallisiin ja miellyttäviin 

mielikuviin: pirteä duurimelodia, tavanomaiset rytmit ja ennakoitavat ja mutkattomat 

harmoniat sekä viulun, huilun ja oboen toisiaan täydentävät soinnit, viulun korostaessa 

maalaismaiseman romanttisuutta ja huilun ja oboen tuodessa tunnelmaan viatonta 

huolettomuutta ja kepeyttä (ks. Kalinak 2010, 2–14). Huilun ja oboen voi ajatella myös 

soittimina yhdistyvän luontoon niiden ollessa puupuhaltimina eräänlaisia ”luontosoittimia”. 

Kuvan ja äänen vastavuoroisuuden huomioon ottaen musiikki ja kuva, omilla keinoillaan 

välittää kauneuden ja ilon mielikuvaa, toimivat toisiaan täydentävästi vahvistaen toisistaan 

syntyviä positiivisia mielleyhtymiä (ks. Kalinak 1992, 29 ja Chion 2019, 19): täten musiikin 

ja kuvan voi nähdä toimivan toisiinsa nähden empaattisesti (ks. Chion 2010, 8). 

 
Toisaalta rekan kovan ja rämisevän äänen, joka toisinaan peittoaa musiikin, voi ajatella 

symboloivan teknologiaa ja ihmisen luontoa tuhoavaa toimintaa vastakohtana musiikin ja 

luontomaiseman tuomille mielikuville. Tällöin rekan räminän ja musiikin voi ajatella 

muodostavan kontrastin, jossa äänet sekä niiden symbolisesti edustamat maailmat kilpailevat 

keskenään (ks. Leppert 2015, 219). Toisaalta saman kohdan voi ajatella kuvaavan siirtymää 

kahden maailman välillä (ks. Leppert 2015, 214): rekan räminä yhdessä musiikin ja 

luontomaiseman kanssa kuvaa siirtymää pois teknologisoituneemmasta maailmasta kohti 

puhtaampaa luontoympäristöä, luonnon ääniä ja kohti uudenlaista luontosuhdetta. 

 
Johdannon lopussa, juuri ennen kappaleen A-osaa, Satsuki luulee traktorin edessä pyöräilevän 

henkilön olevan poliisi ja piiloutuu Mein kanssa ilkikurisesti rekan takakontissa. Traktorin 

ajettua pyöräilijän ohitse lyhyen ja kepeän musiikillisen siirtymän saattelemana alkaa A-osa 

samalla, kun Satsuki sanoo iloisena ”ei se ollutkaan poliisi” ja tervehtii äänekkäästi 

pyöräilijää heiluttaen tälle kättään. 

 
A-osassa (noin kohdassa 3:19) johdannon yksinkertaisen huoleton tunnelma jatkuu, mutta 

johdannon pääsoitin huilu ja oboe vaihtuvat osittain romanttis-sointisiin viuluihin, jotka 
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tuntuvat korostavan maalaismaiseman romanttista idylliä. A-osan alussa viulut ja huilu käyvät 

lystikästä vuoropuhelua, niin sanottua ”call-and-response”-melodiaa (Hara 2020, 132), jossa 

ensin romanttiset ja päättäväiset viulut soittavat toistuvaa sävelkulkua ja sitten leikkisä ja 

kirkas huilu vastaa kepeällä lurittelulla. Samaan aikaan musiikin rinnalla jatkuu rekan äänekäs 

puksutus, johon yhtyy myös vastaantulevan pienen bussin renkaiden räminä renkaiden 

osuessa hiekkaan. Musiikki jää toisinaan sekä ajoneuvojen äänten että aiemmin mainitun 

Satsukin tervehdyshuudahduksen alle, jolloin ajoneuvojen ja Satsukin kovat äänet tekevät 

hauskan kontrastin romanttisille viuluille ja kepeälle huilulle. Näin syntyneessä ääniryppäässä 

yhdistyy sekä romanttinen maalaisidyllinen tunnelma että maalaiselämän rosoinen 

äänimaisema. 

 
Rosoisten maalaisäänten voi ajatella toimivan funktioltaan, musiikin vastapainoksi, 

realistisuutta lisäävänä elementtinä. Ne myös luovat illuusiota oikeiden maalaiselämän äänten 

äärellä olemisesta: tällöin äänissä nojataan katsojan tietouteen ympäröivästä maailmasta sekä 

kertovan, esittävän taiteen ja kulttuurin luomiin koodeihin siitä, miltä ajelu maalaiskylän läpi 

hiekkatietä pitkin voisi kuulostaa. (Ks. Chion 2019, 21; 98–110.) Tällöin kaunis musiikki ja 

rosoiset maalaisäänet luovat yhdessä hauskan kontrastin. 

 
Rekka jatkaa puksuttavaa räminäänsä kotoisassa maalaiskylässä ohittaen riisipeltoja ja ajaen 

myös varjoisamman metsätien läpi puiden kaartuessa rekan ylle ja epätasaisemmaksi 

muuttuneen hiekkatien heiluttaessa ronskisti rekkaa ja siihen pakattuja tavaroita. Ennen 

metsätielle pääsyä viulut jäävät taustalle, kun musiikki vaihtuu A-osan toiseen melodiseen 

aiheeseen (noin kohdassa 3:35) vaivattomasti ja nopeudessaan lähes huomaamattoman 

välisoittolurituksen kautta, ja pääsoittimeksi vaihtuu iloinen huilu. 

 
Huilu ja uusi kepeä ja lyhyt, kahdesti toistuva melodia ovat yhdessä ikään kuin 

luontomaisemalle ja sen värikkyydelle omistettu musiikillinen hetki, ikään kuin 

pastoraalikuva, jolloin kuvassa ei tapahdu mitään, mikä veisi huomion pois musiikista ja 

vehreästä taustasta: näytetään rekan kulkemaa suloista metsäpolkua sitä reunustavine puineen, 

joiden välistä aurinko pääsee säteilemään valoaan luoden tielle yhdessä puiden kanssa kauniin 

valon ja varjojen leikin, jonka jälkeen näytetään kokonaiskuvaa vihreästä puiden ja peltojen 

hallitsemasta ja maalaistalon latoineen koristamasta maisemasta, jonka poikki vain perheen 

rekka puksuttaa. 
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Edellä kuvattu kohtaus, oltaessa yhä aivan elokuvan alussa, on katsojalle ikään kuin 

tervetuliaistoivotus luonnon kauneuden keskelle. Se virittää katsojan elokuvan 

luonnonympäristöön – ja siten luontoteemaan. Tälle kohtaukselle varatun oman 

melodiakatkelman voi nähdä toimivan musiikillisena koukkuna, joka kiinnittää kuulijan 

huomion melodiaan ja sen kehystämään kuvaan metsäpolusta (ks. Kalinak 2010, 11). 

 
Tätä maisemahetken kuvallista ja äänellistä sisältöä, kuten puiden välistä säteilevää valoa, voi 

tarkastella myös olemisen ja olevan kuvastona: valoisa ja värikäs luontomaisema sekä iloinen 

ja kepeä musiikki kertovat yhdessä luonnon äärellä olemisen ilosta (ks. Välimäki 2015, 213). 

Kohtausta voi verrata myös Välimäen (2015, 160) Terrence Malickin elokuvan musiikkia 

koskevaan kuvaukseen, jonka mukaan muun muassa ”[…] suloisesti soljuvan musiikin aikana 

näemme […] hurmioitunutta luontokuvaa joesta, vesiputouksesta, taivaasta, puista ja 

ylipäätään luonnosta, joka hohtaa olemassaolon ihmeellisyyttä”. Tässä kuva ja ääni välittävät 

saman tyylistä mielikuvaa ja hurmioituneisuuden tunnetta: luontomaiseman kauneus ja 

puhtaus sekä kepeästi soljuva musiikki synnyttävät ilon tunteen lisäksi ajatusta luonnon ja sen 

äärellä olon ihmeellisyydestä. Tällöin äänen ja kuvan voi myös nähdä toimivan toisiinsa 

nähden empaattisesti (ks. Chion 2019, 8). 

 
Leppertin (2015, 220-222) Days of Heaven -elokuvaa koskevaan analyysiin viitaten, 

maisemalla voi ajatella myös olevan ”erittäin selvä, jos myös määrittelemätön tunneilmaus, 

jolla on ilmeinen, joskin käsittämätön merkitys”, ja toisaalta maisema voi myös ”toimia 

konkreettisena kuvana kokonaisten kosmisten käsitysten, kokonaisten filosofisten 

järjestelmien ruumiillistuksesta”. Soveltaessa tätä Village in May -kappaleen edellä kuvattuun 

musiikilliseen maisemahetkeen, maiseman voi ajatella yhdessä musiikin kanssa ilmaisevan 

iloa ja tuovan tämän tunteen kautta esille luonnon syvällisempää filosofista 

merkityksellisyyttä. 

 
Hilpeämelodinen maisemahetki loppuu, kun isä pysäyttää rekan hiekkatiellä tervehtiäkseen ja 

esittäytyäkseen uusille naapureille, jolloin A-osan päämelodia viuluineen saa taas 

puheenvuoron (noin kohdassa 3:54). A-osan melodiakulkujen vuorottelu tuo edelleen 

mieleen, kuten on jo aiemmin mainittu, rikkaan keskustelun, jossa kepeä ja hilpeä huilu 

vastaa romanttisille viuluille ja toisin päin. Päämelodian jousiorkestraatio on tällä kertaa 

runsaampi sekä kerroksellinen. Tässä musiikin voi nähdä toimivan tunnelmaa muuntelevasti, 

iloisesta ja kepeästä kohti juhlallisempaa tunnelmaa: jousien lisääminen, eli orkestraation 
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muuntelu, muuttaa tunnelman juhlalliseksi (ks. Gorbman 1987, 17). Samaan aikaan isä 

aloittaa lyhyen ja ystävällisen esittäytymisen uusien naapureiden kanssa, kovaa huutaen, sillä 

naapurit ovat työnteossa kauempana riisipellolla. 

