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1 Johdanto 

 

1.1 Tutkimuksen luonne ja tutkimuskysymykset 

 

Otsikkoon lainaamani Oscar Parlandin sitaatti (Parland, 1991) kertoo kirjailijan 

tietoisesta pyrkimyksestä luoda fiktiivinen tila tiettyjen periaatteiden mukaan. 

Samalla se viittaa lukijan ja kirjailijan molemminpuoliseen osallisuuteen; tapaan, 

jolla kirjailija kirjoittaa, jotta lukija pääsee mukaan tekstin kuvaamaan tilaan ja 

paikkaan. 

 

Olen tehnyt useimmat kirjallisuuden opintoihin liittyvät esseet tavalla tai toisella 

liittyen kirjalliseen tilaan ja paikkaan. Myös kandidaatintutkielmani  

”Paikkojen ja tilojen kuvaus Leo Tolstoin teoksessa Lapsuus, Poikaikä, 

Nuoruus” oli tällainen. Pro gradu -tutkielmaani miettiessäni ajattelin aluksi 

laajentaa aihetta vertailemalla paria kolmea eri teosta, joita käsittelisin samaan 

tapaan kuin kandidaatintyössäni: lähiluvun tuloksia ja teoreetikkojen ajatuksia 

yhdistäen. Työtä kehittäessäni tulin kuitenkin toistuvasti miettineeksi, mistä nuo 

keinot olivat peräisin ja millaiset lähtökohdat käsittelyä rajasivat. Syntyi tarve 

koettaa ymmärtää laajemmin tilallisen tutkimuksen keinoja ja erilaisia 

lähestymistapoja.  

 

Tuloksena ennalta rajaamattomasta aineistoihin tutustumisesta syntyi tunne 

loputtomasta vaikutteiden kentästä, jota oli vaikea aluksi hahmottaa. Varsinkin 

kirjallisen/humanistisen maantieteen puolella tuntui olevan kehittymässä 

lukemattomia erilaisia tutkimustapoja, joissa kirjallisuutta käytettiin lähteinä ja 

suoraan tutkimuskohteinakin. Tarkoituksenani oli alun pitäen sisällyttää 

tutkielmaan kuvaus myös tästä kirjallisuudentutkimuksen perinteisten keinojen 

rinnalle syntyneestä ja niitä rikastavasta uudesta traditiosta. Lopulta sen 

rajaaminen lähes kokonaan työn ulkopuolelle oli välttämätöntä, jotta työ ei 

laajenisi liikaa. Jäljelle jäivät monet lähempänä kirjallisuuden tutkimustraditiota 

olevat näkökulmat, joissa niissäkin osoittautui olevan riittävästi keskinäistä 
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eroavaisuutta ja mahdollisuus ryhmittää erilaisia lähestymistapoja kokoavien 

otsikoiden alle.  

 

Tutkielmani on luonteeltaan teoreettinen ja ongelmakeskeinen. Kuten Robert T 

Tally Jr. toteaa toimittamansa teoksen The Routledge Handbook of Literature 

and Space (2017) esipuheessa, ei tilan tutkimuksen kohdalla ole kuitenkaan 

mielekästä tehdä jyrkkää eroa teoreettiseen ja teosanalyysin kautta avautuvaan 

lähestymistapaan: teoreettinen tarkastelu vaatii taustakseen luetun analyysiä ja 

lähiluvun kautta avautuva tilamaailma puolestaan teorian hallintaa (mt., 4).1 

Olen käyttänyt tekstianalyysiä tutkielmassani silloin, kun jonkun tilateoreettisen 

lähestymistavan luonnetta on haluttu havainnollistaa (poeettinen kuva) tai 

testata sen toimivuutta kohdetekstin kautta (luonnollistaminen). Myös nämä 

soveltavat osuudet ovat työni kannalta olennaisia tuodessaan esimerkkien 

kautta havainnollisuutta teoreettiseen pohdintaan. Keskeinen tutkimuskysymys 

on voiko teoriakirjallisuudesta löytää erilaisia tilan tutkimuksen tapoja ja voiko 

niitä ryhmittää havainnollisella tavalla eri kategorioihin.  

 

Tämän yleisluontoisen taustahahmotuksen ohella uteliaisuuttani ohjaa toinen 

edelliseen liittyvä kysymys: miten voisi ymmärtää ja kuvata (taustaltaan 

kognitiivista) prosessia, jolla lukija tekstistä luo itselleen visuaalisen 

tilamielikuvan. Kysymykset niveltyvät toisiinsa siten, että kirjallista tilaa 

käsittelevä teoriakirjallisuus – esimerkiksi Bachelardin Tilan poetiikka (2003) tai 

Boris Uspenskin Komposition poetiikka (1991) – kuvatessaan kirjallisen tilan 

ilmiöitä päätyvät pohtimaan myös kysymyksistä jälkimmäistä osana tekstin 

tilallisuuden analyysiä.2  

Ensimmäinen kysymys – tekstin tilallisuuden eri tutkimustraditiot – ja 

jälkimmäinen – tekstin tilan itselleen eläminen – ovat kuitenkin luonteeltaan 

erilaisia. Ensimmäinen on analyyttisen lukemisen avulla kartoitettavissa oleva ja 

 
1 Tällä ei viitata tapaan pohjustaa lähilukua teoskohtaisesti valituilla teoreetikoilla vaan 
nimenomaan teoriapohdinnan suoraa linkittymistä ”käytännön” kirjallisuustutkimukseen. ”The 
old distinction between theory and practice cannot long maintain its opposition, as even the 
most meta-theoretical essays must find their substance in literary critical practices, just as the 
most traditional close reading cannot function without the operative theoretical framework […]. 
(Mt., 4.) 
2 Bachelardin Tilan poetiikassa ”poeettinen kuva” on yksi keskeisiä aiheita. Uspenskin 
tutkimuksessa tekstin tilallista ”kuvaa” käsitellään muun muassa näkökulmakysymyksenä (94–
103) ja verrataan kuvataiteeseen (115–117). 
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siten ”yksinkertainen” kysymys. Toinen taas on yleinen taideteoksen (vaikka 

yksittäisen runon) olemiseen ja kokemiseen liittyvä ja todennäköisesti 

tieteelliseltä puheelta lopulta piiloon jäävä ”vaikea” kysymys. Lähtiessäni työtäni 

tekemään oletan, että siitä on kuitenkin jotakin havainnollistavaa sanottu ja 

ehkä myös tässä tutkielmassa sanottavissa. 

 

Käsittelen seuraavassa lyhyesti molempia tutkimuskysymyksiä aloittaen 

ensimmäisestä. Tutkittaessa tilan teoriaa romaanissa, olisi mahdollista keskittyä 

monelle eri tasolle sanoista tai sanastosta koko kertomukseen. On siis 

mahdollista lukea teosta sen tilallisen sanaston kautta tai kerronnan rakenteen 

piirteisiin keskittyen, mutta myös näiden ääripäiden väliin jää alueita. Tilan 

rakennepiirteet voidaan luonnehtia tyhjentävästi jo teoksen alussa (tiettyyn 

huoneistoon sijoittuva teos) tai ne voivat vaihtua koko teoksen ajan 

(matkakertomus). Rakennepiirteisiin keskittyvä tilan tutkimus on kertomusta 

rajoitetumpi mutta sanastoa yleisempi tekstin elementti. Samoin muutamaan (tai 

yhteenkin) lauseeseen mahtuva tilallinen kuva voi olla tarkastelun kohteena; 

tällöin keskitytään teoksen rajattuihin osiin – lauseisiin, virkkeisiin ja 

kappaleisiin. Romaanissa tilan teemaa voi tutkia eri mittakaavatasoilla, koko 

teoksesta sen pienempiin osasiin. Tekstin tilan teoriasta en kuitenkaan löytänyt 

tämän tapaista jaottelua, ja kaikkien skaalatasojen käsitteleminen kerralla 

johtaisikin varmaan erittäin laajaan tutkimukseen. Olen kuitenkin valinnut 

tällaisen lähestymistavan, vaikka tiedän hahmottavani eri tasoilta vain aivan 

vähäisen osan. Tavoitteenani ei olekaan kattava tarkastelu vaan tilan teemojen 

ryhmittäminen jollakin tavalla asian havainnollistamiseksi. 

 

Eri aikojen tilan tutkimuksen suuntaukset näyttävät korreloivan 

kirjallisuudentutkimuksen painopisteen muutoksiin. 1900-luvun alun 

biografistisesta – kirjailijan elämän ja työskentelypaikkojen – tutkimuksesta 

siirryttiin vuosisadan puolenvälin tienoilla strukturalistisen teosanalyysin myötä 

tilarakenteiden (ja niiden toistuvuuden) hahmottamiseen. 1900-luvun 

jälkipuolella fenomenologisen tutkimusotteen yleistyessä alkoi painottua 

lukijatutkimus ja lukijan rooli teoksen tilojen tulkinnassa. Viime vuosina tuntuvat 
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yleistyneen kirjallisen maantieteen suunnasta tulevat vaikutteet kuten 

geokritiikki.3 

 

Kun yksittäistä teosta tai rajattua teosjoukkoa lähestytään tarkan lähiluvun 

kautta, eri tasot eivät yleensä erotu, vaan tulkinta painottuu teoskohtaisten 

erityisten piirteiden analyysiksi. Näin toimin itsekin kandidaatintutkielmaa 

tehdessäni. Näen pro gradu -työni tässä suhteessa erilaisena ja osana tilan 

tutkimisen prosessia, jossa teoskohtainen analyysi ja laajempi teorian piirteiden 

hahmotus vuotottelevat. Tarkoituksenani on tämän teoreettisemmin painottuvan 

työn jälkeen jatkaa esseellä, jossa käsittely on luonteeltaan teosanalyysiä; nyt 

toivottavasti aikaisempaa jäsentyneempää.4 

 

Toinen tutkimuskysymykseni käsittelee tekstistä aukeavaa tilallista kuvaa ja sen 

itselleen elämistä. Yleistäen voisi ajatella, että tilallisen kuvan kysymys koskee 

sekin kaikkia edellä esiteltyjä mittakaavatasoja. Ei ole kuitenkaan aivan helppo 

kuvitella romaania, jossa yksi tilallinen kuva edustaisi koko teosta; samoin 

yksittäisen sanan kuvausvoima tilallisen kuvan synnyttämiseen on rajoitettu. 

Tilallinen kuva näyttää edellyttävän lyhyehköä – lauseen, virkkeen tai kappaleen 

mittaista tekstin yksikköä, jossa yksittäistä tilallista näkymää rakentaa joukko 

siihen liittyviä määreitä. Tällaista näkymää itselle luova lukija on myös 

kiinnostuksen kohteena, kun tilallisen kuvan syntyä pohditaan. Näin tarkastelun 

keskiöön nousee tekstin fenomenologinen tulkinta. Myös kognitiiviset mallit tai 

havainnot saattavat olla toimivia. Aiheesta on jonkin verran tutkimustietoa ja 

siihen viitataan jo tilan tutkimuksen klassikoissa (Bachelard) ja taideteoksen 

vastaanoton varhaisissa fenomenologisissa tulkinnoissa (Roman Ingarden). 

Tarkoituksenani on kerätä aihetta koskevia – myös kirjoittamisen/kirjailijan 

taholta tulevia – havaintoja ja niitä analysoiden tuoda kysymykseen lisääntyvää 

ymmärrystä. 

 

 
3 En käsittele tutkielmassani elämänkerrallista tutkimusta, vaikka se saattaisi olla 
havainnollistakin verrattuna geokritiikin paikka/teksti asetelmiin. Myös jälkistrukturalistisilla 
suuntauksilla vuosituhannen vaihteen kahden puolen – esimerkiksi dekonstruktiolla – on yhteys 
tekstin tilan tutkimukseen, mutta käsittelen niitä vain suppeasti luvussa 5.  
Katso myös Liite 1. 
4 Teen pro gradu -työn rinnalla, esseetä, jossa käsittelen lapsuutta käsitteleviä teoksia ja niiden 
tiloja muistin varastoina otsikolla ”Lapsuuden huoneissa”. 
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1.2 Tutkimuksen suuntaviivoja; kolme erilaista lähestymistapaa 

 

Kirjallisen tilan tutkimus on ollut viime vuosina monipuolista, ja tutkimussuuntia 

ja lähestymistapoja tilan kysymyksiin on tarjolla runsaasti. Selvitän seuraavassa 

lyhyesti työni kirjallisuustieteellistä taustaa, jotta lukijalla on mahdollisuus 

orientoitua työhöni tekijän näkökulmasta. 

Olen sulkenut tämän tarkastelun ulkopuolelle lähestymistavat, jotka selkeästi 

kuuluvat niin kutsutun kirjallisen maantieteen piiriin. Jäljelle jäävät silloin 

tutkimussuunnat, joissa liikutaan kirjallisuustieteen alueella ja jotka käyttävät 

kirjallisuuden tutkimuksessa kehitettyjä menetelmiä.  

Italialaista kirjallisuustieteilijää Franco Morettia on pidetty geokritiikin varhaisena 

edustajana ja termin tunnetuksi tekijänä. Morettilla on ollut 

kirjallisuudentutkimuksen kentässä rooli tieteidenvälisen tutkimustavan 

kehittäjänä ja osassa hänen teoksiaan käytetään maantieteellisiä menetelmiä 

kuten karttoja, joille kirjallisuuden ilmiöitä paikannetaan. Tätä kautta merkittävää 

osaa hänen tuotannostaan voi pitää kirjallisen tilan tutkimuksena. Morettin 

tulokulma aiheeseensa on samalla kirjallisuustieteellinen ja 

kirjallisuushistoriallinen. (Tally 2013, 100–101.) 

 

Morettin tavoitteena on ollut kirjallisuuden kaanonin laajentaminen niin, että 

kiinnostuksen kohteena voi olla laaja joukko kirjallisia teoksia, sellaisiakin, jotka 

myös oman aikansa näkökulmasta ovat muodostaneet tavallisen, keskiverron ja 

tyypillisen kerronnan tavan ja muodon. Tästä laajasta tekstin massasta5 tai 

Morettin sanoin ”kerronnan virrasta” (2005, 53) tutkija voi valita haluamansa 

näkökulman ja keskittyä joko teosten toistuviin yksityiskohtiin – esimerkiksi 

trooppeihin, teemoihin tai tyypillisiin tapahtumapaikkoihin – tai suuriin teostason 

ylittäviin kokonaisuuksiin kuten kirjallisuuden lajien muodostumiseen, lajien 

syntyyn ja hiipumiseen (Moretti 2000, 57). 

  

 
5 Teksti on Morettin kohdalla ymmärrettävä juuri kerronnan vuona tai tekstin muodostamana 
massana, johon tutkija voi tehdä valittuja interventioita, noutaa tekstin kokonaisuudesta 
mitaltaan erilaisia osia tai kokonaisuuksia, jotka vasta tutkijan käsittelyssä saavat merkityksensä 
työn elementteinä. 
Näin voidaan tekstin käsite määritellä myös tässä tutkielmassa. 
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Moretti on artikkelissaan ”Conjectures on World Literature” (2000) esitellyt 

käsitteen ”distant reading” ja kritisoinut siinä lähiluvun painottamista taustaltaan 

angloamerikkalaisena ja yksipuolisena; hän katsoo sen johtavan yksittäisten 

kaanoniin nousseitten teosten jatkuvaan uudelleenarviointiin laajan teosjoukon 

ominaisuuksien kustannuksella. Omassa työssään Moretti käyttää kyllä erillisten 

teosten piirteiden tarkkaakin selvittämistä mutta ”tulkitseva kritiikki” arvottamisen 

merkityksessä korvautuu hänellä ”selittävällä” analyysillä. Morettin 

tutkimusotteessa ei ole jaottelua yksittäisen teoksen ja teorian välillä, vaan 

kirjallisuus nähdään tutkimuksen näkökulmasta teosjoukkoina ja erityisesti 

analysoitavina tekstin piirteinä tai kokonaisuuksina. (Tally 2013, 108–109.) 

Tämä on myös tutkielmani lähestymistapa. 

 

Vaikka olen edellä viitannut Morettin tutkimusten tunnusomaisiin piirteisiin, oma 

tutkielmani eroaa olennaisesti hänen lähestymistavastaan. Tutkielmani ei 

suhtaudu kriittisesti lähilukuun, eikä ole taustaltaan kirjallisuushistoriallinen. 

Analogia Morettin tutkimusotteeseen kohdistuu juuri edellä mainittuihin erityisiin 

taustatekijöihin: kirjallisuuden ja yksittäisen teoksenkin näkemiseen 

lähtökohtaisesti kerronnan vuona (tai tekstimassana) sekä teoskohtaisen ja 

teoreettisen tutkimusotteen eron sivuuttamiseen.  Yhteistä on luonnollisesti 

myös keskittyminen kirjallisen tilan tutkimukseen. 

 

Kun kirjallisuudentutkijana lähden tarkastelemaan romaanimuotoista kertomusta 

tai kertomusjoukkoa tilallisia ilmiöitä sisältävänä kokonaisuutena, näen sen 

tekstikokonaisuuden tarjoavan mahdollisuuden erilaisiin tilallisiin analyyseihin 

lähtien yksittäisen sanojen tilallisuudesta. Kasvattaen tekstin määrää voin edetä 

lauseen ja kappaleen mittaisiin kokonaisuuksiin ja lopulta koko kertomuksen 

laajuuteen. Kullakin näistä tasoista on omat tarkastelun edellytyksensä: 

yksittäisen sanan tilallisuus (esimerkiksi koska vs. koski) on lähinnä 

semioottinen kysymys, kappaleen mittaista tekstikokonaisuutta voi tarkastella jo 

ehjänä tilallisena kuvana Bachelardin poeettisen kuvan tapaan. Kokonaisen 

kertomuksen tilallista tarkastelua varten tarvitsen taas uudenlaisen työkalun: 

tekstin narratologisen (strukturalistisen) analyysin. 

Näin tekstin eri kokoluokat – sen mittakaavatasot, kuten olen työssäni niitä 

kutsunut – edellyttävät erilaisia lähestymistapoja. Olen tutkielmassani 
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painottanut voimakkaasti näistä tasoista keskimmäistä, lyhyen tekstikatkelman 

mittaista kokonaisuutta ja sen tulkintaa poeettisena kuvana. Kokonaisuuden 

kannalta on kuitenkin havainnollista ottaa tarkasteluun mukaan myös muut 

mainitut tasot: sanaston pieni ja kertomuksen suuri yksikkö. 

Painottaessani lyhyen tekstikatkelman tilallista tulkintaa pääsen myös itseäni 

erityisesti kiinnostavalle alueelle: tekstikatkelman fenomenologiseen tulkintaan 

bachelardilaisessa hengessä. 

 

1.3 Teoksen sisäinen tila/fiktiivinen tila 

 

Teoksen sisäisen tilan tai fiktiivisen tilan tutkimuksella tarkoitan laajaa joukkoa 

tilallisen tutkimuksen muotoja, joita kirjallisuuden tutkimuksessa on tavattu 

käyttää teoksen tilallisten piirteiden analyysissä. Metodia voisi ehkä kutsua 

myös ”perinteiseksi” tarkoittaen sillä kirjallisuudentutkimuksessa vakiintunutta 

lähestymistapaa, jossa teoksen sisäiset rakenteelliset piirteet laajasti 

ymmärrettynä ovat analyysin kohteena. Olennaista on, että teoksen 

ulkopuolinen maantieteellinen tai yleensä konkreettisen maailman tila ja paikka 

eivät ole tutkimuksen keskiössä. Teosta voidaan lähestyä erilaisista 

teoreettisista lähtökohdista pyrkien ymmärtämään tilan esittämistapoja ja niiden 

suhdetta teoksen aihepiiriin ja kokonaisuuteen. Yksinkertaistaen voisi sanoa, 

että analyysi tapahtuu kirjallisuudentutkimuksen keinoin ja teoksen maailman 

”sisäpuolella”. Teoksen sisäpuolista tilaa voidaan kutsua ”tekstuaaliseksi tilaksi” 

tai ”teoksen tilamaailmaksi”, yleisesti myös ”fiktiiviseksi tilaksi”.  

 

Tästä poiketen on kirjallisen maantieteen puolella kehitetty tilan tutkimuksen 

tapoja, jotka ovat lähellä kirjallisuudentutkimuksessa käytettyjä, mutta eroavat 

siitä ottaessaan teoksen rinnalle kohteeksi myös nimettävän todellisen 

maantieteellisen paikan. Hahmottaessani koko kirjallisen tilan tutkimuksen 

kenttää, syntyi mielikuva ympyrämäisestä rakenteesta, jossa oikean puolen 

muodostaisi kirjallisuuden tilatutkimus ja vasemman – hieman kuin peilikuvana 

– kirjallisen maantieteen6 puolella syntyneet lähestymistavat. Tässä ”tilakelloksi” 

 
6 Määrittelen yksittäisiä käsitteitä etupäässä alaluvuissa ja useimmiten alaviitteinä. Eri lukujen 
sanastot poikkeavat toisistaan ja termien selventäminen lukukohtaisesti tuntui toimivalta. 
Esimerkiksi ”topologiset relaatiot”, paikkojen suhteet tai sijainnit toisiinsa nähden, on määritelty 



11 
 

kutsumassani visuaalisesti hahmottuvassa jaottelussa kirjallisuudentutkimuksen 

traditio muodostaa kellon toisen puolen ja erilaiset kirjallisen maantieteen 

suuntaukset toisen. Tutkimukseni painottuu kirjallisuudentutkimuksen aihepiirin 

käsittelyyn; ehkä voin palata kirjallisen maantieteen aiheisiin myöhemmin. 

 

Jaottelen kirjallisen tilan tutkimuksen seuraaviin osiin: a. sanan/sanaston 

tilallisuus, b. lyhyen tekstikatkelman tilallisuus, c. kertomuksen tason tilallisuus. 

Lisäksi käsittelen arkkitehtuurin ja kirjallisen tilan yhteyksiä luvussa viisi ja 

kirjallista maantiedettä lyhyesti ja katsauksenomaisesti luvussa kuusi.  

 

Työni luvut ovat erilaisia. Sanaston tilallisuutta käsitellään lyhyesti semioottisten 

määrittelyjen kautta ja kielentutkimuksen näkökulmasta. Fenomenologisen tilan 

tutkimuksen luvussa olen pyrkinyt syvällisempään analyysiin ja käyttänyt 

alaluvuissa esimerkkeinä kirjallisuuden tekstivalintoja, joihin teoriaa peilataan. 

Tämä luku on myös muita laajempi. Kerronnan tilallisia piirteitä koskevassa 

luvussa käsittelen strukturalistista tilan analyysiä ja sen käyttöä kahdessa 

erillisessä tutkimuksessa. Lisänä on lyhyt kommentti Marie-Laure Ryanin tekstin 

tilojen järjestelmään, jossa pyritään luomaan yleispätevä kertomuksen tilojen 

kategorisointi.  

 

Arkkitehtuurin ja kirjallisuuden suhteista olen kirjoittanut fenomenologisesta 

perspektiivistä. Esittelen muutamia jo vakiintuneita tilan teoreetikkoja (Gaston 

Bachelard, Juhani Pallasmaa, Christian Norberg-Schulz), mutta kerron myös 

omista aihetta koskevista havainnoistani. Pohdin myös, kuinka mielekästä on 

joidenkin tutkijoiden (David Spurr) harjoittama kirjallisuuden ja arkkitehtuurin 

tyylien vertailu. 

 

 

 

 

 
tarkemmin luvussa 2. Termi ”kirjallinen maantiede” on puolestaan määritelty luvussa 6. 
Kirjallinen maantiede; paikan kuvaus ja konkretia. Tukielman kannalta keskeisiä tilan ja paikan 
käsitteitä sekä joitakin keskeisiä termejä on käsitelty tarkemmin liitteissä 1 ja 2. 
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1.4 Tutkimuksen taustaa 

Olen tutkielmassani asemoinut itseni lukijaksi, joka odottaa tekstiltä 

visuaalisuutta ja pyrkii lukiessaan hahmottamaan paikat siinä määrin 

havainnollisina ja ”todellisina” kuin teksti antaa mahdollisuuden. 

Kirjallisen tilan kuvauksen kokeminen ”elävänä” on yksi alue, jossa ihminen 

käyttää spatiaalisen hahmotuksen kykyään. Taiteen ja tieteen alueella tätä 

kykyä voi käyttää muun muassa kuvanveistossa, maalaustaiteessa, 

pelisuunnittelussa, tähtitieteessä, kemiassa, fysiikassa, biologiassa, 

lääketieteessä ja arkkitehtuurissa. Luotuaan mallin DNA-rihman spiraalisesta 

kierteisyydestä biologi voi ymmärtää sen toimintaa – ja kenties todentaa asian 

myöhemmin tarkoilla havaintolaitteilla. Luotuaan mallin auringosta, jota 

planeetat kiertävät, tähtitieteilijä voi laskea – yrityksen ja erehdyksen kautta – 

millaisia ratoja pitkin kiertoliike tapahtuu. Luettuaan teoksen Kuolema 

Venetsiassa (Mann, 1928/1957), lukija luo itselleen mielikuvan – nykyään 

runsaan kuvaston avustamana – siitä, millainen Venetsia on. Ja hämmästyy 

sitten sen omin silmin koettuaan. Kokemus pitää sisällään useita puolia, 

esimerkiksi sen miltä oman kehon liike kanavan varren kadulla tuntuu. Lopulta 

kokemus Venetsiasta sisältää nuo kaikki elementit, kirjallisten kuvausten 

aikoinaan synnyttämät mielteet, valokuvien ja elokuvien luomat ennakko-

odotukset ja matkaväsymyksen kapeuttamat ensimmäisen illan hämärät 

vaikutelmat. Syntyy ainutkertainen Venetsia, jollaista ei kenelläkään muulla voi 

mielessään tai muistissaan olla. Kun nämä kokemukset kerrotaan aikanaan 

lapsille, syntyy heidän mielessään taas uusi Venetsia. Kaupungilla on erityisiä 

yhteisesti jaettavia tunnusomaisia piirteitä, mutta myös yksilöllisiä tilallisia ja 

hahmollisia ulottuvuuksia. 

Tilallisen kuvittelun alkuperää voi vain arvailla; onko se kehittyvässä kyvyssä 

tunnistaa tarinoiden kuvaamia maastonkohtia, onko se ihmisen näköaistiin 

perustuvassa ”maailmankuvalaitteistossa”, jossa kolmiulotteinen 

hahmottaminen eteenpäin on kädellisten tavoin hyvin kehittynyttä; onko se 

kyvyssä tunnistaa ja rakentaa toimivia suojia; onko se kehittynyt rinnan 

hienomotorisen käden kanssa, sen kyvystä muovata monimutkaisia esineitä? 
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Tilallisen kuvittelun kyky yhdistää monia elämänalueita. Se yhdistää lähekkäin, 

samalle kokemuksen alueelle esimerkiksi kuvanveiston ja arkkitehtuurin. Tälle 

samalle tilallisen kuvittelukyvyn alueelle tuntuu liittyvän myös kirjallisen 

esityksen luonnollistaminen tilallisiksi mielikuviksi. 

Työni taustalla on se, mitä voisi patetisoiden kutsua kirjallisuuden ihmeeksi: 

kirjallisen kuvauksen kyky tuottaa kokemuksia, jotka vertautuvat ”todellisiin” 

kokemuksiin. Kirjoitan sanan lainausmerkeissä, koska en ole varma siitä, voiko 

arkielämän tapahtumaa – myös sen aikaa ja paikkaa – kutsua tai pitää aina 

kirjallisuuden kuvaamaa todellisempana. Voimme ihastua kirjallisiin henkilöihin 

ja kiintyä kirjallisiin paikkoihin. Vaikka tiedän, että on olemassa jotakin, jota voisi 

kutsua ”venäläiseksi maaseuduksi”, en ole koskaan sitä kokenut (paitsi junan 

ikkunasta) ja sen olemassaolo on siis erilaisten kuvausten varassa. Myös 

Tolstoin teoksessaan Lapsuus, poikaikä, nuoruus (Tolstoi, 1857) kuvaama 

kohtaus arosta vaunuilla liikuttaessa on minulle lukijana todellisuutta, eikä sen 

fiktion luonne tee siitä vähemmän todellista kuin vaikkapa Tolstoista kertovan 

dokumenttielokuvan kuvaamat paikat. Monet todellisina pitämämme paikat ovat 

totta niin kauan, kuin uskomme niiden olemassaoloon – kaikissa meille 

kuvatuissa paikoissa emme kuitenkaan ehdi käymään. Eläytyvälle lukijalle 

sadunomaisen kertomuksen luoma kuvitteellinen maa voi olla osa tätä 

potentiaalista ja tulevaa aktualisoitumistaan odottavaa maailmaa, suurta 

tuntematonta. 

Amos Oz kertoo teoksessaan Tarina rakkaudesta ja pimeydestä (2002/2007) 

lapsuudestaan: 

 

Asuin koko varhaislapsuuteni ajan Kerem Avrahamissa Jerusalemissa, 
mutta tosiasiassa minä asuin lumisen metsän reunassa niityn laidalla 
torpissa, joissa oli savupiippu, äitini saduissa ja vuoteeni viereen 
matalalle jakkaralle pinotuissa kuvakirjoissa. (…) Vaeltelin pää pyörällä 
halki virtuaalisten metsien, sanametsien, sananiittyjen. Sanojen 
todellisuus pyyhkäisi pois helteen korventamat tukahduttavat takapihat, 
kivitalojen aaltopeltikatot (…). Todellisella ympäristölläni ei ollut 
merkitystä, vain sanat merkitsivät. (Oz, 184.) 
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Oman arkisen ympäristömme todentuntu on ehkä kuvattua konkreettisempaa 

sen kautta, että havainnon kohteita voi koskettaa tai paikoissa voi liikkua ja 

katsoa myös aina seuraavan näköesteen taakse. Myös aron kylmyys koettuna 

on eri asia kuin kerrottuna: siihen voi paleltua. Toisaalta tottumus voi tehdä 

arkisesta ympäristöstä niin ”näkymätöntä” että saatamme kulkea sen halki 

syntyvän tai lukemamme romaanin maailma mielessämme.  

