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1 Johdanto 

 

 

Tutkielmani kohdeteoksena on Johanna Sinisalon (s. 1958) romaani Ennen päivänlaskua ei 

voi. Teos on kirjailijan esikoisromaani vuodelta 2000, ja se käsittelee ihmis−eläinsuhdetta 

sekä suhteiden valtarakennelmia. Tutkin teoksen eläinkäsitystä tarkastelemalla romaanissa 

esiintyvää peikkohahmoa, joka edustaa teoksen fiktiivisessä maailmassa olemassa olevaa 

eläinlajia.  

Tutkielmani teoreettisena lähtökohtana on ekokriittinen kirjallisuudentutkimus. 

Ekokriittinen tutkimus eli ekokritiikki tulkitsee kaunokirjallisuutta ympäristön 

näkökulmasta. Toni Lahtinen ja Markku Lehtimäki määrittelevät artikkelissaan ”Johdatus 

ekokriittiseen kirjallisuudentutkimukseen” (2009, 8) ekokritiikin tutkivan sitä, mitä 

merkityksiä annamme luonnolle ja miten nämä merkitykset vaikuttavat siihen, kuinka 

kohtelemme luontoa. Ekokritiikki tutkii siis muun muassa luontokäsityksiä.  

Omassa tutkielmassani keskityn siihen, mitä merkityksiä teos antaa eläimelle. Se, mitä 

merkityksiä annamme eläimelle vaikuttaa siihen miten sitä kohtelemme. Tässä on myös 

motiivi sille, miksi tutkin aihetta. Mielestäni on tärkeää tiedostaa olemassa olevia 

käsityksiä, jotta niitä voidaan tarvittaessa muuttaa. Eläinkäsitys vaikuttaa esimerkiksi siinä, 

että kohtelemme eri tavalla ”lemmikkieläimiä” ja ”tuotantoeläimiä”. Edelleen esimerkiksi 

tiedemaailmassa on tyypillistä suhtautuminen, jossa eläinten kokemuksellisuuteen ja 

kykyyn tuntea kipua suhtaudutaan epäuskoisesti (Aaltola 2013, 12). 

Eläin nähdään yleensä pelkästään luontoon kuuluvana oliona, kun taas ihminen voidaan 

nähdä sekä luontoon kuuluvana että jonain sen ulkopuolisena. Yksi kiinnostuksen kohteeni 

tutkielmassa onkin se, erotetaanko romaanissa ihminen ja eläin eri kategorioiksi, eli 

edustaako se dualistista ajattelua, vai nähdäänkö ne molemmat luontoon kuuluviksi 

eläinlajeiksi. Tässä tutkielmassa käytän selvyyden vuoksi sanoja ihminen ja eläin ottamatta 

siinä kantaa siihen, onko ihminenkin eläin. 

Tutkin romaanista sitä, miten peikkoa kuvataan ja minkälaisia kykyjä ja ominaisuuksia 

sillä kuvataan olevan. Eläinten kongitiiviset kyvyt, esimerkiksi kyky tiedostaa 

olemassaolonsa tai kokea henkistä tai fyysistä tuskaa, liittyvät siihen, miten sitä tulee 
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kohdella. Eläimen esitystapaa tutkimalla pyrin selvittämään teoksen eläinkäsitystä ja 

loppujen lopuksi sitä, nähdäänkö eläin siinä itseisarvoisena ja moraalisen arvon kohteena. 

Tutkielmassani tärkeimpänä teorialähteenä on jo edellä mainittu Toni Lahtisen ja Markku 

Lehtimäen toimittama artikkelikokoelma Äänekäs kevät: Ekokriittinen 

kirjallisuudentutkimus vuodelta 2009. Kokoelmassa on monipuolisesti esimerkkejä siitä, 

minkälaista ekokriittinen kirjallisuudentutkimus voi olla. Omassa tutkielmassani käsittelen 

eläinfilosofiaan liittyviä kysymyksiä, ja tämän aihepiirin käsittelyssä minua on auttanut 

Elisa Aaltolan vuonna 2013 toimittama kokoelma Johdatus eläinfilosofiaan. Erityisesti 

Aaltolan kirjoittama artikkeli on auttanut tutkimuskysymysten muotoilussa ja olennaisten 

käsitteiden, kuten dualismi, itseisarvo ja moraalinen arvo, valinnassa. Näitä käsitteitä 

käytetään ekokritiikissä ja eläinfilosofiassa samalla tavalla, sillä molemmat suuntaukset 

ovat kiinnostuneita ihmisen ja eläimen suhteesta.  

Ekokriittisesti Johanna Sinisalon teoksia on tutkinut myös Hanna Korhonen Tampereen 

yliopistossa tekemässään pro gradu –tutkielmassa Ihminen – hirmuhallitsija vai 

tasavertainen osa luontoa? Myyttien ja mahdollisten maailmojen suhde 

ympäristötietoisuuden rakentumiseen Johanna Sinisalon romaaneissa Ennen päivänlaskua 

ei voi (2000) ja Enkelten verta (2011) sekä novelleissa ”Palvelukseen halutaan kokenut 

neitsyt” (1985) ja ”Metsän tuttu” (1991). Korhonen tarkastelee teoksia siis myyttiteorian 

näkökulmasta, mutta tulkinta nojaa myös Lawrence Buellin ympäristötekstin teoriaan. 

Myös Korhonen tarkastelee ihmisen ja peikon suhdetta teoksessa Ennen päivänlaskua ei 

voi. Yhteistä oman työni kanssa on se, että tutkielmassa käsitellään eläinten ”piiloviisautta” 

ja pohditaan sitä, miten eläinten kykyjä on niin vaikea mitata inhimillisillä mittareilla. 
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2 Ekokriittinen kirjallisuudentutkimus ja eläinfilosofia 

 

 

Ekokriittinen kirjallisuudentutkimus tutkii ihmistä ympäröivää ympäristöä, josta käytetään 

myös sanaa luonto. Teoksessa Luonnon politiikka (2003, 13−14) Yrjö Haila ja Ville Lähde 

määrittelevät ympäristön ja luonnon eron niin, että ympäristö on aikaan ja paikkaan sidottu 

käsite, ja tarkoittaa nimenomaan ihmistä ympäröivää konkreettisten tekijöiden 

kokonaisuutta, kun taas luonto on kaikkialla läsnä ja me ihmisetkin olemme osa luontoa. 