 
Isän yhä esittäytyessä naapureille, musiikki vaihtuu vaivihkaa sävellyksen B-osaksi (noin 

kohdassa 4:05); vaivihkaa siksi, että siirtymäkohdassa musiikki jää lähes kokonaan isän 

huudon alle. Siirtymän jälkeen kuva näyttää naapureiden Satsukin ikäistä poikaa Kantaa 

huomaamassa ensi kertaa hymyilevät ja uteliaan näköiset tytöt katselemassa häntä rekan 

takakontista. Kanta ei tervehdi uusia naapureita vaan säikähtää ja rupeaa kiireisesti 

lapioimaan heinää. Sillä hetkellä, kun Kanta huomaa tytöt, alkaa B-osaan siirtymänjälkeinen 

osan päämelodia, josta tulee heti väistämättä mieleen vanhanaikaiset tanssiaiset (ks. myös 

Hara 2020, 132): naisten koristeelliset ja röyhelöiset puvut ja tanssiparit tanssimassa tarkasti 

ajoitettuja ja juhlallisia tansseja helmat ja tukkalaitteet liehuen. Taustalla oleva musiikki, josta 

itsessään tulee mieleen tanssiparien mahdollisesti romanttinen, mutta ujo ensikohtaaminen ja 

moitteettomat tanssiaskeleet, on hauska, ironinen ja jopa hellyttävän vaikutelman antava 

kontrasti Kantan kaikin puolin kömpelölle ensikohtaamiselle tyttöjen kanssa. 

 
Tässä kohtauksessa musiikin voi nähdä synnyttävän romanttista tunnelmaa toimimalla 

empaattisesti kuvan tapahtumiin nähden nojaamalla muun muassa musiikin kulttuurisiin 

koodeihin: romanttinen tanssiaismusiikki korostaa sekä luontokuvan romanttisuutta että 

ihmisiin liittyvien tapahtumien näyttäytymistä romanttisesta näkökulmasta. (Ks. Chion 2019, 

8.) Musiikin kulttuurisina, romanttisiin tanssiaisiin viittaavina koodeina tässä toimii muun 

muassa viulut ja musiikin ylöspäin suuntautuvat liikeradat (ks. Kalinak 2010, 20). 

 
B-osa loppuu isän lähtiessä taas matkaan, ja vaihtuu A-osan päämelodiaan ja juhlallisiin 

jousiin, kun näytetään hölmistyneenä rekan perään katsovaa Kantaa ja loittonevaa rekkaa 

taustanaan suurena ja kauniina aukeava peltomaisema (noin kohdassa 4:17). Musiikin aikana 

kuullaan ja näytetään myös äänekkäästi ja raikkaasti solisevaa puroa. Rekan tullessa 

päämääräänsä, loppuu musiikki hellästi hiljentäen samaan aikaan, kun sen äänellisenä 

vastapainona kuullaan rekan rämisevä pysähdys. 

 
The Village in May on kaiken kaikkiaan hyvänmielen, huolettomuuden ja ilon (pastoraalista) 

musiikkia, ja luontomaiseman ollessa lähes koko ajan huomiota kiinnittävästi esillä kappale 

yhdistää kuvassa nähtävän värikkään ja kauniin luonnon näihin tunteisiin muodostaen 
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pastoraalisen maalaisidyllin mielikuvan. Kappale leikkii romanttisen ja iloisen musiikin sekä 

maalaiselämän ja luontoäänien, kuten puronsolinan ja hiekkatien rohinan, synnyttämillä 

kontrasteilla: toisaalta musiikki kaunistaa ja romantisoi maalaismaisemaa ja -elämää 

entisestään, ja toisaalta korostetaan luonnon äänekästä läsnäoloa todellisine äänineen. 

Luonnon läsnäolo korostuu etenkin, kun kuvassa näytetään äänilähdettä, esimerkiksi puroa, 

samaan aikaan äänen kanssa. Tämä äänien ja kuvan yhdistelmä antaa mielikuvan kauneuden 

täyteisestä ja huolettomasta elämästä maaseudulla koskemattoman luonnon keskellä. 

 
Koko kohtauksessa luontomaisema saa kuvallisesti suuresti huomiota verrattuna esimerkiksi 

ihmisiin ja ihmisääniin. Toisinaan esimerkiksi Satsukin ja isän huudahdukset vievät kuuluvina 

huomion, mutta pääosin nähdään ja kuullaan luontomaisemaa sekä sitä kehystävää musiikkia. 

Tarkasteltaessa tätä elokuvan yleisen vokosentrisyyden, eli ihmisäänikeskeisyyden, ja 

toisaalta verbosentrisyyden, eli ihmisen puhekeskeisyyden, kannalta, ihmisen äänen vähäisen 

kuulumisen kohtauksessa voidaan nähdä toimivan tehokeinona kiinnittämään huomiota eniten 

luontoon sekä musiikin ja luontokuvan kokonaisuuden synnyttämään tunnelmaan. Puhe ja 

teksti eivät tällöin ankkuroi kiinnittämään huomiota ihmisiin, heidän tapahtumiinsa tai puheen 

tekstitykseen. (Ks. Chion 2019, 5–7.) Tämän voi ajatella osaltaan korostavan luonnon äärellä 

olemista ja luonnon näyttäytymistä, esimerkiksi ihmiseen nähden, suurena ja vähintään yhtä 

merkityksellisenä. 

 
3.2 Luonto ja pelko: Evening Wind, tuuli ja Not Afraid 

 
 
Evening Wind ja Not Afraid -kappaleiden aikana luonto näyttäytyy surumielisenä, pelottavan 

mahtavana ja arvaamattoman salaperäisenä, täynnä tuntemattomia voimia. Kappaleet yhdessä 

kohtauksen luontoäänien, etenkin tuulen kanssa tuovat esiin sen, kuinka ihminen voi löytää 

näistä luonnon ominaisuuksista kotoisuuden, pelon voittamisen, läheisyyden ja lämmön 

merkityksiä. Musiikillisesti kappaleet muodostavat saman kohtauksen sisällä vahvan 

kontrastin. Alaluvussa 3.2.2 viittaan ajoittain ”Tuuli-kohtaukseen”, sillä elokuvassa tässä 

kohtaa esiintyvälle luonnollista tuulen ääntä sisältävälle ääniraidalle ei ole löydettävissä 

nimeä elokuvan sound trackista toisin kuin elokuvan musiikillisille kappaleille. 
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3.2.1 Evening Wind 
 
 
Evening Wind -kappaleen (alkaa noin 18:03) aikana isä ja tytöt hyvästelevät ensin naapurin 

mummon, tämän lähtiessä takaisin kotiinsa autettuaan perhettä taloon asettumisessa. 

Mummon lähdön jälkeen näytetään otoksia pimeästä yöstä ulkoa ja sisältä. Ensin näytetään 

talo illan hämärässä taustanaan auringonlaskun värjäämä oranssinpurppurainen taivas, pilvet 

ja tumma metsä. Tämän jälkeen näytetään talon savupiippua, josta tulee hennosti 

kiemurtelevaa savua, taustanaan jo pimentynyt taivas ja pimeässä vain isona tummanvihreän- 

mustana muotona erottuva kamferipuu. Viimeiseksi näytetään talon kotoisassa, 

tummanvärisessä mutta lämpimästi valaistussa, keittiössä hääriviä Satsukia ja isää, isän 

pilkkoessa kasviksia ja Satsukin laittaessa puita kamiinaan. 

 
Näitä otoksia säestää hiljainen, haikea ja kaunis musiikki. Haikeus syntyy ohutsointisesta 

puupuhaltimesta, rytmiltään viivyttelevistä ja pitkistä sävelistä sekä epäröiden ja hitaasti 

korkeammalle asteikossa kurottavasta melodiasta, jossa edetään asteikossa kohti yhä 

korkeampia säveliä mutta palataan aina takaisin matalampiin säveliin. Kappaleen viimeinen 

pitkä ja surumielinen sävel saattaa Satsukia, joka lähtee hakemaan yönpimeältä pihalta puita, 

ja kappale loppuu Satsukin saapuessa polttopuupinon luo. 

 
Tässä Evening Wind -kappaleessa kuullaan ensimmäisen kerran, ja ensimmäinen variaatio, 

Path of The Wind -teemasta, joka toistuu useasti ja eri muunnelmina myöhemmin elokuvan 

aikana. Tässä kohtaa sanottakoon, että myöhemmin elokuvassa kyseisen teeman voi huomata 

kytkeytyvän kamferipuuhun ja sitä kautta Totoro-hahmoon ja näihin liittyviin tapahtumiin. 

Perinteisten elokuvamusiikin teorian käsitteiden kannalta tarkasteltuna Path of the Wind 

toimii johtoaiheena kamferipuulle ja Totorolle (ks. Kalinak 2010, 11–12 ja Chion 2019, 48- 

51). 
 
 
Evening Wind -kappale on siis lyhyt ja haikeamielinen ensimmäinen variaatio Path of The 

Wind -johtoaiheesta. Elokuvamusiikin käsitteiden kannalta tarkasteltuna kappaleen voi nähdä 

ankkuroivan kuvassa näkyvän hämärän illankoiton kuvaston, eli auringonlaskun, pimeän 

metsän, yön pimeässä ääriviivoiltaan erottuvan kamferipuun ja perheen rauhalliset iltatoimet, 

kauneuden ja surumielisyyden tunnelmaan (ks. Kalinak 2010, 18–19). Musiikin voi nähdä 

toimivan täten myös empaattisena suhteessa kuvaan (ks. Chion 2019, 8). Musiikillisten 
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piirteiden kannalta tarkasteltuna surumielisyyden ja haikeuden mielikuvaa voi nähdä 

synnyttävän muun muassa huilun ohut sointi ja viivyttelevä rytmi (ks. Gorbman 1997, 17). 

 
Tarkastellessa kappaletta variaationa johtoaiheesta sen voi nähdä toimivan symbolisessa 

merkityksessä vahvistaen kamferipuuhun liitettävää assosiaatiota tilanteessa, jossa 

kamferipuu näkyy kohtauksessa muutoin vain nopeasti ja epäselvästi yön pimeässä. Tällöin 

kappale toimii ikään kuin viitteellisenä ilmauksena kamferipuun läsnäolosta. Toisaalta, 

variaation surumielisyyden ja rauhallisuuden voi ajatella viittaavan kamferipuun, tai 

ennemminkin Totoron, ulkoiseen tai sisäiseen tilaan, eli rauhoittumiseen yönkoitossa. (Ks. 

Chion 2019, 48-51.) Evening Wind -kappaleen voi nähdä johtoaiheen kehittymisen kannalta 

myös myöhempiä variaatioita alustavana sekä etukäteen myöhempiä assosiaatioita 

voimistavana (ks. Kalinak 2010, 12), sillä tässä variaatio on akustinen sekä huomattavan 

rauhallinen verrattuna esimerkiksi myöhemmin elokuvassa kuultavaan mahtipontiseen ja 

syntetisoituun johto-aihevariaatioon. 