Tällainen pohdinta liittyy kirjallisuudentutkimuksen lisäksi myös kirjallisuuden 

kirjoittamiseen, kysymykseen siitä millaisia tapoja kirjoittaja voi käyttää 

halutessaan säilyttää tai kyseenalaistaa tekstinsä immersiivisyyden, lukijan 

kyvyn tai mahdollisuuden tekstiin uppoutumiseen. Fenomenologinen 

lukijatutkimus on kuvannut tekstin kykyä ehjän mielikuvan synnyttämiseen 

erilaisin keinoin, joista yksi keskeisiä on tekstin aukkoisuus ja toisaalta sen 

mahdollistama riittävä orientaatio – niin paikkojen, henkilöiden kuin tapahtumien 

suhteen. Kirjailijoiden omat kuvaukset ja havainnot työnsä menetelmistä ovat 

saman suuntaisia, kuten lainaus Oscar Parlandilta todistaa; Parlandin 

kuvauksessa tosin korostuu pelkistäminen: 

  

[…] saatan sanoa, että maalaaminen ja piirtäminen ovat ennen kaikkea 
vaikuttaneet tapaani hahmottaa se fiktiivinen tila, jossa romaanin tapahtumat 
esitetään. Kun kirjoitan, haluan että teksti välittää selkeän näkövaikutelman 
kertomistaan tapahtumista […]. Kuvan tulee ennen kaikkea olla kirkas ja 
selkeästi jäsentyvä. Tämä saavutetaan parhaiten korostamalla tiettyjä 
luonteenomaisia yksityiskohtia ja jättämällä muu pois niin, että lukijan 
mielikuvituksella on mahdollisuus rakentaa näkökuva suunnilleen kiinalaisten 
tussimaalausperiaatteiden mukaan. Tekstin täytyy siis olla askeettisen tiukkaa, 
mutta samalla mielikuvituksekasta ja runsaasti assosiaatioita sisältävää, niin 
että se luo illuusion konkreettisesta avaruudellisesta todellisuudesta. (Parland 
1991, 19–20.) 

 

Kirjallisen paikan kuvauksen yksi erityinen piirre on sen värittyminen. Lukiessani 

vaikkapa Sundin kuvausta matkasta Vaasasta kuvitteelliseen Siklaxiin (Sund, 

1997) tunnen olevani nimenomaan kertojan Pohjanmaalla, joka saattaa erota 

melkoisesti omasta Pohjanmaastani. Tässä tapauksessa kertojan Pohjanmaa 

on lämpimämpi ja kesäisempi, mutta myös ”täyteläisempi” kuin oma arjen 

Pohjanmaani. Kirjallisen kuvauksen intensiteetti ja tarinan intentio luovat paikan 

uudelleen; ollaan tarinan kiehtovassa maailmassa, jossa (Sundin tapauksessa) 

voi tapahtua melkein mitä vain, ja jossa aika kerrostuu näkyviin tavalla, jota 
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voisi kuvata rikastumiseksi: kuvaamisen arvoiset hetket kasaantuvat kirjan 

sivuille tuoden lukemiseen tihentynyttä merkitystä, tunnetta tietynlaisen paikan 

ja ajan läsnäolosta. Tämä luo oman hohteensa teoksen kuvaamiin paikkoihin ja 

tiloihin, jotka paitsi värittyvät maagisesti myös pitävät sisällään tuon 

tapahtumien tihentymän. Paikoista tulee muistamisen keskuksia 

bachelardilaisessa merkityksessä (Bachelard 2003, 82). 

_ 

Tutkielmani on teoreettinen siinä mielessä, että koetan hahmottaa erilaisia 

lähestymistapoja kirjallisen tilan ymmärtämiseen. Samalla kuitenkin esimerkit 

tekevät siitä paikoin teoskohtaista kirjallisuuden analyysiä, joka käyttää 

valtaosin tuttuja menetelmiä. Tiedostan myös, että tutkiessani kirjallisen 

esityksen perustaa lähellä olevia asioita en kykene kovin perusteelliseen tai 

uutta luovaan käsittelyyn, vaan esitän ajatuksia, jotka voisivat toimia tilan ja 

paikan teemasta käytävän yhteisen keskustelun pohjana. Samaten on 

mahdollista, että tutkimus on vienyt joitakin esittämiäni ajatuksia tutkielmassani 

käsiteltyä pitemmälle. Uskon kuitenkin, että tutkielmani keskeiset teemat – 

esimerkiksi kirjallisen kuvan itselleen eläminen – perustuvat riittävän laajalle 

tutkimusaiheen tuntemukselle, jotta sen käsittelyä ja johtopäätöksiä voi pitää 

relevantteina. 

Tutkielmani on aiheen laajuuteen nähden vaatimaton ja koostuu erillisistä tilan 

teemoista, jotka olen ryhmittänyt kolmen otsikon alle saadakseni alustavaa 

järjestystä tilan kysymyksiin. Helpotusta tehtävään tuo se, että kirjallinen 

maantiede, joka tuntuu kasvaneen ja haaroittuneen viime vuosina erityisen 

laajaksi, jää tässä tutkimatta. Toisaalta suuri määrä kirjallisen tilan kiinnostavia 

ilmiöitä jää nyt sivuun.7  

1.5 Tilaorientaation reunaehdoista 

Koiran kirjoittama kirja kertoisi varmaan hajuista, hirven myös äänistä. 

 
7 Esimerkiksi uudehko Robert T. Tally Jr.:n teos The Routledge Handbook of Literature and 
Space (2017), joka vaikuttaa laajimmalta aiheen yhteenvedolta viime vuosina, kokoaa laajan 
joukon kirjoittajia ja osa heistä on taustaltaan maantieteilijöitä. Suomesta on mukana vain Oulun 
yliopistossa vaikuttava maantieteilijä Juha Ridanpää. 
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Tilallisen kuvittelun taustalla on ihmisen evoluutio ja havaintoavaruuden luonne. 

Olen arkkitehtuurin alan väitöskirjassani käsitellyt ihmisen tapaa havainnoida ja 

toimia luonnon (ja erityisesti metsän) ja toisaalta rakennusten kaltaisissa 

tiloissa. Inhimillinen havainnoinnin tapa ja siihen liittyvä havaintoavaruus ovat 

kehittyneet luonnon ympäristöissä. Suhteessa niihin ovat rakennetut ympäristöt 

myöhäisiä tulokkaita, ja ne ovat joutuneet mukautumaan luonnonympäristössä 

muodostuneen maailmankuvalaitteiston antamiin edellytyksiin. Näitä rajaavia 

tekijöitä ovat ihmisen koko, ns. inhimillinen mittakaava ja silmänkorkeus, 

näköaistin voimakas dominanssi, havainnon eteenpäinsuuntautuneisuus ja 

tarkka kolmiulotteinen, avaruudellinen hahmotus, joka ilmenee etäisyyksien 

tajuna. (Louekari 2006, 177–178.) Erityisenä piirteenä on aktiivinen ja erittäin 

tarkka kätemme, joka yhdistyneenä näköaistin keskeisyyteen ja 

etäisyystarkkuuteen luo kehon ympärille ruumiillisen tilan lähiavaruuden, joka 

on juuri ihmiselle ominainen. Tämä heijastuu ympäristön toiminnalliseen 

lähitilaan, jossa raajojemme mitat, ulottuvuudet ja motoriikka vaikuttavat 

kaikkeen, minkä näemme rakennetussa ympäristössämme: ovien ja ikkunoiden 

koot ja korkeudet, huonekalujen mitat ja materiaalit, lattiat ja seinät suuntineen 

ja pintamateriaaleineen kannattaessaan meitä ja kalusteita/esineitä. 

Rakennamme ja muokkaamme maailmaamme meille soveliaaksi. 

Voimmeko kuvitella mielessämme kertomuksen johtajasta, joka kalustaa 

huoneensa siten, että hän istuu selkä tulo-oveen ja ikkunaan päin ja katsoo 

kohti umpinaista huoneen takaseinää. Kuvattu orientaatio tuskin voisi olla 

ennakoimatta konflikteja kertomuksen edistyessä. 

Tilojen käyttöön liittyy konventioita, jotka juuri säännönmukaisuutensa vuoksi 

usein piilottavat tilan käytön muut mahdollisuudet. Asettuminen tilaan siten, että 

katsomme sen avautuvia osia (ovet ja ikkunat) kohti ja turvaamme selustamme 

niin, että selän takana on huoneen umpiseinä tai luonnossa retkeilevälle rinne, 

kallionkylki tai suuri puu, ovat ihmisen orientaatiolle luonteenomaisia piirteitä. 

Eläimellä suuret liikkuvat korvat (hirvi) tai tarkka hajuaisti luovat erilaisen 

havaintoavaruuden, mikä heijastuu niiden tyypillisiin käyttäytymismalleihin ja 

ympäristön käyttöön. Ihmisen on vaikea eläytyä esimerkiksi koiraeläimen 

kykyyn tapahtuman ajan määrittämiseen jälkikäteen, minkä tarkka hajuaisti 

tekee mahdolliseksi. Hirvi taas viihtyy tiheän kasvullisuuden keskellä, josta sitä 



17 
 

on vaikea nähdä, mutta jossa seisoen se hallitsee suurilla 180 astetta 

kääntyvillä korvillaan usean sadan metrin laajuista ympyrämäistä tilaa, kuin 

tutkaa käyttäen. 

Kirjallisen tilan kuvaus on olennaisesti riippuvainen ihmisen normaalin 

havaitsemisen reunaehdoista. Samalla kirjalliselle tilalle on tyypillistä, että noita 

ehtoja pystytään myös avartamaan: hyvin pienet ja valtavan suuret tilat, joihin 

emme koskaan voisi saada todellista ruumiillista tuntumaa, ovat mahdollisia 

kuvauksen kohteena. Fiktiivisen tilan ehtoja voisi jossakin määrin rinnastaa 

unen mahdollisuuksiin: unen maailma on yhtä aikaa tuttu ja tuntematon. 

 

1.6 Käytetty kirjallisuus 

 

Kuten edellä mainitsin, en ole tehnyt tutkielmassani jyrkkää eroa teorian ja 

analyysin välillä. Käytetty kirjallisuuskin jakaantuu tasaisesti sekä 

teoriakirjallisuuteen, että esimerkeissä käytettyyn kaunokirjallisuuteen. 

Keskeisiä teoksia teorian kannalta ovat Gaston Bachelardin Tilan poetiikka 

(1957/2003), Boris Uspenskin Komposition poetiikka. Taideteoksen sommittelun 

periaatteet  (1970/1991) sekä Franco Morettin teokset Atlas of European Novel 

1800 – 1900 (1999) ja Graphs, Maps and Trees. Abtract models for Literature 

History (2007). 

 

Bachelardin teos on kirjallisen tilan klassikko, jonka kaksi keskeistä näkökulmaa 

– tilat muistin varastoina ja poeettisen kuvan avautuminen – tarjoavat edelleen 

mahdollisuuksia uusiin tulkintoihin. Uspenskin teos on merkityksellinen 

kerronnan näkökulmatekniikoiden analyysissään. Morettin teosten 

kiinnostavuus puolestaan on tavassa, jolla kirjallisuudentutkimuksen kenttää 

avarretaan katsomalla sitä erillisten teosten painottamisen sijaan teosjoukkoina 

ja kerronnan virtana, josta tutkija voi ottaa tarkasteltavaksi merkitykseltään ja 

laajuudeltaan erilaisia kohteita. 

 

Kirjallisen tilan parissa on pitkään työskennellyt yhdysvaltalainen Robert T. Tally 

Jr, jonka kahdesta teoksesta Spatiality (2013) ja The Routledge Handbook of 
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Literature and Space (2017) erityisesti jälkimmäinen, hänen toimittamansa, 

sisältää kiinnostavia artikkeleita, joista kolmea olen selostanut työni eri luvuissa. 

Suoraan kirjallisen tilan tutkimukseen liittyvät myös kaksi erillistä tutkimusta, 

Leena Kaunosen Jakamattoman avaruuden alla: tilojen merkityksiä Antti Hyryn 

proosassa (2009) sekä Katharina Hansen Löven The Evolution of Space in 

Russian Literature; A Spatial Reading of 19-th and 20-th Century Narrative 

Literature (1994). Niiden kanssa samaan aihepiiriin liittyy Juri Lotmanin The 

Structure of the Artistic Text (1977). 

 

Mukana on myös useita kirjallisuuden tutkimuksen perus- tai hakuteoksia, 

joiden tilallisuuteen liittyviä näkökulmia olen esitellyt työssäni, esimerkkinä 

Roman Seldenin, Peter Widdowsonin ja Peter Brookerin A Readers Guide to 

Contemporary Literal Theory (1997). 

 

Kaunokirjallisia teoksia, joihin on useita viittauksia tai lainauksia ovat 

esiintymisjärjestyksessä Albert Camus’n Sivullinen (1963/1957), Knut Hamsunin 

Maankiertäjiä (1927/1954), Lars Sundin Puodinpitäjän poika (1997/1998), 

Veikko Huovisen Hamsterit (1957), Leo Tolstoin Sota ja rauha (1869/1965), 

Vladimir Nabokovin Puhu muisti (1966/1989), Oscar Parlandin Lumottu tie 

(1953/1955) sekä Benedict Zilliacuksen Kertomus kadonneesta saaresta. 

Näistä erityisesti Sota ja rauha on kiinnostanut kerronnan tutkijoita (muun 

muassa Boris Uspenski ja Alex Mattson) näkökulmatekniikoidensa puolesta. 

Teoksella onkin erityinen – ja iän kasvattama – painoarvo realististen  

kerrontatapojen ja tilallisuuden yhteen kietoutumisen esimerkkinä. 
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2 Sana ja sanasto; kielen tilallisuus 

 

”Miksi sana ”koski” näkyy, mutta sanasta ”koska” ei synny näkyvää hahmoa?” 

kysyy Ilpo Tiihonen teoksessa Miten kirjani ovat syntyneet 5. (Tiihonen, 451). 

Tekstistä avautuva tilallisuus osoittautui monipuoliseksi kysymykseksi, jota on 

tutkittu erilaisista näkökulmista. Tarkastelen seuraavassa yksiköistä pienintä, 

sanan ja sanaston tilallisuutta. Työni kokonaisuudessa tämä luku kohdistuu 

määrittelemistäni mittakaavatasoista ensimmäiseen. Sanaston jälkeen siirryn 

aiheeni kannalta keskeisemmille lyhyen tekstikatkelman ja koko kertomuksen 

tasoille. 

 Yksi keskeinen kysymys on tekstistä aukeavan maailman 

subjektiivisuus/objektiivisuus8. Voimmeko lukijoina luottaa siihen, että 

ymmärrämme teoksen sisältämän maailman samalla tavoin kuin tekstin laatija 

tai muut lukijat. Vai onko jokainen teksti aina lukijan yksilöllinen tulkinta annetun 

tekstin pohjalta. Harri Veivo on tutkimuksessaan pyrkinyt avaamaan kysymystä 

semiotiikan näkökulmasta: 

 Teksti vaatii lukijalta aktiivista osallistumista ja tämä johtaa hänet tekstin 
ilmaiseman tiedollisen rakenteen taakse. Osallistumisen kautta teksti 
avautuu sekä kulttuurisessa kontekstissaan että lukijan yksilöllisessä 
tulkinnassa. (Veivo 2001, 61.)  

 

Tekstistä avautuvan kokemuksen laajan yhteisyyden taustalla on 

kuulumisemme tiettyyn kulttuuriseen ja kielelliseen yhteisöön, joka jakaa tekstin 

samankaltaisen semioottisen tulkinnantavan.9 Kielellisen kompetenssin lisäksi 

mielekäs tulkinta vaatii tekstin taustalla olevien kulttuuristen olosuhteiden ja 

ehtojen tuntemusta. (Mt., 60–62.) 

 
8 Käsittelen teemaa lukijatutkimuksen näkökulmasta osassa Fenomenologinen tilan tutkimus. 
9 Alkuperäinen teksti:”The text demands active cooperation on the reader´s part, which leads 
him or her beyond the informational structures explicitly stated by the text. Trough the 
cooperation it demands, the text becomes embedded both in the cultural context and the 
individual experiences of the reader.” (Veivo, 2001, 60-62.) 
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Sana ”metsä” voi pitää sisällään hyvin erilaisia kuvitteellisia tiloja ja paikkoja. 

Olen väitöskirjassani viitannut ranskalaisten ja suomalaisten erilaiseen tapaan 

suhtautua metsään: kun ranskalainen näkee puun asutuksen kannalta 

vaaratekijänä, on suomalaiselle metsän läsnäolo osana asuinympäristöä 

yleensä myönteinen asia (Louekari, 2006, 161). Janne Saarikivi kirjoittaa 

teoksessaan Suomen kieli ja mieli (2018) metsä -sanan erilaisista 

konnotaatioista: 

Kulttuurisemiootikot ovat analysoineet metsään liittyviä kertomuksia ja 
ajatuksia ja havainneet, että monissa suomalaisissa tarinoissa metsä 
koetaan turvapaikaksi, rauhan tyyssijaksi, siinä missä eurooppalaisissa 
metsää koskevissa käsityksissä korostuu metsän ja sivistyksen välinen 
raja. Metsä lienee keskivertobritille pelottava paikka. […] 

Tähän liittyy se, että britannialainen ja suomalainen metsä ovat kaikin 
tavoin eri näköisiä. Britannialainen metsä (siellä missä niitä vielä on 
jäljellä) on usein hyvin synkkä, tumma ja ryteikköinen. Suomessa taas 
on yllin kyllin helppokulkuista ja valoisaa kangasta. (Saarikivi, 128.) 

 

Olen viitannut samaan seikkaan, suomalaisen metsän soveltuvuuteen ihmisen 

tilaksi omassa tutkimuksessani ja myös puhetapoihin, joissa metsän tiloja 

voidaan luonnehtia ”huoneiksi” tai ”saleiksi” (Louekari 206, 101). Tulemme 

harvoin ajatelleeksi kuinka pohjoinen metsä todella on aivan poikkeuksellinen 

juuri metsän tilan ja ihmisen mittojen ja havaintoavaruuden yhteensopivuuden 

ansiosta. Vanha metsä on suomalaiselle yksi positiivisimpia ympäristötyyppejä 

ja metsä sanana saattaa sisältää kuvan juuri tällaisesta ”ideaalimetsästä”. 

Kirjallisessa kuvauksessa tila ja paikka hahmottuvat suurelta osin topologisina 

suhteina10. Eri kielten kyky topologisten suhteiden – asioiden keskinäisten 

sijainnillisten suhteiden – kuvaamiseen ei kuitenkaan ole vakio vaan tulosta 

 
10 Palaan tähän alempana tutkielmassani. 
Väitöskirjani määritelmäosassa kuvaan topologisia suhteita seuraavasti: ”Topologiset relaatiot: 
arkkitehtuurin yhteydessä; kuvaavat tilarakennetta säätelevien paikanomaisten elementtien 
keskinäistä järjestystä. Havaitsemisen yhteydessä (Piaget) voidaan erottaa topologiset ja 
geometriset suhteet: paikkaan liittyvät perussituaatiot vs. täsmälliset geometriset muodot. 
Teoreettisessa mallissa (maantiede, tietojenkäsittely, johdotusjärjestelmät) topologiset relaatiot 
voivat olla verkon tai verkoston eri osien välisiä suhteita; muun muassa puumainen verkko, 
jossa kahden solmun (haarautumiskohdan) välillä on vain yksi polku. Topologiset riippuvuudet 
ovat malleissa muotoa: sisällä, ulkopuolella, vieressä, leikkaa, peittää jne.”. (Louekari 2006, 42.) 
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kielen kehityksestä erilaisten paikallisuuksien kuvaamiseen.  Saarikivi kuvaa 

edellä mainitussa teoksessaan kielten erilaisuutta: 

Suomalainen jakaa ympärillään olevan tilan oikeaan ja vasempaan, 
vaikka näillä suunnilla ei ole vastinetta aineellisessa todellisuudessa, tai 
sitten tähän, tuohon ja siihen paikkaan, kolmeen tilanosaan, joista yksi 
on vieressä, toinen kauempana ja kolmas yleisesti se, mistä on ollut 
puhe. (Saarikivi, 151.) 

  

Virossa vastaavat määreet on ilmaistu yhdellä sanalla ”see” kun taas saamen 

kielen käyttäjillä on samaan tarpeeseen viisi pronominia: on tarpeen oppia 

”jäsentämään tila kokonaan uudelleen siten, että kiinnittää huomiota asioihin, 

jotka kulloinkin ovat lähellä omaa itseä tai keskustelutoveria […]”. (Saarikivi, 

151.) Paikanmääreiden tarpeellisuus ehkä kasvaa, kun seutu pitää sisällään 

hyvin monenlaisia vaihtelevia ympäristöjä. Sahalinilla ja Amurin varrella 

puhuttavan mutta vaarantuneen isolaattikielen nihvin puhuja joutuu 

hallitsemaan ”27 demonstratiivipronominin järjestelmää, jossa koodataan kovin 

monia ulottuvuuksia” (Saarikivi, 151). Kieli, joka on kehittynyt eristyneissä 

olosuhteissa ja ilman kirjallisen tallennuksen mahdollisuutta, joutuu ehkä 

detaljoitumaan moniin eri paikkamääreisiin, kun tiedot merkityksellisistä 

kohteista joudutaan välittämään suullisesti.11 

Saarikivi näkee kielet tilan ilmaisun suhteen erilaisina useammallakin tavalla:  

Esimerkiksi suunnanilmausten suhteen kielet todella näyttävät eroavan 
toisistaan paljon. On ilmeistä, että ihminen, joka ajattelee suuntia aina 
ilmansuuntina, kokee tilan hyvin eri tavoin kuin se, joka suunnistaa 
oikean ja vasemman käden tai tuon, tämän ja sen suunnan mukaan. 
(Saarikivi, 174.) 

 

Saarikivi viittaa tässä kieliin, jossa ei ole lainkaan oikeaa eikä vasenta, vaan 

puhujat käyttävät ainoastaan ilmansuuntia koskevia ilmaisuja ja tietävät aina 

missä pohjoinen on. (Saarikivi, 152.) 

Tulkinnan yleispätevyys ja viestin välittyminen tarkoitetulla tavalla edellyttää 

Veivon mukaan jonkinlaista kulttuurisen kontekstin hallintaa. Ilmeistä onkin, että 

tulkinnan mahdollisuus tarkentuu, jos kertomus kohdistuu omaan tuttuun 

 
11 Nihvi on litteroitu vasta 1900-luvun alkupuolella. 
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elämänpiiriin. Toisaalta on kiinnostavaa, että vieraasta kulttuurista kertovan 

teoksen yksi viehätys voi olla juuri oudon ympäristön sisältämien ja aivan 

vieraiden tilallisten olosuhteiden omaksuminen. Esimerkiksi Naguib Mahfouzin 

Kairoon sijoittuvissa talon kuvauksissa, jossa sekä asuintilojen että kaupungin 

rakenne on minulle lukijana outo12. Tällöin olennaiseksi tilallisen hahmotuksen 

kannalta muodostuu se, onko tekstillä kyky viedä lukijansa vieraaseen 

ympäristöön; ovatko paikan lukemisen ohjeet riittävän selvät, jotta vieras miljöö 

on luotettavan ja toden tuntuisesti hahmotettavissa. 

Artikkelissaan ”Melkein kaikki on kääntämistä” Jussi Ahlroth kirjoittaa: ”Persikan 

maku on aistimuksia. Kun kutsun sitä ”persikan mauksi”, käännän aistimusten 

kokonaisuuden kahdeksi sanaksi. En tiedä, miten sinä käännät nämä sanat 

kokemukseksi.” (Ahlroth, 2021.) Vaikka Ahlroth ei tässä puhukaan suoraan 

kirjallisen ilmaisun objektiivisuudesta, on teksti esimerkki siitäkin. Sanapari 

”persikan maku” määrittelee tarkalla ja yleisellä tasolla asian, tietyn hedelmän 

aikaansaaman makuaistimuksen. Sen sijaan tuon sanaparin lukijalle luoma 

kokemus voi vaihdella mieluisasta epämieluisaan ja on joka tapauksessa hyvin 

subjektiivinen, kuten kirjoittaja toteaa.  

Vaikka edelleen jää tilaa väitellä siitä, onko ”persikan maku” ilmaisuna 

yleispätevä vai avoin (esimerkiksi onko maku erilainen näkevälle ja sokealle), 

on ilmaisun yleispätevyyden ja toisaalta sen luoman persoonallisen 

assosiaation välillä merkittävä ja kirjallista ilmaisua luonnehtiva ero. Ihminen 

yleensä pitää makeista hedelmistä ja ilmiöllä on ilmeiset kehityshistorialliset 

juuret, jotka liittyvät lajille tyypilliseen ravintoon, sen etsimiseen ja jakamiseen. 

Silti jollekin yksilölle juuri persikan maku saattaa assosioitua negatiivisesti. 

Kirjallinen ilmaisu voi rakentua suhteellisen varmoille yleispätevyyksille mitä 

tulee sanojen luomaan vaikutukseen; silti tekstin tekijä ei voi olla varma lukijan 

yksilöllisestä reaktiosta. Lukemisen kompetenssiin kuitenkin kuuluu, että myös 

lukija, joka ei pidä persikoista, ymmärtää kirjoittajan ajavan takaa jotain 

positiivista, jos tekstiyhteys ei erityisesti sitä kyseenalaista. 

 
12 Naguib Mahfouz, Palatsikatu, Kairo-trilogia I, Tammi, 1992, (alkuteos 1956). 
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Kielentutkijan näkökulmasta meidän selvinä pitämämme sanat eivät aina aukea 

kokonaisuudessaan siirryttäessä eri kulttuuripiiriin. Saarikivi käyttää esimerkkinä 

paitsi metsää myös ”karhua”; manseille se merkitsee laajaa taustaltaan 

henkiseksi värjäytynyttä käsitepiiriä, joka ei ole käännettävissä suomen 

karhuksi, ilman että merkitys kapeutuu – englannin kielestä puhumattakaan. 

(Saarikivi, 129–130.) 

Edellä esittämäni huomiot sanojen merkitysten avautumisesta ovat 

esimerkinomaisia. Sanaston ja tilallisuuden yhteyksiä voisi tutkia laajemminkin 

ja löytää eri kirjoittajien tyypillisiä tilallisia esitystapoja. Olennaisempaa tässä on 

havaita, että myös hyvin pienin yksiköin, sanan mittakaavassa, tilallisuutta on 

mahdollista tarkastella. Palaan aiheeseen vielä lyhyesti seuraavassa luvussa, 

sen tekstin tulkintaa koskevassa alaluvussa 3.1.4. 

– 

Sanojen merkitysten tarkastelun kohdalla viitattiin kielten erilaisiin sanastoihin ja 

merkitysten joskus vaikeaan kääntymiseen toiselle kielelle. Tarkastelen 

seuraavassa sitä, kuinka tilan luonne saattaa muuttua kieli- ja kulttuurialueelta 

toiseen siirryttäessä, kun sekä vieras kieli, että vieraan paikan oudot olosuhteet 

vaikeuttavat tulkintaa. 

On selvää, että jos nihvillä kirjoitettu paikan kuvaus käännettäisiin suomeksi, 

jouduttaisiin kehittämään ratkaisut siihen, kuinka 27 erilaista paikan määrettä 

tulisi kääntää, jotta tila olisi edelleen suomalaisen lukijan hahmotettavissa. Oma 

ongelmansa paikan kuvauksissa ovat jollekin seudulle tai kulttuurille ominaiset 

rakennustyypit yksityiskohtineen. Tehdessäni kirjallisuuden opintoihin liittyvää 

esseetä Albert Camus’n Sivullisesta (1963; ranskalainen editio 1957, tästedes 

S), kiinnitin teoksen alkupuolella huomion tilan vaikeaan ja hahmottumiseen ja 

tekstin epäjohdonmukaisuuteen. 

Tiloihin ja kuvatun ympäristön arkkitehtuuriin liittyvät epäjohdonmukaisuudet 

voivat selittyä sillä, että kääntäjän alkutekstin pohjalta kuvittelema paikka 

poikkeaa teoksen laatijan kuvittelemasta tai tarkoittamasta paikasta tai kyseinen 

paikka on luonteeltaan kääntäjälle tuntematon. Rakennuksista ja 

arkkitehtuurista kirjoitettaessa tällaisia tilanteita syntyy paljon, koska sanasto 

usein on ammattialan (tai paikallista) erikoissanastoa. 
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Camus’n Sivullinen alkaa äidin kuolemasta kertovalla lauseella, jonka jälkeen 

kirjan tapahtumaympäristö kuvataan seuraavasti (lauseessa viitataan äidin 

kuolinpaikkaan): ” Vanhainkoti on Marengossa kahdeksankymmenen kilometrin 

päässä Algerista.” (S, 159.) 

Luettuani kirjan alun käynnin Marengossa, kiinnostuin tavasta, jolla Camus 

kuljettaa päähenkilöään Mersault’a vanhainkotiin ja takaisin kaupunkiin, sitten 

uimarannalle ja kertojan asuntoon. Paikkojen intensiivinen läsnäolo 

kuvauksessa tuntuu olennaiselta. Camus ehkä kuvaa sillä kertojan tapaa olla 

maailmassa tietoisena konkreettisesta ympäristöstään, mutta jotenkin vajaasti 

tietoisena siinä elävien ihmisten mielestä, tunteista ja ajatuksista. 

Meursault’n matka Marengoon ja äidin hautaus kuvaavat, mitä kertoja näkee ja 

millaisena maailma hänen kauttaan hahmottuu. Camus kuvaa Meursault’n 

ihmisenä, joka palaa primitiivisten tai eksistentiaalisten olemassaolon 

tuntemusten äärelle sivuuttaen kulttuuriset ja henkilökohtaiset affektit ja 

asettuen jotenkin panteistisesti yhteyteen olevaisen maailman 

”välinpitämättömyyden” (S, 252) kanssa; samalla kertaa tietoisena 

pienuudestaan ja merkityksettömyydestään, mutta kuitenkin nauttien elämästä 

ja kärsien sen menettämisestä. 

Tuon olemisen tunteen tärkeänä osana on elämän tarkka seuraaminen, siihen 

osallistuminen kokemalla ja tarkkailemalla ympäristöä, sen tuoksuja, värejä, 

päivän kiertoa ja myös ihmisten reaktiota, jotka rinnastuvat luonnon ilmiöihin ja 

edustavat yksilön ulkopuolista maailmaa. 