Kuten Raymond Williams (2003, 40) esseessään ”Luontokäsitykset” toteaa, käsite luonto 

on mutkikas ja alati muuttuva. Tällä hän perustelee sitä, miksi sen sisältämiä  

luontokäsityksiä tuleekin tutkia. Eräs olennainen luontokäsitykseen liittyvä kysymys on se, 

onko luonto vain jotain ihmistä ympäröivää vai kuuluuko ihminenkin siihen. Käsitys tästä 

on muuttunut ihmisen historian aikana monta kertaa, kuten Williams esseessään näyttää. 

Lisäksi hän huomauttaa, että luontokäsitysten tutkiminen on aina samalla ihmiskäsityksen 

tutkimista (2003, 62). Omassa tutkielmassani käsittelen teoksen eläinkäsitystä, joten 

vertaan käsitystä myös käsitykseen ihmisestä. 

Ekokritiikin historia liittyy 1960-luvun ”ympäristöherätykseen”. Ympäristöstä tuli 1900-

luvun viimeisen kolmanneksen aikana poliittisen keskustelun kohde, kun saastuminen ja 

muut ympäristöongelmat nousivat yleiseen tietoisuuteen, julkiseen tilaan (Haila & Lähde 

2003, 11−13). Ympäristötietoisuutta lisäsivät kiihtynyt tiedonvälitys sekä lukuisat aihetta 

käsittelevät ”herätyskirjat”, joista merkittävimpänä pidetään yhdysvaltalaisen Rachel 

Carsonin tieteellistä ja kaunokirjallista diskurssia yhdistävää teosta Äänetön kevät (1962) 

(Lahtinen & Lehtimäki 2003, 10).  

Kun kirjallisuusteoria on aiemmin keskittynyt ihmismielen representaatioon tai 

yhteiskunnalliseen kuvaukseen, ekokritiikki painottaa myös inhimillisen ja ei-inhimillisen 

monimuotoisia kohtaamisia. Ekokritiikki toi siis kokonaan uuden näkökulman 

kirjallisuudentutkimukseen. Ihminen ei ole siinä kaiken keskipiste ja ainoa tutkimisen 

arvoinen asia. Ekokritiikin määritelmä on kuitenkin yhä liikkeessä, ja keskustelu 

esimerkiksi tutkimuskohteista on yhä käynnissä. Kaunokirjallisuuden lisäksi ekokriittisesti 

voi lukea muitakin tekstejä ja ekokritiikkiä on mahdollista soveltaa laajemminkin 

kulttuurintutkimukseen. Metodologisesti ja teoreettisesti ekokriittinen tutkimus on 
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monipuolista, ja se yhdistelee laajasti erilaisia lähestymistapoja (Lahtinen & Lehtimäki 

2008, 8−22). 

Ekokritiikki on monitieteinen tutkimusala, joka käsittelee muun muassa ekologiaan, 

filosofiaan ja politiikkaan liittyviä kysymyksiä (Lahtinen & Lehtimäki 2003, 13). 

Kirjallisuudentutkimuksen teorioista ekokritiikki liittyy läheisesti feministiseen teoriaan. 

Ekofeminismi yhdistää näitä tutkimussuuntauksia tutkimalla sitä, miten feminiinisen ja 

luonnon kytkös toimii naisten oikeuksien ja vapauden rajoittajana. Sillä, että nainen on 

jollain tavalla lähempänä luontoa, perustellaan sitä, että nainen kuuluu vähemmän 

kulttuuriin. (Melkas 2003, 143.)  

Samanaikaisesti ekokriittisten teorioiden kanssa on kehitetty posthumanistisia teorioita, 

jotka jakavat ekokritiikin kiinnostuksen inhimillisen suhteesta ei-inhimilliseen. 

Posthumanistiset teoriat ovat jakautuneet kahteen kiinnostuksen kohteeseen, toiset tutkijat 

tarkastelevat ihmisen suhdetta koneisiin ja toiset ihmisten suhdetta eläimiin. Eläin- ja 

ympäristökysymyksiin suuntautuneet posthumanistit pyrkivät vapauttamaan maailman 

lajismin eli lajisyrjinnän tuottamasta epäoikeudenmukaisuudesta. (Lummaa & Rojola 

2014, 20.) Tämä on yhteistä ekokritiikin ja eläinfilosofian kanssa. Ekokritiikin ja 

posthumanismin erona on ainakin se, että historiallisista syistä ekokritiikki ensisijaisesti 

tulkitsee ja analysoi tekstejä, kun taas posthumanismissa tekstit toimivat enemmänkin 

keskustelun aloittajina kuin varsinaisina analyysin kohteina (Lummaa & Rojola 2014, 22). 

Tässä tutkielmassa ekokritiikin lisäksi tärkeä lähtökohta on eläinfilosofia, joka perustuu 

1970-luvulla syntyneeseen eläinetiikkaan. Eläinetiikan varsinaisena lähtöpisteenä pidetään 

Peter Singerin vuonna 1975 julkaisemaa teosta Oikeutta eläimille (Animal Liberation). 

Teos herätti paljon keskustelua, sillä Singer kuvaa teoksessa yksityiskohtaisesti eläinten 

hyväksikäyttöä ja kritisoi teoksessa eläinten pitämistä välineen asemassa. (Aaltola 2013, 

20.)  

Eläinfilosofiaa tarvitaan, koska se auttaa jäsentämään sitä, miten kohtelemme eläimiä ja 

kyseenalaistamaan sen oikeutusta. Etenkin nyt sen tarve on suuri, sillä eläimiä kasvatetaan 

tehotuotannossa enemmän kuin koskaan ennen ja luonnonvaraistenkin eläinten elintila 

kapenee. Jopa 30 prosenttia nykyisistä eläinlajeista saattaa kadota vuoteen 2050 mennessä. 