 
3.2.2 Tuuli 

 
 
Satsuki alkaa kasata puuklapeja syliinsä ja sillä välin vaativa tuulen suhina puhaltaa Satsukin 

yli taivuttaen nurmikkoa ja lennättäen lehtiä, viheltäen hiljaa ikään kuin varoittaen tulevasta, 

ja hulmuttaen Satsukin mekkoa ja tukkaa (noin 18:33). Sirorakenteinen Satsuki heilahtaa 

tuulen voimasta ja nousee, katsellen yllättävästä tuulen puuskasta hämmentyneenä metsää 

kohti, jossa tuuli taivuttaa puita tahtonsa mukaan. 

 
Yhtäkkiä tasaisen voimakkaan tuulenhuminan keskeyttää sitä yhä voimakkaampi ja katsojaa 

hätkähdyttävä tuulensuhahdus (noin 18:38), ja samaan aikaan näytetään yönpimeässä 

tummanvihreän-mustana näyttäytyvää nurmikkoa lähietäisyydeltä, lähes maan tasalta. 

Voimakas, jopa vihaisesti viheltävä tuuli tulee ikään kuin hyökäten kohti katsojaa, minkä 

huomaa katsojaa kohti auttamattomasti taipuvasta nurmesta. Kuvakulma ja 

tuulensuhahduksen äkillisyys, voimakkuus ja äänekkyys synnyttävät uhkaavan vaikutelman. 

 
Uhkaava vaikutelma syntyy osaltaan tuulenpuuskan äkillisyydestä ja äänenvoimakkuudesta 

tasaisemman, vaikkakin pahaenteisen tuulenhuminan sekä pienenä ja hämmentyneenä 

odottavan Satsukin taustaa vasten (ks. Chion 2019, 111). Toisaalta, perinteisten 

elokuvamusiikin teorian käsitteiden kannalta tarkasteltuna, tuulen äänessä voi nähdä 
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käytettävän myös Mickey Mousing -tekniikkaa (ks. Chion 2019, 11): äkillinen tuulen puuska 

seuraa ja viistää sen alla yhtä jyrkästi ja nopeasti taipuvan ruohikon liikerataa. 

 
Tämän jälkeen näytetään tuulen voimasta uudestaan rajummin horjahtavaa Satsukia ja tämän 

sylistä ilmaan kohti taivasta lennähtäviä polttopuita. Satsuki jää suu auki hämmästyneenä ja 

hieman pelästyneen näköisenä katsomaan holtittomasti puun latvoja kohti lentäviä 

polttopuita, ja yhä voimakkaan ja vinkuvan tuulen pauhusta taipuvia synkäntummia puita. 

Hän kerää nopeasti syliinsä uudet klapit ja juoksee sisälle. 
 
 
Tässä luonto, ja luonnonäänenä tuuli, näyttäytyy erityisen aktiivisessa roolissa verrattuna 

elokuvassa muulloin, yleensä taustaääninä, kuultaviin luonnonääniin: tuuli täyttää sekä koko 

kuvaruudun visuaalisen että äänitilan. Tuulen voi nähdä, arvaamattomuudessaan ja jopa 

suuttuneelta vaikuttavassa pauhussaan, saavan tietoisen ja tuntevan toimijuuden, jonka 

vaihtelevista mielenliikkeistä saa olla peloissaan. Elokuvamusiikin teorian käsitteiden 

kannalta tarkasteltuna tässä tuulen voi nähdä toimivan vastakohtana passiivisena kuvaruudun 

ulkopuolisina alue- ja ympäristön ääninä toimiville luonnonäänille (ks. Chion 2019, 111): 

verrattaessa Tuuli-kohtauksessa tuulen funktiota elokuvan yleisempään tapaan käyttää 

luonnonääniä alueääninä, tuulen merkitys korostuu. Tällöin Tuuli-kohtaus antaa myös 

yksinkertaiselle maallikkokäsityksessä (ks. Shirane 2012, xiv) näyttäytyvälle luonnolle 

keskeisen ja aktiivisen roolin. 

 
Tuuleen liitetään yleisesti monia merkityksiä niin luonnon kuin elokuvallisuuden 

kontekstissa. Tuuleen yhdistyy muun muassa kauneus sen asioille antaman liikkeen kautta. 

Tuuli nähdään myös eräänlaisena elämän ja kuoleman henkivoimana ja sään tuojana, johon 

liittyy ihmisen kannalta myös käytännöllisiä vuodenaikoihin liittyviä epävarmuustekijöitä; 

”mitä tuuli tuo tullessaan?” Tuuleen yhdistyy epävarmuuden, muutoksen, 

hallitsemattomuuden ja voiman mielikuvia. Tuulen puhallusta on kuvattu myös 

”rasittamattoman luonnon akustiseksi kuvaukseksi”. (Ks. Leppert 2015, 219–224.) 

Soveltaessa Leppertin esittelemiä tuulen merkityksiä Naapurini Totoron Tuuli-kohtaukseen, 

jossa yhdistyy elementteinä voimakas tuuli sekä surumielisyyden ja arvaamattomuuden 

tunnelmat, voi kohtauksen nähdä synnyttävän viitteellisiä merkityksiä elokuvan luonto- 

(elämä) sekä äititeemaan (kuoleman pelko), jolloin tuulen voi nähdä tässäkin eräänlaisena 

elämän ja kuoleman henkivoimana. 
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Tuuli ei myöskään tunnu olevan Naapurini Totoron juonen kannalta erityisen oleellinen, 

jolloin tuulella voi ajatella olevan narratiivin ulkopuolisia merkityksiä ja sen merkityksen voi 

ajatella olevan nimenomaan luonnon esille tuominen. Tuuli jopa ikään kuin pysäyttää 

narratiivin (ks. Leppert 2015, 226–227.): se pakottaa kuuntelemaan tuulen melua ja sitä mitä 

erilaisuuksia siitä voi kuulla. Tuulen, ja siten luonnon, läsnäolo ja mahti näkyy siinä mitä tuuli 

tekee, vaikka tuuli itse on näkymätön (ks. Leppert 2015, 227): Satsuki on täysin tuulen 

armoilla tuulen puuskan yllättäessä ja lennättäessä polttopuut hänen sylistään. Tässä tuuli 

vertautuu Leppertin lainaukseen (2015, 227): ”tuuli, luonnon sijaisnäyttelijänä, on voima joka 

liikuttaa kaikkea, erityisesti ihmiskohteita”. 

 
Samalla sekunnilla kuvan vaihtuessa tuulenpauhussa taipuvista puista punaiseen, kodikkaan 

kellertävävaloiseen kattolamppuun, kuva hiljenee tehden niin ikään maksimaalisen kontrastin 

ulkona riehuvan tuulen ja sisällä vallitsevan kodikkaan hiljaisuuden välillä (noin kohdassa 

19:15). Myös lampun, eli valon, näkeminen heti yön pimeyden jälkeen tuntuu korostavan tätä 

tunnelmien eroa. Hiljaisuudesta voi kuitenkin heti erottaa vaimeana ja seinien hiljentämänä 

ulkoa kuuluvan tuulen vihellyksen ja vanhan talon natinan. 

 
Lyhyen hiljaisuuden jälkeen näytetään tuulen rämisyttävän ikkunaa ja ikkunasta sisälle 

syntyvän vedon heiluttamaa pyykkinarua vaatteineen ikkunan edessä, jonka jälkeen näytetään 

isää ja lapsia kylpemässä valoisanhämyisessä kylpyhuoneessa. Isä näyttää rentoutuneelta 

ammeessa ja lapset taas kuuntelevat ulkoa kuuluvaa tuulta huolestuneina. Mei sanoo: ”talo on 

niin vanha, että se hajoaa kohta”, johon isä vastaa nauraen: ”se olisi harmi, kun ollaan vasta 

muutettukin”. Yhtäkkiä kuuluu äänekäs rämähdys, kun tuuli yhä voimistuttuaan osuu talon 

peltikattoon, jolloin kylpyhuoneessa olijat hätkähtävät. Ulkona ämpäri kaatuu ja nousee 

ilmaan tuulen voimasta ja talon suuret ikkunat rämisevät liitoksissaan. Tämän jälkeen syntyy 

taas nopeasti täyshiljaisuus kertoen tuulen laantumisesta ja nähdään talon hiljainen 

eteisnurkkaus sateenvarjoineen ja kenkineen, olohuone kellertävine kattolamppuineen ja 

vanhanaikaisine esineineen, kuten teepannuineen ja kaappikelloineen. Hiljaisuuden rikkoo 

ainoastaan seinäkellon heilurin vaimea, mutta rytmikäs tikitys ja ulkoa kuuluvan pöllön 

huhuilu, jotka korostavat erottuvuudellaan hiljaisuutta entisestään. 

 
Elokuvamusiikin teorian käsitteiden kannalta tarkasteltuna kohtauksen hiljaisuus rakentuu sitä 

ympäröivää taustaa vasten, muun muassa kontrastissa kohtauksessa ajoittain kuuluvia ääniä 

vasten, jolloin kohtauksella voi nähdä olevan oma uniikki hiljaisuutensa (ks. Chion 2019, 56). 
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Kyseisen kohtauksen hiljaisuus on hiljaisuutta ympäröivän luonnon, tuulen huminan ja pöllön 

huhuilun sekä koti-kuvaston, seinäkellon tikityksen ja talon natinan muodostavaa taustaa 

vasten. Kohtauksen hiljaisuus tuntuu niin ikään korostavan sekä luonnon huomiota herättävää 

ja moninaista äänekkyyttä että myös luonnon äänekkyyden mahdollistamaa kotoisan 

huomiota herättävää hiljaisuutta, jonka kotoisuus tulee esiin nimenomaan sitä ympäröivän 

luonnon mahtavan melun kontrastissa. 

 
Erityisesti edellä mainitun seinäkellon erottuvan ja kuuluvan tikityksen voi nähdä toimivan 

funktioltaan tyyneyden ja rauhallisuuden tunnelmaa kuvaavana äänenä sekä synonyymina 

hiljaisuudelle (ks. Chion 2019, 56–57): sen rytmikäs ja hiljaisuuden keskellä tarkasti erottuva 

tikitys korostaa hiljaisuutta ja staattisuutta eli liikkumattomuutta (ks. Chion 2019, 10), jota 

kuva vastavuoroisesti korostaa samaan aikaan vaihtuvilla liikkumattomilla kuvilla staattisista 

kodin elementeistä. 