Alun hautajaiskohtauksessa ympäristö hahmottuu Mersault’n havaintojen 

kautta, ei kokonaisuutena vaan ikään kuin hänen katsettaan seuraten. 

Huomioni kiinnittyi erääseen kuvaan: ruumishuoneen kuvaukseen, jossa kaksi 

tilaa asettuu päällekkäin: 

Menin ruumishuoneeseen. Se oli hyvin valoisa, kalkkivärillä valkaistu, ja 
siinä oli suuri ikkuna. Kalustona oli tuoleja ja X:n muotoisia pukkeja. 
Kahden varassa keskellä huonetta lepäsi arkku, jossa oli kansi päällä. 
(S, 161.)  
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Tässä itse huone on eräänlainen arkku ja arkku puolestaan ruumiin ”huone”; 

elävätkin ovat jo valmiiksi arkussa, mikä ennakoi vankilamietteiden teemaa 

kaikkien kuolevaisten osasta ikään kuin kuoleman odotushuoneessa. 

Suomennos on kuitenkin epätarkka, eikä välitä tunnetta huoneesta ”arkkuna” 

alkutekstin tapaan. Ranskankielinen editio kuvaa paikan seuraavasti:  

Je suis entré. C’était une salle très claire, blanchie à la chaux et 
recouverte d’une verrière. Elle était meublée de chaises et de chevalets 
en forme de X. Deux d’entre eux, au centre, supportaient une biére 
recouverte de son couvercle. (Camus 1957, 13–14.)  

 

Camus käyttää kahteen kertaan sanaa “recouverte”, viitaten siihen että “huone 

on katettu lasimaalauksella” (tai ”lasimaalausikkunalla”) samoin kuin arkku on 

“katettu” tai ”peitetty” kannella. Ymmärtääkseni kirjailija haluaa tällä korostaa 

tilojen, huoneen ja ruumisarkun rinnakkaisuutta, mikä ei kuitenkaan välity 

suomennokseen, jossa ”lasimaalaus” on käännetty ikkunaksi. 

Se, että kyseessä on todella kattoikkunan lasimaalaus – siis arkun kanteen 

vertautuvalla tavalla huonetta ”kattava” elementti, varmistuu kahta sivua 

myöhemmin, jossa Camus kirjoittaa: ”Nopeasti oli pimeyskin saennut ikkunan 

yläpuolella” (S, 163). Tässä suomennos seuraa paikkamääreen osalta 

alkuperäistä tekstiä, joka kuuluu: ” Trés vite, la nuit sétait épaissie au-dessus de 

la vérriere.” (Camus 1957, 17.) Lasimaalausikkuna tosin kääntyy edelleen vain 

”ikkunaksi”13. Camus kirjoittaa nimenomaan ”au-dessus”, siis ”yläpuolella”, ei 

ulkopuolella (au-dehors), kuten normaalin ikkunan kohdalla voitaisiin sanoa. 

Kääntäjä on ehkä saattanut nähdä mielessään normaalin kaltaisen huoneen ja 

sivuuttanut ”kattaa” -verbin muuttaen siten kirjailijan tarkoittaman 

kappelimaisen, ylävalaistun tilan tavanomaisemmaksi huoneeksi. 

Voiko ajatella, että tilallisissa suhteissa on erilaisia kuvittelun (viite)tasoja, ja 

lukija (kääntäjä) hahmottaa teoksen tilallisen maailman omansa mukaan? Vai 

pitäisikö ajatella, että poikkeavien arkkitehtonisten tilojen kuvaaminen ja 

kuvittelu edellyttävät tavanomaista suurempaa tarkkuutta – poikkeavuuden 

korostamista jollain tavoin – jotta tilan luonne tulisi yksiselitteisesti 

 
13 Suora käännös sanalle ”verrière” on sanakirjan mukaan ”maalattu, kuvikas kirkonikkuna”. 
Hagfors, Edwin 1964. Ranskalais-suomalainen taskusankirja, Helsinki: WSOY. 
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ymmärretyksi. Tämä ei ole kuitenkaan mahdollista Sivullisen pidättyväisessä ja 

niukassa kerronnassa, jossa tekstin viehätys perustuu juuri siihen, että huoneen 

tilallinen muoto – sen aukeaminen ylöspäin – avautuu yhden verbin ja 

substantiivin kautta. 

Kuvatussa tapauksessa kääntäjä on ”luonnollistanut” tekstin oman 

arkikokemuksensa pohjalta, kuvittelemalla normaalia huonetta, jossa ikkuna on 

osa seinää. Kertooko tämä tavasta, jolla kirjallinen teksti vastaanotetaan ja 

tulkitaan: olennaista on, että luonnollistaminen tapahtuu suhteuttamalla teksti 

aikaisempaan samankaltaiseen kokemukseen. Tilalliset maailmat, jotka ovat 

meille outoja edellyttäisivät näin lukijalta tavallista suurempaa tarkkuutta tai 

tekstiltä havainnollisempaa kuvausta. Samalla kun tekstin intentio ehkä menee 

useinkin vikaan lukijan vastaanotossa, se toisaalta mahdollistaa jokaiselle 

lukijalle assosioinnin häneen omaan tuttuun maailmaansa. Näin teos on viime 

kädessä lukijan luoma aivan Maurice Blanchot’n tarkoittamassa laajassa 

merkityksessä.14 

Edellä on käsitelty sanan ja sanaston liittymistä fiktiivisen tilan avautumiseen 

lähinnä semioottiselta ja kielitieteen näkökulmista sekä kääntämisen 

ongelmana. Myös seuraavassa luvussa – sen lyhyiden tekstikatkelmien 

analyysissä – on pitkälti kyse sanoista ja niiden merkityksistä. Onko olemassa 

erityinen ryhmä sanoja, joilla kirjallinen teksti tilallisuutta kuvaa? Vai voiko 

yksittäinen substantiivi (alun ”koski”) jo sinänsä olla tilallinen ilmaisu? Palaan 

kysymykseen myös luvussa 7 arvioidessani millaisista ja kuinka monesta 

”tilallisesta” sanasta tällainen kuvana aukeava lyhyt tekstikatkelma koostuu. 

 

 

 

 

 

 
14 Katso seuraavan luvun alku. 
.   
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3. Lyhyen tekstikatkelman tilallisuus; fenomenologinen tulkinta 

 

”…lukeminen on positiivisempaa kuin luominen, lukeminen on luovempaa, 

vaikkei tuotakaan mitään.” (Blanchot, 168.)15  

 

Kirjallisen tilan fenomenologisesti sävyttynyt analyysi lienee yksi keskeisimmistä 

tilan tutkimuksen lähestymistavoista. Laajasti ottaen voisi sanoa, että tällöin 

käsitellään tekstin ilmentämää ja tulkitsemaa tilallisuutta. Tulkintatraditioon liittyy 

laajalle haarautuva rihmasto, jonka säikeitä ovat mm. lukijatutkimus (Ingarden, 

Iser), tilan kotoisuuden ja poeettisen kuvan teemat (Bachelard) sekä tilallisen 

lukutavan avainpiirteiden kartoitus (Prieto). Fenomenologista lähestymistapaa ja 

kirjallisia viitteitä ovat käyttäneet myös arkkitehtuurin tutkijat kuten Juhani 

Pallasmaa ja Christian Norbert-Schulz, joita käsittelen erikseen jäljempänä. 

 

Fenomenologinen tutkimus näkee tilan olennaisesti elettynä ja koettuna, ja on 

kiinnostunut tavoista, joilla tuo kokemus on sanallistettu. Strukturalistinen tilan 

tutkimus – jota käsittelen jäljempänä – lähtee eri suunnasta: teoksen 

kuvaamassa maailmassa nähdään tilallisia elementtejä (rajat, reitit, polut, 

luonteeltaan vastakohtaiset paikat jne.), jotka esiintyvät teoksen maailmassa 

sen konkreettisina osina. Kun lähdetään tarkastelemaan yksittäisen teoksen 

tilallisuutta, voidaan tietysti käyttää näitä molempia ja muitakin teoreettisia 

taustoja; näin toimin itsekin kandidaatintutkielmassani ”Paikkojen ja tilojen 

kuvaus Leo Tolstoin teoksessa Lapsuus, Poikaikä, Nuoruus”. Samalla syntyi 

tarve ymmärtää sitä, millaisia keinoja olin (lähiluvun kautta) tullut käyttäneeksi. 

 

3.1  Lukijanäkökulma 

 

Esitän seuraavassa ajatuksia siitä, kuinka lukija avaa tekstin omiksi 

mielikuvikseen. Aihepiiriä on pidetty osana fenomenologista lukijatutkimusta; 

 
15 Lainattu lause kuuluu kokonaisuudessaan: ”Tässä mielessä lukeminen on positiivisempaa 
kuin luominen, lukeminen on luovempaa, vaikkei tuotakaan mitään.” 
Maurice Blanchot, Kirjallinen avaruus, Ai-Ai, Helsinki, 2003, s.168. 
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tässä tapauksessa sovellan sitä kysymykseen tilallisten mielikuvien 

syntymisestä. Esitän aluksi kahden tutkijan Roman Ingardenin ja Wolfgang 

Iserin aihetta koskevia havaintoja ja lopuksi kohdeteokseen sovelletun tilaa 

koskevan esimerkin. Fenomenologisen kirjallisuustutkimuksen ja 

reseptioteorian lisäksi käytän materiaalina myös kognitiotutkimuksen alaan 

kuuluvaa lähdettä. Tämä luku pohjustaa seuraavaa, jossa käsittelen tapaa, jolla 

lukija muodostaa itselleen tilallisen mielikuvan lyhyen – virkkeen tai kappaleen 

mittaisen – tekstikatkelman (poeettisen kuvan) pohjalta: liikutaan siis 

käsittelemistäni mittakaavatasoista keskimmäisellä. Lukemista ja vastaanottoa 

koskeva tutkimus on myös fenomenologisen tilatutkimuksen kannalta 

kiinnostavaa tarkastellessaan tulkinnan objektiivisuuden ja subjektiivisuuden 

välistä suhdetta. 

 

Kiinnostukseni kohteena on se, millä tavoin kirjallisuudentutkimus on pyrkinyt 

vastaamaan kysymykseen lukijan roolista kirjallisen teoksen hahmottajana, 

konstruoijana tai jopa ”luojana”. Uteliaisuuteni kohdistuu prosessiin, jossa lukija 

tekstin pohjalta rakentaa oman mielikuvansa tekstin sisällöstä.  

Voidaan tehdä ero konkreettisten lukijoiden suurta joukkoa ja teoreettisen 

lukijan tekstintulkintaa koskevan tutkimuksen välillä. Konkreettisten lukijoiden 

joukkoa voidaan tutkia esimerkiksi haastattelemalla lukijajoukon todellisia 

kuvauksia reaktioistaan tietyn kirjallisen teoksen lukijoina. Lukijoiden joukkoa 

voidaan tarkastella myös osana teoksen vastaanottoa sen historian aikana. 

Toisaalta lukijaa voidaan lähestyä lukemistapahtumasta käsin tutkimalla sitä 

millä tavoin kirjallinen teos on mahdollista muuntaa lukijan ”eletyksi” 

yksilölliseksi kokemukseksi. Huomioni kiinnittyy ensisijaisesti viimeksi 

mainittuun tutkimukseen.  

 

Kirjassaan A Readers Guide to Contemporary Literary Theory (1997) Raman 

Selden, Peter Widdowson ja Peter Brooker muotoilevat fenomenologiaan 

pohjautuvan lukijakeskeisen lähestymistavan seuraavasti:  

 

Kirjallisuusteoriassa tällainen lähestymistapa ei rohkaise pelkästään 
arvioijan omista lähtökohdista nousevaan, subjektiiviseen asenteeseen, 
vaan arvioon, joka pyrkii astumaan kirjallisen teoksen maailmaan ja 
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löytämään tekstiin sisältyvän perimmäisen olemuksen sellaisena, kuin se 
ilmenee arvioijan tietoisuudessa. (Mt., 52.)16 
 

Saksalaisen lukijakeskeisen kirjallisuudentutkimuksen taustalla katsotaan 

olevan Hans Robert Jaussin17 ja Wolfgang Iserin oman ajan sekä varhaisempi 

fenomenologinen filosofia Heideggeriltä ja Gadamerilta periytyvässä 

muodossaan. Ilmiötä (kirjallinen teksti) on merkityksellistä tarkastella sen 

tietoisuudessa ilmenevän ja sivumerkityksistä riisutun olemuksen pohjalta. 

Edellä mainitussa teoksessa kirjoittajat tulkitsevat Heideggerin näkemystä 

meistä maailmaan heitettyinä ja tietoisuudeltamme siihen sidottuina:  

 

Ajattelumme on aina tilannesidonnaista ja siksi aina myös historiallista, 
vaikkakaan ei ulkoisessa ja yhteisöllisessä mielessä vaan 
henkilökohtaisessa ja sisäisessä merkityksessä. (Mt., 52-53).18 
 

Heideggerin historiaan ja paikkaan sidotun näkökulman sovelsi kirjallisuuden 

teoriaan Hans-Georg Gadamer teoksessaan Wahrheit und Methode (1960). 

(Mt.,53.) 

 

3.1.1 Roman Ingarden ja luova vuorovaikutus 

 

Roman Ingarden (1893–1970) muotoilee kirjallisen teoksen (tai muun 

”taideteoksen”) ontologisen statuksen niin, että teos sinänsä sisältää skeeman, 

joka havaitsijan on täydennettävä omalla tavallaan, jotta teoksesta tulisi 

”taideteos”:  

 

Taiteilijan luova toiminta ei siis käsitä ainoastaan hänen tuottavia 
kokemuksiaan, vaan myös ne tietyt fyysiset aktit, jotka sopivalla tavalla 
muovaavat partikulaarista oliota tai prosessia niin, että se voi toteuttaa 
funktionsa maalauksen, veistoksen, runon tai sonaatin ontologisena 
perustana. Toisaalta vastaanottajan on täydennettävä (konkretisoitava) jo 

 
16 In the literary theory this approach did not encourage a purely subjective concern for the 
critic´s mental structure but the type of criticism which tries to enter into the world of a writer´s 
works and to arrive at an understanding of the underlying nature or essence of the writings as 
they appear to the critic´s consciousness. 
17 Reseption teorian saksalainen historia lähtee Hans Robert Jaussin tutkimuksista. Jaussin 
”Kirjallisuushistoria kirjallisuustieteen haasteena” on vakuuttavasti muotoiltu kannanotto ja 
sisältää lyhyessä muodossa ehjän tutkimus ja toimintamallin. Se antaa myös kehyksen 
kirjallisuuden vastaanoton merkityksen tutkimiselle; samalla tuo vastaanotto tarkoittaa 
kollektiivista reaktiota, ei niinkään lukijan elämystä tai persoonallista kokemista.  
18 Our thinking is always in a situation and is therefore always historical, although this history is 
not external and social but personal and inward. 
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tuotettua taideteosta, skemaattista entiteettiä, monin tavoin ja 
aktualisoitava teoksen potentiaalisia elementtejä ennen kuin siitä voi tulla 
erityisellä tavalla arvokas esteettinen objekti. (Ingarden 2000, 7.) 
  

Teos itsessään on tässä tavallaan toissijainen ja välittäjän roolissa; samalla 

kuitenkin arvokas ja välttämätön osa kokonaisuutta. Ingarden täsmentää: 

”Materiaalinen maailma osallistuu taustana ja näyttäytyy taideteoksen 

ontologisen perustan hahmossa” (Ingarden 2000, 7). 

 

Ingardenin fenomenologinen näkökulma näkee esteettisen kokemuksen 

vuorovaikutuksena, jossa kokijan tai tarkastelijan rooli asettuu rinnasteiseksi 

teoksen luojalle; kirjallisen teoksen kohdalla voinee puhua lukijasta teoksen 

toisena luojana:  

 

[E]i ole asianmukaista pitää kaikkia niitä kokemuksia ja toimintoja, joista 
taideteos kumpuaa, aktiivisina ja toisaalta taideteoksen havaitsemiseen tai 
tiedostamiseen päättyviä elämyksiä ja akteja passiivisina ja puhtaasti 
vastaanottavina. Molemmissa tapauksissa on läsnä passiivisia ja 
reseptiivisiä vaiheita – havaitseminen ja vastaanottaminen – sekä aktiivisia 
vaiheita, joissa edetään siitä, mikä on jo annettuna, ja tuotetaan jotakin 
uutta, jota ei aikaisemmin ollut olemassa ja joka on aidosti taiteilijan tai 
havaitsijan tuottamaa. (Ingarden, 2000, 8.)  
 

Ingarden kuvaa tässä esteettistä kokemusta prosessina, jossa 

vuorovaikutuksessa ovat taiteilija, teos ja kokija. Hän kuvaa sitä myös 

prosessina, jossa sekä luomisen että vastaanoton osana on erilaisia vaiheita, 

joita luonnehtii etenemisen ja tarkastelun vaihtelu ja jonka taustalla vaikuttaa jo 

tehty tai jo oleva, ”jo annettu”. Kuvaus on havainnollinen sikäli, että se antaa 

sekä teoksen luojan että kokijan roolit aikaan sidottuna ja siten prosesseina, 

jotka voivat keskeytyä, jäädä vaillinaisiksi ja myös – esimerkiksi uudella 

lukukerralla – täydentyä. 

 

Ingarden viittaa lukijan (kokijan) luovaan osuuteen ja näkee teoksen 

olennaiseksi osaksi teoksessa ilmenevän skeeman konstruoimisen, ei 

kuitenkaan välttämättä tietoisena prosessina. Ingardenin ajatus lähestyy 

Maurice Blanchot´n teoksessaan Kirjallinen avaruus (2003) esittämiä 

näkemyksiä: ”Todellinen lukeminen ei koskaan pane todellista kirjaa 
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kyseenalaiseksi: mutta ei se ole myöskään alistumista ”tekstille” (Blanchot, 

166).  Ingarden muotoilee samankaltaisen ajatuksen vähemmän aforistisesti: 

 

Arvottamisen on tapahduttava niin, että mikään ei muutu tai häiriinny jo 
konkretisoidussa objektissa, että arvottaminen ei tuota mitään 
lisämuutoksia objektiin. Jotta arvottaminen olisi oikeutettu ja säilyttäisi 
arvotetun objektin koskemattomuuden, se ei saa olla aktiivinen. (Ingarden 
2000, 12.) 

 

Lukijan kyky konkretisoida kirjallinen teos on luova ja samalla ei aktiivinen tai 

analyyttinen. Lukijan ja teoksen vuorovaikutus edellä kuvatussa mielessä voi 

syntyä vain silloin kun teksti ja lukija löytävät toisensa ilman tietoista analyyttistä 

tai ”rakentavaa” toimintaa; näin tarkasteltuna tekstin olennainen ominaisuus on 

tavoittaa lukija, joka luo juuri tästä tekstistä oman personoidun ja täydennetyn 

”versionsa”; tekstin puhe vastaanottajalleen on tuon luovan prosessin 

käynnistäjä ja se ohjaa ja rajaa luovaa lukemista säilyttäen samalla 

autenttisuutensa. Outi Alanko-Kahiluoto kuvaa Ingardenin näkemystä 

artikkelissaan ”Lukijasta lukemiseen, tulkinnasta elämykseen” seuraavasti: 

 

Kirjallinen teos on luonnosmainen ja täynnä kielestä johtuvia 
epämääräisyyskohtia (Unbestimmtheitstellen), joiden täydentäminen on 
lukijan tehtävä (Ingarden 1972, erit. 8. luku). Luonnosmaisuus kuuluu 
objektiiviseen ”itse teokseen”, kun taas lukijan työstämä subjektiivinen 
teos eroaa objektiivisesta teoksesta siinä, ettei lukijan teoksessa ole enää 
epämääräisyyttä.  
[…] Konkretisaatiota muodostaessaan lukija joutuu täydentämään 
teoksessa puutteellisesti tai viitteellisesti ilmaistut kohdat. Esimerkiksi 
ajan- ja paikanmääreet, tarinan aukot sekä henkilöiden ulkonäköön liittyvät 
ominaisuudet ovat seikkoja, joita hahmottaessaan lukija työstää teosta 
itselleen. (Mt.,210.)  
 

Hän pitää epämääräisyyskohdan käsitettä Ingardenin fenomenologisen 

kirjallisuustutkimuksen keskeisenä käsitteenä ja toteaa: ” […] sitä on myös 

sovellettu ahkerasti myöhemmässä lukijatutkimuksessa”. Hän myös kritisoi 

Ingardenin näkemystä kysymällä:” […] miten objektiivinen ”itse teos” voidaan 

havaita, jos se elää ainoastaan lukijan tietoisuudessa […]”. (Mt.,211.) 
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Onko tulkinta sopusoinnussa Ingardenin edellä lainatussa artikkelissaan (alun 

perin esitelmä vuodelta 1969) ilmaiseman näkemyksen kanssa?19 Alanko-

Kahiluoto viittaa näkemykseen, jossa (fenomenologiselta kannalta katsoen) olisi 

olemassa vain eri lukijoiden tulkinnat tekstistä. Ymmärrän kuitenkin edellä 

lainatun pohjalta, että ajatus tekstin ”koskematta jättämisestä” tulkinnassa ja 

konkretisoinnissa tarkoittaa tekstin näkemistä itsenäisenä teoksena. Ingardenin 

ajattelu lähtee alun alkaen yleiseltä estetiikan teorian pohjalta ja käsittää myös 

mm. maalaustaiteen, jota hän artikkelissaan (esitelmässään) käyttää 

esimerkkinä. Elääkö maalauskin ainoastaan ”katsojan tietoisuudessa”? Entäpä 

rakennus, esimerkiksi Notre-Dame Pariisissa, joka Ingardenin mukaan myös on 

taideteos?20 

 

Jos ohitetaan ontologiset kysymykset teoksen olemassa olemisen tavasta ja 

tullaan lähemmäs käytännön lukutapahtumaa, voidaan Umberto Econ tavoin 

puhua teosten erilaisista tavoista kutsua lukija mukaan teoksen 

muotoutumiseen; Econ mukaan on olemassa ”suljettuja” ja ”avoimia” tekstejä, 

joista jälkimmäiset tarvitsevat lukijan aktiivisuutta ja rakentuvat lukijan 

osallistumisen varaan kun taas ”suljetut” teokset, esimerkiksi salapoliisiromaanit 

 
19 Arto Haapala kuvaa Ingardenin ajattelua artikkelissaan (toinen kirjoittaja Markku Lehtinen 
käsittelee ranskalaista fenomenologiaa) ”Johdanto; Katsaus fenomenologian syntyyn ja 
kehitykseen Saksassa ja Ranskassa” (ETT, xix-xx) seuraavasti: ”Taideteos on Ingardenin 
teoriassa intentionaalinen objekti, eksistentiaalisesti heteronominen asia, jonka olemassaolo 
palautuu viime kädessä teoksen luoneen taiteilijan luomisaktiin. Teoksen vastaanottajat 
konkretisoivat teoksen omissa kokemuksissaan: sama intentionaalinen objekti toteutuu eri 
vastaanottajien kokemuksissa.”  
Kun ”itse teos” häilyy näin tulkinnan rajamailla, voisiko sanoa, että ”itse teos” on vasta tuossa 
tekijän, teoksen ja vastaanoton vuorovaikutuksessa, ja edellyttää siten kaikkia kolmea? 
20 Teoksessa Untersuchungen zur Ontologie der Kunst: Musikwerk, Bild, Architektur, Film. 
Ingarden 1962. Tubingen: Max Niemeyer Verlag. 
Jos ajatellaan veistosta, joka on tehty lasinsirpaleista ja joka on näyttelytilassa merkitty lapulla 
”saa koskea”; ovatko teoksen vaikutukset meihin kaikkiin samanlaiset? Jos koskemme, 
saamme haavan; teoksessa on siis materiaalinen ominaisuus joka – samalla kun se niveltyy 
taiteelliseen sisältöön – vaikuttaa meihin fyysisesti samalla tavoin. Voiko teoksen 
katsomisenkaan aikaan saama vaikutus olla kovin erilainen. 
Kehomme on eräänlainen ”tietoisuusinstrumentti”, jolla on kohteisiin sekä aineellinen että 
tiedostamisen kautta syntyvä suhde. Tämä siirtää fokuksen Ingardenin ontologiasta ruumiin 
filosofiaan, esimerkiksi Merleau-Ponty´in.  
Nähdessämme kuvan pilvenpiirtäjän rakentajista palkillaan, tunnemme ruumiissamme korkean 
paikan reaktion. Voiko saman saada aikaan hyvällä kirjallisella kuvauksella? 
Kirjallisen tekstin esittämä kulku tiloissa, joissa on voimakkaan emotionaalinen luonne, 
esimerkiksi matalan ja ahtaan tilan kautta avaraan ja korkeaan tilaan [Monte Criston kreivi 
(1844/1912)] saattaisi myös olla koettavissa ruumiillisesti. Urheilusuorituksen katsomisen 
tiedetään aktivoivan katsojassa samat lihasryhmät, joita vaikkapa seiväshyppääjä 
suorituksessaan käyttää; voisiko ajatella, että hyvin kirjoitettu kuvaus urheilusuorituksesta 
aktivoisi samat lihasryhmät? Neurotieteen tutkimusmenetelmillä tämä lienee todettavissa. 
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ovat sisällön näkökulmasta ennalta määräytyneitä ja rajaavat siten lukijan 

lukutapaa. (Selden et al.,50.) Näin lukijan ja tekstin välinen vuorovaikutus olisi 

luonteeltaan vaihteleva ja suhteellinen.21 

 

3.1.2 Wolfgang Iserin vaikutusestetiikka 

 

Myös Wolfgang Iserin (1926–2007) ajattelu rakentuu fenomenologian ja 

hermeneutiikan perustalle. Iserin kohdalla näkyy myös Ingardenin vaikutus 

tekstin ja lukijan välisen vuorovaikutuksen korostumisena. Alanko-Kahiluoto 

viittaa Iserin kohdalla tekijän, tekstin ja lukijan vuorovaikutuksen 

”tasavertaisuuteen” ja tulkinnan monipuolisuuteen. (Alanko-Kahiluoto, 222.) 

Hän liittää artikkelissaan ”Lukijasta lukemiseen, tulkinnasta elämykseen” Iserin 

taustaansa ja viittaa tämän käyttämään fenomenologisen lukijan käsitteeseen:  

  

Iser määrittelee lukemisen tapahtumaksi, jossa lukijan mieli kiinnittyy 
teoksen formaaleihin merkitysrakenteisiin tuottaakseen merkityksen 
teoksen itsensä määräämällä tavalla. […] Teksti sisältää lukuohjeita, joita 
seuratessaan lukija saattaa teoksen syntyprosessin liikkeeseen. Merkitys 
ei siten ankkuroidu objektiiviseen tekstiin tai lukijan subjektiiviseen mieleen 
vaan syntyy pikemminkin näiden vuorovaikutuksesta […]. (Mt., 224–225.) 
 

Alanko-Kahiluoto toteaa Iserin pyrkivän erottumaan Jaussin reseptioestetiikasta 

nimeämällä ajatuksensa vaikutusestetiikaksi, jossa kyseenalaistetaan ajatus 

lukevasta subjektista ja luettavasta objektista: ”merkitys ei ole enää objekti, joka 

pitää määritellä vaan vaikutus, joka on koettava (Iser 1978, 9–10)”. (Mt., 223.) 

Susanna Suomela puolestaan tiivistää Iserin näkemyksen seuraavasti: 

 

Tulkitsijapainotteisesta lähestymistavasta ja sen väistämättä mukanaan 
tuomasta subjektiivisuudesta huolimatta kaikki ei kuitenkaan ole 
mahdollista, vaan teksti aina rajaa ja ohjaa tulkintaa jossakin määrin. Tätä 
mieltä on muiden muassa saksalainen reseptioteoreetikko Wolfgang Iser 
(1926–2007). Hänen mukaansa teoksen piirteet ohjaavat lukijaa lopulta 
tekemään oman tulkintansa tekstin ja lukijan vuorovaikutuksena 
etenevässä lukemisen prosessissa, jossa tekstiä luetaan samanaikaisesti 
sekä eteen- että taaksepäin: teksti samalla sekä herättää lukijan mielessä 

 
21 Vastaavaa keskustelua semioottis-strukturalistiselta pohjalta kuvaa Johanna Enckell 
artikkelissaan ”Ranskalainen strukturalismi kirjallisuustutkimuksessa (poetiikka)” teoksessa 
Strukturalismia, semiotiikka, poetiikkaa. (1974). Tällöin kysymyksessä ovat Barthesin 
luonnehtimat suljetun ja avoimen koodin romaanimuodot. 
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odotuksia jatkosta että pakottaa tarkistamaan aiempia oletuksia (Iser 
1976/1980, 11–112; Eagleton 1983/1991, 91-101.). (Suomela, 151.) 

 

Selden, Widdowson ja Brooker kuvaavat Iserin ajattelua samaan tapaan: Iserin 

fenomenologinen lähestymistapa korostaa lukijan roolia. Käsitellessään tekstiä 

eri näkökulmista lukija muokkaa tekstiä tietoisuudessaan ja näin luo siitä oman 

kokemuksensa. (Selden et al., 58.)22  Iserin ajattelu ei tällaisessa tarkastelussa 

juuri eroa Ingardenin fenomenologisesta vuorovaikutuksesta.23  

 

Iseriä on kritisoitu lukemistapahtuman liiasta teoretisoinnista ja pyrkimyksestä 

määritellä tarkkaan asioita, jotka joka tapauksessa pakenevat määrittelyjä, 

erityisesti juuri lukijan ja tekstin keskinäisten vaikutusten osalta. Alanko- 

Kahiluoto päättää artikkelinsa skeptisyyteen sen suhteen mitä lukijan roolista on 

merkityksellistä sanoa; hän viittaa Maurice Blanchot`n avoimempaan ja 

anarkistisempaan näkemykseen:  

 

Blanchot`n mukaan kirjallisuudella on kyky ilmaista jotain tavanomaisesta 
poikkeavaa, jonka käsitteelliseen selkeyteen pyrkivä tiede ja filosofia 
pyrkivät sulkemaan ulkopuolelleen. Kirjallisuuden lukeminen on 
”ymmärtämisen tuolla puolen”[…] . (Mt., 234.) 