(Aaltola 2013, 21−23.)  
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Tutkin siis eläinkuvaan ja eläimen arvottamiseen liittyviä kysymyksiä, ja sovellan tähän 

muun muassa käsitteitä dualismi, itseisarvo ja moraalinen arvo. Eläinfilosofiassa dualismi 

tarkoittaa näkemystä, missä ihminen ja eläin ajatellaan toistensa vastakohdiksi, usein vielä 

tavalla, missä ihminen edustaa jotain eläintä täydellisempää ja parempaa, (Aaltola 2013, 

12) sen sijaan että nähtäisiin niiden suhde jatkumona. Koska dualismiin liittyy jyrkkä 

hierarkkinen asetelma, se on tasa-arvon vastakohta. Itseisarvo viittaa Immanuel Kantin 

jaotteluun, jossa olennot voivat olla itseisarvoisia eli päämääriä itsessään, jolloin ne ovat 

arvokkaita sinänsä, tai välinearvoisia, jolloin niiden arvo perustuu jonkin toisen asian 

saavuttamiseen (Aaltola 2013, 26). Olento, jolla on moraalista arvoa on itseisarvoinen, ja 

sitä tulee sen aseman ja ominaisuuksien takia kohdella moraalisesti oikein. 
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3 Eläinkäsitys romaanissa Ennen päivänlaskua ei voi 

 

 

Seuraavissa luvuissa käsittelen romaanin eläinkäsitystä. Ensin tarkastelen päähenkilö 

Mikaelin ja peikon suhdetta, ja tutkin miten Mikael arvioi peikon kykyjä ja ominaisuuksia, 

ja sitä, miten hän arvottaa peikkoa. Sen jälkeen kerron vielä yleisesti teoksen teemoista ja 

teoksen ekokriittisestä tulkinnasta. 

Ennen päivänlaskua ei voi (jatkossa EPEV) soveltuu mielestäni aiheensa takia ekokriittisen 

tarkastelun kohteeksi. Teos käsittelee ihmisen ja luonnon suhdetta. Se tapahtuu 

tarkastelemalla ihmisen ja peikon suhdetta, mutta tarinassa on muitakin luontosuhdetta 

kommentoivia piirteitä, joita käsittelen neljännessä luvussa.  

Romaani on lajiltaan spekulatiivista fiktiota, koska se esittää peikon todellisena kissa-

apinoiden heimoon kuuluvana petoeläinlajina. Romaanissa peikko on pikimusta, vähän 

kissaa isompi, terävine kynsineen ja hampaineen petoeläintä muistuttava otus, joka 

liikkeiltäänkin muistuttaa vähän kissaa. Teoksen fiktiivisessä maailmassa peikko on siis 

tavallinen, jokseenkin harvinainen, petoeläin. Teokseen on ripoteltu viitteitä artikkeleihin, 

uutisiin ja muihin teksteihin, jotka käsittelevät peikkojen mytologiaa ja nykypäivää. Osa 

artikkeleista perustuu olemassa oleviin teksteihin ja mytologiaan, osa taas on keksittyjä. 

Muutoin teos on realistinen ja sijoittuu Tampereelle vuoteen 2000. 

Koska teoksen maailmassa peikko on oikea eläinlaji, suhtaudun tässä tutkielmassa siihen 

kuin oikeaan eläimeen. Fiktiivinen maailma on usein pitkälle reaalisen kaltainen ja fiktion 

lukemiseen kuuluukin sopimus, että lukija arvioi tapahtumia aivan kuin ne tapahtuisivat 

reaalimaailmassa. (Mäkikalli & Steinby 2013, 68.) Tällä tavalla fiktio pystyy ylipäätään 

kommentoimaan reaalimaailmaa. Myös Karoliina Lummaa (2003, 27) toteaa, että runous, 

kuten taiteet yleensäkin, on kuvittelun ja eettisen neuvottelun väline, joka rakentaa 

yhteyksiä vieraisiin maailmoihin, joilla hän tarkoittaa ei-inhimillisiä maailmoja. 

Tutkielman kannalta on myös mielenkiintoista, että peikko on keksitty eläin, koska tällä 

tavalla se ei edusta mitään tiettyä eläinlajia, vaan eläintä yleensäkin.  
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3.1 Ihmisen ja peikon suhde 

 

Romaanin päähenkilö on Enkeli eli Mikael, kolmikymppinen yksin asuva 

mainosvalokuvaaja, joka löytää kerrostalonsa pihasta peikon ja ottaa sen hoidokikseen. 

Mikael on romaanissa minäkertojana, mutta välillä kertojiksi pääsevät myös Mikaelin 

seurustelukumppanit Martes, Ecke ja Tohtori Spiderman eli Hämis sekä naapurin Palomita. 

Peikosta, joka saa nimekseen Pessi, saadaan tietoa pääasiassa Mikaelin fokalisaation 

kautta.  

Mikael päättää viedä peikon asuntoonsa toisaalta ihastuksesta siihen, Mikaelin mukaan se 

on ”kauneinta mitä olen koskaan nähnyt” (EPEV, 11), toisaalta velvollisuudentunnosta, 

koska se on haavoittunut tai hylätty pentu.  Mikael kokee siis jonkinlaista empatiaa eläintä 

kohtaan, koska päättää pelastaa sen.  

”Nuori poika nukkuu asvalttipihassa” (EPEV, 11) on Mikaelin ensimmäinen havainto 

peikosta. Peikko on hyvin ihmismäinen eläin, mikä saattaa vaikuttaa siihen, että sitä on 

helpompi kohdella inhimillisesti. Antroposentrinen ajattelu on ajattelua, missä ihmistä 

pidetään ensisijaisena ja muita olioita määritetään suhteessa ihmiseen (Aaltola 2003, 26). 