 
Isä, Mei ja Satsuki kuuntelevat hiljaa ja silmät pyöreinä ulkoa kuuluvia ääniä. Kylpyhuoneen 

lattialla istuva Satsuki hätkähtää pöllön huhuilua ja kiipeää nopeasti isän ja Mein joukkoon 

kylpyammeeseen. Yhtäkkiä isä rikkoo odottavan hiljaisuuden rämähtämällä äänekkääseen 

nauruun pelästyttäen tytöt. Isä sanoo: ”Nauretaan. Se pelottaa kummajaiset pois”, jolloin 

Satsuki rupeaa myös nauramaan ja Mei huutaa päättäväisenä isän ja Satsukin naurun yli: ”ei 

minua pelota. No kun ei pelota!”. 

 
3.2.3 Not Afraid 

 
 
Reaktiona Mein urhoolliseen väittämään Satsuki ja isä villiintyvät riehumaan 

kylpyammeessa: Satsuki kutittaa Meitä, molemmat nauravat, ja isä ottaa pelottavan hirviön 

roolin karjumalla kovaäänisesti, iskemällä nyrkeillään rintaansa ja loiskimalla vettä niin, että 

se lentää yli äyräiden. Perheen leikkisän riehunnan alkaessa alkaa myös Not Afraid (noin 

kohdassa 20:16), jonka alussa viulut soittavat sivaltavia iskuja muistuttavia ääniä (vrt. 

Psychon suihkukohtaus) ja lyömäsoittimen rummutuksen kumean kuuloisesta soinnista tulee 

mieleen vieraus ja nopeat juoksuaskeleet. Sivaltavien viulujen sointi voisi tehdä uhkaavan 

vaikutelman, mutta vaikutelman rikkoo samaan aikaan vielä äänekkäämmin kuuluva isän ja 

lapsien nauru, jolloin sivaltavien viulujen ja remakan naurun luoma kokonaisuus synnyttää 

jopa hullun, häiriintyneen ja kontrolloimattoman vaikutelman. 
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Tarkasteltaessa kohtauksen musiikkia musiikillisten konventioiden käytön elokuvassa 

kannalta viulujen voi nähdä toimivan epäkonventionaalisella tavalla, minkä taas voi nähdä 

toimivan tehokeinona häiritsevän ja levottoman efektin synnyttämiseksi (ks. Kalinak 2010, 

16): sivaltavia viuluja voi verrata Psycho-elokuvan karmaisevan suihkukohtauksen viuluihin. 

Elokuvamusiikin teorian käsitteiden kannalta tarkasteltuna viulujen voi nähdä tässä toimivan 

epäempaattisesti eli ristiriitaisesti suhteessa kuvaan: pelottavien sivaltavien viulujen ja 

riehakkaan naurun ristiriita synnyttää toisaalta häiriintynyttä vaikutelmaa ja toisaalta 

voimistaa kohtauksen kokonaisvaltaisesti riehakasta tunnelmaa. (Ks. Chion 2019, 8–9.) 

 
Musiikki vaihtuu äkkiä Villakoirien (McCarthy 2002, 124: vanhoissa taloissa asustavat ja 

ihmisiä välttelevät pienet, mustat, harmittomat ja herkästi murskattavissa olevat oliot, joita 

naapurin mummo kutsuu elokuvassa myös Matkustaviksi nokipalloiksi) teemaan (noin 

kohdassa 20:30), kuva liukuu pois kylpyammeesta ja perheestä kohti kylpyhuoneen seinää, 

jonka raoista nähdään mustapalleroiden tunkeutuvat sisään, kulkevat seinänkarmia pitkin, ja 

toisesta raosta takaisin ulkoilmaan. Musiikissa kuullaan rytmisesti tasaisin väliajoin 

lapsekkaita ja korkeaksi miellettäviä, ikään kuin taaperoikäisen lapsen mitään 

tarkoittamattomalta ääntelyltä kuulostavia, äännähtelyjä, jotka kuulostavat sanovan ”tata”. 

Musiikissa kuuluu myös tasaisin väliajoin vieterimäinen elektroninen ääni ja marakassi, jotka 

tuovat teemaan rytmin. 

 
Musiikki vaihtuu The Path of the Wind -kappaleen pääteemaan (noin kohdassa 20:37), eli 

kamferipuun johtoaiheeseen hieman ennen kuvan siirtymistä ulos näyttämään 

mustapalleroiden lentoa tummansiniharmaan tähtitaivaan läpi kohti kamferipuuta. Luonto on 

nyt rauhoittunut, tuulen pauhu on hiljentynyt ja valkoiset pilvet liikkuvat hitaasti. Tämän 

jälkeen kuvassa näkyy iso kamferipuu alhaalta talosta ja poispäin katsojasta katsottuna, ja 

Mustapallerot lentävät puuta kohti. Taianomaisen The Path of the Wind -teeman jatkuessa 

näytetään sisällä lattialla vieretysten rauhallisesti nukkuvia isää, Satsukia ja Meitä, jonka 

jälkeen musiikki ja kohtaus loppuu. Kamferipuun johtoaiheeseen, ja sitä kautta 

kamferipuuhun ja Totoroon, yhdistyy kohtauksessa rauhan ominaisuus: riehuvan ja pelottavan 

tuulen jälkeen luonto rauhoittuu ja on taas ystävä. 

 
Kylpyhuoneessa raikuu samaan aikaan lasten nauru, isän karjunta, veden loiske, ja osittain 

näiden äänien alle jäävä uhkaavasointinen musiikki. Sivaltavat viulut ja nopeatempoinen 

rummutus toisivat uhkaavan tunnelman, ellei kohtaus ja sen äänet kertoisi muutoin toista. 
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Uhkaavan musiikin jäädessä perheen iloisen naurun ja isän pelottavaa hirviötä humoristisesti 

esittävän karjunnan alle, vähenee myös musiikin uhkaava vaikutelma. Toisaalta isän hirviön 

esittäminen ja kommentti ”nauretaan. Se pelottaa kummajaiset pois” viittaa yön pimeydessä 

lymyäviin kummajaisiin ja vieraisiin otuksiin, joihin myös musiikki viittaa. Ääniryppäässä 

yhdistyy toisaalta iloisen ja kotoisan perheillan äänet, jossa lapset turvautuvat isään ja 

toisiinsa ulkona pauhaavan tuulen, ja isän mainitsemien ”kummajaisten”, pelottaessa heitä, ja 

toisaalta uhkaavasointinen musiikki, joka viittaa näihin kummajaisiin ja ulkona tuleen 

pauhussa olevaan ulkopuoliseen. 

 
Kohtauksessa luonto näyttäytyy arvaamattomana ja voimakkaana, jonka kautta ihminen voi 

löytää läheisyyden kokemuksia läheistensä kanssa ja pelon voittamisen kokemuksia 

suojautuessaan sitä vastaan. Evening Wind -kappaleen haikeus asettaa kohtauksen tunnelman 

ja kuvaa surumielistä luontoa. Tätä seuraava tuuli arvaamattomine käänteineen kuvaa 

voimakasta ja pelottavaa luontoa. Not Afraid taas purkaa tätä pelottavuuden vaikutelmaa 

kuvaten luontoa lapsekkaana ja taianomaisena. Kokonaisuudessaan luonnon voi nähdä 

kohtauksessa ikään kuin mielenmuutoksissaan arvaamattomana lapsena, jolloin luonto 

näyttäytyy jopa ihmisen kaltaisena. 

 
3.3 Luonto ja lohtu: Totoro 

 
 
Mei tömähtää pitkän pudotuksen jälkeen Totoron pesään, syvään onkaloon metsän 

siimeksessä suuren kamferipuun juurella. Toinnuttuaan pudotuksen aiheuttamasta 

pökertyneisyydestä, hän alkaa katsella ympärilleen. Mein ympärillä avautuu valoisa, 

kasvillisuuden monissa eri vihreän sävyissä esiintyvä avara näkymä. Mein katsoessa ylös, 

nähdään onkalon seinämät, joita peittää vihreä kasvillisuus, puun juuret, ja kukat. Eri väriset 

perhoset lentelevät Mein ympärillä, ja kaikessa vihreydessään ja valoisuudessaan luonto 

tuntuu näyttäytyvän kauneimmillaan. Hiljaisuuden keskellä alkaa Totoro-teema. 

 
Musiikki alkaa niin hiljaa, että on aluksi lähes huomaamaton (noin 32:00). Kuuluu vaimeaa ja 

kaikuvaa pitkää ”aa”-ääntä muistuttava ääni, joka on jatkuvaa syntetisoitua lauluääntä (Hara 

2020, 63), mutta sointi kuulostaa siltä kuin joku laulaisi kirkossa, temppelissä tai jossain 

muussa avarassa ja kaikuvassa suuressa tilassa. Mei on hämmentynyt ja hiljaa katsellessaan 

ympärilleen uudessa paikassa. Yleensä äänekkään Mein hiljaisuus sekä musiikin kaikuisuus 

antaa mielikuvan hiljentävästä ja kunnioitusta herättävästä ympäristöstä. 
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Musiikin epämelodisuus ja satunnaisuus ja kirkkomainen kaikuisa sointi laulussa, joka 

kuulostaa epämääräiseltä naisen laulamalta vokaliisilta, tuntuvat viittaavan johonkin 

mysteeriseen ja ihmeelliseen. Epäjatkuvuus, epämelodisuus, kaiku ja hiljaiset kohdat 

synnyttävät myös meditatiivisia mielikuvia ja muistuttavat ambient-musiikkia. 

 
Äänimaailmasta voi nähdä löytyvän yhteyksiä Välimäen (2015, 159) kuvauksen perusteella 

Terrence Malickin Elämän puu -elokuvan äänimaailmaan ja siitä syntyviin mielikuviin. 

Välimäen mukaan, Elämän puuta koskevan analyysinsa kannalta tarkasteltuna, edellä 

kuvattujen musiikillisten piirteiden voi tulkita viittaavan johonkin mysteeriseen: 

”kirkkolaulumaisuus luo tunteen ajattomuudesta – jostakin joka on aina ollut” ja ”[…] suuri 

kaiku tuottavat avaran tilan vaikutelman” ja ”musiikki häivyttää näköpiiristä kaiken 

maallisen, ohimenevän, ja luo olemassaoloon ikuisuuden tarkastelukulman. Se tuo eteemme 

elämän ja olemassaolon mysteerin”. 