 

Olisikin tärkeää kyetä erottamaan alue, jolla lukijan mielteitä ja tuntemuksia on 

mielekästä käsitellä; voidaan ajatella, että tehtävän vaikeus on samaa luokkaa, 

kun jos teoreetikko pyrkisi muotoilemaan tavan, jolla musiikki vaikuttaa 

ihmismieleen. Siitä voidaan puhua mutta kaiken aikaa tietoisena puheen 

kyvyttömyydestä kattavaan analyysiin. Kirjallisuuden kohdalla houkutus on 

suurempi; voihan ajatella, että se mikä on sanoin ilmastu, pitäisi olla 

vaikutuksensa osalta sanoin selitettävissä. 

 

 

 

 
22 Iser´s emphasis is ultimately phenomenological: the reader´s experience of reading is at the 
centre of the literary process. By resolving the contradictions between the various viewpoints in 
various ways, the readers take the text into their consciousnesses and make their own 
experience. (Selden et al., 58.) 
23 Lähteissäni ei ollut yhtään Iserin omaa tekstiä, toisin kuin Ingardenin kohdalla. 
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3.1.3 Muita näkökulmia 

 

Fenomenologiselta pohjalta syntynyt lukemisen merkityksen korostaminen on 

tutkimussuunnan pioneerien jälkeen tarkentunut On pyritty kartoittamaan lukijan 

”toimintaa” tekstin luojana. Susanna Suomela erottaa artikkelissaan ”Teemasta 

ja sen tutkimuksesta” tekstin suoran lingvistisen (retorisen, absoluuttisen) 

sisällön tulkintaa vaativasta referentiaalisesta (relatiivisesta) merkityssisällöstä 

ja täsmentää: ”Lukijan aiemmista tiedoista siis riippuu, mihin lukija lopulta 

tulkinnassaan päätyy ja mitä teemoja hän tekstistä – nimenomaan sen 

referentiaalis-relatiivisesta sisällöstä – erottaa (Brinker 1993, 27,31)” 

(Suomela,151).  Suomela ei havainnollista lingvistisen ja referentiaalisen 

sisällön eroa esimerkein mutta toteaa, että hyvin yksinkertainenkin lause 

saattaa edellyttää referentiaalista tulkintaa. Hän viittaa tekstissään Norman N. 

Hollandin ajatuksiin siitä, millä tavoin lukija tekstiä ”käyttää” muodostaessaan 

käsitystä sen teemasta: 

 

Lukijan tulkinnan subjektiivisuutta korostaa erityisesti Norman N. Hollandin 
(1927–) esittämä ajatus ns. identiteettiteemasta (engl. identity theme), 
kunkin yksilön henkilökohtaisesta maailman kokemisen ja jäsentämisen 
mallista, joka ulottaa vaikutuksensa myös yksilön lukukokemuksiin: 
lukiessaan yksilö pyrkii tulkitsemaan tekstiä oman identiteettiteemansa 
lävitse ja esimerkiksi löytämään tekstistä omaa identiteettiään vahvistavia 
ja tukevia teemoja (Holland 1975, 56-62, 121-122, 209-210, passim). 
(Suomela, 149.) 
 
 

Suomela viittaa myös Gerard Princen ajatukseen temaattisesta kehyksestä, 

jonka lukija rakentaa tietojensa ja kiinnostuksensa perusteella ja käyttää sitä 

teoksen aukkojen täydentämiseen sekä luodessaan tekstistä omaa tulkintaansa 

(mt., 150). Nämä näkemykset voinee pelkistää ajatukseksi siitä, että lukijalla on 

tekstissä tietty ”lingvistinen”, yleinen ja erilaisille lukijoille yhteinen perusaines, 

jonka pohjalta hän luo oman yksilöllisen tulkintansa oman kokemusmaailmansa 

pohjalta.24 

 

 
24 ”Lingvistinen” vastannee tässä Roman Ingardenin ”objektiivista” perustaa, jolle yksilöllinen 
”konkretisoiminen” rakentuu. 
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Katariina Kajanne kirjoittaa artikkelissaan ”Kognitiivinen kirjallisuudentutkimus” 

fenomenologisen ja kognitiivisen kirjallisuudentutkimuksen yhteisestä 

kiinnostuksen alueesta:  

Kumpikin on kiinnostunut kirjallisuuden ja todellisuuden suhteesta. 
Fenomenologinen tutkimus perustuu ajatukseen, että kirjallisuus antaa 
tietoa ihmisen kokemistavasta ja siitä todellisuudesta, jossa hän elää. 
Mielenkiinto kohdistuu usein siihen, millaisen ja miten rakentuvan kuvan 
teos tai kirjailijan tuotanto välittää tajunnan ja ympäristön suhteesta.”  
 
[…] Roman Ingarden on kirjoittanut kaunokirjallisista teoksista ja niiden 
vastaanotosta, jonka aktiivisuutta ja luovuutta hän tähdentää. Hänen 
työnsä samoin kuin Wolfgang Iserin reseptioteoria luo perustan 
huomattavalle osalle teoskeskeistä fenomenologista 
kirjallisuudentutkimusta. (Kajanne, 2000, 51.) 

 

Edellä on tarkasteltu tapaa, jolla lukija avaa tekstiä itselleen ja luo siitä oman 

tulkintansa. Lähteinä olen käyttänyt pääosin tuttua kirjallisuustieteen 

peruslukemistoa; toisaalta käytetty suomalainen teos käsittelee aihetta 

monipuolisesti ja siinä esitettyjä ajatuksia vahvistavat saman suuntaiset 

havainnot englanninkielisessä lähteessäni. Molemmat lähteet vahvistavat omia 

ajatuksiani: kiinnostukseni kirjallisuuden opintoihin lähti aikoinaan halusta 

ymmärtää lukemistapahtuman voimakkaan kokemuksellista luonnetta. Kirjoitin 

aiheesta esseen Kaisa-Broner Bauerin juhlakirjaan (Arkkitehtuurin historia ja 

nykyaika, 2010), jossa pohdin aihetta kirjailijoiden (Parland, Hyry) lausumien 

pohjalta. Edellä lainatut suomalaiset tutkijat antoivat kuitenkin olennaista uutta 

tietoa siitä, miten aihetta on kirjallisuuden tutkimuksessa käsitelty.25 

 

3.1.4 Knut Hamsunin Maankiertajien Fosenlandet 26  

 

Lukija voi konkretisoidessaan kirjallista teosta käyttää tässä (pääosin 

tiedostamattomassa) prosessissa sekä omaan kokemuspiiriinsä perustuvaa 

 
25 Kirjallisuuden tutkielmaopas ohjaa käyttämään teoreetikkojen tekstejä omin sanoin tulkittuina; 
näin varmaan pääosin onkin tarkoituksenmukaista. Edellä olen kuitenkin halunnut tuoda tästä 
työni kannalta keskeisestä teoreettisesta kysymyksestä useita suoria lainauksia sekä 
suomenkielisestä peruskirjallisuudesta, että Ingardenin aihetta käsittelevästä taustatekstistä. 
Näin tutkijoiden ajatukset välittyvät autenttisina ja pienetkin sävyerot havainnollistuvat.  
26 Käytän jatkossa paikasta nimeä Fosenlandet, jolla se ensin on teoksessa mainittu. Jatkossa 
talosta/tilasta käytetään myös perheen sukunimeä Doppen. 
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tietoa ja toisaalta aikaisemmin lukemaansa kirjallisuutta.27 Kirjallista teosta voi 

katsoa kahdella tavalla: ensiksi niin, että sanat viittaavat suoraan todellisuuteen 

esimerkiksi ”meri” todelliseen mereen tai sitten niin että sanat viittaavat kertojan 

puheeseen, hänen ”mereensä”. Fenomenologinen tulkinta lähtee 

jälkimmäisestä ja siinä korostuu silloin jo lähtökohdiltaan oman rajatun 

luonteensa saanut ”meri”.28 Kun lukija tulkitsee sanaa ”meri” osana tekstiä hän 

on kuitenkin riippuvainen sekä omasta kokemuksestaan siitä mitä ”meri” 

merkitsee, että siitä ”merestä”, joka tekstistä tuntuu välittyvän. Kun seuraavassa 

puhun ”todellisesta kokemuksesta” viittaan lukijan omaan ruumiilliseen ja aistein 

välittyvään kokemukseen siitä mitä ”meri” hänelle on. Teoksen ”meri” taas olisi 

se skeema, jota lukija oman kokemuksensa perusteella on konkretisoimassa. 

 

Käsittelen esimerkin avulla lyhyesti kahta edellä esitettyä ajatusta: Katriina 

Kajanteen kognitiiviselle kirjallisuudentutkimukselle ominaista lähtökohtaa 

kirjallisuudesta yleisenä inhimillistä kokemusta peilaavana ilmiönä ja Outi 

Alanko-Kahiluodon ajatusta siitä, mitä tarkoittaa lukijan rooliin kuuluva 

”epämääräisyyskohtien” täydentäminen. Olen tämän luvun alussa viitannut 

siihen, että fenomenologiselta pohjalta nousevat tulkintani kohdistuvat tekstin 

mitaltaan lyhyisiin katkelmiin. Seuraavassa Maankiertäjiä (1954) koskevissa 

huomioissa kyse on tiettyyn teoksen paikkaan liittyvistä katkelmista, joiden 

pohjalta testaan omaa kokemustani paikan hahmottumisesta. Kysymyksessä on 

joukko tekstikatkelmia, jotka sijoittuvat kuitenkin teoksen eri osiin: paikka 

hahmottuu pala palalta. 

 

Jos ajatellaan, että ”kirjallisuus antaa tietoa ihmisen kokemistavasta” kuten 

Kajanne edellä ilmaisee, voitaisiin kirjallisuuden kuvauksia tarkastella 

vertaamalla tietyn rajatun kirjallisen kuvauksen suhdetta samanlaiseen tai 

samantapaiseen todelliseen kokemukseen. Todellinen kokemus on kuitenkin 

aina yksilöllinen ja perustuu yksilön persoonalliseen reagointitapaan ja hänen 

 
27 ”Kokemuspiiriin” on nyt luettu myös kaikki muut taiteen muodot; kirjallisuus on erotettu näistä 
johtuen asiayhteydestä ja siitä, että sen kokemistapa on erilainen. 
28 Selden, Widdowson ja Brooker kuvaavat Iserin ajattelua käsitellessään kielen viittaussuhdetta 

seuraavasti: ”The words we read do not represent actual objects but human speech in fictional 
guise. This fictional language helps us to construct in our minds imaginary objects.” (Mt., 56.) 
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kokemustaustaansa. Voisiko kuitenkin ajatella, että lukija jossakin olennaisissa 

suhteissa valitsee luettavakseen tekstejä, joiden ”kokemistapa” on hänen 

omansa mukainen. Käytän esimerkkinä Knut Hamsunin Maankiertäjien (1954, 

tästedes MK) kuvausta yhdestä teoksen keskeisestä tapahtumasta ja siihen 

liittyvästä paikasta: teoksen naispäähenkilön Lovise Magreten kodista 

Fosenlandetissa ympäristöineen ja siitä millaisin keinoin Hamsun kuvaa 

toisaalta paikkaa ja toisaalta tapahtumia henkilöiden, naisen ja miehen välillä29.  

Laivamatka Länsivuonolta Bergeniin keskeytyy seuraavasti: 

 

Fosenlandetissa he [Edevart ystävineen] poikkesivat vihantarantaiseen 
lahteen vettä ottamaan. Väylälle saakka kuului metsässä kuohuvan 
kosken kohina. Laakson perukassa oli yksinäinen talo, sieltä laskeutui 
joelle pari lasta, jotka seisoivat ja katselivat jahdista soutavia vieraita. 
Hetken perästä juoksi sieltä nuori nainenkin paljain jaloin, yllään vain paita 
ja hame, kovin kuluneita nekin. (Hamsun, 73.) 

 

Juuri tämän enempää meille ei kerrotakaan paikasta kuvauksen muodossa. 

Jatkossa talo lähiympäristöineen (piharakennukset, pieni pelto, jyrkänne ja 

koski) tulevat hieman tutummiksi mutta liittyen henkilöiden kuvaukseen. 

Olennaista on kuitenkin koko paikan eristyneisyys: lähin naapuri on saaressa ja 

kauppapaikkaan on päivän edestakainen kävelymatka tuntureiden yli. Nuoren 

Edevartin näkökulmasta paikka on täydellinen locus amoenus, rakastavaisten 

eristynyt ja turvallinen kohtauspaikka, joka säteilee valoaan koko episodiin. 

Ihanteellisena välittyvä luonto ja siinä koettu rakkaus muodostavat pastoraalin 

ilmapiirin. Ne luovat oman topoksensa, jota voisi kuvata rakkaudeksi luonnon 

helmassa.30  

 

Seuraavassa tarkastelun kohteena on paikan kuvauksen ja henkilöiden välillä 

tapahtuvan kanssakäymisen suhde. Teoksen voi ajatella olevan pääpiirteiltään 

realistinen sanan arkisessakin merkityksessä; sen aika ja paikka noudattavat 

 
29 Analyysin taustan muodostavat teoksen Fosenlandia käsittelevät kohdat alkaen sivulta 73, 
jossa paikka ensi kerran esiintyy (73–76) ja jatkuen seuraavassa Edevartin ja Lovise Magriten 
tapaamisen kuvauksessa (91-103). Viittaan siis tekstiin, joka on liian laaja lainattavaksi. 
Analyysin arviointi ei ehkä suoraan edellytä tekstin tuntemusta. 
30 Hamsunilla on useissa rakkaustarinoissaan pohjoiseksi idylliksi sävyttyvä luonnontuntu; 
erityisesti tämä koskee Pania (1894) mutta myös lyhyitä kertomuksia kuten Virginia (1898). 
Tämä liittää Hamsunin tekstejä Longoksen myöhäisantiikkiseen Dafnis ja Khloe -taruun mutta 
myös sen romantiikan ajan toisintoihin kuten de Saint-Pierren teokseen Paul et Virginie (1788). 
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normaalia inhimillisen tietoisuuden mallia, jossa aika etenee yhteen suuntaan 

(poikkeuksena muistumat) ja paikka hahmottuu lähtökohtaisesti ”kokonaisina” 

tiloina, joilla on suhde niitä ympäröiviin suurempiin tiloihin ja niihin sisältyviin 

pienempiin tiloihin. Myös henkilöiden väliset suhteet ovat ”normaaleja”, tuttuja 

inhimillisen kokemisen tapoja, joihin voimme lähtökohtaisesti samaistua; 

kysymyksessä on rakkaustarina. 

  

Yksinkertaistettuna kuvauksen voi ajatella muodostua kolmella tavalla: (1) 

ympäristön kuvaus hallitsee ja rakkaustarina on sille alisteinen, (2) paikan ja 

rakkaustarinan kesken vallitsee tasapaino tai (3) rakkaustarina on keskeinen 

siinä määrin, että paikka ei juuri hahmotu. Teoksen ”rakkausmotiivin” kannalta 

kaikki kolme tapaa tuottavat erilaiset lukemisen tavat; jos ympäristö jätetään 

kuvauksen ulkopuolelle, korostuu rakkaustarinan keskeisyys ja intensiivisyys; 

tarina kuvautuu henkilöiden tajunnan täyttävänä ja dramaattisena. Jos 

ympäristön kuvaus hallitsee, vähenee rakkaustarinan keskeisyys 

henkilöhahmojen kannalta ja myös lukija hahmottaa tilanteen toisin. Jos 

koemme henkilökuvauksen ja paikan kuvauksen tasapainoisina, kertooko se, 

että teoksen implikoima kuvaus vastaa meidän kuvaamme todellisuudesta: siitä 

miten rakkauden kokeminen työntää muut seikat, esimerkiksi ympäristön 

jossakin määrin taka-alalle? 

 

Vai kertooko se kirjallisen kuvauksen reunaehdoista, joiden mukaan 

tarvitsemme hahmotuksemme pohjaksi jonkinlaisen viitteen ympäröivästä 

paikasta silloinkin, kun tekstin fokus on rakkaustarinassa? 

Hamsunin tarinassa ympäristön kuvaus on niukkaa mutta toisaalta silloin kun 

sitä esiintyy, tarkasti olennaisiin seikkoihin pitäytyvää ja samalla voimakkaan 

visuaalista. 

--- 

Outi Alanko-Kahiluoto viittaa edellä Ingardenin ajattelua kommentoidessaan, 

lukijan rooliin teoksen viitteellisyyden ja aukkoisuuden täydentäjänä. 

Tuntuu kuitenkin epätodennäköiseltä, että lukija täydentäisi tekstin niin, ettei 

siinä enää ole ”epämääräisyyskohtia” kuten Alanko-Kahiluoto edellä sanoo. 

Jos ajatellaan Hamsunin kuvausta Fosenlandetin tilasta, ei ole mahdollista 

annetuin viittein rakentaa paikasta ehjää geografista tai näkömielikuvaa, niin 
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vähän kirjailija/kertoja kuvaa paikan olosuhteita. Kuitenkin lukijana hyväksyn 

tuon kuvauksen selvän aukkoisuuden ja luon riittävän määrän paikkaan liittyviä 

kiinnekohtia, jotta lukeminen ei kadota mielekkyyttään. Samalla tajuan tuon 

epämääräisyyden ja otan sen vastaan, ei kriittisesti vaan keskittyen siihen, mitä 

Hamsun kuvauksessa korostaa: henkilöiden välillä tapahtuvaan; rakastumiseen, 

Edevartin yksinäisten päivien ikävöintiin ja pariskunnan myöhemmin kokemaan 

onnen ja sen menettämiseen, joilla kaikilla on kehyksenään tuo edelleen 

epämääräinen Fosenlandetin talo ympäristöineen.  

 

Hamsun kuljettaa henkilöitään mereltä talolle ja rakennuksesta toiseen sekä 

ympäröivään luontoon ja koskelle. Tuo henkilöiden kuljetus ikään kuin piirtää 

kartan valkealle pinnalle ”polkuja”, jotka (epämääräisesti) yhdistävät kiinteitä 

kohteita toisiinsa. Syntyy tila, jossa suuri maisema yleisenä laajana 

kokonaisuutena on lukijalle hahmotettavissa norjalaisena rannikon kohteena 

mutta tässä epämääräisesti tutussa maisemassa tarkkoja paikkoja on vain 

noiden polkujen varsilla ja sisällä rakennuksissa. Paikan luotettava ja 

yksiselitteinen kuvaaminen yläviistosta katsottuna piirroksena ei olisi 

mahdollista. 

 

Lukijan ajatus askartelee jokaisella lukukerralla tuon maiseman mahdollisimman 

tarkassa ”konstruoimisessa” saavuttamatta kuitenkaan yhtenäistä, henkilöiden 

koko toimintatilan kattavaa kuvaa; paradoksaalisesti tämä jopa tekee 

lukemisesta mielenkiintoista antaessaan hahmotusyrityksille voittamattoman 

vastuksen.31 Itselleni olennaista on, että koen tarinan eheänä: kerronta tuntuu 

noudattavat minun maailman rakentumisen malliani, kuvaani todellisuudesta 

Kajanteen määrittelemässä merkityksessä. Kun ajattelen tällaisen analyysin 

kontekstissa Fosenlandetia, huomaan sen olevan aivan tietynlainen, oma 

versioni paikasta, jolle tekstistä ei löydy vahvistusta mutta ei myöskään estettä. 

Epämääräisyyden poistumisella Alanko-Kahiluoto tarkoittaa ehkä juuri tällaista 

kokemusta. Paradoksaalista kuitenkin on, että vaikka kokemus on ”ehjä”, ei 

 
31 Usein mainittu romaanin maailman ja siitä tehdyn elokuvan yhteismitattomuus ilmenee lukijan 
rakentaman kuvan ja elokuvassa esitetyn maiseman eroina. Samalla elokuvassa jää pois yksi 
kirjallisen esityksen viehätyksistä: lukijan pyrkimys luoda tapahtumien kehykseksi riittävä 
tilaorientaatio; kuvittelun mielihyvää tuottava aktiivinen ”työ”. 
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paikka ole rekonstruoitavissa samaan tapaan kuin vaikkapa meille tuttu oman 

kesämökin miljöö. Emme voi kulkea Fosenlandetissa tietäen mitä seuraavan 

nurkan takana näkyy, mutta kuitenkin paikka on oman mielikuvituksemme 

luomuksena jollakin tavoin kokonainen. 

 

Erityisen hyvin Kajanteen ajatus toteutuu eräässä tarinan piirteessä: paikan ja 

henkilön yhteenkuuluvuudessa. Alun perin Edevart tulee Fosenlandetiin 

sattumalta. Eristyneissä ja köyhissä oloissa Lovise Magrete elää tasapainossa 

ympäristönsä kanssa; hän tulee toimeen lampaita hoitamalla ja kutomalla 

erityisen kauniita peitteitä. Kohtaaminen kestää vain muutaman tunnin mutta 

Edevart palaa takaisin. Syntyy salattava suhde, jonka edellytykset ovat paikan 

eristyneisyydessä ja joka voi kestää vain hetken. (MK, 93–101.) Paikka on 

Lovise Magreten (ja hänen kadonneen miehensä) koti, jossa Edevart on 

vieraana. Vieras näkee nuoren naisen, joka on ikään kuin kasvanut osaksi 

asuinpaikkaansa.  

 

Kun pari myöhemmin tapaa toisenlaisissa olosuhteissa – Lovise Magrete on 

Amerikassa ollessaan eronnut miehestään – toimii tuttu Fosenlandet heidän 

rakkautensa näyttämönä. Ensimmäisen särö suhteeseen syntyy kuitenkin 

Edevartin tajutessa, kuinka rakastettu on Amerikassa muuttunut; tämä katsoo 

entistä kotiaan ja kangaspuitaan etäältä ja arvostellen. (MK,343–345.) 

 

Hamsunin teoksessa paikkoja ja tapahtumia katsotaan Edevartin miehisestä 

näkökulmasta ja tämän loukkaantuminen rakastetun käytöksestä tuntuu 

oikeutetulta. Vasta analyyttinen lukutapa paljastaa, kuinka tiiviisti Lovise 

Magrete ja Fosenlandet ovat Edevartin mielessä kuuluneet yhteen. Tuon 

yhteenkuuluvuuden rikkoutuminen tuo mukanaan myös suhteen rikkoutumisen. 

Huomaan ottaneeni itsestään selvyytenä, että tärkeissä ihmissuhteissa henkilö 

ja hänen ympäristönsä voivat samaistua lähes symbioottisella tavalla. Paikkojen 

kyky luoda tapahtumisen atmosfääri ja samalla säilöä niiden muistot on 

ilmeinen; Edevart palaa autioituneeseen Fosenlandetiin Lovise Magreten 

Amerikkaan lähdön jälkeen ja löytää sieltä kadonneen ajan koskettavine 

muistoineen (MK, 211).  
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Vaikka tästä koko teoksen kannalta tärkeästä paikasta ei synny tarkkaa 

ympäristökuvaa, sen olemus liittyy kiinteästi tapahtumiin. Hamsunin kerrontaan 

ei kuulu myöskään henkilöiden ulkonäön tarkka luonnehdinta; Lovise 

Magretenkin ulkomuoto jää lukijan kuvittelun varaan. Ilmeistä on kuitenkin, että 

paikka ja nainen hahmottuvat Edevartin (ja lukijan) mieleen jonkinlaisena 

yhteenkutoutumana.32 

 

3.1.5 Yhteenveto 

 

Roman Ingarden on taustaan filosofi, Husserlin oppilas ja Heideggerin ikätoveri, 

jonka kiinnostus kirjallisuuteen kehittyi myöhemmin pyrkimykseksi määritellä 

taideteoksen olemisen tapoja yleensä. Myös Wolfgang Iserin tausta on 

fenomenologisessa traditiossa. 

Fenomenologisella ajattelulla voisi ajatella olevan suora yhteys sekä 

vastaanoton että vaikutuksen tutkimiseen, onhan se olemukseltaan filosofiaa, 

jota kiinnostaa se, miten asiat mielessä ilmenevät.  

Toisaalta voi ajatella kirjallisuuden olevan luonteeltaan fenomenologista: asia tai 

ilmiö on tekstissä jo tullut tulkituksi. Kirjallinen teos on aina rajattu ja kertojan 

intention mukaisella tavalla laadittu kuvaus ja siten ikään kuin pelkistämällä 

esiin piirtyvä kuva ilmiöstä. 

Hamsunin Maankiertäjiin sisältyvä rakkaustarina näyttää Edevartin ja Lovise 

Magreten suhteen tiivistettynä, paljolti ulkoisesta ympäristöstä irrotettuna ja 

pelkistettynä; puheena ja ajatuksina, jotka rajaavat tapahtumien virrasta vain 

olennaisen. 

Näin kirjallinen teos saattaa toimia peilinä, johon heijastamme omat 

kokemuksemme ja samalla teos saattaa näyttää millä tavoin yleinen ja yhteinen 

oma kokemuksemme kaikessa ainutkohtaisuudessaan kuitenkin on. Myös 

silloin, kun lukijan kokemus teoksen maailmasta tuntuu vieraalta, voi se olla 

lukijalle samalla tavoin merkityksellisiä ja valaisevaa.33 

 
32 Yrityksistäni huolimatta en ole löytänyt aiheesta kuvausta kirjallisen paikan tutkimuksen 
piiristä.  Sellainen on varmaan kuitenkin löydettävissä, niin olennainen on tämä paikan 
henkilöhahmoa kehystävä olemus. En ole lainannut tässä teosta yhtä katkelmaa laajemmin 
vaikka se tulkintani kannalta olisikin ollut selventävää. Tämän luvun rooli tutkielmani 
kokonaisuudessa olisi kuitenkin kasvanut silloin liian suureksi. 
33 Omalla kohdallani teos, josta paikkakuvaus puuttuu, on vaikea lähestyä. Henkilöhahmot ja 
tapahtumat tuntuvat olevan irrallaan ”maailmasta”. Kaikkia tämä ei tunnu haittaavan ja 
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Edellä mainittu Ingardenin ja Iserin konkretisaatio, oman tulkinnan 

rakentaminen kirjallisen teoksen pohjalta toisaalta tuottaa ”valmiin” teoksen. 

Toisaalta tämä konkretisoitu teos, vaikka onkin lukijan ”luoma”, kertoo kuitenkin 

jostakin toisesta ja on siten osa maailmaa. 

Kirjallisen vuorovaikutuksen prosessissa asetumme osalliseksi monimuotoista 

ja elämyksellisesti antoisaa tapahtumaa, jota on vaikea muulla keinoin tavoittaa. 

Tilan tutkimuksen kannalta tämä luku on toiminut pohjustuksena seuraavalle ja 

tulkinnan kannalta keskeisemmälle, jossa pohdin muutaman tekstikatkelman 

kautta prosessia, jossa lukija luo itselleen elävän tilallisen kuvan. 

 

 

3.2 Poeettinen kuva 

 

Gaston Bachelardin Tilan poetiikka (1957/2003, tästedes TP) on muodostunut 

merkittäväksi tilallisen ajattelun klassikoksi, jolla tuntuu edelleen olevan 

annettavaa monille tieteen ja taiteen aloille. Arkkitehtuurin tutkimuksessa ja 

arkkitehtien orientoitumisessa suunnittelutehtäviin on Tilan poetiikalla ollut 

merkittävä rooli.  Kun tila modernismin alkuvaiheissa käsitettiin (erityisesti 

arkkitehtuurin teorian puolella) matemaattisena abstraktiona, siirtyi näkökulma 

1900-luvun jälkipuolella kohti elettyä ja koettua tilaa.34  

 

Tilan poetiikka on monimuotoinen ja heterogeeninen teos, josta voi löytää 

useita merkityksellisiä tulokulmia kirjallisuustutkimukseen. Teos sisältää joitakin 

pääteemoja, mutta niiden lisäksi laajan kokoelman yksittäisiä kiinnostavia 

havaintoja. Vaikka teosta lainataan paljon myös kirjallisuustutkimuksen 

yhteydessä, se ei sisällä erityistä kirjallisuuden tutkimuksen metodia. Teosta ei 

voi nimestään huolimatta rinnastaa esimerkiksi Rimmon-Kenanin Kertomuksen 

poetiikkaan (1991/1983). Bachelard ei käsittele johdonmukaisesti tilojen roolia 

kertomuksen rakennepiirteinä, vaikka teoksessa tällainen osa-alue onkin 

 
tällaisellakin teoksella voi olla laaja lukijakunta. Tiedän olevani paikkaorientoitunut; sekä hyvät 
että huonot paikat – niin kirjallisuudessa kuin todellisuudessa – saattavat aiheuttaa voimakkaan 
reaktion. 
34 Katso esimerkiksi Juhani Pallasmaan tulkitseva ja selittävä teksti Bachelardin teoksen 
lopussa. Modernistisessa arkkitehtuurissa tila käsitettiin pitkälle 1960–70-luvuille lähinnä 
mitattavissa olevana ja olemukseltaan neutraalina; esimerkiksi muistin ja muistojen osuutta tilan 
arvottamisessa ei pidetty relevanttina. 
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hahmotettavissa.35 Teoksen monitulkintaisuus johtuu osaksi siitä, että 

huolimatta sen monista kirjallisista viitteistä, ei se kuitenkaan suuntaudu 

kirjallisuuden tutkimukseen vaan kodikkaan tilan fenomenologiseen 

tarkasteluun. Teoksen anti fiktiivisen tilan tutkimukselle (tai arkkitehtuurille tai 

maantieteelle) on luettavissa sen fenomenologisessa puhetavassa, josta 

voidaan rajata kulloinkin käsillä olevan tutkimuksen suhteen kiinnostavat alueet. 

 

Mistä Tilan poetiikassa sitten on kysymys? Koetan seuraavassa hahmottaa 

kaksi näkökulmaa, jotka muodostavat teoksen keskeisen sisällön kirjallisen tila 

tutkimuksen kannalta. Käsittelen ensimmäiseksi Bachelardin ajatusta 

singulaarisen poeettisen kuvan luonteesta. Puhuessaan runollisen kuvan 

vastaanottamisesta Bachelard ohjaa fenomenologista lukijaa psykologian ja 

psykoanalyysin vaikutuspiiristä kohti alkuperäisempää ja ”naiivimpaa” (TP, 37) 

kokemista: 

Mutta psykologian ja psykoanalyysin esittämät syyt eivät koskaan 
kykene selittämään uuden kuvan todella odottamatonta luonnetta 
eivätkä sitä, että kuva saa luomisprosessilleen vieraan sielun 
kiinnittymään itseensä. (TP, 34.) 