Lummaa (2013, 28) mainitsee kädellisyyden ja tietynlaajuisen aivokapasiteetin piirteinä, 

jotka lähentävät tiettyjä eläinlajeja ihmisiin, ja voivat olla syynä siihen, että joillekin 

eläimille annetaan suurempi moraalinen arvo. Peikolla on ”notkeat nivelikkäät sormet ja 

pitkät kynnet” ja se muistuttaa myös kasvoiltaan ihmistä, mikä voi osaltaan lähentää 

peikkoa ihmiseen ja helpottaa samaistumaan siihen: 

 

Kokonaisuus muistuttaa niin paljon ihmisen kasvoja – kuin silkkiapinan tai muun 

litteänaamaisen kädellisen – että on helppo ymmärtää miksi näitä mustia otuksia on 

aina pidetty jonkinlaisina metsän ihmisinä, luolissa ja koloissa asuvina, luonnon 

satunnaisesti luomina ihmisen pilkkakuvina. (EPEV, 12.) 

 

Myös Aaltola (2013, 17) toteaa, että monimutkaisia kognitiivisia kykyjä, kuten kykyä 

kielelliseen, toisen asteen ajatteluun, on pidetty moraalisen arvon mittana. Romaanissa 

Pessin tekemä ”maalaus” saa Mikaelin pohtimaan Pessin älykkyyttä. ”Miten älykäs se on?” 

(EPEV, 204). ”Vai oliko se edes maalaus, oliko se vain satunnaisia käpälänjälkiä ja turhua 
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− − ?” (EPEV, 204). Väriliituja Pessi ei kuitenkaan ota käpäliinsä, ja  muutenkin Pessin 

testaaminen tuottaa hankaluuksia: 

 

Ja kun Pessi ei osoita kahdesta nopeasti keskenään vaihdetusta muovimukista sitä 

jonka alla on herkkupala, vaan katsoo minua nopeasti, kuin arvioiden, ja tönäisee 

salamannopeasti yhtä aikaa molemmat mukit nurin, nappaa kissanruokanokareen 

kynteensä ja säntää ikkunalaudalle syömään sitä nautiskellen kuin lapsi jäätelöä… 

minä mietin kumpi meistä tässä on narri (EPEV, 205). 

 

Mikael ei saa vastausta siihen, osaako Pessi maalata, tai osaako se seurata, mihin 

kissanruoka on piilotettu. Loppujen lopuksi Mikaen tuntee itse itsensä narriksi, mikä voi 

johtua siitä, että hän testaa vääriä asioita. Ei välttämättä ole mitään mieltä kysyä, osaako 

peikko esimerkiksi tehdä taidetta, vastausta se ei siihen osaa antaa. Tällaiset kyvyt eivät 

kuitenkaan vaikuta siihen, miten Peikkoa tulee kohdella. Samoin Mikaelille jää epäselväksi 

se, tajuaako Pessi kuvia. Pessi on repinyt lehden, minkä takakannessa on siitä otettu 

valokuva, mistä Mikael päättelee, että Pessi on raivostunut kuvasta: 

 

Se on nähnyt sen. 

Se tajuaa. 

Se tajuaa kuvia. 

Ja se vihaa niitä. 

Tai ainakin tätä. (EPEV, 213.) 

 

Mikael ei oikein saa selvyyttä kyvyistä, joita Pessi osoittaa omaavan, ja on lopulta peikon 

kyvyistä aivan hämillään: 

 

Mutta mitä minä oikein pelkään? Ikään kuin Pessi heräisi ja hakisi aamun lehden 

pieniin notkeisiin käpäliinsä ja alkaisi selata sitä, pienessä pyöreässä päässään se 

miettisi että kas, katsompa mitä maailmalla on taas tapahtunut, eikö ne vieläkään ole 

saaneet sopua Indonesiaan… (EPEV, 227−228.) 

 

Ihmismäisyys tai inhimillinen älykkyys eivät välttämättä ole parhaita kriteereitä moraalisen 

arvon määrittämiselle, sillä niitä on hyvin hankala testata. On hyvin epätodennäköistä, että 
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eläimet pystyisivät esimerkiksi ihmismäiseen kielelliseen ilmaisuun, mistä maalaaminen 

tai lehden lukeminen voisivat olla esimerkkejä. Mikä sitten käy moraalisen arvon 

kriteeriksi? Aaltola (2013, 19) ehdottaa, että kriteerinä voisi olla yksinkertaisesti tietoisuus, 

eli kyky kokea todellisuus jonkinlaisena. Sellaisilla kognitiivisilla kyvyillä on siis 

merkitystä, jotka liittyvät todellisuuden tuntemiseen, esimerkiksi kyvyllä tuntea tuskaa tai 

iloa. Tätä korostaa myös Martha Nussbaum (2013, 108), joka pitää tuntoisuutta
1
 

välttämättömänä kriteerinä moraaliselle arvolle. Olennaista on hänen mukaansa se, että 

eläimet voivat kärsiä, ja eri eläimet tarvitsevat eri asioita elääkseen hyvää elämää ilman 

kärsimystä. 

Aaltola (2003, 20) huomauttaa myös, että vaikka ihminen on mahdollisesti ainoa eläin, 

joka tuottaa moraalia, eli kykenee moraaliseen harkintaan siitä, mikä on oikein ja mikä 

väärin, se ei kuitenkaan tarkoita, että ihmiset ainoastaan olisivat moraalin sisältöinä, eli että 

moraali kattaisi ainoastaan ihmiset. Pessi ei siis kykene moraaliseen harkintaan, ja tällä 

perusteella myöskään Pessiä ei suljeta moraalin ulkopuolelle sen vuoksi mitä se tekee. 

Reviiriä puolustaessaan Pessi pahoinpitelee kynsillään Martesia ja kun Ecke tulee luvatta 

Mikaelin asunnolle, pääsee hän hengestään. Myös romaanissa kommentoidaan asiaa 

viitteessä, missä Turun yliopiston professori kommentoi asiaa Koulu-TV -ohjelmaan.  