 
Kohtauksen musiikin voi nähdä välittävän meditatiivista tunnetta: musiikki, joka sisältää 

pysähdyksiä, toistoja ja hiljaisuuksia, voi välittää meditatiivista tunnetta, synkkien asioiden 

herättelyä ja ennustusta (ks. Chion 2019, 51). Totoro-teemassa musiikista ei kuitenkaan välity 

synkkiä vaan ennemminkin mysteerisiä ja kysymyksiä herättäviä asioita. Tässä kohdassa 

musiikki toimii keskeisenä tunnelman luojana myös sen takia, että ilman musiikkia kohtaus 

olisi pääpiirteiltään lapsekas ja sarjakuvamainen. 

 
Edelleen, analyysissaan Elämän puusta Välimäki (2015, 161) kuvailee läheisen kuolemaan 

liittyvän trauman kohtaamisen tapahtuvan ”pysähdyksenä ja hiljaisuutena, äänettömyytenä ja 

olemattomuutena” ja tulkitsee hiljaisuuden muun muassa kysyvän: ”Miksi tällaista tapahtuu? 

Miten tällaisessa maailmassa jaksaa olla olemassa?” Totoro-teemaan liittyvässä kohtauksessa 

hiljaisuus ei niinkään käsittele traumaa (ellei kohtausta pohdi Mein, äidin sairauteen liittyvän, 

trauman kannalta). Sen sijaan mysteerisen hiljaisuuden voi ajatella kysyvän ”missä ollaan” 

saaden siten huomaamaan kohtauksessa näyttäytyvän luonnon ihmeellisen kauneuden: 

hiljaisuus kysyy ja painottaa siten sen kuuntelua. 

 
Edelleen Välimäen (2015, 164) Elämän puuta koskevaan analyysiin verraten, jossa hän kuvaa 

musiikin luovan ”… voimaperäisesti ekofilosofisia viestejä kaiken olevan yhteen 

kuulumisesta ja alkuperäisen luontoyhteyden virvoittamisen tärkeydestä ihmisen elämässä, 
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erityisesti eksistentiaalisen kipuilun keskellä.” Tässä kohtauksessa ja sen kehystämässä 

mysteerisessä ja johonkin vieraaseen viittaavassa äänimaailmassa voi tulkita tapahtuvan 

tällainen luontoyhteyden virvoittuminen Mein kautta, joka ei niinkään kärsi eksistentiaalisesta 

kipuilusta, mutta käy läpi kriisiä sairaalassa olevan äidin johdosta: Mei löytää Totoron 

yksinäisenä hetkenä isän ja Satsukin ollessa kiireisiä. Totoron löytymistä voi pitää 

vertauskuvana Mein luontoyhteyden virvoittamiseen tai löytymiseen, jonka laukaisijana 

toimii myös maalle luontoympäristöön muuttaminen. Isä ja aluksi myöskään Satsuki eivät näe 

Totoroa, jonka voi tulkita siten, että heidän luontoyhteys ei ole vielä avautunut. (Esim. 

Totoron pesä kadonnut ja isä ei näe puussa soittavia Totoroja ja lapsia.) Elokuva siis kuvaa 

muun muassa sitä, miten kriisi voi herättää ihmisen löytämään oman luontoyhteyden ja mikä 

merkitys luonnolla voi olla ihmiselle tällaisina hetkinä. 

 
Musiikki lakkaa (noin kohdassa 32:12), kun Mei saapuu ison harmaan karvakasan luo, joka 

paljastuu hieman myöhemmin kohtauksen aikana isoimmaksi Totoroksi. Mei silittää ja tökkii 

karvakasaa, jolloin kuuluu hauskoja ponnahtelevia ja liioittelevia ”tökkimisääniä”. Totoro 

reagoi kosketukseen liikehtimällä, josta kuuluu taas äänekkäitä ”humahdus-ääniä”, jolloin 

liikkuvasta karvakasasta innostunut Mei nauraa lapsekkaan estottomasti pomppien samalla 

innostuksesta. Äkkiä Totoro heilahtaa selälleen Mein pitäessä kiinni hänen hännästään, jolloin 

Mei heilahtaa, riemusta hihkuen, hännän mukana päätyen Totoron vatsalle. 

 
Edellä kuvatut lapsekkaat ja riemukkaat äänet rikkovat musiikin tuoman kirkkomaisen, ja 

ikään kuin pyhän läsnäolon, tunnelman. Kohtauksen tunnelma muuttuu lapsekkaaksi ja 

hellyttäväksi. Tässä toimii tehokeinona Mickey Mousing -tekniikka: korostunut ja 

sarjakuvatyylinen jäljittelevyys häivyttää mysteerisyyttä ja lisää lapsekkuutta ja 

humoristisuutta (ks. Chion 2019, 116). Sarjakuvamaisen ääni-kuva -synkreesin käytön voi 

nähdä, Chionin (2019, 59) ilmausta lainaten, ”antavan audiovisuaaliselle virralle sen 

ilmauksen”: ilman ponnahtelevia ja liioittelevia tökkimis- ja humahdusääniä kohtauksen 

tunnelmaan ei syntyisi samanlaista lapsekasta sävyä. Myös Mein välitön innostus ja 

ujostelemattomuus Totoroa kohtaan, sen sijaan että Mei tuntisi pelkoa, välittää mielikuvaa 

Totoron vaarattomuudesta ja luotettavuudesta. Mein luottamuksen ja sarjakuvamaisen 

äänimaailman taustaa vasten tuntematon olio Totoro näyttäytyy vaarattomana ja lapsen 

näkökulmasta luotettavana. Mieltäessä Totoron osaksi luontoa tai sen ilmentäjäksi, voidaan 

ajatella edellä mainittujen havaintojen kuvaavan itse luonnon uhkaamattomuutta ja 

lapsiystävällisyyttä. 
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Mei siirtyy lähemmäs melkein kiinni Totoron kasvoja ja rapsuttaa tätä nenästä, mikä saa 

Totoron aivastamaan, minkä voimasta taas Mei lentää Totoron jalkopäähän. Mei kiipeää 

sinnikkäästi takaisin Totoron vatsalle ja jatkaa tähän tutustumista kysyen kuka hän on. 

Uniltaan herätetty Totoro vastaa Meille haukotuksella, josta lähtee jopa pelottavan äänekäs ja 

hirviömäinen karjahdus, paljastaen pelottavan suureksi venyvän suun ja suuren 

hammasrivistön, ja hulmuttaen Mein tukkaa. Pelottavuus kuitenkin kumoutuu, kun Mei vastaa 

tähän karjumalla itse koko äänikapasiteetillaan. Tällöin uneliaan Totoron silmät avautuvat 

ammolleen hämmästyksestä, ikään kuin hän vasta kiinnittäisi Meihin huomiota. Totoro 

haukottelee uudestaan ja ääntelee uneliaasti, johon Mei ikään kuin vastaa ”eli nimesi on 

Totoro”. Mei asettuu huokaisten makuulle Totoron vatsan päälle ja toistaa vielä ”Totoro” 

ikään kuin päätökseksi asialle. Katsojalle jää tulkinnanvaraiseksi se, mistä Mei päättelee olion 

nimen olevan Totoro, ottaen huomioon Totoron vähäeleisen kommunikaation. 

Vuoropuhelusta tulee mielikuva, että Mei päättää Totoron nimen itsekseen, mikä antaa koko 

tilanteesta hieman unimaisen ja kuvitteellisen mielikuvan, ikään kuin Mei näkisi unta ja 

hahmot syntyisivät Mein kuvitelmista. 

 
Mein karjunta, ja huvittuneisuus ja innostunut uteliaisuus Totoroa kohtaan, kertovat Mein 

luottavan Totoroon. Totoro näyttäytyy tällöin lempeänä, vastaanottavaisena ja läheisenä. 

Nämä piirteet ovat taas yhdistettävissä usein myös äitiin ja äitiyteen, jolloin Mein innostuneen 

ja luottavaisen suhtautumisen Totoroa kohtaan voi tulkita myös sairaalassa olevan äidin 

ikävöimisen kautta. 

 
Elokuvamusiikin teorian käsitteiden kannalta tarkasteltuna edellä kuvatun kohdan äänet ovat 

enimmäkseen sekä Totoron että Mein objektiivisia sisäisiä ääniä eli muun muassa 

haukotuksia ja karjahduksia (ks. Chion 2019, 76). Tässä kohtauksessa Mei osoittaa 

uteliaisuutta Totoron jokaista äännähdystä kohtaan ja myös vastaa Totoron äännähdyksiin 

omilla versioillaan näistä äänistä. Tällä tavalla Mei löytää yhteyden Totoroon näiden 

sanattomien sisäisten äänien kautta, tarkkaillen ja vastaten niihin, ja tämä yhteys taas viittaa 

osaltaan Totoron harmittomuuteen. Sisäiset äänet toimivat siis tässä yhteisenä kielenä. 