 
Runollisen kuvan fenomenologinen vastaanottaminen ei ole sen 

psykologisointia vaan kuvalle antautumista, sen itselleen elämistä. Kuvalla voi 

olla (jungilainen) yhteys ”tiedostamattoman syvyydessä uinuvaan arkkityyppiin” 

(TP, 32) ilman, että kuva olisi minkään menneisyydessä tapahtuneen 

seurausta. Runollinen kuva juurtuu lukijaan ”välittömästi”, vaikka runoilija ei 

kerrokaan kuvansa taustaa, sen menneisyyttä (TP, 34). 

Bachelardia kiinnostaa sama peruskysymys, joka on tutkielmani taustalla. 

Runollisesta kuvasta löytyy jotain, joka: 

 

[…] sisältää kuvittelun fenomenologian koko paradoksin: miten yksi 
ainoa, joskus hyvinkin omalaatuinen kuva voi näyttäytyä koko psyyken 
keskittymänä. Kuinka sellainen ainutkertainen ja ohimenevä tapahtuma 
kuin singulaarisen poeettisen kuvan ilmestyminen voi – täysin 

 
35 Mervi Kantokorpi, Pirjo Lyytikäinen ja Auli Viikari rinnastavat runousopin strukturaaliseen 
rakenneanalyysiin teoksessaan Runousopin perusteet (Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja 
koulutuskeskus, 1998.) Narratologia on ”kertomuksen runousoppia” (Kantokorpi et al., 5). Tilan 
poetiikka ei sisällä mallia kirjallisen tilan rakenneanalyysiin samassa mielessä kuin Rimmon-
Kennanin Kertomuksen poetiikka teoksen analyysiin, vaan liikkuu yleisellä tilahavaintojen 
tasolla. 
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valmistelematta – vaikuttaa toisiin sieluihin ja toisiin sydämiin? (TP, 35–
36.)  

 
Fenomenologinen lähestyminen tarkoittaa, että runollista kuvaa ei oteta 

objektina vaan omana ”erityisenä todellisuutenaan”. Kuva ei myöskään edellytä 

kausaalisessa mielessä edeltävää tietämystä, koska kuva on ”ilmaisultaan 

nuorta kieltä” ja ”runoilija on aina kielen alkulähde”. (TP, 37.) Erityisesti minua 

kirjallisuuden tutkijana kiinnostaa Bachelardin lähestymistavassa hänen 

näkemyksensä runollisen kuvan vaikutuksen tavasta. Hänelle kuva on aina 

ensin koskettava: ”Ennen kuin kuva liikuttaa pintaa, se on koskettanut 

syvyyksiä” (TP,43). Kuva on kirjoittajan ja lukijan yhteistä omaisuutta samalla 

tavoin kuin Maurice Blanchot`lla (Blanchot 2003, 168). Lukija tuntee osallisuutta 

kuvan luomiseen, ikään kuin se olisi voinut syntyä hänen mielessään: ” […] 

runokuvan kajahtelu saa aikaan poeettisen luomiskyvyn todellisen heräämisen 

lukijan sielussa” (TP,43). 

 

Spatiality (2013) -teoksensa lyhyessä Tilan poetiikkaa koskevassa osuudessa 

Robert T. Tally päätyy myös korostamaan Bachelardin runollisen kuvan 

tulkinnan keskeisyyttä: ”Bachelardille keskeistä on runollinen kuva ja osana 

teostaan hän käsittelee tieto-opillista kysymystä siitä, kuinka lukija voi tavoittaa 

sen todellisena kun vain runoilijalla on pääsy alkuperäisen kokemuksen 

lähteelle.”36 Hän viittaa myös Bachelardin käsitykseen rationaalisen ja 

psykologisen tulkinnan riittämättömyydestä runollisen kuvan erityisen 

todellisuuden edessä. (Tally,114.) 

 

3.2.1 Poeettinen kuva; kolme esimerkkiä 

 

Bachelardin poeettinen kuva näyttää olevan olemukseltaan tilallinen. ”Kuva” on 

jotakin, jota me katsomme, näkymä, jossa aina on kysymys myös tilasta. 

Runouden alueella voidaan puhua ”kuvarunosta”, jossa tietty tunnelma syntyy 

esimerkiksi tietyn vuodenajan näkymästä määritellyssä paikassa.  

 

 
36 Bachelard’s chief concern is with the poetic image, and part of his analysis has to do with the 
epistemological question of how readers can grasp the poetic image in its reality when it would 
seem that only the poet has access to the actual experience of the image. 
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Mitä tarkoittaa huomion kiinnittäminen ”kuvan alkuperään” (Bachelard, 45)? 

Lähtökohtana kysymyksen tutkimiselle ja vastauksen konkretisoinnille voisi olla 

sellainen erityisen tunnevoimainen ja elävä kuva, jonka ääreen lukija pysähtyy 

tai johon hän tuntee tarvetta palata kokeakseen kuvan aukeamisen mielessään. 

Otan esimerkin suomenruotsalaisen Lars Sundin Siklax -teossarjaan kuuluvasta 

tekstistä. 

 

Sundin Puodinpitäjän pojan (1998) alussa ollaan vaasalaisessa 

vanhainkodissa, josta lähdetään ajamaan kohti etelää, ei 8-tietä vaan 

lähempänä merta kulkevaa pienempää tietä, jolta Vaasaa katsotaan yli 

kaupunginlahden kevätkesän laskevan auringon valossa, kaupungin 

hiljentyessä kuulaaseen kesäyöhön. Kaupungin maamerkit kuvataan 

yksityiskohtaisen realistisesti ja syntyy tunne kuin istuisi kertojan ja Oton 

vieressä pienessä VW Golfissa. Sundin kertojanlahjat kiteytyvät yhteen 

suomalaisen kirjallisuuden lumoavimmista virkkeistä: 

  

Ja aivan kaupunginselän rannassa vartioi lääninvankila raskaana ja 
synkkänä, kalteri-ikkunat katsovat kaivaten yli veden, yksinäinen 
keltarunkoinen moottorivene on matkalla merelle vetäen perässään pitkää 
vanavesivakoa ja sen tuulilasiin on tarttunut värisevä auringonkilo. (PP, 
16.) 

 

Virkkeen vaikutus liittyy yleisemmin Sundin kieleen, jossa on poikkeuksellista 

kerronnan iloa ja kekseliäisyyttä, erityisenä piirteenä elävät ja oivaltavat 

vertaukset. Sen visuaalinen tarkkuus korostuu, kun virke seuraa neutraalia 

ympäristön kuvausta sen yllätyksellisenä huipentumana. Elokuvan kieltä 

lainaten voisi sanoa, että virkkeen teho syntyy montaasista, kuvien – arkisen ja 

runollisen – peräkkäin asettamisesta. Olennaista on myös kuvaukseen liittyvä 

haikeus, joka liittää siihen eksistentialistisen sävyn: näin tämä hetki syntyy, 

havaitaan ja katoaa, ja vain kirjallisuus voi sen noutaa unohduksesta yhteisesti 

jaettavaksi. Olemme vangin lailla suljetut ulos tapahtumasta, mutta meillä on 

tekstin ikkuna, josta maailman kauneus avautuu. 

Kiinnostavaa virkkeessä on myös se, että se on alun perin kirjoitettu ruotsiksi ja 

on siis suomentajan lopullisesti muotoilema. Alkuperäinen teksti kuuluu: 
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Och alldeles vid Stadfjärdens strand ruvar länsfängelset, tungt och 
dystert, svarta gallerförsedda fönstrar blickar längtansfullt över vattnet, 
en ensam motorbåt med gult skrov är på väg utåt och drar upp en lång 
kölvattensfåra, den har fångat en skälvande solreflex i sin vindruta. 
(Sund, 1997, 15.) 

 
Kun tekstiä katsoo tarkemmin, voi nähdä Sundin kielen sukulaisuuden 

suomenruotsalaisen modernistisen runouden (vaikkapa Bo Carpelanin37) rytmiin 

ja ilmeeseen. Jos tekstin mielessään pilkkoo pilkkujen mukaan (ja vähän 

useamminkin) säkeisiin, näyttäytyy tekstin avoin ja assosiatiivinen luonne. 

Suomennos on paitsi tarkka, myös runollisen rytmin osalta täydellinen. 

Olemme kertojan ja Oton kanssa autossa ja näemme saman kesäillan, Vaasan 

arkisen (ja realistisesti kuvatun) siluetin meren puolelta. Mutta hetken päästä 

olemme jossakin aivan muualla, jakamassa runollisen ja intensiivisen 

kokemuksen, jossa osa meistä etääntyy kohti saariston merellistä ja lupauksien 

täyttämää kesän maailmaa ja osa jää suljetuksi paksujen muurien taa, karun 

huoneen yksinäisyyteen. Tila ikään kuin venyy näiden kahden pisteen välille; 

tuulilasiin tarttunut auringonkilo saattaa venettä yhä ulommas kohti kaukaista 

horisonttia. 

 

Kuvassa tiivistyy kaikki se, mitä teoksessa on tähän mennessä tapahtunut ja 

valtaosa siitä, mitä tulee tapahtumaan: Oton pako vanhainkodin ”vankilasta” ja 

matka nuoruuden tapahtumien keskukseen, huvilaan saarella, meren avaraan 

maisemaan. Kysymyksessä on runollinen tiivistys koko teoksen tematiikasta, 

teoksesta pienoiskoossa. Kysymyksessä on myös Ottoa vanhainkodissa 

kiusannut kuva ja samalla meitä kaikkia koskeva kuva, jossa olemme suljettuina 

ulos elämästä, yksinäisinä ja eristyksissä samalla kun se mitä kaipaamme, 

kaikkoaa pois ulottuviltamme. Kysymyksessä on myös pimeyden ja valon 

vastakkaisuuden kuva, vankeuden ja vapauden kuva. Bachelardilaisessa 

mielessä kuvan alkuperä liittyy sen visuaaliseen ja tilalliseen mutta myös 

kokemukselliseen jännitteeseen, joka virittyy näiden ääripäiden, vapauden ja 

vankeuden mutta myös – ja Oton kohdalla aivan konkreettisesti – kuoleman ja 

elämän välille. 

 

 
37 Katso esimerkiksi Vuodet kuin lehdet (1989) ss.44–45. 
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3.2.2 Poeettisen kuvan lumoissa  

 

Toinen esimerkkini on Veikko Huovisen (1927–2009) teoksesta Hamsterit 

(1957). Hamsterit on Huovisen neljäs romaani ja sijoittuu kirjailijan laajan 

tuotannon alkupäähän. Huovisen tuotannon alkua leimaa paria poikkeusta 

lukuun ottamatta teosten kainuulainen paikallisuus ja luontoaiheisto. Henkilö- ja 

eläinhahmot ovat kiinteässä suhteessa ympäristöönsä ja luonto vuodenajan 

piirteineen ja muutoksineen elää erityisesti Hamstereiden kerronnassa 

symbioottisessa suhteessa henkilökuvaukseen. Luonnon syksyinen muutos 

heijastuu kerrontaan henkilöhahmojen ajatuksina ja havaintoina. 

Maa on lehtien peitossa. Niistä henkii lahoamisen ja syksyn sateiden 
kiihottava hajuyhdistelmä. Riisuuntuneet koivikot kuuntelevat aamua. 
Kalvakat rungot ja ruskeat ritvat kuvastuvat veteen. Rannalla myrskyn 
tuomia kaisloja. Totisia ovat tummat kuusentaimet kuuraisessa 
kuloheinässä. (Huovinen, 91.) 

 

Valitsemalleni tekstikatkelmalle on ominaista voimakas visuaalisuus. 

Runolliseen kuvaan tuntuu tiivistyvän jotakin sen tekstiympäristöstä (kappale, 

luku, jakso, ehkä koko teoskin) muutamaan sanaan tai riviin. Samalla kuva 

näyttää olevan tapahtumakulussa tauko tai pysähdys. Kuva tuntuu kuin 

sytyttävän tapahtumien tilaan valaistuksen, joka ulottuu laajasti koko teoksen 

osaan visuaalisena kiinnekohtana. Runollinen kuva säteilee tekstiympäristöön; 

ympäröivää tekstiä luetaan hetken sen valossa. 

 

3.2.3 Poeettinen kuva tekstin prismana 

 

Lainauksen poeettinen kuva tiivistyy sen viimeiseen lauseen erityisen 

voimakkaana yksittäisenä havaintona: ”Totisia ovat tummat kuusentaimet 

kuuraisessa kuloheinässä.”  

Näin rajattu, yksittäinen poeettinen kuva näyttää olevan irrallaan tekstin 

kerronnallisesta ja temaattisesta sisällöstä. Lause, joka ei näytä osallistuvan 

tapahtumien eteenpäin kuljettamiseen tai liity teoksen teemoihin – ystävyyden 
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arvoihin tai unelmoinnin merkityksellisyyteen – tuntuu olevan kertomuksen 

etenemisen kannalta tarpeeton. Poeettisen kuvan funktio näyttäisi liittyvän 

tähän irrallisuuteen ja jaettavuuteen. Henkilöhahmot, kertoja ja lukija näkevät 

saman yksinkertaisen seikan, jossa kuitenkin yhdistyvät tarinan kannalta 

merkittävät aika ja paikka. Ollaan syksyn ja luonnon maisemassa.  

Tekstin pysähtymiseen yksittäisen ja voimakkaasti visuaalisen kuvan äärelle 

liittyy immersiivinen kokemus, jonka jälkeen teosta katsotaan uusin silmin. 

Poeettinen kuva toimii tässä eräänlaisena prismana, joka taittaa kertojan, 

henkilöhahmojen ja lukijan näkökulmat hetkeksi yhteen. Tekstiin osalliset ovat 

hetken samassa tilassa. 

Edellä kuvattua Huovisen lauseen asiallisuutta värittää antropomorfismi, joka 

tuo kertojan ääneen persoonallisen sävyn. Sanomisen tapa on kuitenkin niin 

lähellä yleistä (suomalaista) kokemisen tapaa, että puiden inhimillistäminen 

”totisiksi” tuntuu luonnolliselta. Ilmaisu on tutun tuntuinen ja liittyy laajempaan 

kirjalliseen taustaan. 

 

3.2.4 Totiset puut 

 

Hamsterien lauseessa puhutaan puista; tummat kuusentaimet ovat ”totisia”. 

Havupuita on suomalaisessa kansantieteellisessä tutkimuksessa luonnehdittu 

miehisiksi: 

Havupuita pidetään miehisinä etenkin niiden jäykkien neulasten ja jyhkeän 
ulkonäön vuoksi. Varsinkin männyn suoraa ja ryhdikästä runkoa verrataan 
nuoreen mieheen, mutta myös kuusen runkoa pidetään miesmäisen 
komeana. (Guenat, 28-29.) 

 

Havupuut ovat luonteeltaan miehisiä myös Aleksis Kiven Seitsemässä 

veljeksessä (1964), jossa Taula-Matin kertomuksen Heiskanen kuvaa puiden 

”keskustelua” suon reunasta toiseen ”huostaahan kuusiston tuatto tyttönsä 

kanssa” (Kivi, 206). Suon toisesta reunasta on kuulunut ”sammaleisten kuusten 

kohaus” ja toiselta reunalta ”niin kuin kahaus pienestä koivistosta” (Ibid.) 
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Lähelle Huovisen luonnehdintaa tulee Lassi Nummen runon puhuja 

kokoelmassa Intohimo olemassaoloon (1949): ”Puut totisina, kasvot 

uurtuneina”. Huovisen 1957 kirjoitettu proosa kuuluu Nummen runon kanssa 

samaan modernistiseen traditioon, pelkistyneesti (luonto)havaintoa kuvaavan 

ilmaisun piiriin. Puhuessaan tummista kuusentaimista totisina, Huovinen 

liittynee luontoa inhimillistävään ja vakiintuneeseen suomalaiseen 

puhetapaan.38  

Teoksen alussa on jo puhuttu Rurikin perheen pienistä pojista ”totisina” (H, 32). 

Muistelmateoksessaan Huovinen kertoo eläneensä Hamsterin tekoaikaan 

perheunelmissa: ”Kaiketi haaveilin hieman omasta perheestäkin…” (Huovinen 

2001, 180.) Tutkielmani kohteeksi valitsemassani lauseessa onkin ilmiselvän 

luontoassosiaation ohella, jokin erityinen ja herkkäkin pohjavire. Lapset katsovat 

heitä tiellä puhuttelevaa Hamsteria totisina, samoin katsovat vakavailmeiset 

kuusentaimet syksyisiä matkamiehiä toisena päivänä ja toisella tiellä. 

Vaikka tällainen tulkinta tuntuu hauskalta, voi siihen suhtautua kriittisesti 

teoksen yleistä sävyä ajatellen; teos ei ole hempeä tai haaveellinen, pikemmin 

päinvastoin. Hamsterin hahmo ja hänen puheentapansa mutta myös kertojan 

kieli ovat miehisiä ja melkoisen karuja. Myös luontokuvat noudattavat tätä 

teoksen yleissävyä. Toisaalta Huovisella on kyky kuvata luontoa koskettavan 

runollisesti tavalla, joka tuntuu ”miehiseltä” ja kertojan/kirjailijan omalta 

äänensävyltä. 

 
38 Nummen säe on ensimmäinen runossa Puisto. Runossa puisto lehdettömine puineen 
vertautuu (lausutusti) puhujan sieluun. Näin runo eroaa Huovisen kuvasta, joka on 
lähtökohtaisesti puhdas luontohavainto. Totisuus tai syksyn alakulo, joka on keskeistä 
Nummen runon luonnolle ja puhujalle, ei ole lainkaan hamsteriveljesten mieliala. Hamsterien 
luonto on erityisesti tässä syksyn vaiheessa reipas, virkeä ja toimelias, osa ”iloista syksyä” (H, 
86).  
Nummen runokuva on myös olennaisesti erilainen kuvatessaan puiston puita, jotka tuntuvat 
suurilta; ”syvenevin iltapäivin rungonvälit aukenevat kauas”. Kaikkiaan näille kahden eri 
teoksen puille on yhteistä vain totisuus ja sekin jotenkin erilaisessa sävyssä: Nummella 
melankolisena, Huovisella kivimäisellä lempeän kuvailevalla tavalla arkisena. 
Puiden inhimillistäminen on tuttua Seitsemästä veljeksestä pitkin Impivaaran-vaiheen 
kerrontaa; metsästyskertomuksen yhteydessä kuusi kuvataan ilveksen kumppaniksi: ”Silloin 
kuusi uhaten ravisti kihariansa kerran vielä ja kylvi alas latvastansa kimmeltävää lunta 
kuolevan poikansa peitteeksi, koska veren kuumassa virrassa pakeni sydämestä raitis henki 
ja hälveni höyrynä ilmaan” (Kivi, 296). 
Puiden kansasta puhutaan Hamstereissa muutenkin vakiintuneen sanonnan tapaan (H,92); 
onpa Huovisella saman niminen kirjakin. (Huovinen, Puukansan tarina, 1984). 
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Tilan poetiikan näkökulmasta tulkinta on ongelmallinen; kuvaa ei pitäisi tulkita 

psykoanalyyttisesti. Se ei myöskään sovi ajatukseen olla tulkitsematta tekstiä 

kirjailijan elämäntilanteesta käsin. Mutta malttaako olla käyttämättä 

mahdollisuutta, jonka Huovisen oma muistelus nostaa esille?  

Toisaalta, vaikka Hamsterin kieli ja aiheen käsittelytapa ovat miehisiä, on 

teoksen pohjasävy lämmin. Tapa, jolla Rurikin perhettä katsotaan, on eläytyvä 

ja lastenkin näkökulman huomioiva. Tässä kontekstissa valittu lause on 

luonnollinen osa teoksen sävymaailmaa ja antaa mahdollisuuden edellä 

esitettyyn tulkintaan; lapsiahan taimetkin ovat. 

 

3.2.5 Poeettinen kuva osana tekstiympäristöään 

 

Poeettinen kuva sijoittuu kerronnassa kohtaan, jossa hamsteriystävykset ovat 

retkellä kodin ulkopuolella. Retkiä on kaikkiaan neljä ja kyseinen tekstikohta 

kuvaa niistä viimeistä, matkaa metsästäjän luo. Retkillä on tarinan kulkua 

jaksottava tehtävä. Kotoiset keräily- ja säilömispuuhat keskeytyvät, tarinaan 

liittyy uusia henkilöitä ja maisemaa vaihdetaan. Kaikkiin retkiin sisältyy 

maiseman ja vuodenajan kuvausta, erityisen selvästi kolmeen maaseutu- tai 

luontoretkeen, jossa Hamsteri tutustuttaa Rurikin perhettä ympäristöön ja sen 

asukkaisiin. Näillä retkillä on runollisilla ja tarkoilla sää-, vuodenaika- ja 

luontohavainnoilla merkittävä rooli. 

Hamstereissa poeettinen kuva sijoittuu kohtaan, jossa tarinan kulku hidastuu. 

Juonen kehittymisen kannalta kuvalla ei ole merkitystä; kuva on juonesta 

irrallaan. Tarina ei juurikaan etene ja myös kerronnan rytmi muuttuu 

verkkaisemmaksi. Kuvan välitön tekstiympäristö koostuu saman kaltaisista 

lauseista, joissa seurataan päähenkilöiden kulkua aamuisessa ja syksyisessä 

maisemassa, siitä havaintoja tehden. Runollisesti voisi ehkä sanoa, että 

poeettinen kuva päilyy tekstin suvannossa. 

Poeettisen kuvan esimerkkini edellä ovat runollisia ilmaisultaan. Myös 

leikkisämpi ja arkisempi ”kuva” voinee toimia samaan tapaan tekstin 

visuaalisena kiinnekohtana. Nabokovin Lahjassa (1963/1969) on 
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tekstiympäristöstään poikkeava kohta, jossa yhtäkkiä eteemme aukeaa urbaani 

näkymä: 

He erosivat risteyksessä. Se oli tuulinen ja nuhjuinen risteys, joka ei ollut 
aivan päässyt aukion arvoon vaikka siinä oli kirkko ja puistikko ja kulma-
apteekki ja yleinen mukavuuslaitos, tuijoja ympärillään, ja jopa 
kolmikulmainen koroke, jolla oli kioski ja jolla raitiovaunukuljettajat 
nautiskelivat maitoa. Monet eri suuntiin hajautuvat, nurkan takaa esiin 
hypähtävät ja yllämainittuja rukous- ja virkistyspaikkoja väistävät kadut 
muuttivat tämän kaiken sellaiseksi pieneksi kaavakuvaksi, joka esittää 
aloittelevan autoilijan valistukseksi kaikkia tarjolla olevia 
yhteentörmäysmahdollisuuksia. (Nabokov, 187–188.) 

 

Tässä kuvassa lukija viedään henkilöiden lähiympäristöstä etäälle kuvaamalla 

aukio tarkoin ja nousemalla sitten sen yläpuolelle, jolloin silmän tason sijasta 

meille näytetään aukio katuineen ”pienenä kaavakuvana”, ikään kuin kaupungin 

kartan kolmiulotteisena versiona. Aukion näin tarkka esittäminen ei palvele 

suoraan tarinaa, vaan irtoaa omaksi lähes itsetarkoitukselliseksi kuvakseen, 

joka tosin samalla kertoo kyseisen kaupungin elämästä seikkoja, jotka ovat 

kerronnan kannalta relevantteja: raitiotiet, yleiset mukavuuslaitokset ja 

risteyksen luonne autoilun mahdollisena ongelmakohtana määrittelevät 

kaupungin kokoa ja rakennettakin. Kyse on ilmeisesti tiiviisti rakennetusta, ehkä 

umpikortteleista muodostuvasta ja hahmoltaan perinteisestä eurooppalaisesta 

kaupungista. Samalla teksti näyttäytyy lauserakenteen ja kielikuvien kautta 

sävyltään iloittelevana ja mieleenpainuvana. Syntyy sarjakuvapiirtäjän 

kädenjälkeä muistuttava erillinen kuva, jonka yksi funktio tuntuu olevan kertojan 

ja lukijan keskinäinen hauskanpito. 

 

3.2.6 Takaisin Bachelardiin 

 

Poeettisen kuvan ohella Bachelardin teoksen toinen kiinnostava piirre on 

tulkinta kodikkaan tilan rakennepiirteistä. Kysymyksessä on kodin tilojen 

fenomenologinen analyysi; kuinka kodikkaat tilat ilmenevät topofilian 

värittämässä kuvittelussa. Jos poetiikka ymmärretään kirjallisen teoksen 

rakenteen tai joidenkin rakennepiirteiden analyysinä, tulee Tilan poetiikka tässä 

sitä lähimmäksi. Bachelard hahmottelee talon eri osien – kerrosten, huoneiden 

ja kalusteiden – roolia talon/kodin merkitysrakenteessa. Kellarista ullakolle 
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siirryttäessä saavat tilat luonteensa edustamastaan talon osasta, sen suhteesta 

muuhun; kysymyksessä on osien keskinäisille sijaintisuhteille, topologisille 

relaatiolle perustuva määrittely. Fenomenologinen katse taloon avaa sen piirteet 

myös suunnittelijalle tai kirjallisuutta analysoivalle uudella tavalla ja antaa 

sanoillekin – vintti, komero, kaappi – uutta elävyyttä kun voimme katsoa 

kaappia salaisuuksien säilyttäjänä tai talon järjestyksen vartijana. 

Bachelardilaisen kuvittelun ”topos-analyysi” (TP,89) on subjektiivisesti koettua, 

mutta runollisen kuvan perustaan tukeutuvaa, tilan ja paikan ilmaisuja 

kartoittavaa fenomenologiaa. 

 

3.3 Fenomenologiaa vai narratologiaa? 

 

Eric Prieto on artikkelissaan ”Phenomenology, place and spatial turn” (Prieto, 

2017.) pyrkinyt täsmentämään fenomenologisen tilatutkimuksen luonnetta. Hän 

aloittaa määrittelemällä termin ”fenomenologinen” väljästi synonyymiksi 

”kokemukselliselle” (experiential) ja liittää sen bachelardilaiseen topofiliaan, 

jossa paikoilla on voimakas oma tuntu (sense of place) ja merkitys. Paikkoja 

luonnehtii ainutlaatuisuus ja arvokkuus. Koska paikan tuntua on vaikea 

käsitteellistää, on taiteella olennainen rooli merkitysten välittäjänä. (Prieto,60.)39 

Perinteinen voimakkaan paikkakokemuksen luova kirjallinen kuvaus voi 

käsitellä todellisia paikkoja mutta myös täysin kuvitteellisia ympäristöjä. Paikan 

kuvauksessa ei siis ole olennaista sen kyky jäljitellä luotettavasti todellisuutta, 

vaan tekstin sisäisessä koherenssissa ja dynamiikassa. (Ibid.)  

Prieto näkee tarpeelliseksi ”uudelleenkäsitteellistää” (re-conceptualize) edellä 

kuvattua ”paikkaa” niin, että käsitteen subjektiiviseen tulkintaan voi liittyä 

tarkentavia ja suhteellistavia näkökulmia. Fenomenologiselle lähestymistavalle 

olennaisena hän pitää ”perspektiiviä”: kuvauksen kohteena on kokevan 

subjektin näkökulma yhtä lailla, kun kuvattu paikka; esimerkkinä Hugon Notre 

Damen auktoriaalinen (Pariisia ja historiaa tunteva) kertoja, joka antaa kuitenkin 

henkilöhahmojensa kautta aktuaalisen kokemisen näkökulman. (Prieto, 64-65.) 

 
39 Prieto viittaa myös viittaa myös Heideggerin ”asumisen” (dwelling) käsitteen tulkintaan 
paikkaan juurtumisena ja sitoutumisena, mutta näkee sen samalla nostalgisena ja 
epärealistisena. (Prieto, 61.) 
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Näin havainnollistuu kerronnan rakenteellinen perspektiivi: tunnemme kertojan 

läsnäolon henkilöhahmon rinnalla ja paikka rakentuu molemmista 

näkökulmista.40 

Näen Prieton ajatuksen eräänlaisena fenomenologisena kaksoisvalotuksena: 

ensiksi meillä on kerronnan taustoittava ja yleistävä näkökulma paikkaan (ja 

henkilöhahmoihin siinä) ja sitten henkilöhahmon koettu näkökulma. 

Tällaisessa tarkastelussa lukijalle hahmottuu subjekti, joka katsoo (kuulee, 

haistaa, tuntee) jossakin tilassa ja tilanteessa mutta myös tuo tila/paikka 

henkilöhahmon kokemana. 

Samasta kerronnan rakenteen piirteestä puhuu Alex Matson teoksessaan Kaksi 

mestaria (1950) kuvatessaan Tolstoin Sodan ja rauhan (1965) kerronnan 

tekniikkaa.41  

 

Kuva on liian suuri maalattavaksi yhden henkilön tajunnasta käsin, jota 
paitsi yhden henkilön näkemänä se voisi vaikuttaa subjektiiviselta, kun 
taas tekijän tarkoitus edellyttää vakuuttavaa objektiivisuuden vaikutelmaa. 
Siksi Tolstoi käyttää lukijalle tuttua ja todellisuudentuntuiseksi saatettua 
ruhtinas Andreita taistelun strategisen ja sotapoliittisen puolen ilmentäjänä 
ja Nikolai Rostovia saadakseen kuvaan aistien ja sydämen välitöntä ja 
elävää kokemusmateriaalia. (…) ja kaiken takana on Tolstoi itse aukkojen 
täyttämisestä ja jatkuvuudesta huomaamattomasti huolehtimassa. 
(Matson, 40.) 
 