 

’Ja nyt kun kysytään, että tietävätkö pedot tappaessaan ja raadellessaan saaliseläimiä, 

että siitä aiheutuu saaliseläimelle kipua ja tuskaa, niin kyllä vastaus on ilman muuta 

että eivät ne tiedä. Ei eläinkunnassa ole niin sanottua moraalia, toisin sanoen sitä 

mikä on hyvää ja pahaa. Meillä ihmisillä on moraali, me tiedämme hyvän ja pahan 

välisen eron, mutta eläimet eivät sitä tiedä.’ (EPEV, 143.) 

 

 

 

3.2 Miten peikosta saa tietoa 

  

Jos moraalisen arvon ehtona on kyky tietoisuuteen ja tuntoisuuteen, miten voimme saada 

tietoa näistä kyvyistä? Varminta tietoa saadaan tutkimalla ja testaamalla eläinten biologiaa 

ja käyttäytymistä (Aaltola 2003, 13; Dawkins 2003, 34, 45). Kun Mikael päättää ottaa 

                                                 
1
Tuntoisuudella tarkoitan tässä kaikkia niitä tapoja, joilla jokin olento tuntee olemassaolonsa jonkinlaiseksi.  
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peikon hoidettavakseen, peikko on hänelle vieras eläin. Hän joutuu ottamaan selvää 

monista peikkoon liittyvistä asioista, lähtien siitä, mitä peikot syövät. Mikael huomaa 

nopeasti, että peikko on sairas: ”silmät ovat edelleen sameat, se ei vaikuta terveeltä, ja sen 

pikimusta karva on apean kiilloton” (EPEV, 14). Mikael selvittää, mikä Pessiä vaivaa, ja 

pian lääkitsemisen jälkeen Mikael päättelee Pessin käyttäytymisestä ja olemuksesta sen 

olevan kunnossa: ”Nyt se on tarmon ja energian pyörremyrsky, kirkassilmäinen, loikkiva 

ja säntäilevä elohopea” (EPEV, 102).  

Netistä ja kirjoista ei löydy juurikaan käytännöllistä tietoa peikoista, joten Mikael saa 

peikon hoitamisesta tietoa haastattelemalla eläinlääkäriystäväänsä Hämistä ja soittamalla 

muun muassa biologille. Lisäksi hän hyödyntää sitä tietoa, mitä hänellä on muista 

eläimistä. Mikael esimerkiksi soittaa päivystävälle eläinlääkärille ihmetellessään Pessin 

karvanlähtöä, ja valehtelee, että hänellä on koira, koska villieläinten pitäminen on 

kiellettyä. Pessi myös kehrää kuin kissa, mistä Mikael voi päätellä, että se nauttii olostaan. 

Eläinten biologian ja käyttäytymisen tutkimisen lisäksi eläinten tuntemuksista on 

mahdollista saada tietoa olettamalla, että ne tuntevat jossain määrin samalla tavalla kuin 

ihmiset. Tunteista on hankalaa saada tutkimustietoa. Edes toisten ihmisten tunteista ei 

voida varmasti tietää, mutta empatiasta on hyötyä, kun yritämme selvittää, mitä toinen 

ihminen tuntee ja ajattelee. Empatiasta voi olla hyötyä myös, kun yritämme selvittää, mitä 

eläin tuntee. Eläimen näkökulmaan voi vain olla hakalampi asettua, mutta se ei ole 

kokonaan mahdotonta. (Dawkins 2003, 33.)  

Empatia on rinnastusta, missä oletamme omien tuntemustemme pohjalta toisten kokevan 

vastaavalla tavalla. Rinnastuksella ei saada varmaa tietoa, mutta loppujen lopuksi siihen on 

pakko luottaa, sillä muuten emme voi tehdä minkäänlaisia oletuksia ihmisten tai eläinten 

tuntemuksista (Dawkins 2003, 46). Parhaiten eläinten kyvyistä ja kokemuksista saadaan 

tietoa, kun yhdistetään tieteellinen tieto ja rinnastuksella saatu tieto. 

Myös Mikael joutuu tekemään oletuksia silloin, kun on kyse Pessin tunteista. Pessin 

terveydentilan selvittämisessä asiantuntijoista on apua, mutta kun Mikael kuvaa Pessin 

tunteita, pohjautuu tieto enemmän intuitioon. Tässä Mikael tulkitsee Pessin reaktiota 

toiseen peikkoon, ennen kuin itse tietää, mitä Pessi on havainnut. 
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Mutta nyt se jäykistyy, ja sen häntä liikkuu aivan eri tavalla kuin koskaan ennen. Se 

viuhtoo yhtenä sähköisen jännittyneenä puolikaarena, ja minun mielestäni se 

ilmaisee sekä jännitystä että hiventä pelkoa että… …suurta ja syvää rakkautta. 

(EPEV, 260.) 

 

Mikael ei voi varmasti tietää, että Pessin häntä tässä tilanteessa ilmaisee jännitystä ja 

pelkoa, ja jopa suurta rakkautta. Erityisesti väitettä peikon kyvystä rakastaa ja ilmaista 

rakkautta on  vaikea tieteellisesti perustella, joten se perustuu ennemminkin jonkinlaiseen 

rinnastukseen, kuin rationaaliseen tietoon.  

Kun pyrimme samaistumaan eläimeen ja rinnastamaan omia tunteita siihen, vaarana on 

kuitenkin se, että sen sijaan, että pyrkisimme näkemään eläinlajeille yhteisiä piirteitä, 

tyydymme vain heijastamaan inhimillisiä piirteitä eläimiin (Aaltola 2003, 26). ”Pessi 

katsoo meitä häntä terhakasti kaarella. Sen koko olemus viestittää ylpeyttä.” (EPEV, 157.) 