Totoron ja Mein yksinkertainen vuorovaikutus ja Totoron välinpitämättömyys, eli toisaalta 

häiriintymättömyys, Meitä kohtaan synnyttää mielikuvaa Totoron turvallisuudesta. 
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Mei heiluttelee huolettomasti jalkojaan Totoron päällä ja rapsuttaa häntä, mikä saa Totoron 

raukeaksi, haukottelemaan ja vajoamaan uudestaan uneen. Mei katselee Totoron nukahtamista 

ja tämän jälkeen alkaa Totoron toinen osa (noin kohdassa 35:10). Kuullaan kaunista, herkkää 

ja myös hieman surumielistä melodiaa, jota soittavat nautiskelevasti viivyttelevät viulut. Mei 

hieroo uneliaasti kiinni painuvia silmiään, Totoro ääntelee unisesti ja lopulta Mei nukahtaa 

Totoron vatsan päälle hymyssä suin perhosten lennellessä heidän ympärillään. Melodia ja 

rauhallinen viivyttelevä rytmi sointuu yhteen levolliseksi käyvän Mein kanssa ja ikään kuin 

rauhoittaa tilanteen. Musiikki ja suloinen näky Meistä nukkumassa nallemaisen Totoron 

päällä keskellä luonnon kauneutta tuo mielikuvan kauniista päiväunesta. Melodian toistuessa 

nähdään Mei ja Totoro ylhäältä käsin, ikään kuin onkalon suuaukolta, ja nähdään pienten 

Totorojen tulevan ulos piilostaan ja jäävän katselemaan nukkuvia Meitä ja Totoroa. Melodian 

kehittyessä ja musiikin voimistuessa liu’utaan kuvassa yhä korkeammalle ja kauemmas 

Meistä ja Totorosta. Musiikin voimakkuuden saavuttaessa huippunsa nähdään koko Totoron 

pesä korkeimmalta ja kauimmaiselta kohdalta ja siihen mennessä värikkäimmillään: vihreän 

eri sävyt, eri värisiä kukkia ja aivan lähellä lentäviä perhosia. Voimistunut musiikki, 

intensiivisillä mutta herkillä viuluilla, alleviivaa kuvan näkymää ja sen kauneutta. Saman 

herkän melodian jatkuessa siirrytään pois Tororon pesästä kauniiseen luontomaisemaan, jossa 

nähdään vihreänsinistä riisipeltoa, taaempana metsikköä ja lähietäisyydeltä kukkivia suuria 

kasveja ja kasvia pitkin hitaasti liukuva etana. Tämän jälkeen nähdään sinisenvihreä lampi ja 

kuullaan siinä molskahtavan kalan ääni. Kuva siirtyy näyttämään koulutoveriaan hyvästelevää 

Satsukia, jolloin musiikki vähitellen hiipuu ja loppuu. Kotiin juoksevan ja iloisesti 

koulutoverinsa hyvästelevän Satsukin ääni ja musiikin samanaikainen hiipuminen ikään kuin 

rikkoo päiväunimaisen tunnelman, jolloin Mei ja Totoro jäävät omaan maailmaansa ja katsoja 

palaa kirjaimellisesti takaisin maan pinnalle. 

 
Musiikillisten konventioiden ja elokuvamusiikin teorian käsitteiden kannalta tarkasteltuna 

tässä musiikki toimii tunteisiin vetoavasti muun muassa muuntelemalla viulujen sointia ja 

intensiteettiä: aluksi herkät ja viivyttelevät viulut ovat soinniltaan surumieliset ja 

paatoksellisen tunteisiin vetoavat ankkuroiden musiikin päiväunta kuvaavaan tunnelmaan. 

Tämän jälkeen kuvan siirtyessä kauniiseen maalaismaisemaan viulujen intensiteetin ja 

äänenvoimakkuuden kasvu korostaa eksessiivisesti kauniina aukeavaa maalaismaisemaa 

ankkuroiden voimakkaaksi kasvaneen musiikin korostamaan luontomaiseman merkitystä. 

(Ks. Gorbman 1987, 17 ja Kalinak 2010, 18–19.) 
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Kohtauksessa luonto on keskeisessä osassa, sillä se on suuressa osassa päiväunimaisen, 

kauniin ja rauhallisen tunnelman luomisessa. Kohtauksen aikana luonnosta on löydettävissä 

pyhyyden, turvallisuuden, äidillisyyden ja kauneuden ominaisuuksia. Kohtauksen alussa Mein 

pudottua Totoron pesään musiikki yhdistää luontoon tietynlaisen pyhyyden ominaisuuden 

kirkkomaisella soinnilla. 

 
 

3.4 Luonnon ylistystä: A Huge Tree in the Tsukamori Forest ja The Path of the Wind 
 
 
Satsuki on etsinyt huolissaan kadonnutta Meitä, joka on leikkinyt yksin isän tehdessä töitä ja 

Satsukin ollessa koulussa. Katsoja tietää Mein olleen Totoron pesässä tutustumassa Totoroon. 

Satsuki löytää tunnelin, jota pitkin myös Mei ryömi Totoron pesälle. Satsuki löytää Mein 

yksin nukkumasta tunnelin päässä olevalta aukealta ja ravistelee tämän hereille vihaisena 

tämän katoamisesta. Mei nousee istumaan unisena; kamferipuu, Totoro ja tämän pesä ovat 

kadonneet. Mei on pöllämystynyt ja kuvailee tohkeissaan Satsukille Totoroja. Isä ryömii esiin 

tunnelia pitkin ja sanoo ihailevasti: ”Onpa hieno paikka. Salainen tukikohta.” 

 
Huomion arvoista on musiikin puuttuminen kohdassa, jossa Satsuki ja isä löytävät tunnelin ja 

ryömivät sitä pitkin Mein luo (noin kohdassa 36:31 ja 37:31), kun verrataan tätä kohtausta 

vastaavaan aikaisempaan kohtaukseen, jossa Mei löytää tunnelin ja ryömii sitä pitkin 

musiikin säestämänä (noin kohdassa 30:58): Mein kurkatessa tunneliin alkaa soimaan 

helisevä ja nopeasti kiihtyvä melodia, joka synnyttää, myös elokuvamusiikin musiikillisten 

piirteiden funktioiden kannalta tarkasteltuna, jännitystä, innostusta ja taianomaisuuden 

tunnelmaa (ks. Chion 2019, 18–19). Hiljaisuuden käsitteen kannalta tarkasteltuna musiikin 

puuttumista Satsukin ja isän vastaavissa kohtauksissa voidaan sen sijaan ajatella 

rakenteellisena hiljaisuutena (ks. Gorbman 1987, 19): jännitystä ja taianomaista tunnelmaa 

luovan musiikin puuttuminen alleviivaa Mein Satsukista ja isästä poikkeavaa kykyä nähdä 

luonnon taianomaisuus Totoroineen. Tämä kuvaa Mein luontosuhteen uudenlaista 

merkityksellistä heräämistä verrattuna Satsukin ja isän tavanomaisempaan tapaan nähdä 

luonto. Tämä näkökulma vahvistuu myöhemmin kohtauksessa Totoron pesän ollessa 

kadonnut ja löytymättömissä, jolloin Totoron pesän katoamiseen voi olettaa vaikuttavan 

Satsukin ja isän läsnäolo. 
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Satsuki kertoo isälle Mein nähneen Totoron. Mei pinkaisee juoksuun haluten löytää Totoron 

pesän uudestaan, ja Satsuki ja isä seuraavat häntä. Mei juoksee ristiin rastiin pensaikossa, 

mutta päätyy aina kotipihaan, jossa Satsuki ja isä odottavat häntä. Tämä saa Satsukin ja isän 

nauramaan, mikä taas suututtaa Mein ja hän huutaa loukkaantuneena: ”Se on totta! Totoro oli 

ihan varmasti täällä! En keksinyt sitä.” Isä lähestyy Meitä ja Mei lisää, ettei valehtele, johon 

isä vastaa lempeällä äänensävyllä: ”Emme niin luulekaan. Tapasit varmaan metsän valtiaan. 

Olet hyvin onnekas. Sitä ei voi nähdä ihan kuka vaan. Meidän täytyy nyt tervehtiä sitä. Mars 

metsään!” Isä nostaa Mein hartioilleen ja koko perhe lähtee metsää kohti. Seuraavaksi 

kuvassa nähdään värikkään vihreää pelto- ja metsämaisemaa sekä perheen kiipeäminen 

jyrkkää metsäpolkua ylös ja saapuminen metsäaukealle. 

 
A Huge Tree in the Tsukamori Forest alkaa hiljaisella syntetisoidulla alkusoitolla sinä 

hetkenä, kun isä lähestyy mielensä pahoittanutta Meitä mutta niin hiljaa, että kuulijan täytyy 

terästää kuuloaan musiikin kuullakseen (noin kohdassa 38:40). Musiikista alkaa pikku hiljaa 

erottua helisevät tuulikellomaiset äänet ja niistä lähtevä jännittävän ja odottavan tunteen tuova 

melodia, sekä jonkinlaista puupuhallinta muistuttava sointi, jonka intensiivisyys ja pitkät 

fraasit lisäävät odotuksen tunnetta. Musiikki voimistuu ja siitä alkaa kuulua selkeä melodia, 

kun isä nostaa Mein hartioilleen ja perhe lähtee kohti metsää. 

 
Perheen kiivetessä metsäpolkua musiikki vaihtuu synteettiseen välisoittoon (noin kohdassa 

39:08), jossa on kuultavissa rinnakkain kaksi eri melodialinjaa: toinen, etualalla kuuluva 

melodialinja, on soinniltaan ja rytmiltään napakka ja pehmeän pomppiva. Sen taustalla kuuluu 

vain kahta pitkää säveltä vuorotteleva melodia, jonka rauhalliset ja pitkät fraasit toimivat 

kontrastissa ensimmäisenä mainittuun melodialinjaan korostaen sen synnyttämää 

levottomuuden tunnelmaa. Koko ajan samana toistuvat melodiakulut ja kiireiseltä tuntuva 

rytmi tekevät tunnelmasta yhä levottomamman ja odottavamman, ikään kuin musiikki 

odottaisi päästä päämäärään ja purkautumaan. Musiikillisten konventioiden kannalta 

tarkasteltuna kiihtyvän rytmin ja alussa voimistuvan melodian voi nähdä toimivan 

funktioltaan odotuksen tunnetta luovana (ks. Chion 2019, 55). 

 
Musiikin alkaminen samoihin aikoihin isän alkaessa puhua Mein näystä ja metsänvaltiaasta, 

kertoo ikään kuin isän olevan oikeilla jäljillä ja jonkin taianomaisen luontoon liittyvän 

olennon olemassaolosta. Metsämatkan aikana voimistuva musiikki taas ikään kuin kertoo, että 

jotain jännittävää ja taianomaista odottaa siellä, minne perhe on suuntaamassa. Perhe saapuu 
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metsäaukealle Satsuki ensimmäisenä, ja Satsuki jää saman tien tuijottamaan innostuneena 

eteensä jotakin, jota katsoja ei vielä näe. Satsuki huutaa innoissaan: ”Isä, se kamferipuu!” 

osoittaen eteensä. Mei juoksee Satsukin viereen katsoen vakavana samaan suuntaan Satsukin 

kanssa. Satsuki sanoo haltioituneena ”onpa se iso”, jolloin näytetään suurta kamferipuuta 

ylhäältä alas. 