Matsonin essee käsittelee tässä kohdin Tolstoin ”realismin laatua” ja kiinnittää 

huomion tapaan, jolla lukija viedään tapahtuman tilaan. Hän puhuu Tolstoin 

tavasta rakentaa ”kuva” niin, että se ”sopii lukijan todellisuuskäsitykseen” 

(Matson, 90). Matsonin analyysi muistuttaa tapaa, jolla olen Hamsunin 

Maankiertäjien kohdalla puhunut lukijan (itseni) ja tekstin todellisuuskuvan 

kohtaamisesta. Tolstoin yhä elävältä tuntuva (psykologinen) realismi 

heijastanee jonkinlaista yleistä inhimillistä ”todellisuuden mallia” tai tapaa, jolla 

kokemus ja havainto heijastetaan tekstin kautta mieleemme luonnollisen 

tuntuisena. Aivan olennainen osa tällaista ”tekniikkaa” näyttäisi olevan 

ympäristön kuvauksen (kertoja) ja henkilön havainnon tai tunteen (subjektiivinen 

 
40 Tässä Prieto viittaa myös Jamesonin ”kognitiivisen kartoituksen” teemaan ja näkee paikan 
havainnon laajenevan subjektiivisesta (henkilöhahmo) kohti suhteellistava tai yhteisöllistä 
(kertoja). (Prieto,65.) 
41 Matson käyttää tässä todellakin sanaa ”tekniikka”. 
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perspektiivi) vuorottelu ja toisiinsa liittyminen. Matsonin esimerkki on Sodan ja 

rauhan (1869)42 kohtauksesta, jossa Nikolai Rostov osallistuu taisteluun 

Napoleonin Venäjän retken alussa: 

 

Puolen tunnin kuluttua odotti eskadroona tiellä valmiina lähtöön. 
Komennettiin: ”Satulaan!” Sotilaat ristivät silmänsä ja alkoivat nousta 
ratsuilleen. Ratsastettuaan eskadroonan eteen komensi Rostov: ”Mars!” ja 
nelimiehisin rivein lähtivät husaarit liikkeelle. Ratsujen kaviot läiskyivät 
rapaisella tiellä, miekat kalisivat, miehet juttelivat hiljaa, ja jono liikkui 
jalkaväen ja tykkipatterien jäljessä pitkin leveää tietä, jonka reunoille oli 
istutettu koivuja. 
Tuuli kiidätti repalaisia, sinipunervia pilviä, joihin sarastus alkoi ruskottua. 
Aamu valkeni valkenemistaan. Erotti selvään sen kähärän ruohon, jota 
tavallisesti kasvaa kyläteillä ja joka vielä oli märkä eilisestä sateesta. 
Koivujen riippuvat oksat, jotka nekin olivat märät, heiluivat tuulessa ja 
varistelivat vinosti kirkkaita pisaroita. Yhä selvemmin alkoi erottaa 
sotamiesten kasvoja. (Tolstoi 1965, osa 3, 61.) 

 

Alussa kuvaus kohdistuu tapahtumaan, jota katsotaan ”sivusta”; Rostov 

nähdään osana ryhmää ja sitten joukko miehiä ratsain tiellä. Seuraavassa 

kappaleessa – ja kerronnan vaihtuessa passiiviin – tapahtuu huomaamaton 

siirtymä Rostovin havaintoon ja lukija viedään sivustakatsojan osasta yhdeksi 

ratsain liikkuvista, kokijaksi, joka jännittävällä hetkellä tarkkailee lähiympäristöä 

intensiivisesti. Se, että havainto on Rostovin hahmottuu kappaleeseen 

kuuluvasta mutta Matsonin pois jättämästä lauseesta, joka alkaa sanalla 

”Rostov”. Montaasin kautta lukija yhdistää Rostovin havaitsijaksi, vaikka sitä ei 

eksplisiittisesti tuoda esille. 

 

Tilallisesti on kysymys kahdesta toisiinsa liittyvästä kuvasta, jotka molemmat 

rajoittuvat pienelle alalle: tielle, jossa ensi noustaan ratsaille ja sitten näkymään, 

joka ratsun selästä aukeaa. Aamun hämärässä katse suuntautuu aivan lähelle, 

hevosen jalkoihin tielle ja sivulla liikkuviin koivunoksiin. 

Matsonin analyysi Tolstoin teoksesta saattaisi olla relevantti koko teoksen 

tilallista maailmaa ajatellen ja kuvata havainnollisesti Tolstoin kerronnan tapaa: 

silloin kun laajassa teoksessa avataan uusi ”näyttämö”, tulee ensin esiin 

 
42 Matsonin teoksessa ei ole viitteitä. Käyttämäni suomennos on vuoden 1965 editiosta) 
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kertojan taustoittava ja tilallista yleiskuvaa luova ”yleisnäkymä” ja sitten 

siirrytään jo tuttujen henkilöhahmojen havaintoon ja ajatuksiin.43 

 

Vaikka Prieto puhuu edellä ”fenomenologisesta perspektiivistä”, on hänen 

analyysissään samoin kuin Matsonin Tolstoi-esseessä oikeastaan kysymys 

kerronnan piirteistä. Näkökulman erittely yllä olevalla tavalla on analogista 

klassisessa narratologiassa tehtyjen havaitsijaa/fokalisaatiota koskevien 

määrittelyjen kanssa. Preiton ja Matsonin analyyseissä siis näyttäisivät 

yhdistyvän narratologiset ja fenomenologiset lähestymistavat. Olen käsitteiden 

määrittelyssäni (Liite 1) pitänyt näitä kahta tilan tutkimuksen aluetta selvästi eri 

kategorioina. Sitä ne ovatkin, mutta näyttää siltä, että näkökulman analyysissä 

ne voivat myös hedelmällisesti yhdistyä. Kerronnan rakenteisiin kuuluvaan 

näkökulman erittelyyn liittyy havainnon fenomenologinen tarkastelu. 

 

Vastaava esimerkki minäkerronnan puolelta voisi olla Mark Twainin Huckleberry 

Finnin seikkailuista (Adventures of Huckleberry Finn, alkuteos 1885, käytetty 

ed. 1994) kuvaus, jossa Huckleberry herää Jacksonin saarella karkumatkansa 

ensimmäisinä päivinä: 

 

The sun was ups so high when I waked, that I judged it was after eight 
o`clock. I laid there in the grass and the cool shade, thinking about things 
and feeling rested and rather comfortable and satisfied. I could see the 
sun out at one or two holes, but mostly it was big trees all about, and 
gloomy in there amongst them. There was freckled places on the ground 
where the light sifted down through the leaves, and freckled places 
swapped about a little, showing there was a little breeze up there. A 
couple of squirrels set on a limb and jabbered at me very friendly. (Twain, 
27.) 

 

Tässä ympäristön kuvaus ja kertojan havainto ja tunne sekoittuvat eri tavalla 

kuin edellä; ei peräkkäisiksi jaksoiksi vaan yhteen limittyen. Ympäristö, 

tekeminen ja niihin liittyvä tunne voivat kaikki sijoittua samaan lauseeseen. 

Minäkerronnassa päähenkilö on paitsi näkökulmahenkilö, jonka kautta maailma 

 
43 Boris Uspenski kuvaa teoksessaan Komposition poetiikka; Taideteoksen sommittelun 
periaatteet (1991) samaa ilmiötä (kerronnan ja havainnon vuorottelua ja näkökulmaa) 
myös käyttäen esimerkkinä pääosin Sotaa ja rauhaa. Hänen analyysinsä on 
monisärmäisempi mutta sen yhtenä osana on kuitenkin Matsonin esittämä kertojan ja 
persoonallisen havaitsijan vuorottelu. (Uspenski, 94-104.) 
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koetaan myös (enimmän osan teosta) tilan fyysinen keskipiste, jonka ympärille 

maailma rakentuu. 

 

Kuvien peräkkäisyyttä ja niiden synnyttämää vaikutelmaa käsittelee myös Boris 

Uspenski teoksessaan Komposition poetiikka; taideteoksen sommittelun 

periaatteet (1970, suom. 1991). Uspenskille erilaiset näkökulmat ja niiden 

(montaasin kautta) syntyvä yhteisvaikutelma rinnastuvat elokuvan keinoihin, 

joilla tilasta luodaan monipuolinen ja havainnollinen kokonaiskuva. Myös 

Uspenski käyttää useammassa kohdassa esimerkkinä Sotaa ja rauhaa; kun 

Tolstoi kuvaa peräkkäin eri henkilöitä suuren pöydän ääressä, on syntyvä 

vaikutelma sama, kuin jos kamera siirtyisi kasvoista toiseen elokuvan 

ruokailukohtauksessa. Hän viittaa myös Gogolin tapaan aloittaa ja päättää 

kerronnan jakso ”ilmakuvaan”, joka luo sekä yleisnäkymän tapahtuman alkuun 

ja kokoavan päätösnäkymän. (Uspenski, 97–103.) 

Uspenski viittaa myös elokuvan kamera-ajoon, jolla luodaan vaikutelma 

liikkuvasta havainnoijasta ja esittää, että kirjallisuudella on käytössään 

”analogisia liikkeen välittämisen keinoja” (mt., 101.) Hän viittaa Gogolin kykyyn 

saada maiseman elementit liikkeeseen, ikään kuin katsoja olisi paikan 

yläpuolella. Toisaalta hän päättä tarkastelunsa mainitsemalla, että esimerkkejä 

liikkuvan havaitsijan liikkuvan aseman käyttämisestä ”on vaikea löytää”. (mt., 

102.) 

Liikkeen kuvauksia on kuitenkin myös Sodassa ja rauhassa (Tolstoi, 1965, 

tästedes SjR) useammassakin kohdassa: jouluisen rekiajelun yhteydessä (SjR 

II, 278) ja Nikolain osallistuessa ratsuväen hyökkäykseen (SjR I, 216). 

Rekiajelulla liike kuvataan ääninä, näkyminä ja tuntoaistimuksina:  

 

Hieno hohkainen lumi ryöppysi reessäistujien kasvoille, tiu’ut ja aisakello 
kilisivät, ja valjakon varjot ja nopeasti puikkivat hevosten jalat sulautuivat 
epämääräiseksi sekasorroksi. Ilmoille kaikui jalasten kitinä ja naisten 
kirkuna. (SjR II, 278.) 
 

Itse liike jää kuitenkin lukijan mielikuvituksen luotavaksi, aivan kuin erillinen 

staattinen kuvakin. Huomiota edellä kiinnittää verbien moninaisuus: ryöppysi, 

kilisivät, puikkivat, sulautuvat, kaikui… Näkijänä ja kuulijana on Nikolai, mikä 

ilmenee seuraavasta lauseesta, joka alkaa nimellä ”Nikolai”; maailmaa myös 
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katsotaan koko kohtauksen ajan hänen näkökulmastaan. Tällaisessa 

tapauksessa pitäisi ehkä kuvan sijaan puhuakin kohtauksesta. Jo seuraavassa 

lauseessa palataan kuitenkin kuvaan: ”Nikolai pidätti hevosiaan ja vilkaisi 

ympärilleen. He olivat yhä samalla kuun valaisemalla tarumaisella tasangolla, 

joka välkkyi kuin tähtien täyttämänä”. (Ibid.) 

 

Kirjallisuuden tyypilliset tilan kuvaamisen keinot eivät kaikin osin ole 

rinnastettavissa elokuvaan; toisaalta voimme ajatella, että myös filmille kuvattu 

elokuva koostuu peräkkäisistä kuvista: niitä on 24 sekunnissa. Kirjallinen 

kuvaus ei toimi näin koska tekstin lukeminen vie niin kauan, että on vaikea 

”avata” yhtäkään kuvaa sekunnissa. Voisikin todeta, että yleensä kirjallinen tila 

syntyy erillisinä kuvina ja niiden yhdistelminä.44 

. 

3.4 Tiivistys; takaisin poeettiseen kuvaan 

 

Fenomenologisen tilan tutkimuksen alle on edellä ryhmitelty hyvin erilaisia 

aiheita. Niitä yhdistää kuitenkin tapa lähestyä kirjallista tilaa 

kokemuksellisuuden näkökulmasta. Kohdeteosta voidaan lähestyä tarkastellen 

sitä, miten teoksen maailma hahmottuu esimerkiksi lukijalle tai teoksen 

henkilöhahmoille. Mahdollista on myös tarkastella kertojalle tai kirjailijallekin 

ilmenevää maailmaa. Erilaisten tilojen ja tilatyyppien synnyttämät ja joskus 

arkkityyppisinäkin ilmenevät vaikutukset ja käyttötavat ovat kirjallisen analyysin 

kohteina kiinnostavia: ne saattavat kertoa elämismaailmastamme seikkoja, joita 

muuten emme tulisi ajatelleeksi. Käsittelen fenomenologisen tilan tutkimuksen 

aiheita vielä koko tutkielman yhteenvedossa.  

 

Itselleni ehkä kiinnostavimmaksi on osoittautunut lukemiseen kohdistunut 

tutkimus. Maailman rakentuminen eläviksi mielen kuviksi pienten mustien 

 
44 Teksti voi tietysti välittää liikkumisen tunteen, mutta liikkujan näkymä on silloinkin 
enimmäkseen kuvattava näkymän muutoksina, siis erillisinä ”kuvina”. Esimerkkinä auton 
ikkunasta avautuva talvinen tunturimaisema ja erilaiset näkymät siihen: voidaan kuvata liikkeen 
tunnetta ja avautuvaa näkymää mutta sen muutokset vaativat oman lisäyksensä kuvaan. Näin 
jokainen ”lisätty elementti” muodostaa taas uuden kuvan.  
Myös yksi pysyvä näkymä (”ohi vilahtelivat lumiset kuuset ja välillä näkymää rytmitti maiseman 
aukeaminen ylös tunturiin”) antaa tunnun liikkeestä ja silloin voimme nähdä edessämme tietyllä 
tavoin varioituvan elokuvamaisen näkymän; ehkä tämä on Uspenskinkin tavoittelema ”liikkuva 
kuva”. 
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kirjainkuvioiden välityksellä on kiehtova ilmiö. Samaan lukemisen (ja 

kirjoittamisen) mysteeriin viittaa Christina Ljungberg artikkelissaan ”Reading as 

mapping” (2017): ”Kuinka näemme mieltä pienissä mustissa merkeissä 

paperilla […]? Kuinka nämä merkit voivat synnyttää kuvia ja ääniä, kokonaisen 

merkitysten universumin?” (Mt., 96.) Lundberg viittaa lukemisen lyhyeen 

historiaan evolutiivisessa mielessä ja näkee sen toimintana, jossa uusi 

kulttuurinen keksintö asettuu osaksi ikivanhaa aivojen rakennetta ja tuntuu jo 

nyt sen olennaiselta osalta. (Ibid.) Hänen asenteensa lukemiseen ilmiönä tulee 

lähelle omaa suhdettani asiaan. Lukeminen on kiinteässä yhteydessä 

inhimilliseen havaitsemisen tapaan, visuaalisuuteen, käden piirtokyvyn ja 

aivojen hahmotuskyvyn läheiseen yhteistoimintaan. Evolutiivisessa mielessä 

kirjoittamista ja lukemista voi pitää aivojen toimintatapojen ulkoistamisena. 

 

Selän takana 

männyn rosoinen kuori. 

Ja edessäni 

hiustesi jalustalla 

rannaton jäinen meri. 

 

Tilaa ja tietynlaista hetkeä kuvaavan runon kohdalla ei ehkä niinkään ole 

kysymys (fenomenologisen tulkintatavan mukaisesta) tekstin aukkojen 

täydentämisestä. Jotta runo voisi elää lukijan mielessä, tekstin kuvaama tila 

täytyy luoda. Meillä on siis mielessämme toiminto – tietokonekielellä ilmaistuna 

– joka muuttaa tekstin kuvaksi.45 

Vaikka fenomenologinen lukijatutkimus on monin tavoin tuonut aihetta puheen 

piiriin, on tämä outo kykymme edelleen monin tavoin arvoitus. Samalla se on 

erityisen kiinnostava tehdessään mahdolliseksi (tila)kokemuksen siirtämisen 

ihmiseltä toiselle ja ollessaan siten osa jakamisen ja yhdessä kokemisen iloa.46 

 
45 Chistina Ljungberg kuvaa tätä yllämainitussa artikkelissaan siten, että lukiessamme 
prosessoimme kieltä samaan tapaan kuin havaintoa. Hän korostaa kuvittelevan mielen 
lähtökohtaista sitoutumista ruumiillisiin kokemuksiin. (Ljungberg, 2017, 97.) Olen viitannut 
samaan esipuheeni luvussa ”Tilallinen todentuntu.” 
46 Kysymyksessä on tankamuotoon ja tutkimuksen osaksi kirjoittamani ”tilapäisruno”. 
Teosyhteydestä irrallisena sen tulkinta on subjektiivista monessa mielessä: kuka nojaa puuhun; 
miten meri näkyy ”hiusten jalustalla”, onko kyseessä rakkausruno; onko meri jääpintainen vai 
lumen peittämä jne. Kirjallinen kuva on juuri tässä mielessä ainutlaatuinen; rakennamme sen 
osaksi omista assosiaatioistamme ja siksi se on aina aito. 
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Poeettisen kuvan tarkastelu joko osana teosta – sen teemojen keskittymänä – 

tai tekstistä irtoavana pysähtymisen hetkenä on kiinnostava keskittäessään 

huomiomme selvästi rajattuun tekstikappaleeseen. Poeettinen kuva on tekstin 

erityinen kiintopiste. Samalla se saattaisi olla tapa tarkastella proosatekstejä ja 

(kuva)runoutta yhteisestä lähtökohdasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuvan erilaista tulkintaa voisi tutkia vaikkapa useamman sarjakuvapiirtäjän tehdessä kuvan 
tekstin pohjalta. 
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4. Kertomuksen tason tilallisuus strukturalistisessa ja narratologisessa 

tulkinnassa 

 

Kerronnan tilan tutkimuksen piiriin kuuluvaksi olen seuraavassa lukenut tilaa 

koskevat analyysit, jotka lähtökohtaisesti kohdistuvat koko teoksen skaalaan ja 

joita tuotetaan kerronnan keinoin, kerronnan rakenteiden avulla. Tämä luku 

jakaantuu neljään alalukuun siten, että alussa määrittelen 

kirjallisuudentutkimuksessa vakiintunutta tapaa perustaa tilan analyysi 

fiktiivisessä tilassa todellisina esitetyille tilan rakennepiirteille. Tätä voidaan 

yleistäen kutsua strukturalistiseksi tila-analyysiksi. Toiseksi kuvaan Antti Hyryn 

lapsiaiheista tuotantoa koskevan väitöskirjan tila-analyysiä, jota käytettyjen 

teoreetikkojen osalta voisi pitää jälkistrukturalistisena. Myös se rakentuu itse 

asiassa tilan rakennepiirteiden varaan kuten edeltävässä luvussa esitetty 

tutkimus. Kolmanneksi esittelen artikkelin, jossa kehitetään koko teoksen 

kaikkia paikkoja ja tiloja koskeva tilojen kategorisointi erilaisiin tilaryhmiin. 

Tutkielma kuuluu jälkiklassisen narratologian piiriin. 

Lopuksi kuvaan oman tarkasteluni pohjalta mahdollisuuksia laajentaa teoksen 

kerronta-avaruutta kertojanäkökulmasta käsin. 

 

4.1 Strukturalistinen tila-analyysi 

 

[R]aja muodostuu tilan tärkeimmäksi topologiseksi ilmiöksi. Raja jakaa 
tekstin tilan kahdeksi täysin erottuvaksi alatilaksi (subspaces). Niiden 
keskeinen ominaisuus on toisiinsa sekoittumattomuus. Rajan 
olennainen piirre on tapa, jolla se jakaa tekstin kahtia. Raja voi ilmetä 
sisäpuolisten ja ulkopuolisten välillä, elävien ja kuolleiden välillä, 
rikkaiden ja köyhien välillä. Tärkeä piirre rajassa, joka jakaa tilan 
kahteen osaan on sen ehdottomuus (be inpenetrable) ja se, että 
molempien alatilojen sisäinen rakenne on erilainen. Esimerkiksi 
sadussa tila jakaantuu ”kotiin” ja ”metsään”. Raja niiden välillä 
leikkaantuu selkeästi – metsänreuna tai joskus joki (taistelu käärmeen 
kanssa tapahtuu melkein aina sillalla). Metsän hahmot eivät voi tulla 
kotiin; niille on sallittu vain erikseen määritetty tila. Kauheat ja 
ihmeelliset asiat voivat tapahtua vain metsässä. (Lotman, 1977, 230.) 
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Tehdessäni omaa kandidaatintutkielmaani ”Paikkojen ja tilojen kuvaus Leo 

Tolstoin teoksessa Lapsuus, Poikaikä, Nuoruus” aloitin kuvamaalla päähenkilön 

Nikolain aamuista heräämistä vuoteessaan ja liikkumista läpi kotitalon tilojen 

huoneesta toiseen ja omaisen luota toisen luo; sitten seuraa ensimmäinen 

matka Moskovaan kotikartanon ja äidin jäädessä kauas maaseudulle. 

Maaseudun ja kaupungin tilat ja paikat erottuvat teoksessa selkeästi omiksi 

maailmoikseen, joissa tapahtuu hyvin erilaisia asioita. Samankaltaista tilojen 

analyysiä tuntui esiintyvän lähes kaikissa kirjallisuudentutkimuksen paikkaa 

koskevissa analyyseissä väitöskirjoista pro-gradu tutkielmiin. Analyysi tuntui – 

kuin itsestään selvästi – perustuvan teosten fiktiivisessä maailmassa 

(konkreettisina) esiintyviin elementteihin ja niiden keskinäisiin suhteisiin. 

 

Kuitenkin lukiessani 1900-luvun alun kirjallisuudentutkimusta – esimerkiksi 

Einas Skavlanin Hamsun elämänkertaa (1934) – viittaukset teosten maailmaan 

saattoivat liittyä kirjailijan henkilöhistoriaan ja teosten kirjoituspaikkoihin. Heräsi 

kysymys mistä nykyinen tila-analyysi on peräisin, ja mitkä ovat sen teoreettiset 

lähtökohdat? 

 

Tila-analyysi näyttää olevan osa teoksen lähilukua, jossa kerronnan elementtejä 

tarkastelemalla pyritään perehtymään sen rakentumisen tapaan ja 

keinovaroihin. Kysymys on kerronnan rakennepiirteistä – myös tilojen osalta, ja 

taustalla näyttäisi olevan 1900-luvun jälkipuolen klassinen narratologia ja 

strukturalistinen analyysi. Mutta missä ja kenen toimesta tällainen tilan 

tutkimuksen traditio on syntynyt? Onko tila-analyysin strukturalistisia 

reunaehtoja jotenkin määritelty? En löytänyt näihin kysymyksin yksiselitteistä 

vastausta teoriakirjallisuudesta, mutta Katharina Hansen Löven 

tutkimuksessaan esittämä arvio saattaa osua oikeaan: 

 

Itse asiassa Lotman aloitti kirjallisen tilan tutkimisen semioottisesta 
näkökulmasta artikkelissaan ”Problema chudozestvennogo prostranstva 
v proze Gogolja” (Kirjallisen tilan kysymykset Gogolin proosassa). 
Tässä ”pilottitutkimuksessaan” (pilot study) hän esitteli käsitteitä ja 
termejä ja kokemuksia niiden käyttökelpoisuudesta. Myöhemmin jotkut 
näistä käsitteistä ovat muuntuneet, toiset kadonneet käytöstä, mutta 
enimmät hänen keskeiset ajatuksensa ovat säilyneet ja tulleet yleisesti 
hyväksytyksi osaksi kirjallisuudentutkimusta. (Löve, 1994, 33.) 
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Tosin Lotmanin taustalla on – kuten lainaus alussa kertoo – venäläinen 

formalismi ja Vladimir Proppin kansansatujen rakennetta koskeva tutkimus alun 

perin jo 1928 julkaistu ja neljäkymmentä vuotta myöhemmin englanniksi 

käännetty Morphology of the Folktale (1968). Franco Moretti näkeekin Lotmanin 

tilan määrittelyjen takana tuon varhaisemman tutkimuksen ja sen ajatuksen 

tilojen jakaantumisesta kahteen alueeseen, joiden vastakkaisuudesta nousevat 

kaikki keskeiset tarinan tapahtumat:  

 

Proppin mallia on täydennetty ja kritisoitu monin tavoin mutta tätä 
binääristä perusasetelmaa ei ole todella haastettu. Lévi-Straussin 
myyttiset matriisit, Lotmanin kentät, Greimasin semioottiset nelikulmiot; 
huolimatta keskinäisistä eroistaan, kaikki nämä mallit rakentuvat 
Morfologian [Morphology of the Folktale, 1968] perusajatukselle: binääri 
oppositio on kerronnan perusehto (the precondition of narrative). 
(Moretti 1999, 107.)47 
 

Juri Lotmanin edellämainittu artikkeli (Kirjallisen tilan kysymykset Gogolin 

proosassa) vuodelta 1968 on käännetty 1985. Lainaukset alla ovat kuitenkin 

Löven tutkimuksesta ja Lotmanin vuonna 1977 englanniksi käännetystä ja alun 

perin 1971 julkaistusta teoksesta The structure of the artistic text ja sen tilaa 

koskevasta luvusta The Problem of Artistic Space (ss. 217–230). 

 

 Löve kutsuu Lotmanin lähestymistapaa ”semiootiseksi” ja toisissa yhteyksissä 

(katso alla ja liite 1) sitä on kutsuttu ”strukturalistis–semioottiseksi”. Tilan 

kohdalla kysymys on molemmista mutta luvun alussa lainattu, keskeinen 

määritelmä rajan merkityksestä on luonteeltaan selvästi strukturalistinen. 

Lotman kuvaa taiteellista tilaa aina eri tavoin todellisen maailman laajuudesta 

tai ”rajoittamattomuudesta” taiteen keinoin muunnetuksi rajatuksi tilaksi. 

Esimerkkinä todellisen maailman kolmiulotteisuus, joka maalauksessa (sen 

”tekstissä”) muuntuu eri tavoin kaksiulotteisella pinnalla ilmaistuksi. (Mt. 217.) 

 
47 Moretti esittää teoksessaan kaavion, jossa sadun 31 funktiota jakaantuvat siten, että 
”ensimmäinen” maailma käsittää alun 11 funktiota sankarin lähtöön saakka, sitten siirrytään 
lahjoittajan tilaan (12–14) ja ”toiseen” alueeseen (15–22) kunnes taas sankarin 
tunnistamattomasta paluusta häihin saakka ollaan alun ”ensimmäisessä tilassa” (23–31). 
(Moretti, 1999, 71.) 
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Samoin kirjallinen teksti on kirjallisuuden keinoin todellisuudesta rajattu ja 

tilallisin ilmaisuin omaksi entiteetikseen muotoutunut: 

[…] toiminnan näyttämö on enemmän kuin maiseman kuvaus tai 
koristeellinen tausta. Tekstin tilallinen jatkumo, jossa objektit 
näyttäytyvät muodostaa tietyn topoksen. […]  [T]ekstin ympäristöä 
muodostavien asioiden ja esineiden kuvauksen taustalla on tilallisten 
suhteiden järjestelmä, topoksen rakenne. (Lotman, 1977, 230.)48 
 

Topoksen rakenne on strukturaalisen analyysin keinoin aukeava tilallisten 

suhteiden järjestelmä, jossa alussa mainittu ”raja” on keskeinen elementti. 

Kathariina Hansen Löve kuvaa tutkimuksessaanThe Evolution of Space in 

Russian Literature (1994) näitä tilarakenteen osia tukeutuen mainittuun 

Lotmanin. artikkeliin ”Problems of Literary Space in Gogol´s  Prose”, (1968).  En 

seuraavassa käsittele Löven tutkimusta kokonaisuudessaan vaan tapaa, jolla 

hän luo sille teoreettista taustaa Lotmanin teesein. 

   

”Kirjallisessa teoksessa tila on jatkumo, jossa toiminta tapahtuu ja johon 

henkilöhahmot on sijoitettu.”. (Löwe, 30.)49 Lotmanilla tilaan liittyvät tekijät 

kuvaavat ja heijastavat teoksen ”maailman mallia”, auttavat lukijaa sen 

avaamisessa ja muodostavat keskeisen keinon kerronnan todellisuuden tunnun 

luomisessa. Tila on Lotmanille avain teoksen maailman kulttuurisen kehyksen 

hahmottamiseen. (Löve, 33–34.)50 

 

Myös Löven analyysissä Lotmanin kirjallisen tilan keskeinen tekijä on raja ja 

kirjallisen maailman tilojen analyysi tulisi hänen mukaansa alkaa rajojen 

hahmottamisesta. Rajan kautta hahmottuvat binäärit oppositiot; ”meidän 

tilamme” eroavat ”toisten tiloista”: omat tilat värittyvät turvallisiksi ja harmonisiksi 

kun rajan toisella puolella ovat ”vieraat”, ”tuntemattomat” jopa ”vaaralliset” tai 

”vihamieliset” tilat. Kahden maailman tilojen välillä on ”peilin kaltainen suhde”. 

 
48 Topos ymmärretään tässä laajemmin kuin tekstin retorisina piirteinä: sävyltään määrittyvänä 
erityisenä tilamaailmana. 
49 ”Space in literary work is the continuum on which the heroes are situated and where the 
action take place”. Löven tutkimus kohdistuu mm. Nikolai Gogolin Nevan valtakatuun (Nevsky 
prospekt, 1835) ja Ivan Gontšarovin Oblomoviin (Oblomov, 1859). Teoreettisena viitekehyksenä 
on Moskovan-Tarton koulukunnan tekstejä (Lotman, Todorov).49 
50 “[L]iterary space is the most appropriate literary category for expressing and representing 
cultural world picture. [L]otman accords space a more or less ”privileged” status among the 
narrative categories.” (Löve, 33–34.) Tilat siis kuvastavat niitä “kulttuurisia” ehtoja, joiden 
puitteissa tarina tapahtuu. Kadun kulman kerjäläinen ja saman talon yläkerran suuren asunnon 
asukas elävät lähtökohdiltaan hyvin erilaisissa ”maailmoissa”. 
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Sisäpuoli voi kuitenkin olla myös ahdistava ja sulkeva ja ulkopuoli tarkoittaa 

vapautta ja mahdollisuuksia. Konkreettisina jakajina voivat olla tavanomaiset 

tilan elementit; ovet, ikkunat, kynnykset mutta myös eri lailla hahmottuvat 

avoimen ja suljetun tilan ”rajat”. Kahtiajakoisuus ilmenee kuitenkin kulttuurisesti 

vaihtelevana (Löve, 34).51 

.  