Kun Pessi osaa matkia Mikaelia ja avata ulko-oven, Mikael tulkitsee Pessin olevan ylpeä 

saavutuksestaan. Tämäkin perustuu rinnastukseen, koska Mikael tulkitsee Pessin olemusta 

todennäköisesti kuin tulkitsisi ihmistä, ja rinnastaa tässä ihmisen ylpeyden tunteen 

eläimeen. Myöskin silloin kun Mikael pohtii Pessin kykyä maalata tai lukea lehteä, kyse 

voi olla siitä, että Mikael heijastaa inhimillisiä toimintatapoja peikkoon. Nämä ovat 

ihmiselle tyypillisiä kielellisiä kykyjä, mitkä eivät ole tyypillisiä muille eläimille. Loppujen 

lopuksi Pessin tunteet, sekä se, mitä Pessi ajattelee kuvista, sanomalehdistä ja muusta 

inhimilliseen toimintaan liittyvästä, jää kuitenkin epäselväksi, sillä niitä on erittäin vaikea 

testata. 

Mikael pohtii myös sitä, pettääkö hän Pessin julkaisemalla Pessistä kuvia vastoin sen 

tahtoa. Myös pettämiseen liittyy niin monimutkaisia kognitiivisia kykyjä, että ei 

välttämättä voida suoraan rinnastaa eläinten kokevan pettämistä samalla tavalla. Sen sijaan 

Pessi näyttää kyllä sen, ettei halua tulla valokuvatuksi. Mikael kuvaa farkkumerkille 

mainosta, ja päättää käyttää Pessiä mallinaan, joten hän pukee farkut vastentahtoiselle 

peikolle.  

 

Pessi vihaa Stalkereita niin paljon ettei hypi seinille vaan jää juuri siihen mihin 

pitääkin, taustafondia vasten, lamppujen loisteeseen, etsimen rajaukseen ja tekee 

voltteja ja piruetteja koettaessaan päästä eroon indigonsinisestä pakkopaidasta joka 
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vangitsee sen takaraajat. Vaikka kuvauslamppujen täytyy aiheuttaa sen 

yöeläimensilmille suoranaista tuskaa, on taistelu Stalkerien kanssa Pessin mielessä 

ensimmäisellä sijalla. (EPEV, 144.)  

− − [S]en jälkeen näenkin vain pyrynä ilmassa lentäviä indigonsinisiä 

kangashiutaleita − − (EPEV, 145).  

 

Pessi selvästi inhoaa tilannetta, mutta Mikael päättää kuitenkin käyttää sitä mainoksen 

tekemiseen. Peikosta saakin hyviä kuvia, ja Mikael saa kuvista hyvän korvauksen. Tässä 

kohtaa Mikael siis kohtelee Pessiä välinearvoisena, sillä saavuttaa itse sillä jotain. 

Kokonaisuudessaan Mikael suhtautuu Pessiin enemmän itseisarvoisena, sillä hän kuitenkin 

huolehtii Pessistä sen itsensä takia.  

Mikael kouluttaa Pessiä, ja joutuu ruualla palkitsemisen lisäksi turvautumaan siinä myös 

väkivaltaan, tai ainakin sen uhkaan. ”Vaikka en olekaan koskaan lyönyt sitä, rapsauttanut 

sillä vain symbolisesti, se tajuaa ilmiselvästi että rullalle kääritty Hesari merkitsee 

määräysvaltaa” (EPEV, 67). Vaikka Mikael uhkaileekin Pessiä, tietää hän kuitenkin Pessin 

olevan kipua tunteva olento kuten hän itsekin, eikä siksi lyö peikkoa.  

Myös Pessi pitää omalla tavallaan Mikaelia vallassaan. Mikael kiintyy Pessiin ja tuntee 

siihen jopa jonkinlaista romanttista vetoa. ”Minussa läikähtelee ja palaa” (EPEV, 121). 

”Olen lukinnut sen tänne, olen koettanut vangita palasen luontoa, ja nyt metsä on 

vanginnut minut” (EPEV, 163). Yhdeksi syyksi Mikaelin kiintymykseen ehdotetaan 

feromoneja. Hämis sanoo, että Mikaelin kämppä on täynnä feromoneja, hajumolekyylejä, 

joita eläimet levittävät ilmaan. ”Niillä viestitään kiimaa ja pelkoa ja terveydentilaa ja 

asemaa laumassa… niillä manipuloidaan ja kontrolloidaan ja houkutellaan muita lauman ja 

rodun jäseniä” (EPEV, 200). Myöhemmin Hämis miettii itsekseen mahdollisuutta 

feromonien vaikutuksesta yli lajirajojen, ja toteaa, ettei se ole mikään mahdottomuus. 

”Myski esimerkiksi, se saa hypylleen niin arktisen härän kuin haaremin sulttaaninkin” 

(EPEV, 257).  

Feromonien vaikutuksen puolesta puhuu myös Aamulehden uutinen, jossa kerrotaan, että 

Dallasin eläintarhan tutkijat ovat löytäneet tuoksun, joka kiihottaa harvinaisen kissarodun 

naaraita. Tuoksu on Calvin Kleinin kölninvesi Obsession for Men, eli ihmisille tarkoitettu 

tuoksu. ”Neljä vangittua oselottinaarasta reagoi Kleiniin voimakkaammin kuin 
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luonnollisiin aromeihin, joita testattiin tarkoituksena ohjata oselotteja parittelemaan 

luonnossa, kertoi eläintarhan tutkija, tohtori Cynthia Bennett” (EPEV, 122). 

Kun Mikael reagoi eläimen levittämiin feromoneihin joutumalla niiden valtaan, ihmisessä 

näyttäytyy eläimellinen piirre. Tämä muistuttaa siitä, että ihminenkin on eläin, me olemme 

osittain samanlaisia, samaa kategoriaa. Korostamalla sitä, että eläimellä voi olla kykyjä ja 

ominaisuuksia, joista me emme tiedä, ja että ihmiselläkin voi olla eläimellisiä 

ominaisuuksia joista emme tiedä, teos pyrkii ehkä osaltaan purkamaan ihmisiin ja eläimiin 

liittyvää dualismia. 
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4 Teoksen ympäristöteemoista 

 

 

Pitkin romaania on ripoteltu vihjeitä siitä, että peikkojen elinalue on muuttumassa ja ne 

ovat ehkä tulossa kaupunkiin. Hämis arvailee syyksi peikkojen elintilan vähenemisen, ja 

miettii, että ainakin tarinoiden mukaan peikot ovat ennenkin eläneet ihmisasutuksen 

lähellä, kanssakäymisessä ihmisten kanssa. 