 
Juuri samaan aikaan melodia pääsee purkautumaan (noin kohdassa 39:28), kun alkaa The 

Path of the Wind -teeman toinen osa, merkiksi siitä, että perhe on tullut päämääräänsä, eli 

kamferipuun luo. Teeman/soittimen sointi on samaan aikaan sekä pehmeän iskevä että 

helisevän kaikuva, ja äänet poikkeavat perinteisistä soittimista, mikä osaltaan tuo tapahtumiin 

kosmista ja jonkin tuntemattoman ja taianomaisen läsnäolon tuntua. Elokuvamusiikin 

musiikillisten konventioiden kannalta tarkasteltuna tässä musiikin funktion voi nähdä olevan 

kiintymyksen synnyttäminen kamferipuuta kohtaan ja odotuksen täyttymyksestä syntyvän 

liikutuksen herättäminen: musiikki ikään kuin purkautuu kamferipuun ympärille ja synnyttää 

kiintymyksen tunteen kamferipuuta kohtaan, jolloin kamferipuu näyttäytyy musiikin 

synnyttämän odotuksen täyttymyksenä. (Ks. Chion 2019, 55.) 

 
Johtoaiheen varioinnin kannalta tarkasteltuna, kiintymyksen tunteen assosioitumiseen 

kamferipuuhun vaikuttaa myös voimakkaana ja äänellisesti etualalla esiintyvä kamferipuun 

johtoaihe The Path of the Wind (ks. Kalinak (2010, 12). Johtoaihe esiintyy voimakkaana 

etenkin verrattuna sen useimpiin variaatioihin (ks. kohta Evening Wind) aiemmissa 

kohtauksissa (18:07 ja 31:28), jolloin kamferipuuhun ja sen johtoaiheeseen liittyvää latausta 

on ikään kuin kasvatettu kohti kyseistä kohtausta saaden kasvun myötä enemmän voimaa ja 

merkityksellisyyttä. Kalinakin (2010, 12) toteamukseen viitaten, tämänkaltaisella johtoaiheen 

varioinnilla voi olla suuri tunteisiin vetoava vaikutus. 

 
Mei tunnistaa puun siksi, jonka juurelta tippui Totoron pesään ja juoksee puun luo Satsukin 

seuratessa häntä. Mei huomaa hämmästyksekseen, että pesän suuaukko on kadonnut. Mein 

katsoessa hämmentyneenä sitä kohtaa juurikkoa, jossa aukon kuuluisi olla, musiikki vaihtuu 

teeman seuraavaan melodiseen aiheeseen (noin kohdassa 39:55). Tässä melodia kuulostaa 

siltä kuin se alkaisi kertoa jotakin tarinaa, muun muassa siksi, että melodiakulussa tuntuu 

kutsuvan ja vastaavan ikään kuin kaksi puhujaa. Samaan aikaan musiikki myös vaimenee 

jääden taka-alalle, antaen osaltaan selkeästi (ääni)tilaa isän, luontoon ja ihmisen suhteeseen 

keskittyvälle, puheelle (seuraavassa kappaleessa). Musiikki jää kuitenkin säestämään puhetta, 
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pitäen yllä taianomaista tunnelmaa, ja vahvistaen siten isän sanoman merkityksellisyyttä 

katsojan näkökulmasta. 

 
Satsuki sanoo isälle: ”Aukko on kuulemma hävinnyt”. Tähän isä vastaa: ”Eihän sitä voi joka 

kerta onnistaa”, aivan kuin asia olisi itsestään selvä. Satsuki kysyy huolissaan: ”Tuleeko se 

vielä? Minäkin tahdon nähdä.” Tähän isä vastaa: ”Kyllä varmasti, jos onnistaa.” Isä jatkaa: 

”Onpa komea puu”, ja katselee puuta ihailevasti, jolloin näytetään puun tuuheaa latvustoa. 

Hän jatkaa: ”Se on varmaan seissyt tässä aikojen alusta. Ennen vanhaan puut ja ihmiset olivat 

ystäviä keskenään. Heti kun näin tämän puun, halusin muuttaa siihen taloon. Tiesin, että 

äitikin pitäisi siitä. Kiitetään puuta ja mennään kotiin.” 

 
Tässä kamferipuun johtoaihe The Path of the Wind ja isän puuta ja luontoa ylistävät 

vuorosanat korostavat yhdessä maksimaalisesti elokuvan luontosuhdenäkökulmaa: puhe 

yhdistettynä johtoaiheeseen selventää ja korostaa johtoaiheen yhdistymistä kamferipuuhun ja 

elokuvan luontosuhdeaiheeseen, jolloin musiikki ja puhe toimivat yhdessä merkitystä 

antavasti (ks. Gorbman 1987, 27). Tässä myös puhe ja kuva toimivat ilmeisenä näyttäytyvässä 

yhteistyössä: isän puhuessa puusta näytetään ruudussa puuta, jolloin kuva ja puhe toimivat 

toisiaan ja toistensa merkitystä vahvistaen, jolloin kamferipuun merkitys painottuu (ks. Chion 

2019, 167–168). 

 
Tämän jälkeen isä ottaa armeijamaisen suoraselkäisen asennon ja sanoo: ”Asento!” Mei ja 

Satsuki matkivat häntä ja ottavat samanlaisen asennon. Vaimentunut musiikki lakkaa kuin 

seinään (noin kohdassa 40:45), kun isä jatkaa: ”Puu, kiitos että autoit Meitä. Autathan 

vastakin.” Isä kumartaa puuta kohti. Mei ja Satsuki huutavat yhteen ääneen: ”Kiitoksia, 

puu!”, ja kumartavat myös puuta kohti. Tämän jälkeen perhe lähtee juoksemaan kotia kohti. 

Taianomainen hetki on ohi, mutta luonto on yhä läsnä, sillä kuullaan linnun laulua. 

 
Musiikin hiljentyminen, ja kuvassa näkyvä puu ja sen edessä rivissä suoraselkäisinä olevat 

isä, Mei ja Satsuki, muodostaa ikään kuin kiitollisuuden hetken luontoa kohtaan. Mitkään 

ylimääräiset äänet eivät vie huomiota toisaalle, ja keskitytään vain arvostamaan puuta. 

Hiljaisuuden funktion näkökulmasta tarkasteltuna musiikin äkillisen ja huomiota herättävän 

lakkaamisen voi nähdä toimivan tehokeinona puun merkityksen alleviivaamiseksi: hiljaisuus 

toimii negatiiville juuri kuullulle musiikille muodostaen siten merkitsevän kontrastin (ks. 

Chion 2019, 56–57). 
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3.5 Luonto ja hiljaisuus 
 
 
Naapurini Totorossa kuullaan musiikin lisäksi paljon luonnon ääniä eri tavoilla. Elokuvassa 

esiintyy kohtia, joissa ikään kuin pysähdytään katselemaan ja kuuntelemaan luonnon ääniä 

ilman puhetta tai muita ääniä kuten musiikkia tai puhetta (ks. esim. 1:00:33 tai 31:53). Näissä 

kohdissa pysähdytään luonnon keskelle ja ikään kuin osoitetaan kunnioitusta luonnolle 

hiljaisuuden kautta. Tällöin Naapurini Totoroa voi mielestäni ajatella ja tarkastella 

kokonaisuudessaan myös ekokriittisen äänimaisemasävellyksen näkökulmasta: elokuvassa 

”puhtaat” luonnon äänet ovat keskeisessä asemassa (luonnon ääni -kohtia) ja ne muun muassa 

pysäyttävät kuuntelemaan ja herättelevät kuulija-katselijassa maalaisympäristöön kuuluvaa 

kokemuksellisuutta ja ei-teollista luontoympäristöä lähenevää uudelleen koettavuutta. (Ks. 

Kytö 2019.) 
 
 
Elokuvassa on myös useita kohtia tai kohtauksia [ks. esim. aiemmin mainittu Evening wind - 

kohtaus tai kohta 48:30], joissa kuullaan samaan aikaan luonnon ääniä ja musiikkia mutta 

joissa puheääntä ei ole lainkaan tai erittäin vähän. Elokuvamusiikin teorian käsitteiden 

kannalta tarkasteltuna puheäänen vähäisyys Naapurini Totorossa voidaan nähdä itsessään 

tehokeinona korostaa ja kiinnittää huomio sen sijaan luonnon ääniin ja musiikkiin, otettaessa 

huomioon elokuvataiteen vokosentrisyys eli ihmisen ääni -keskeisyys sekä verbosentrisyys eli 

puhekeskeisyys (ks. Chion 2019, 5–6). 

 
Ensimmäinen pysähtymisen hetki tapahtuu, kun perhe on saapunut uuden kotinsa tontille ja 

Mei ja Satsuki villiintyvät riehumaan äänekkäästi ja innostuneesti pihamaalla. Mein ja 

Satsukin äänekäs ilakointi loppuu, kun Satsuki sanoo Meille riehumisesta hengästyneenä 

”Mei, katso tuonne. Katso.” ja osoittaa jotakin ylöspäin. Tällöin kamera nousee hitaan 

tasaisesti maan tasalta kohti taivasta esittäen edessään muita puita suuremman kamferipuun 

(noin kohdassa 6:01), joka ilmenee myöhemmin elokuvassa tärkeäksi elementiksi tarinassa. 

Samaan aikaan kameran kiivetessä puuta ylöspäin, kuullaan ainoastaan linnun laulua, jota ei 

olla kuultu aiemmin Mein ja Satsukin äänekkäästi riehuessa. Puun äärelle pysähtynyt kohta 

loppuu, kun Satsuki sanoo haltioissaan ”onpas iso puu” ja Mei aivastaa. 

 
Elokuvamusiikin teorian käsitteiden kannalta tarkasteltuna tässä hiljaisuutta tuodaan esiin 

usealla tavalla ja hiljaisuuden voi nähdä tässä toimivan luonnon, erityisesti kamferipuun, 

kunnioitusta korostavana tehokeinona. Kamferipuuhun liitetty hiljainen hetki tulee esiin 
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kontrastin kautta, sillä hiljaisuutta edeltävä lapsien vallaton meluisuus korostaa sitä seuraavaa 

hiljaisuutta, jolloin hiljaisuuden voi ajatella toimivan negatiivina lasten melulle. Hiljaisuuden 

sisältämään tunnelmaan vaikuttaa myös sen konteksti: lasten pidättelemätön ja vallaton 

riehunta ja melu korostavat lasten ja erityisesti puun ensimmäisenä huomaavan Satsukin 

kunnioitusta ja haltioitumista puuta kohtaan heidän malttaessa hiljentyä sen äärellä. Tässä 

hiljaisuutta ilmaistaan myös hienovaraisella rauhallisuuteen ja tyyneyteen liitetyllä äänellä, 

jona tässä toimii linnun laulu. Lasten hiljentyessä ja kameran osoittaessa puuta kuullaan 

ainoastaan suloista linnun laulua, jonka yhtäkkinen kuuluminen korostaa kontrastia aiempaan 

meluisaan hetkeen, jossa, otettaessa huomioon maiseman muuttumattomuuden, linnun laulun 

voi olettaa peittyneen lasten melun alle. (Ks. Chion 2019, 56.) 