Vastakkaisuuksille perustuvaa ajattelua Löve pitää strukturalistissemioottisen 

kielen ja kirjallisuudentutkimuksen perustana, jonka lähtökohta on jo 

varhaisessa strukturalistisessa antropologiassa. Tilallinen hahmotus tapahtuu 

tasoilla ”korkea-matala”, ”oikea-vasen”, ”lähellä-kaukana”, ”avoin-suljettu”. 

Suoriin paikan määreisiin voi liittyä myös kuvaavia oppositioita: ”tuttu-vieras”, 

”turvallinen-vihamielinen”, ”sovelias-sopimaton”, ”arvokas-arvoton”, ”pyhä-

syntinen” jne. (Löve,35). Merkitykseltään vastakohtapari korkea vs. matala tai 

ylhäällä vs. alhaalla kytkeytyy kehoon, jossa pää ja aivot ovat ylhäällä ja 

toisaalta painovoimaan, joka esimerkiksi pakottaa sairaan tai väsyneen alas 

makaamaan. Vertauskuvan tasolla sanomme ”mielen olevan maassa” tai 

olevamme ”huippuvireessä”. Uskonnollisessa ajattelussa jumalat asuvat 

korkealla ja kuoleman valtakunta sijaitsee jossakin alhaalla. Aika tavataan 

kytkeä lineaarisessa ajattelussa paikkaan sanomalla ”menneisyyden jääneen 

taakse” ja ”lupaavan tulevaisuuden olevan edessä”. (Löve,35.) Lotmanin ajatus 

tilan kuvauksen kyvystä luoda kirjallisen maailman malli liittyy paikan 

peruspiirteiden ratkaisevuuteen tarinan sisällön kannalta: tilan topologiset 

piirteet luovat mahdollisuuden rajata kirjallisen maailman olosuhteita (Lotman, 

1977, 230).  

 

Haaksirikkoisen Robinson Crusoen tarina lienee mahdollinen vain saarella. 

Saari on topologisesti ratkaisevasti omansalainen ollessaan veden ympäröimä. 

Toisaalta robinsonaadi edellyttää melkoisen suurta vettä erottamaan saaren 

mantereesta ja muista ihmisistä. Olen tutkinut topologisten määritysten kykyä 

geometrisesti erilaisten ympäristöjen (rakennettu-luonnonympäristö) 

luonnehdinnassa väitöskirjassani Metsän arkkitehtuuri (Louekari, 2006). 

 
51  ”How this binary division is interpreted depends on the typology of culture”. Lause esitetään 
suorana lainauksena Lotmanilta mutta omasta lähteestäni (Löven tutkimus) puuttuu tarkka 
merkintä lainatusta teoksesta. 
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Topologiseen kuvaukseen kuuluvia määrittelyjä ovat mm. edellä mainitut avoin 

vs. suljettu, lähellä vs.kaukana jne. Topologisella kuvauksella voidaan löytää 

seikat, joilla arkkitehti viittaa luonnonympäristöihin; esimerkiksi Alvar Aallolle 

tyypillinen yläviistosta tuleva valo on analogista metsän valon kanssa. 

Kiinnostavaa on, että myös kirjallisen kuvauksen mahdollisuus kuvata paikkaa 

rakentuu lähes aina topologisille ilmauksille. Poikkeuksina oikeastaan vain 

seikkailukirjojen piirretyt kartat tai (lasten)kirjoihin liitetyt kuvat. 

 

Löven mukaan erityinen rooli kirjallisessa tilassa on ”tiellä” ja ”polulla”; 

keskeisen henkilöhahmon tulee aina ylittää jokin ”raja” kulkien pitkin ”tietä”, joka 

voi olla myös yleensä reitti tai kulku kohti määränpäätä. (Löve,36.) 

Lotmanin analyysissä tilallisten elementtien rooli on suhteellinen ja 

teoskohtainen; runokuvan osana ” maanläheinen ja arkinen” voivat värittyä 

positiivisesti mutta ne voivat muuttua myös vastakohdakseen tietyn tekstin 

kohdalla. (Lotman, 1977, 227.) Lotmanin ”semioottinen ambivalenssi” luonnehtii 

paikkakuvausten suhteellisuutta ja riippuvuutta aika-, tekijä- ja teosyhteydestä 

(Löve, 37). Näin kontekstualisoiva lähiluku on kuitenkin analyysin olennainen 

reunaehto. 

 

Juri Lotmanin määrittelyihin perustuva Löven tutkimus on taustaltaan 

strukturalistinen. Strukturalistisessa tarkastelussa teoksen maailman 

tilarakenteesta on löydettävissä selvästi hahmottuvia osia, joiden havaitseminen 

ja keskinäisiin suhteisiin asettaminen on analyysin tehtävä. Tavoitteena on, että 

tilallisen analyysin tuloksena syntyvä jäsentynyt maailman malli antaa 

mahdollisuuden myös teoksen laajempaan käsittelyyn. Löven tutkimuksen 

merkitys tässä yhteydessä on, että hän tuntuu kirjoittavan auki teoreettisen, 

Lotmaniin (ja lopulta Proppiin) palautuvan lähtökohdan, joka muodossa tai 

toisessa on mukana lähes kaikessa kirjallisen tilan tutkimuksessa.52 

Teoksen tilallisen analyysin merkitys ulottuu kirjallisuudentutkimuksen 

ulkopuolellekin. Taustani vuoksi minua kiinnostaa kirjallisen ilmaisun kyky luoda 

ehjiä tilakokemuksia. Teoksen maailman malli tuntuu silloin asettuvan 

 
52 Poikkeuksena – ei kuitenkaan ehdottomana – fenomenologinen tilan tutkimus 
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luontevasti tasapainoon arjen kokemuksen kanssa.53 Tämä kertonee tavasta, 

jolla kokemuksemme yleensäkin strukturoituu. Näin kertomus voi toimia arjen 

konkreettisen tilahahmotuksen peilinä. 

 

4.2 Polkujen verkosto ja lapsen lähitilat 

 

Leena Kaunosen tutkimus/teos Jakamattoman avaruuden alla. Tilojen 

merkityksiä Antti Hyryn proosassa (2009) perustuu lähilukuun, tässä 

tapauksessa suureen joukkoon Hyryn teoksia. Tutkimuksen käsitellessä 

keskeisesti lapsen ja nuoren paikkakokemusta on sen keskiöön valikoitunut 

Hyryn lapsiaiheisia teoksia, erityisesti teokset Kevättä ja syksyä (1958) sekä 

Kotona (1960).54 Lähiluvun lisäksi Kaunonen käyttää laajaa joukkoa 

teoreetikkoja tutkimuksen käsitteiden ja sisällönkin muotoiluun. Keskeinen 

teoreettinen malli, jolla tutkija analysoi Hyryn lapsipäähenkilöiden tilallista 

maailmaa, perustuu Gilles Deleuzen ja Felix Guattarin teokseen Mille plateaux. 

Capitalisme et schizophrénie (1980).55  

 

Olennaisiksi analyysin käsitteiksi muotoutuvat teoreetikkojen ajatukset 

nomadisesta tilankäytöstä sekä ”uritetusta” ja ”sileästä” tilasta. Arkkitehti Tuula 

Hakala on kuvannut samasta lähtökohdasta suomalaisten ja saamelaisten 

erilaista ympäristösuhdetta diplomityössään Kota ja siida (1994). Meidän 

tavassamme rakentaa ympäristömme tiestön verkostoiksi ja kaupunkien monin 

tavoin rajatuiksi alueiksi heijastuu uritetun tilan ennaltamäärittyneisyys. 

 
53 Miksei myös ristiriitaan arjen maailmaan; tällöinkin tilan esittäminen yleensä rakentuu meille 
tutusta havaitsemisen tavasta, poikkeuksena ehkä täysin vieraita maailmoja luovat 
avaruusseikkailut tai fantasiat. 
54 Kaunosen tutkimus on hyvin laaja ja käsittelee myös Hyryn myöhäisempiä teoksia kuten 
Aittaa (1999); myös novelleja. Nimestään huolimatta tutkimus koskettelee Hyryn tuotantoa 
paljon tilateemaa laajemmin, mm. luku ”Koulu ja kasarmi” on valtaosin kohdeteosten yleistä 
lähilukua. Tilateeman kannalta on tutkimuksen alkuosa lapsiaiheineen keskeinen. 
 Kaunonen ei tyydy pelkkään teoslukuun, vaan käsittelee pohjalaisen rakennetun maiseman 
hahmottamiseksi Kuivaniemenkin oloihin soveltuvaa ympäristöaiheista kirjallisuutta (Kaunonen 
49,51). Näin tutkija selventää lukijalle (ehkä itselleenkin) paikallista kylärakennetta, jotta 
mielikuvat kohdeteksteistä voisivat konkretisoitua paremmin. Tässä Kaunosen tutkimus tulee jo 
humanistisen maantieteen ja erityisesti geokritiikin rajapinnalle, jossa teoskohtaisen tila-
analyysin tulokset vertautuvat todellisiin maantieteellisiin ja paikallisiin olosuhteisiin. 
55 Vaikka kyseisiä teoreetikkoja pidetään jälkistrukturalisinina, on Kaunosen tilojen ja paikkojen 
analyysi pääosin perinteistä strukturalistista tilan piirteiden kartoitusta, poikkeuksena ehkä 
mainittuihin auktoriteetteihin palautuva vaeltelevan lapsen tilamaailma. Myös rihmastojen käsite 
on kuitenkin fiktiivisen tilan ”konkreettinen” osa ja sen rakenteellinen elementti. 
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Saamelainen taas elää maisemassa, jossa sijainniksi riittää yleispiirteisempi 

tieto ympäristöstä ja käsitys siitä, millaisia reittejä matka voi edetä: maisema 

hahmottuu laajana yhtenäisenä ”urittamattomana” pintana. (Hakala, 5–9.)  

 

Kaunonen kutsuu Hyryn teosten lapsia ”kotoisiksi nomadeiksi” ja näkee heidän 

liikkumisensa kotipiirissä ja lähiympäristössä aikuisista selvästi eroavana. 

Lasten liikkumisreitit, joita Kaunonen edellä mainittujen teoreetikkojen tapaa 

kutsuu ”rihmastoiksi”, eivät noudata aina teitä tai edes polkuja vaan risteilevät 

lähimaastossa väliin hyvin vapaasti, jopa peltojen poikki oikoen. 

 

Nomadisuuden avulla pyrin saamaan otteen liikkuvien lasten 
fyysisestä tuntumasta maastoon. Tarkastelen maastoa 
rihmastomaisena kenttänä, joka on täynnä potentiaalisia solmukohtia 
ja sisäisiä kulkuyhteyksiä. Rihmasto on mallina kyllin joustava, jotta 
sen avulla lasten arvaamattomasti suuntaa vaihtava ja pienten 
poikkeamien, yksityiskohtien ja satunnaisuuksien täyttämä tila 
voidaan kuvata ymmärrettävästi. (Kaunonen, 45.) 
 
 

Kaunonen kuvaa Hyryn romaanien lasten havaintoja ja liikkumista taloissa ja 

pihan piirissä yksityiskohtaisesti. Kotona romaanin Pauli on kertomuksen alussa 

3–4-vuotias ja laajentaa ympäristön tuntemustaan kulkien yhä etäämmälle 

kotitalosta, mutta säilyttäen kuitenkin tuntuman paikkaan sikäli, että kodin 

etäisyys ja suunta ovat tiedossa. Lapsi piirtää ikään kuin mielikuvakarttaa ja tätä 

maailman omakohtaisen tilallisen haltuunoton prosessia Hyry kuvaa 

yksinkertaisin ja havainnollisin lausein. Kaunonen löytää taitavasti referoiden 

Hyryn kuvauksen olennaiset piirteet, tässä kohden lähilukuun tukeutuen 

(Kaunonen, 65–67). Tutkimuksen alun teoreettinen tarkastelu antaa kuitenkin 

tulkinnalle paitsi sanastoa (kuinka tilakokemuksesta puhutaan), myös 

näkökulmaa Hyryn lasten vaeltelevaan ja tutkivaan ympäristön hahmotukseen. 

Teoria ja analyysi kulkevat yhdensuuntaisesti ja teosten tilamaailmaa avaten. 

 

Hyryn lapsikuvausten erityinen piirre on kerronnan asemoiminen 

lapsipäähenkilön havainnon piiriin. Lukijalle ei piirretä havainnollista karttaa 

rakennusten sijainnista joen suhteen; onko koti aivan joen rannalla, kummalla 

puolella Kuivajokea ollaan, ollaanko maantiesillan meren vai maan puolella jne. 

Sijainti kuitenkin määrittyy vähitellen kerronnan edetessä ja lukijan mieleen 
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muodostuu jonkinlainen hatara, aikuisen tilahahmotusta jo muistuttava paikan 

malli. Tarkankaan lukemisen perusteella ei ole mahdollista piirtää teoksen 

esittelemän kyläyhteisön kaaviota muuta kuin hyvin suurpiirteisesti. 

 

Hyryn tilakuvauksella on kerronnassa erityinen funktio juuri kuvauksen 

”epämääräisyyden” vuoksi: lapsen maailman tiloille on ominaista ympäristön 

hahmottaminen yksinkertaisten tilallisten suhteiden, topologisten relaatioiden 

mukaan. Löwen analyysin tapaan keskeisiä ovat tässäkin suhteet lähellä-

kaukana, alhaalla-ylhäällä, täällä-tuolla, vieressä, takana jne. Lapsen havaintoa 

seuraten paikka hahmottuu liikkeen avulla ”esineiden” (talot, puut, tiet) 

rytmittämäksi jatkumoksi. Samalla tilallinen maailma rajoittuu tämän 

havaintoavaruuden sisään; koetun maailman ympärillä leviää toistaiseksi 

tuntematon. Koettua maailmaa ei yhdistetä sitä kuvaavaan karttaan.56 

Tilallisen kuvauksen rajoittuminen pieneen piiriin, on osa lapsipäähenkilön 

osaan asettumista.  

 

Strukturalistinen/jälkistrukturalistinen tilan tutkimus on edellä esitelty käyttäen 

kahta erilaista esimerkkiä, joita yhdistää analyysin perustuminen teoksen 

sisäisiin tilallisiin ilmiöihin; rajoihin, teihin, polkuihin ja reittien 

rihmastomaisuuteen. Kaunosen kohdalla kysymyksessä on teosten 

ominaislaadusta nouseva tarkastelunäkökulma, joka tuntuu löytäneen Hyryn 

teosten ”maailman” tilallisen hahmon. Tuntuu myös, että tuon hahmon 

löytäminen avaa teosta uudelle lukijalle tavalla, jolla saattaa olla yhteys teoksen 

ymmärtämiseen. Kirjallisuudentutkimuksen keinoin voidaan esimerkiksi Hyryn 

lapsiaiheisten teosten poikkeavaa maailmaa tuoda lähemmäs potentiaalista 

lukijaa. Samalla kuvataan lapsen maailman havaitsemista tavalla, jolla saattaisi 

olla yhteys laajemminkin lapsuuden tilahahmotuksen ymmärtämiseen. 

 

 
56 Lapsen maailman rajoittuneesta, paikallisesta orientaatiosta on Kotona-teoksessa kuitenkin 
mielenkiintoinen poikkeama. ”Virta oli maassa ja ympärillä oli lunta. Saunapolulla oleva petäjä 
oli virran keskellä saaressa. Etelästä päin tuuli samaan suuntaan kuin vesi virtasi meidän talon 
kummallakin puolen” (Kotona, 30). Tilan hahmottaminen ilmansuunnan mukaan ja sen 
kiinnittäminen näin suurempaan koordinaatistoon on ainoa koko teoksessa, jossa muuten 
maailma hahmottuu vain lähihavainnon pohjalta. 
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Tyypillistä edellä kuvatuille lähestymistavoille on teorian ja lähiluvun 

yhdistäminen niin, että taustalla on jokin tai joitakin (kirjallisen) tilan 

teoreetikkoja, joihin analyysi tukeutuu (Lotman sekä Deleuze ja Guattari). 

Olennaisemmaksi kuitenkin muodostuu tapa, jolla tutkija itsenäisesti valikoi 

tutkimustekstistä tilallisesti kiinnostavat ilmiöt ja löytää puhetavan, joilla niitä voi 

lukijalle avata. Tyypillistä näille tutkimustavoille on myös se, että niissä ei 

(fenomenologisen tilatutkimuksen tapaan) problematisoida sitä, miten tekstin 

luonnollistaminen tilamielikuviksi tapahtuu. 

 

Kertomuksen fiktiivisen tilan analyysi voi käyttää erilaisia viitekehyksiä 

(strukturalistinen, jälkistrukturalistinen, feministinen, ekokriittinen jne.), jolloin 

tarkastelu suuntautuu eri tavoin. Teos sinänsä voi antaa vihjeen siitä, millaista 

näkökulmaa juuri tämän tekstin kohdalla tulisi käyttää. 

Lähtökohtana voisi joka tapauksessa pitää teoksen lähilukua ja 

kirjallisuudentutkimuksen käsitteistön ja menetelmien käyttöä. Näin esille 

nousevat tilaan liittyvien teemojen ja motiivien keskeisyys tai toistuminen, tilan 

erityispiirteet ja tilojen ja paikkojen rooli teoksen kokonaisuudessa. Tilaa 

voidaan tutkia myös trooppien ja kronotooppien kautta tai luoda teoksen 

aihepiirin mukaan yksilöllisiäkin tarkastelutapoja.  Menetelmien osalta teoksen 

liittäminen aikakauteensa ja tekijän tuotantoon sekä yleinen 

historiallisteoreettinen kontekstualisointi kuulunevat aina asiaan, samoin 

kerronnan, kertojan ja fokalisoinnin piirteet. 

 

 Kertomuksen tilarakenteen analyysi avaa kokemusmaailmojen erilaisuutta. 

Samalla se näyttäisi kertovan myös jotain kerronnan keinojen 

yleispätevyydestä: kirjallisen esityksen rakentumisesta epägeometrisille, 

topologisille tilarakenteille. Pelkistäen voisi sanoa, että kirjallisessa esityksessä 

ainoa käytettävissä oleva ympäristön hahmotustapa on kuvata tilan elementit 

suhteessa toisiinsa ja havaitsijaan. Kirjallisessa esityksessä visuaalisen kuvan 

tai reaalisen näkymän korvaa topologisten relaatioiden57 avulla rakentuva ja 

sanoin ilmaistu ”kuva”. 

 

 
57 Topologisten relaatioiden yleinen määrittely on luvussa 2. Kirjallisessa esityksessä sillä 
tarkoitetaan paikan elementtien suhteellista sijaintia toisiinsa ja havaitsijaan nähden. 
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4.3 Kertomuksen tilojen kategoriat 

Edellä olevat kaksi esimerkkiä edustavat fiktiivisen tilan tutkimuksessa 1900-

luvun jälkipuolella syntynyttä ja klassisen narratologian piiriin kuuluvaa 

tutkimustraditiota, jossa teoksen sisäisen maailman tilat hahmotetaan 

tilarakenteina, tuota maailmaa kuvaavana struktuurina. Seuraavassa esiteltävä 

romaanin tilojen hahmotus edustaa poikkeavaa ja jälkiklassisen narratologian 

piiriin kuuluvaa lähtökohtaa. Kerronnan ja tilallisuuden toisenlaisen tason tuo 

esille Marie-Laurie Ryan paikkoja koskevassa tutkielmassaan ”Space” (Ryan 

2016).  

Ryan lähtee ajatuksesta, että romaani koostuu eritasoisista tilan ilmauksista: 

siinä voi olla maantieteellisiä paikkoja, joiden nimet ovat tuttuja 

reaalimaailmasta, samoin kuvitteellisia paikkoja, jotka esiintyvät vain fiktiossa; 

siinä voi olla myös tarinan tapahtumaympäristöön kuulumattomia 

henkilöhahmon kuvittelemia paikkoja jne.  

Ryan jakaa kirjallisen teoksen eritasoiset ympäristöt kategorioihin, joista 

ensimmäinen, ”spatial frames” on jonkinlainen fiktiivisen tilan perustilanne; 

tapahtuman edellyttämä tila; olen suomentanut sen rajatuksi tilaksi tai 

näyttämöksi. Teoksessa esiintyviä paikkoja voi tarkastella käyttäen kahta 

käsitettä, fokus (tai keskus) ja näyttämö. Ryanin tilojen kategorisointi on 

pyrkimys löytää kattava luokittelu kirjallisen teoksen erilaisille paikoille, myös 

henkilöiden kuvittelemille sekä sellaisille, joissa ei konkreettisesti käydä 

kertomuksen maailmassa. Hän määrittelee myös roolin sellaisille paikoille, joita 

ei teoksessa edes mainita, siltä osin kuin ne ovat kerronnan ”luonnollisen” 

ymmärrettävyyden kannalta tarpeellisia; jos kertomus kuvaa suomalaista 

elämää, kuuluu sen ”maailmaan” (narrative world) kuitenkin olettamus 

Euroopan olemassaolosta, vaikka sitä ei mainittaisikaan. Ryan määrittelee 

”tarinan tiloiksi” (story space) kaikki teoksessa mainitut paikat ja tilat käytiinpä 

niissä tai ei. Näin esimerkiksi Tolstoin Lapsuudessa Nikolain isän 

matkahaaveiden kohteena oleva Italia (LPN, 220) kuuluu tarinan tiloihin, vaikka 

se esiintyy vain kerran isän puheessa.  Sen sijaan Nikolain komerossa 

(rangaistuksen aikana) kuvittelema taistelukenttä (LPN, 169) kuuluisi Ryanin 
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luokittelussa ”narratiiviseen universumiin” (narrative universe), johon voivat 

sisältyä myös henkilöhahmon uneksimat ei-todelliset paikat. 

Ryanin kategoriat voivat toimia tarkistuslistan tapaan teoksen tilallisia piirteitä 

hahmotettaessa; näemme, millaisista tiloista teoksessa on puhe ja miten ne 

maantieteellisesti sijoittuvat. Kiinnostavia ovat myös kuvitellut tilat, jotka 

laajentavat teoksessa puheena olevaa maailmaa mielikuvituksen tai kaukaisten 

seutujen suuntaan; tällaiset paikat ja tilat saattaisivat muuten jää vähälle 

huomiolle. 

Erityisen käyttökelpoinen on rajatun tilan tai näyttämön käsite antaessaan 

nimen tilalle, johon tapahtuma/henkilöhahmot sijoittuvat. Näyttämö ja siinä 

elävät hahmot ovat implisiittisesti esillä myös edellä Matsonin Tolstoi-

tulkinnassa. Realistisen kerronnan tekniikkaan näyttäisi liittyvän tilan 

hahmottaminen juuri näin: avataan uusi näyttämö, johon henkilöhahmot 

puheineen ja ajatuksineen tuodaan.58 

 

4. 4 Kerronta-avaruus 

 

Kerronnan tilan tutkimuksen piiriin kuuluvaksi olen edellä lukenut tilaa koskevat 

analyysit, jotka lähtökohtaisesti kohdistuvat koko teoksen skaalaan ja joita 

tuotetaan kerronnan keinoin, kerronnan rakenteen avulla. Näitä voivat olla myös 

kertojan ja kerrottavan erilaiset maantieteelliset miljööt. Tämä konkretisoituu 

erityisesti muistelmassa, jos kertojan aika ja sijainti eksplisiittisesti erotetaan 

muisteltavan ajan ja paikan sijainnista. Olen kutsunut näin syntyvää tilan tuntua 

kerronta-avaruudeksi. Kuvaan ilmiötä seuraavassa muutamalla esimerkillä.59 

Voisi ajatella (Bachelardin tapaan), että lapsuuden muistaminen on aina 

paikkojen muistamista. Taustalla on havainto, että aikaa on erityisesti kaukaisen 

muiston kohdalla vaikea erottaa paikasta. Jälkeenpäin katsoen on mahdollista 

nähdä aika erityisenä ilmapiirinä, vuosien kestona, jolloin tietty tunnelma 

 
58 Tolstoin tapauksessa on kuitenkin monenlaista vaihtelua luku luvulta. Näkyviin saatetaan 
tuoda ensin henkilö (kuin esiripun eteen puhumaan) ja aukaista sitten näkymä paikkaan, joka 
kuvataan usein myös maantieteellisesti määrittelevin paikannimin. Tämän jälkeen palataan 
takaisin henkilöihin liikkuvina ja toimivina hahmoina. 
59 Edellä kuvattu Matsonin Tolstoin kerronnan tekniikka voisi sijoittua myös narratologian 
alueelle. Olen kuvannut sen fenomenologisen perspektiivin yhteydessä, koska Matsonin kuvaus 
on kiinnostavalla tavalla Prieton näkökulman kaltainen. 
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(esimerkiksi lukiovuodet) näyttäytyy jollain tavoin yhtenäisenä sisäisenä 

vireenä. Tietty yksittäinen muisto kuitenkin tuntuu rakentuvan paikan 

konkreettisuuden varaan; myös kaikkein varhaisin vain aavisteltu muisto (josta 

ei tiedä onko sen pohjana kuvittelu, valokuva vai vanhempien kertomus) tuntuu 

sijaitsevan jossakin paikassa ja joskus suorastaan olevan ennen kaikkea tuo 

paikka. 

 

Lapsuuden muistaminen ajallisesti ja maantieteellisesti etäällä olevasta 

paikasta synnyttää teokseen tilantunnun kerronnan rakenteen kautta. Samoin 

aina kun teos koostuu sisäkkäisistä kertomuksista, joissa eri kertomukset 

tapahtuvat eri paikoilla tai ajan erilaiseksi muuttamassa paikassa. 

Kuvaan seuraavassa kerronnan kautta syntyvää tilan tuntua Nabokovin 

muistelmissa ja vertaan sitä paikoin Tolstoin teokseen Lapsuus, poikaikä 

nuoruus (1857) ja Parlandin Lumottuun tiehen (1955). 

 

Vladimir Nabokovin teos Puhu, muisti (1989, tästedes PM) on kirjoitettu 

useassa osassa vuosien 1936 ja 1951 välillä ja koottu korjattuun ”lopulliseen” 

(PM, 9) teosmuotoon 1966; suomennos perustuu tähän editioon.60 

 
60 Käytössäni ovat suomalaisen edition lisäksi englanninkielinen Speak Memory; An 
Autobiografy Revisited vuodelta 1969 ja ruotsinkieliset Låt höra av dig, minne (1979) ja Tala, 
minne (1989). Ruotsinkieliset editiot ovat lähes samanlaiset – tuoreemmassa on mukana 
valokuvia – ja saman kääntäjän työtä. Olen kuitenkin käyttänyt kiinnostavien tekstikohtien 
tarkastamiseen aikaisempaa editiota, koska jälkimmäinen, taitoltaan helppolukuisempi, on 
siepannut mukaansa kostean sälytyspaikkansa kesämökillisiä tuoksuja. Havainto aukaisee esiin 
kirjan tilana, joka tässä tapauksessa vaati nenän lisäksi myös sormien ja silmien osallisuutta; 
veljeni kymmeniä vuosia sitten (1989) ottama mökin valokuva oli löytänyt turvallisen piilopaikan 
kirjan uumenista. 
Kirjan muodostama ”tila” tekstille on esimerkki pakkausteknisestä tilankäytöstä: ongelma on, 
kuinka pieneen tilaan kertomuksen teksti voidaan pakata, jotta se edelleen olisi luettavaa. Tätä 
kautta kirjalla on tilana suhde ihmisen aisteihin: tuntoaistiin ja koskemistapaan (käden 
hienomotoriikka ja kannatusvoima) sekä näköaistiin ja katsomistapaan (lukuetäisyys vs. 
kirjainten koko). Kirja ja lukija muodostavat tilan, jonka määrittelee (lukijan lisäksi) kirjan koko ja 
etäisyys lukijasta; väliin jäävät senttimetrit rakentavat ”lukutilan”, jonka imaginäärinen lasipallo 
on kyllin kestävä sulkeakseen ulkopuolelleen useimmat arjen huutomerkit. 
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Kaksi kolmasosaa teoksesta käsittelee ikäkautta, jota voi pitää lapsuuteen ja 

nuoruuteen kuuluvana: ikävuosia neljästä kuuteentoista; merkittävä osa kirjan 

alkupuolta koostuu selvästi lapsuuteen liittyvistä muistoista. Teoksen 

pietarilainen maailma – muistelija on nelivuotias 1903 ja muuttaa Pietarista 

vallankumouksen jälkeen 1917 – on ajallisesti lähellä Parlandin 

lapsuuskuvausta, kun taas miljöö – venäläisen suurporvariston kaupunki- ja 

kartanoasunnot – muistuttaa Tolstoin Nikolai Irtenjevin koteja maalla ja 

Moskovassa. Myös Nabokovin lapsuuden huoneissa on runsaasti perheen 

ulkopuolista väkeä: sukulaisia, opettajia ja palvelijoita, joiden läsnäolo muokkaa 

kokemusta tiloista. Rikin lapsuuden ”täti” nukkui samassa huoneessa isompien 

poikien kanssa (LT, 48); myös aatelis- ja virkamiesperheen kotiopettajat 

asuivat, joko samassa tai lastenhuoneen viereisessä huoneessa.  