 

Ne tulevat takaisin, ja roskalaatikot ja kaatopaikat ovat niiden uusia uhrikiviä. Ne 

ovat tulossa, koska niiden on pakko. Tehometsätalous ja saasteet ja riistan 

väheneminen ovat ajaneet ne nurkkaan. Ilmaston lämpeneminen. − − Ne tulevat 

takaisin ja tekevät saman kuin varpuset ja pulut ja rotat ovat jo tehneet, asuvat 

kohabitaatiossa meidän kanssamme, halusimme tai emme. Ne syövät mitä meiltä jää 

yli, varastelevatkin vähäsen ja nukkuvat hylkäämissämme rakennuksissa. (EPEV, 

257−258.) 

 

Teoksessa on viitteitä uutisiin, joista tulee ilmi, että peikkoja on alettu nähdä enemmän 

kaupungissa. Viitteessä Ilta-Sanomien uutiseen ihmiset kertovat peikkohavainnoistaan, ja 

petotutkija kommentoi asiaa. ”Ravinnonpuuteteoriaan Pulliainen ei henkilökohtaisesti 

usko. − Päinvastoin, syy kaupunkien liepeille siirtymiseen on todennäköisesti se, että 

joidenkin pienriistaeäinten kannat saattavat olla suuret juuri näillä alueilla.” (EPEV, 65.) 

Toisessa uutisessa kerrotaan kahden miehen saaneen vammoja ammuskelussa. Miehet 

olivat menneet häätämään rakennuksesta luvattomia asukkeja, jotka osoittautuivat 

peikoiksi. Kun toinen mies tähtäsi peikkoa aseella, ammuttiin lähimetsästä kaksi laukausta. 

Ampujat olivat luultavasti lajitoveriaan puolustavia peikkoja, mikä saa vahvistusta kirjan 

lopussa, kun Mikael tapaa peikon, joka myös osaa käyttää asetta. 

 

Ja se mikä trollilla on oikeassa käpälässään on julman itsestään selvää, johan minä 

sen jotenkin alitajuisesti arvasin, Parolan asevarikot ja ne kaikki muut omituiset 

jutut, sanoo jähmettynyt mieleni samalla, kun hiisi nostaa toisen kätensä, heilauttaa 

sotilaskiväärin lonkalleen ja loksauttaa varmistimen pois (EPEV, 261). 
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Parolan asevarikoilla Mikael viittaa siihen, että kirjassa uutisoitiin murrosta asevarikolle, 

mistä oli viety aseita. 

Peikkojen palaamisen kaupunkiin voi tulkita ekologisena kannanottona, koska ihmiset ovat 

vallanneet peikoilta tilan, jolloin ne joutuvat ruuan ja elintilan puutteessa valtaamaan 

takaisin ihmisten asuttaman tilan. Eläinten ja luonnon kohtelu on tärkeä teema romaanissa. 

Myös Hämis keskustelee eläimistä, niiden kyvyistä ja asemasta baarissa tapaamansa naisen 

kanssa.  

 

’On mehiläisilläkin kieli ja silti minä en menisi sanomaan niitä erityisen fiksuiksi. Ja 

lisäksi ne vielä luovat monimutkaisia rakennuskomplekseja, että siinä meni toinen 

suosittu kriteeri: ympäristön manipulointi. Eli senkin ne kuittaavat, mutta en minä 

siltikään vielä päästäisi mehiläistä jonon ohi Oxfordiin.’ ’Et tietenkään, koska on 

kätevämpää että ne tekee ihmisille hunajaa. Ja siksi niiden pitää olla sitä mitä ne on, 

sellaisia millaisiksi me ollaan ne määritelty, ihmisen omaisuutta, ja ihminen on 

tietysti luomakunnan herra. (EPEV, 217−218.) 

 

Tässä kohtauksessa mielestäni avataan teoksen teemoja. Ihmiset ovat määritelleen eläimet 

tietynlaisiksi, sellaisiksi, että niistä voi hyötyä. Jos nähdään, että eläimillä ei ole 

kokemuksia, on niiden riistoa tai hyväksikäyttöä helpompi oikeuttaa. On 

käytännöllisempää nähdä eläimet konemaisina olentoina, joilla ei ole tunteita. Kuten 

romaanissa sanotaan: ”me ei tunnusteta simpanssia ihmiseksi ennen kuin se nousee 

kapinaan” (EPEV, 218).  

Teoksessa peikkoja on riistetty  viemällä niiden elinalueita, joten ne ovat nyt nousemassa 

kapinaan. Peikot joutuvat ottamaan vallan omiin käsiinsä, koska ihmiset ovat käyttäneet 

valtaansa väärin. Tämä konkretisoituu kirjan lopussa, missä Mikael joutuu alistumaan 

peikkojen valtaan. ”Se heilauttaa kiväärin piippua eleellä, joka on huvittavan tuttu 

elokuvista ja kuitenkin kylmäävän vieras, kun sen tekee − Eläin. Eläin? Mutta viesti on 

selvä. Me menemme nyt, ja minä olen vanki.” (EPEV, 263.) Katkelmassa Mikael 

kyseenalaistaa koko eläimen käsitteen. Asetelma, jossa ihminen on ylempi, parempi ja 

hallitsee luontoa kääntyy päälaelleen, kun peikko hallitsee aseen kanssa ihmistä. 

Mikael joutuu peikkojen valtaan ja peikoilla saattaa olla suunnitelmia myös muiden 

ihmisten varalle. Kaupungissa Mikael on pitänyt Pessiä vallassaan ja samalla huolehtinut 
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tästä. Nyt osat kääntyvät toisin päin, metsässä Mikaelilla ei ole valtaa, eikä hän välttämättä 

pärjäisikään siellä ilman peikkoja, jotka nyt ovat vastuussa hänestä. Romaanin loppu 

purkaa dualistista ajattelua, ja muistuttaa siitä, että ihminenkin on eläin, joka jakaa 

ympäristön muiden eläinten kanssa.  