 
Hiljaisuus ja luonto näyttäytyvät myös kohtausten siirtymissä, siirryttäessä kohtauksesta 

toiseen. Uusi kohtaus alkaa tai sitä edeltää lyhyt muutaman sekunnin pätkä, jossa näytetään 

luontokuvastoa ja kuullaan ainoastaan oikeita luonnon maisemaääniä ennen henkilöiden 

näkymistä tai puheen kuulumista. Tällaisissa kohdissa esimerkiksi nähdään sinistä taivasta ja 

kuullaan lintujen laulua (noin kohdassa 1:00:33) tai vehreää maalaiskylää ja kukon kieuntaa 

(noin kohdassa 45:38) tai tummansinistä yötaivasta ja sirkkojen siritystä (noin kohdassa 

31:53). Luontoäänet otosten tai kohtausten välillä tuntuvat pehmentävän ja hidastavan 

siirtymää, mikä korostaa mielikuvaa maalaiselämän rauhasta ja tyyneydestä ja muistuttaa 

luontoympäristöstä. 

 
Tarkasteltaessa tätä elokuvamusiikin teorian käsitteiden kannalta näiden lyhyiden luontoääni 

ja -kuvien funktion voi ajatella olevan yhdistäminen, erityisesti tilallinen yhdistäminen, 

audiovisuaalisessa virrassa. Tällöin luontoäänet sitovat leikkauksilla katkotun kuvavirran 

yhteen luoden luonnossa olemisen ilmapiiriä ja toimien kuvan tapahtumien tilallisena 

kehyksenä. (Ks. Chion 2019, 47.) 

 
Luonnon läsnäolo näkyy tai kuuluu jatkuvasti myös tarinan tapahtumien aikana. Sen lisäksi, 

että elokuvassa ollaan lähes koko ajan kuvallisesti vehreässä maalais-luontoympäristössä, 

luonto muistuttaa itsestään myös luontoäänillä niiden puskiessa usein esiin muiden elokuvan 

äänten läpi. Tästä toimii esimerkkinä kohtaus, jossa Mei, Satsuki ja naapurin mummo ovat 

maissipellolla: Mein ja Satsukin ollessa auttamassa naapurin mummoa maissien poimimisessa 

maissipellolla kuullaan jatkuvaa ja kuuluvaa sirkkojen siritystä (noin kohdassa 24:24). 

Sirkkojen siritys alkaa jo huomattavasti (26 sekuntia) ennen kuvan siirtymistä maissipellolle, 
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kun näytetään posteljoonin tuovan kirjettä perheen talolle ja tämän etsiessä perheen isää (noin 

kohdassa 24:50). Sirkkojen siritys on tällöin huomattavan kuuluvaa ja jopa läpitunkevaa 

muun muassa sirityksen terävän soinnin johdosta. Sirkkojen äänen voimakkuus ja terävyys 

kiinnittää tällöin huomion niin, että sitä ei voi mieltää vain huomaamattomaksi taustaääneksi. 

Tässä kohtauksen kuulemisella voi ajatella olevan yhtä suuri merkitys kuin sen näkemisellä, 

ja ääni ikään kuin jättää oman jälkensä kuvaan (ks. Leppert 2015, 221). 

 
Sirityksen voimakkuus hiljenee sillä hetkellä, kun kuva siirtyy maissipellolle ja kuullaan 

Mein ja Satsukin rapistelevan itselleen tietä itseään pidempien maissinversojen läpi mummon 

luokse ja aletaan kuulla myös Mein puhetta. Siritys pysyy taustalla, mutta ei yhtä 

kovaäänisenä ja huomiota kiinnittävänä kuin ennen maissipeltoa, jolloin siritys jää 

taustaääneksi ja henkilöiden tekeminen ja puhe vievät päähuomion maissipellolle 

siirryttäessä. 

 
Maissipellolle siirryttäessä henkilöhahmojen puheääni korostuu ja taustaääntä vaimennetaan 

henkilöiden tullessa kuvaan. Elokuvamusiikin teorian käsitteiden kannalta tarkasteltuna tämän 

voi ajatella olevan esimerkki elokuvan äänen vokosentrisyyden eli puhekeskeisyyden 

toteutumisesta (ks. Chion 2019, 5–6), jolloin jo ennen maissipeltokohtausta alkaneen 

sirityksen kovaäänisyyden voi ajatella toimivan funktioltaan elokuvan äänen vokosetrisyyttä 

ennakoivana ja sen vaikutusta lieventävänä: huomiota kiinnittävän voimakas siritys jää 

mieleen sen jälkeen, kun siritys on vaimennut maissipeltokohtauksessa. 

 
Välimäen Elämän puuta koskevan analyysinsa kannalta tarkasteltuna luontoäänten ja 

pysähtyneiden luontokohtausten voi nähdä kehottavan olemisen kuunteluun. Välimäki (2015, 

159) kuvailee Elämän puuta katkovan jatkuvasti kuvalliset hiljaisuudet: ”Katsomme runsaasti 

pelkkää pimeyttä, mikä terävöittää korvat äärimmilleen ja painottaa kuuntelua”. Naapurini 

Totorossa kuvalliset hiljaisuudet eivät näyttäydy pimeytenä, vaan sen sijaan pysähtyneinä 

luontokohtauksina, joissa kuullaan ainoastaan puhtaita luonnon ääniä ja katsotaan 

luontokuvaa, ja joiden voi ajatella toimivan kuvallisina hiljaisuuksina painottaen (luonnon) 

kuuntelua. Välimäkeä (2015, 208) lainaten, näinä hetkinä ”ympäristön äänet muodostavat 

sopusointuisan maailmankaikkeuden”. 



	  

 

 
57 

4. Johtopäätökset 
 

Tutkielman teko alkoi tutkimuskohteena olevan elokuvan valinnalla sekä ekomusikologisen ja 

elokuvamusiikin teoreettisen lähdeaineiston keräämisellä. Tämän jälkeen työ eteni 

analyysivaiheeseen, jossa yhdistin elokuvan (musiikin) itsessä herättämiä kokemuksia 

elokuvamusiikin ja ekomusikologian teoreettisiin työkaluihin. Työn edetessä ja analyysin 

myötä näkökulman yhä tarkentuessa keräsin lisää tutkielman kannalta hyödyllistä 

lähdeaineistoa ja sovelsin taas niitä analyysiin. Työ päättyi johtopäätösten kokoamiseen. 

 
Tutkielma kysyi ensinnäkin, miten musiikki ja äänet kuvaavat ihmisen luontosuhdetta 

elokuvassa Naapurini Totoro ja toiseksi, miten Naapurini Totoro -elokuva rakentaa ja 

muokkaa luontosuhdettamme ympäristökriisin aikakaudella. Ekokriittisen 

elokuvamusiikintutkimuksen aihepiirin valintaan vaikutti henkilökohtainen kiinnostukseni 

luontoa ja ihmisen luontosuhdetta kohtaan sekä aiheen ajankohtaisuus nykyisenä 

ympäristökriisin tiedostavana aikakautena. Aihepiirin valintaan vaikutti myös 

henkilökohtainen kiinnostukseni Miyazakin elokuvia kohtaan ja kuten on jo aiemmin sanottu, 

Miyazakin elokuvista erityisesti Naapurini Totoro veti puoleensa kyvyllään olla samaan 

aikaan sekä tunnelmaltaan lämminhenkinen ja taianomainen että sanomaltaan ekokriittinen. 

 
Naapurini Totoro ja sen musiikki soveltuu tarkasteltavaksi ekomusikologisesta näkökulmasta 

musiikin kuvatessa monin tavoin (ihmisen) luontosuhdetta. Elokuvan tarkastelu 

ekokuunnellen tuo esiin elokuvan lämminhenkisen, kehottavan ja ajattelun muutoksiin 

houkuttelevan ekokriittisyyden: elokuva voi herätellä uudenlaista luonnon arvon tiedostavaa 

olemisenymmärrystä. Naapurini Totoron musiikkia voi analysoida tehokkaasti 

elokuvamusiikin teorian käsitteillä ja elokuvamusiikin tutkimuksen analyysimenetelmillä. 

Lähiluku tarjoaa antoisan analyysimenetelmän Naapurini Totoron ekokriittiselle 

elokuvamusiikin tutkimukselle: se mahdollistaa huomion kiinnittämisen sekä pieniin 

merkityksellisiltä tuntuviin yksityiskohtiin että musiikista syntyvään yleiseen tunteeseen ja 

tunnelmaan, jolloin se antaa vapauden tarttua kaikkiin mahdollisiin ekokriittisiin äänellisiin 

elementteihin varmistaen siten tutkielman ekokriittisten tavoitteiden toteutumisen. 

 
Naapurini Totoroa voi pitää esimerkkinä vähemmän suoran kannanottamisen tavoista 

taiteessa, ja erityisesti äänissä ja musiikissa. Naapurini Totoro osoittaa, että lämminhenkisyys 
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kritiikin ominaisuutena voi olla yhtä lailla tehokas kritiikin muoto kuin suoraan kantaa ottava 

kritiikki. Tällaisen (epäsuoran) kannanottamisen tavan voi ajatella vaikuttavan tehokkaasti 

erityisesti lapsiin: Naapurini Totoro viihteellisenä ja erityisesti lapsiin vetoavana elokuvana 

tarjoaa positiivisen ja vaivattoman väylän luontoystävällisen olemisenymmärryksen 

kehittymiseen. Naapurini Totoro pystyy kehottamaan myös aikuista ajattelun muutoksiin 

muistuttamalla luontoon liittyvästä monipuolisesta kokemuksellisuudesta. Yleisesti voi 

todeta, että taiteen monipuoliset tavat vedota tunteisiin toimii sen suurena vahvuutena taiteen 

pyrkimyksessä edistää ajattelun muutosta. Naapurini Totoron äänimaailmasta löytyy 

ekokriittisiä elementtejä myös muissa kuin tutkielmassa käsitellyissä elokuvan kohtauksissa, 

jolloin tutkielma jättää tilaa Naapurini Totoron äännellisen maailman ekokriittiselle 

jatkotutkimukselle. 
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