”Tartun hänen käteensä ja astun sisään,” (EPEV, 268) sanoo Mikael aivan romaanin 

lopussa, kun hän on menossa Pessin ja muiden peikkojen kanssa luolaan. Tässä kohtaa 

Mikael viittaa Pessiin ensimmäistä kertaa tasa-arvoisesti persoonapronominilla. Tämä 

viittaa siihen, että hän kunnioittaa Pessiä kuin kunnioittaisi ihmistä, eikä erottele enää 

ihmistä ja eläintä eri pronominejä käyttämällä.  



 

19 

 

 

5 Päätäntö 

 

 

Tutkimuskohteenani oli siis eläinkäsitys romaanissa Ennen päivänlaskua ei voi. Tutkin 

ihmisen ja peikon suhdetta, ja etenkin sitä, miten peikko teoksessa esitetään. Tein sen 

tarkastelemalla sitä, miten peikkoa kirjassa kohdellaan, miten sitä kuvataan, millaisia 

kykyjä ja ominaisuuksia sillä kuvataan olevan, ja millaiseen arvoon se sitä kautta asetetaan. 

Käytin avuksi muun muassa käsitteitä itseisarvo, moraalinen arvo ja dualismi. Motiivinani 

tutkielmassa oli se, että eläinkäsitystä tulee tutkia siksi, että se millaiseksi eläin käsitetään, 

vaikuttaa siihen miten sitä kohdellaan. 

Teoksessa peikkoa kohdellaan itseisarvoisena. Sitä hoidetaan, sille annetaan nimi ja se on 

teoksessa toisena päähahmona, joten sillä on teoksessa merkittävä osa. Peikolle annetaan 

siis teoksessa moraalista arvoa ja sitä kohdellaan pääasiassa itseisarvoisena olentona. Teos 

pyrkii myös purkamaan ihmisen ja luonnon välistä dualismia kyseenalaistamalla ihmisen ja 

luonnon valta-asetelmaa, sekä tutkimalla sitä, millainen eläin on ja miten niitä tulisi 

kohdella. 

Peikon arvoon liittyen pohdin sitä, mikä tekee eläimestä itseisarvoisen. Tutkielmassani 

tarkastelin peikon kohtelua siitä näkökulmasta, että itseisarvon kriteerinä on tietoisuus ja 

tuntoisuus. Peikkoa kohdeltiinkin teoksessa tietoisena ja tuntoisena olentona. Tähän liittyy 

kuitenkin myös kysymys siitä, miten tiedämme, että toinen olento kokee jotain. Mikael 

joutuu ottamaan selvää siitä, minkälainen eläin peikko on, mitä se tuntee ja mitä se 

tarvitsee. Mikael piti selvänä, että myös Pessi on kokeva ja tunteva olento kuten hän itse, 

hän esimerkiksi huomasi, että Pessi on sairas, ja piti selvänä, että sitä tulee hoitaa.  

Mikael käytti Pessin kykyjen selvittämiseen sekä asiantuntijoiden neuvoja, että 

rinnastamista omiin tunteisiin ja kokemuksiin. Osittain Pessi kyvyt jäivät epäselviksi, 

mutta kokonaan ei voikaan selvittää sitä, mitä toinen tietää ja tuntee. Jotta voimme 

kohdella toisia moraalisesti oikein, tulee kuitenkin pyrkiä mahdollisimman monipuolisia 

keinoja käyttäen selvittämään, mitä toinen tuntee ja tarvitsee. Näitä keinoja ovat esimerkiki 

tutkimus, testaaminen, rinnastaminen ja empatia. Rinnastamisessa tulee kuitenkin aina 

pyrkiä mahdollisimman hyvin ottamaan huomioon kaikki olemassa oleva tieto eläimestä, 

jotta ei vahingossa päädytä heijastamaan eläimeen sellaisia inhimillisiä ominaisuuksia, 
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joita sillä ei voi olla. Esimerkiksi Pessin tapauksessa tämä oli kuitenkin vaikeaa, koska 

peikoista oli niin vähän tietoa saatavilla. Lisäksi eläimen kykyjä arvioitaessa on 

muistettava, että ei anna ihmismäisten ominaisuuksien hämätä. Tietoisuuteen ei tarvita 

kahta jalkaa ja kahta kättä tai muitakaan inhmillisiä ominaisuuksia, ja kykyjä on 

monenlaisia. Ainoastaan inhimilliset kyvyt eivät ole tärkeitä, kun arvioidaan millä tavalla 

jotain olentoa tulisi kohdella. 

Teoksessa ihminen ja eläin rinnastetaan toisiinsa, ihmisellä on eläimellisiä ominaisuuksia 

ja toisin päin. Sekä ihmisellä että eläimellä on moraalista arvoa. Moraalinen arvo kuuluu 

molemmille, sillä ihmiset ja eläimet ovat molemmat tietoisia ja tuntoisia olentoja.  

Romaani käsittelee eläimen ja luonnon suhdetta eläinkäsityksen lisäksi myös laajemmin, ja 

teoksen eläinkuva onkin linjassa teoksen muiden ympäristöteemojen kanssa. Romaani 

ottaa kantaa ihmisen toimintaan kritisoimalla sitä, että ihminen on vienyt elintilaa muilta 

eläimiltä. Ympäristön saastuminen, ruuan väheneminen ja ilmastonmuutos ovat kaikki 

ihmisen aiheuttamia ongelmia, joista muut lajit saavat kärsiä. Teosta on siis mielekästä 

käsitellä ekokriittisesti, koska ekologiset kysymykset kuuluvat teoksen teemoihin. Teos 

soveltuu hyvin eläinkäsityksen tutkimiseen, vaikka romaanin peikkoja ei reaalimaailmassa 

olekaan olemassa. Tutkielmani tulosten kannalta ei ole merkitystä minkälaista eläintä teos 

käsittelee, sillä kaikkien eläimien arvottamisessa ja kohtelussa pätevät samat kriteerit. 
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