Nabokovin teos tuo kuuluville kertojan, aikuisen kirjailijan, joka katsoo 

lapsuuttaan kuuden vuosikymmenen perspektiivistä. Näkymä aukeaa 

oikulliseen maisemaan, josta osa piiloutuu vuosien kiviseinien taakse ja osa 

avautuu yksityiskohtia korostavassa kesäisessä valossa: nelivuotias Vladimir on 

juuri tavoittanut tunteen ajasta ja tunteeseen liittyvä kuva avaa myös paikan, 

aurinkoisen kujanteen, joka johtaa perheen kartanoon Vyrassa Pietarin 

eteläpuolella: 

(T)unsin äkkiä sukeltavani säteilevään ja liikkuvaan väliaineeseen, joka ei 
ollut mitään muuta kuin puhdasta aikaa, ajan elementtiä. Sen jakoivat 
kanssani – aivan kuten innokkaat uimarit jakavat hohtavan meriveden – 
olennot, jotka eivät olleet minä itse mutta jotka liitti minuun ajan yhteinen 
juoksu (…). Juuri sillä hetkellä minä terävästi tajusin, että se 
kaksikymmentäseitsemänvuotias olento, jolla oli yllään pehmeää valkoista 
ja vaaleanpunaista ja joka piteli vasenta kättäni, oli minun äitini ja että se 
kolmekymmentäkolmevuotias, jolla oli yllään kovaa valkoista ja kultaa ja 
joka piteli oikeaa kättäni, oli minun isäni. (PM, 17.) 
Päätellen voimakkaasta auringonvalosta, joka tuota oivallusta ajatellessani 
heti valtaa muistini, heittää siihen haarovia aurinkoläikkiä läpi vihreiden 
lehvästökuvioiden, kyseessä on saattanut olla äitini syntymäpäivä, 
myöhäiskesällä, maalla (…). (PM, 16.)61 

 
61   […] I felt myself plunged abruptly into a radiant and mobile medium that was none other than pure 
element of time.  One shared it – just as excited bathers share shining seawater – with creatures that 
were not oneself but that were joined to one by time’s common flow (…). At that instant I become 
acutely aware that the twenty-seven-year-old being, in soft white and pink, holding my left hand, was 
my mother, and the thirty-tree-year-old being, in hard white and cold, holding my right hand, was my 
father. (Nabokov, 1969, 19.) 
Judging by the strong sunlight that, when I think of that revelation, immediately invades my memory 
with lobed sun flex through overlapping patterns of greenery, the occasion may have been my mother’s 
birthday, in late summer, in the country (…). (Nabokov, 1969, 18.) 
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Nabokovin minäkertoja on intensiivisesti läsnä kerronnassa pohtien muistin ja 

muistamisen olemusta. Hän esiintyy esipuheessa kertoen teoksen lukujen 

synnystä ja niiden myöhemmistä korjauksista; esimerkiksi tekijän isää koskeva 

luku on kirjoitettu aluksi ilman kirjallisia faktoja ja täydennetty myöhemmin 

niiden mukaan. Muistelman (”Autobiography”) muotoinen teksti tarjoaa 

lähestymistavan, jossa tekijän tosiasioina esittämä seikka on hänelle ”totta”, 

muistettu sellaisena kuin se tekstissä esiintyy. Lukijalle jää kuitenkin edelleen 

tila tulkita tekstiä oman näkökulmansa kautta esimerkiksi niin, että hän pyrkii 

erottamaan lapsen kokemuksen ja aikuisen muistelijan erilaiset sävyt tai alueet 

toisistaan. Edellä olevassa lainauksessa voi ajatella kirjailijan tavoittaman 

aikaelämyksen jääneen muistiin niin merkittävänä, että se on säilynyt 

vanhuuteen saakka. Tapa, jolla se muotoillaan sanoiksi ja jonka tehtävä on 

välittää tuon kokemuksen ainutkertaisuus ja erityinen luonne, liittyy tekijän 

aikuiseen ja visuaalisen aistivoimaiseen kieleen, joka väistämättä kietoo 

alkuperäisen kokemuksen kirjallisen ilmaisun kauniskuvioiseen mutta samalla 

formaaliin kääreeseen. Lukija pyrkii vaistomaisesti kuorimaan lapsen 

ensimmäisen kokemuksen tekstin toiskertaisuuden suojakuoresta ja tekee sen 

omien edellytystensä pohjalta, usein ilman oman vastaavan elämyksen 

tarjoamaa vertailukohtaa.  

 

Näin tekstissä limittyvät ja kietoutuvat toisiinsa aikuinen muistelija ja muistelun 

kohteena oleva osaksi sisäistetty mutta toisaalta jo objektiksi etääntynyt lapsi. 

Tekijä ehkä viittaa tähän kertoessaan miettineensä teokselle nimeä Anthemion 

tarkoittaen ”mutkikkaista ja toisiinsa kietoutuvista kuvioista ja laajenevista 

lehväkoristeista koostuvaa nauhaornamenttia” (PM, 8). 

Teoksen erityislaatu muistelmana liittyy sen ilmaisuun, jossa lapsen osaan 

asettunut muistelija äkkiarvaamatta siirtyy ajallisesti ja paikallisesti kaukaisen 

Nabokov-nimisen kirjailijan rooliin liittäen tapahtumaan joskus etäisen mutta 

kuitenkin kiinnostavasti assosioivan näkökulman. Kuvatessaan 

nukkumaanmenoon liittyvää rituaalia, jossa äiti kartanon salongissa istuen lukee 

esikoiselleen englanninkielistä kertomusta, virittää kertojaminä tuhansien 
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kilometrien ja enemmän kuin puolen vuosisadan etäisyyden kertomishetken ja 

tuon salongin välille: 

 

Kesäinen sumerki – hämärää merkitsevä kaunis venäjän sana. Aika: 
utuinen kohta jossakin tämän epäsuosiossa olevan vuosisadan 
ensimmäisellä vuosikymmenellä. Paikka: 59˚ pohjoista leveyttä teidän 
päiväntasaajastanne lukien, 100˚ itäistä leveyttä minun kirjoittavasta 
kädestäni lukien. (PM, 60.)62 
 
 

Kertojan ja kerrotun välille hahmottuva ajallinen ja paikallinen etäisyys 

synnyttää tekstiin tunteen tilasta; kun kertoja tuon tuostakin aktivoi tämän 

etäisyyden siitä muistuttaen, siirtyy lukija Pietarista (tai Vyrasta) Uuteen 

Englantiin valtameren tuolle puolen. Samalla hän siirtyy vallankumousta 

edeltävältä Venäjältä lähemmäs nykyaikaa, vuoteen 1966. Kahden sijainnin ja 

ajan kuljettaminen rinnakkain kautta teoksen antaa sille erityisen tilantunnun, 

jota voisi kutsua väljäksi kerronta-avaruudeksi. Voisi todeta, että Parlandin 

teoksen kerronta-avaruus on lapsuuskuvauksen osalta erilainen laajetessaan 

sisäänpäin. Siinä missä Nabokov matkailuttaa lukijaa tämän tästä yli Atlantin, 

vie Parland meidät realistisesta lapsuuden huoneesta Rikin kuvittelun tiloihin, 

jotka lukijalle ovat samalla tavoin todellisia: kerronnan intensiteetti ja sävy 

säilyvät molemmissa samankaltaisina. 

Puhuessani Nabokovin teoksen kohdalla väljästä kerronta-avaruudesta 

tarkoitan kerrontarakenteen luomaa tilantuntua, joka syntyy kertojan tilan (ja 

sijainnin) ja kerrotun tilan etäisyydestä. Näin kertomukseen syntyy toistuvasti 

toisiinsa vertautuvia ja rinnastuvia tiloja ja lukija pääsee katsomaan kumpaakin 

maailmaa (Vyraa ja Uutta Englantia) etäisyyden luomasta perspektiivistä: 

kirjoittajan lapsuutta nykyajan Yhdysvalloista mutta myös kirjoittajan nykyisyyttä 

lapsuuden Venäjään suhteutuvana. Samaan kerronnan luomaan tilaan 

viittaavat myös Sabine Buchholz ja Manfred Jahn artikkelissaan ”Space in 

Narrative” teoksessa Routledge Encyclopedia of Narrative Theory (2005) 

puhuessaan tarinan tilan ja kertomuksen/kerronnan tilan eroista: ”Tarinan tila 

 
62 Summer suumerki – a lovely Russian word for dusk. Time: a dim point in the first decade of 
this unpopular century. Place:  latitude 59˚ north from your equator, longitude 100˚ east from my 
writing hand. (Nabokov, 1969, 64.) 
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viittaa toiminnan välittömään tilalliseen ympäristöön (…) kun taas kerronnan tila 

kertojan senhetkiseen ympäristöön (…).”63 

 

Nabokovin muistelmassa tämä avara tilantuntu on kuvattu eksplisiittisesti; 

piiloituvana se on läsnä myös Parlandilla ja Tolstoilla. Parlandin lapsikertojan 

taustalla lukija hahmottaa aikuisen kirjoittajan, joka kuitenkin aktualisoituu vasta 

epilogissa (Parland 1955, 246–258). Sota-aikaan sijoittuva jälkikirjoitus tuottaa 

tunteen myös paikallisesta etäisyydestä. Vaikka tarkkaan ottaen kysymys on 

samasta huvilan miljööstä, rakennuksen tuhoutuminen ja luonnon muutos 

synnyttää kuitenkin ”uuden paikan”. Paikan luonne ja sen synnyttämä tunnelma 

– sen genius loci – muuttuu. Muutos vertautuu esimerkiksi tutun kaupunginosan 

katoamiseen uuden rakenteen tieltä tai tutun metsän avohakkuuseen. Maasto ja 

sijainti ovat entiset, mutta paikka koettuna ympäristönä on uusi. 

Myös Tolstoilla kertojan tila etäällä kerrottavasta hahmottuu kahteen otteeseen; 

kertoja on nuori aikuinen sotapalveluksessa. Koska kertojan esilletulo on 

poikkeuksellista, ei se kuitenkaan tunnu kerronnassa tilallisena rakenteena. Sen 

sijaan perheen ja Nikolain muutot Moskovaan kouluun ja taas kesän ja loman 

viettoon maalle luovat koko teokseen tunnun avarasta venäläisestä 

maisemasta, joka nuo kaksi paikkaa erottaa. Sama mahdollisuus oman 

kaupunkielämän katsomiseen maaseudun tai luonnonympäristön luomasta 

etäisyydestä on suotu monille suomalaisille, joille kesämökki antaa tilaisuuden 

kaupunkiminän ja -ympäristön objektivoimiseen ja suhteellistavaan 

tarkasteluun. 

 

Kertomuksen voi ajatella synnyttävän tilaa myös lukijan olinpaikan ja teoksen 

tapahtumapaikan välille. Oulussa luettuna kaikki kolme teosta tuntuvat 

suuntautuvan kaakon suunnassa: Karjalan kannakselle, Pietariin, Vyraan, 

etelämmäs Moskovaan ja Jasnaja Poljanaan. Kertomuksen tilallisuuden tätä 

piirrettä en ole huomannut käsiteltävän, vaikka se on ilmeisen merkityksellinen 

kerrotun kokemiselle. Lukijan omassa tutussa miljöössä tapahtuva tarina saa 

 
63 ”Story space refers to the immediate spatial environment containing an action episode (more 
globally also the range or amplitude of environments across all episodes), while discourse 
space denotes the narrators current environment (more globally also all environments framing 
the narrators activities, including the act of storytelling or writing itself).” (Buchholz ja Jahn, 
2005, 552.) 
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väistämättä sävyn tuosta läheisyydestä, kun taas kaukaiseen (myös ajallisesti) 

miljööseen sijoittuva otetaan vastaan toisenlaisella uteliaisuudella. Lukiessaan 

maantieteellisesti kaukaisesta tapahtumasta ympäristön visuaalinen konstruointi 

tekstistä edellyttää tarkempia kiinnekohtia, kun omat kokemukset puuttuvat. 

Toisaalta teoksen maailmaan (ja tiloihin) kohdistuu ehkä suurempaa 

uteliaisuutta, mikä tuo lukemiseen oman sävynsä. 

Kaiken aikaa lukijalla on myös tunne tuosta etäisyydestä; rakennamme sen 

olennaisena osana teoksen maailman yleistä hahmottamista. Asia saattaisi 

kuulua omana aiheenaan tekstin kognition tutkimuksen piiriin. 
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5 Kirjallisuuden ja arkkitehtuurin tilat 

 

Kulttuurimaantieteessä perinteinen maantieteen alue on laajentunut kirjallisten 

paikkojen tutkimuksen kautta. Samoin voi ajatella tutkittavan myös kirjallisuuden 

ja arkkitehtuurin yhteisiä alueita tai niiden välistä vuorovaikutusta.  

Tutkielmani tilateoreettinen pohdinta sisältyy neljään ensimmäiseen lukuun. 

Tämän luvun merkitys työn osana rinnastuu kirjalliseen maantieteeseen: 

kirjallisen tilan tutkijalle on kiinnostavaa tarkastella toisen tieteenalan piirissä 

syntynyttä ajattelua ja verrata sitä perinteiseen kirjallisuuden tilatutkimukseen.   

Geokritiikin64 tapaan voidaan myös arkkitehtuurin alueella tutkia rakennusten ja 

niiden olemuksen tai luonteen vaikutusta kirjallisuuteen. Samoin saatetaan 

nähdä kirjallisten virikkeiden siirtyminen osaksi arkkitehtuuria. On itse asiassa 

vaikea vetää rajaa geokritiikin esille nostamien miljöiden (Dostojevskin Pietari 

tai Strindbergin Tukholma jne.) maantieteellisten ja arkkitehtuuriin liittyvien 

vaikutteiden välille. Maantieteelliset elementit esimerkiksi Pietarissa voivat ehkä 

olla tarkastelun kohteena laajempia (kaupungin suhde mereen) mutta niiden 

olennaiseksi osaksi nousee kuitenkin rakennusten arkkitehtuurin synnyttämä 

kaupunkirakenne ja sen tilallinen struktuuri asuntojen ja huoneiden tilallisuutta 

myöten. 

Arkkitehtuuripiirustus on rakennuksen todellistumista edeltävä malli; samoin 

romaani/kertomus saattaa olla tunnistettava malli todellisuudesta. Lukijan kyky 

luoda tekstistä konkreettisen oloinen maailma vertautuu rakentajan kykyyn 

luoda suunnitelmista todellinen talo. Talo kaikkine arkkitehtuurin piirteineen on 

olemassa jo suunnitelmassa, samoin tilallisen hahmottamisen riittävät ainekset 

voivat olla teoksen teksteissä. Piirustusten lukemisen ja rakentamisen taito 

vertautuvat kykyymme – ehkä monen teoksen lukemisen tuoman harjoituksen 

kautta – tuottaa tekstistä ehjän oloisia tiloja henkilöineen ja tapahtumineen. 

 
64 Termi (geogriticism) esiintyy muun muassa Ville-Juhani Sutisen Sivupolkuja -teoksessa 
(Sutinen, 2020, 11), jossa hän esittelee kirjallisen maantieteen suuntauksia taustaksi omalle 
työlleen. Termi on yleisessä käytössä kirjallisen maantieteen puolella ja viittaan siihen 
seuraavassa luvussa. 
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Arkkitehtuurin ja kirjallisen tilan yhteys on ilmeisyydestään huolimatta vähän 

tutkittu tai kommentoitu alue. Yhteyden keskeinen tekijä on se, että sekä 

arkkitehtuurin kokemisessa (konkreettisten tilojen hahmottamisessa) että 

kirjallisten tilojen hahmottamisessa (tilojen ”luonnollistamisessa” tekstistä 

todellisen tuntuisiksi) käytämme aivan ilmeisesti samaa tilallisen kuvittelun 

kykyä. Käytyämme vain kerran 1800-luvun suomalaisessa kartanossa voimme 

muistaa monia sen tilallisia piirteitä; talo osana taloryhmää, kerrosten 

lukumäärä, sisääntulotilat (kuisti ja eteinen), portaan sijainti, keskeisten 

huoneiden sijainti toisiinsa nähden. Samoin luettuamme Tolstoin teoksen 

Lapsuus, poikaikä, nuoruus (1857/1983) meille syntyy suurpiirteinen kuva 

venäläisen kartanon vastaavista tiloista. Havaitsemme senkin, että talot 

saattavat muistuttaa toisiaan. Voimme ehkä tiedon karttuessa ymmärtää, että 

tiloilla on yhteinen tyylillinen alkuperä. Se saattaa tosin edellyttää kuvaa tai 

hyvin tarkkaa kirjallista kuvausta. 

 

Joroisniemen kartano 1900-luvun alkupuolella. Ulkoasu 1840-luvulta.  

Kuva Museovirasto. 

 

Koska olemme evoluution kuluessa välttämättömyyden pakosta kehittyneet 

tarkoiksi ympäristön havaitsijoiksi, on tilallinen kuvittelu yksi keskeisiä 
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hahmotuksen tapoja myös laajemmin. Ajattelun tilalliset mielikuvat ovat tästä 

havainnollinen esimerkki.65 

Derrida viittaa66 Eva Meyerin tekemässä haastattelussa (Nessbitt, 145) 

filosofisten järjestelmien kuvaamiseen arkkitehtonisten metaforien kautta: jokin 

rakentuu jonkin perustalle ja muodostuu koherentti rakennelma, joka ottaa 

paikkansa (ajattelun) maailmassa samoin kuin jokainen asumus ottaa 

paikkansa maailmassa ja luo siihen jotakin uutta, muuttaa paikan toiseksi. Hän 

viittaa myös asutukseen kohteena, johon aina johtaa polku; on oltava reitti, jota 

pitkin asumukseen kuljetaan. (Ibid.) 

Derrida kuvaa dekonstruktiota purkamista laajempana prosessina, joka ei 

ainoastaan toimi konstruoimisen vastakohtana vaan myös havainnollistaa sen 

tekniikan – ne arkkitehtoniset metaforat tai rakentumistavat – jotka rakennelmaa 

kannattavat.  

Tästä voimme palata kysymykseen, mikä yhdistää dekonstruktiota 

kirjoittamiseen: sen tilallisuus, ajattelu käsittein kuten polku, tien 

avaaminen, joka – tietämättä minne se johtaa – kuvaa sen 

[kirjoittamisen] jälkiä. (Nessbit, 146.)67  

 

Dekonstruktio on polku, joka johtaa kirjoitetun uudelleen hahmottamiseen ja 

kuvatessaan kulkuaan piirtää näkyviin sekä sen tavan, jolla teksti on rakennettu, 

että tavan, jolla se purkautuu uusiin merkityksiin. 

Teoksessaan Architecture & Modern Literature (2012) David Spurr rinnastaa 

modernin arkkitehtuurin 1920-luvulla syntyneitä periaatteita moderniin 

kirjallisuuteen. Le Corbusierin teoksissaan (erityisesti Vers une architectur, 

1923) esittämistä ajatuksista hän nostaa esiin viisi uuden arkkitehtuurin 

periaatetta: 1. Rakenteen paino siirtyy kantavilta seiniltä pilareille, 2. Tasakatto 

 
65 Helsingin Sanomat kirjoitti artikkelissaan “Sokea mieli” ns. afantasiasta, jota on tutkittu vasta 
viime vuosina. Kyky kuvitella tiloja visuaalisina mielikuvina ei ole itsestäänselvyys, vaan puuttuu 
pieneltä osalta ihmisiä ja on ominaisuutena ”liukuva”; joillakin vahvempi kuin toisilla. (HS, 
25.11.2021, C16) 
66 ”Architecture where desire can live”; Jacques Derrida interviewed by Eva Meyer teoksessa 
Nessbitt Kate (ed.) 1996: Theorizing a New Agenda for Architecture; An Anthology of 
Architectural Theory 1965-1995. New York: Princeton Architectural Press. 
67 From this point we can go back to what connects de-construction with writing: its spatiality, 
thinking in terms of a path, of the opening up a way which – without knowing where it will lead to 
– inscribes its traces. Olen lisännyt käännökseen hakasulkeisiin sanan, johon jälkimmäinen “its” 
viittaa. 
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maksimoi sisätilan sekä mahdollistaa katon käytön puutarhana. 3. Eri kerrosten 

[pohjapiirrosten] muodot eivät riipu toisistaan. 4. Julkisivun nauhaikkunat. 5. 

Julkisivu vapautuu kantavasta tehtävästään [toisin kuin tiiliarkkitehtuurissa] ja 

on siis vapaa muotoiltavaksi. (Spurr, 59–60.) 

Spurr rinnastaa näitä periaatteita yleisellä tasolla moderniin kirjallisuuteen siten, 

että molempia yhdistävät seuraavat määreet: läpinäkyvyys (transparency), sisä- 

ja ulkotilojen liittyminen toisiinsa (interpenetration of interior and exterior), 

historiallisten tunnusten hylkääminen (the rejuction of historical symbols) ja 

perinteisten inhimillistä kokemusta säätelevien hierarkioiden hylkääminen. Myös 

taideteoksen (kirjallinen ja arkkitehtoninen teos) rakentumisessa/rakenteessa 

hän näkee yhtäläisyyksiä. (Ibid.) 

Le Corbusierin periaatteiden ehkä havainnollisin esimerkki on Pariisin lähistöllä 

sijaitseva Villa Savoye (1931), jossa hänen kaikki viisi edellä mainittua 

periaatettaan havainnollisesti toteutuvat. On kuitenkin vaikeaa nähdä suoraa 

analogiaa kirjallisen modernismin ja modernin arkkitehtuurin merkkiteosten 

välillä ainakaan kaikissa Spurrin mainitsemissa suhteissa. Mitä esimerkiksi olisi 

kirjallisen teoksen ”sisä- ja ulkotilojen liittyminen toisiinsa”? 

 

Villa Savoye (1931). Kuva Wikimedia Commons. 

Eri aikakausien taiteiden tyylilliset piirteet hyvin yleisellä tasolla tuntuvat kyllä 

korreloivan keskenään, mutta silloin puhutaan ehkä enemmän vaikeasti 
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määriteltävästä ajan hengestä. 1900-luvun alun maailmassa ”perinteisten 

hierarkioiden hylkääminen” tuntuu soveltuvan sekä arkkitehtuuriin että 

kirjallisuuteen. Mutta eikö näin tapahdu aina suurten aatteellisten ja tyylillisten 

murrosten yhteydessä, vaikkapa renessanssin aatteiden ja arkkitehtuurin 

muotoutuessa? 

Le Corbusier esitteli omaa ajatteluaan teoksessaan Vers une architecture 

(1923), jossa mm. uuden rakentumistavan (pilarien ja palkkien muodostama 

kantava rakenne) avoimuus suhteessa kantaville tiilimuureille perustuvaan 

perinteiseen rakenteeseen, on keskeinen lähtökohta. Johanna Enckell 

käsittelee avoimuuden teemaa artikkelissaan ”Ranskalainen strukturalismi 

kirjallisuudentutkimuksessa” (Enckell, 1974) Barthesin Balzac -kritiikin pohjalta. 

Barthes luonnehtii Balzacin novellia kaavoittuneeksi ja ennalta ”koodatuksi”, 

rakenteeksi, jossa yksityiskohdat ja juoni toteuttavat ennalta valmiiksi 

muotoutunutta kirjallisen hahmotuksen tapaa. Vastakohtana tälle Barthes pitää 

tuolloisen uuden ranskalaisen kokeellisen romaanin ”avoimuutta”. (Enckell, 

149–152.) 

Näin vuosikymmeniä jälkeenpäin näyttää Le Corbusierin arkkitehtuuri kyllä 

radikaalilta ja täysin uusille lähtökohdille rakentuvalta mutta lopputulos kuitenkin 

”ei-avoimelta”; Villa Savoye on aivan perinteisessä mielessä teoksena suljettu, 

siis kokonaisuus, johon on vaikea mitään lisätä tai poistaa ilmaisun kärsimättä. 

Nykyaika katsoo taas klassista arkkitehtuuria (jota vastaan Corbusier nousi) 

monin tavoin joustavana ja mukautuvana järjestelmänä. Myös kirjallisessa 

teoksessa perinteinen alku-keskikohta-loppu hahmotus lienee palannut teoksen 

perusmuodoksi radikaalin ”avoimuuden” kokeilujen jälkeen.  

Jotakin vaikeasti määriteltävää samaa ranskalaisessa 1900-luvun alkupuolen 

arkkitehtuurissa kuitenkin on ajan (ja myöhempäänkin) kokeilevaan 

kirjallisuuteen verrattaessa. Johanna Enckell viittaa Umberto Econ ajatukseen 

tieteen ja taiteen rinnakkaisuudesta yleisellä tasolla: ”Jokaisena aikakautena 

taide paljastaa strukturoitumisellaan, miten sen ajan kulttuuri kokee 

todellisuuden. Tämän päivän maailmassa ihminen ei anna enää minkään 

ideaalisen lainalaisuuden rajoittaa itseään (…)” (Enckell, 156). Econ ajatus 

tuntuu optimistiselta, mutta samalla jotenkin oikeaan osuvalta, vaikka modernin 

arkkitehtuurin 1900-luvun alun muotokieli onkin osoittautunut sekin ”ideaaliseksi 
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lainalaisuudeksi”, jota sovellettiin aivan yhtä kaavoittuneesti kuin edeltävää 

klassismia. 

Tutkielmani teemaa ajatellen voisi kysyä, onko mahdollista tehdä kirjallisen 

teoksen tilallista analyysiä arkkitehtuurin pohjalta tai arkkitehtuuriteoksiin 

rinnastaen. Luulisin, että tekstin ja talon katsominen rinnakkain ja toisiaan 

täydentäen olisi mahdollista samaan tapaan kuin Ville-Juhani Sutinen tutkii 

Sivupolkuja -teoksessaan (2020) paikkojen (kaupunkien, kaupunginosien ja 

seutujen) rinnakkaineloa kirjallisten tekstien kanssa. 

Toinen mahdollisuus on tutkia Spurrin tavoin tietyn aikakauden taideteosten 

yhteisiä tekijöitä. Ajan yleisten henkisten virtausten taustalla olevat seikat voivat 

muokata kirjallista ja arkkitehtonista estetiikkaa ja rakentumisen tapaa. 

Kulttuurin ilmeinen syklisyys tuottaa vastareaktion aikaisemmille ilmaisutavoille 

ja tämä voi tuoda erilaisiin taideteoksiin syvärakenteen yhtäläisyyttä.  

 

5.1 Kirjallisuuden ja talojen kieli 

 

Modernismi on kiinnostava kirjallisuuden ajanjaksotermi ja sellaisena samalla 

tavoin ongelmallinen kuin vaikkapa ”moderni arkkitehtuuri”, jonka voi katsoa 

alkaneen 1920-luvulla ja monessa mielessä jatkuvan edelleen. Jos suomalaisen 

kirjallisuuden modernismi on alkanut 1910-luvulla, onko se nyt jo ohi? Voin 

tunnistaa 1900-luvun rakennuksesta, millä tavoin se on (ja ei ole) 

modernistinen; en kuitenkaan samalla tavoin tunnista modernismia 

kirjallisuudessa. Toisaalta kerronta ja kieli, jotka tuntuvat samantapaisilta kuin 

1800-luvun suurten realistien, ei varmaankaan ole modernismia. 

Modernismilta taas tuntuvat Södergranin runot (1910–20-luku) 

henkilökohtaisuutensa ja tuoreutensa vuoksi, Kilven Alastalon salissa (1933) 

persoonallisen ja rajoja koettelevan kielen vuoksi, Parlandin Lumottu tie (1953) 

subjektiivisen mutta samalla psykoanalyysiin viittaavan kerronnan vuoksi mutta 

myös vaikkapa Antti Hyryn Aitta (1999) henkilökohtaisen kokemuksen 

hienovaraisena siirtona yleiseksi eksistentiaaliseksi kokemukseksi. 
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Modernismilla on kirjallisuudessakin monta muotoa, mutta jos sitä tarkastellaan 

erityisesti 1950-luvun modernismina, saa se selvempiä yhtenäisiä ja 

ajanjaksoon sidottuja piirteitä. Artikkelissaan ”Modernismi: Uusi alku ja vanhan 

valtaus” (1999) (tästedes SKH3) Tuula Hökkä kuvaa institutionalisoituvaa 

modernismia, johon kuuluvat ”taiteen itseisarvoisuuden estetiikka, taiteen 

kulttuurinen eriytyminen ja ideologinen moniarvoisuus” (SKH3, 69). 

Kirjallisuuden liittymistä yleiseen kulttuuriseen ja filosofiseen muutosprosessiin 

korosti sen kiinnostus ajan ”muotitieteisiin” ja samojen kysymysten asettaminen. 

Hökkä viittaa Heideggerin ajatukseen taiteen roolista olemisen totuuden 

paljastajana ja toteaa kirjallisuuden kysyvän filosofian tavoin: ” Mitä voi tietää? 

Miten tiedostava subjekti hahmottaa maailman, mitä on havaitseminen, miten 

rakentuu inhimillisen olemisen ja maailman merkitys?” (SKH3, 72) Hän kuvaa 

eksistentiaalisen maailmantunnun siirtymistä kirjallisuuden käyttövaraksi: ” […] 

ahdistus kääntyi modernissa kirjallisuudessa usein tyyleiksi, jotka ovat pinnalta 

niukkaa ja tiukkaa, mutta alta arvaamatonta ja syvää”, (SKH3, 73) ja käyttää 

esimerkkeinä Veijo Meren (1928–2015), Marja-Liisa Vartion (1924–1966) ja 

Antti Hyryn (1931–2016) tuotantoa. Kirjallisuuden tavoitteena oli ”löytää 

totuudellinen kieli välittömälle todellisuudelle ja yksilön kokemukselle” (SKH3, 

73). 

Myös modernissa arkkitehtuurissa on tunnistettavissa arkkitehtuurin etiikan 

alueelle kuuluva muodon ja sisällön kontrasti. Rakennus voi olla 

ulkomuodoltaan pidättyväinen ja pelkistetty mutta tavoitella siitä huolimatta 

syvällistä merkityksellisyyden kokemusta, kuten Pekka Pitkäsen Pyhän Ristin 

kappeli Turussa (1967). Karun ulkokuoren sisään voi myös kätkeytyä 

lämminhenkinen sisätila kuten Marjatta ja Martti Jaatisen Oulun teatterissa 

(1972) ja kirjastossa (1982). 

Hökkä esittelee myös Alex Matsonin (1888–1972) Romaanitaiteen (1947) 

vaikutusta modernistien ajatteluun, jossa teoksen muodolla oli merkittävä rooli. 

Muodon korostaminen viittaa toisaalta yleisiin esteettisiin tavoitteisiin antaa 

teokselle tunnistettava ja ”tarkoitusperäinen” hahmo. Ymmärrän tämän sisällön 

ja rakenteen yhteen sitoutumisena ja toisaalta yleisenä aristoteelisena 

”oikeamuotoisuutena”, jolle kirjallisessa esityksessä on omat ideaalinsa. Hökkä 

kuvaa Matsonin määrittelevän ”romaanin kaunokirjalliseksi muodoksi, jossa 
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elämää tietyn välimatkan päästä jäljentämällä luodaan totuudellinen, suljettu ja 

monimuotoinen sommitelma” (SKH3, 81). Määritelmä soveltuu kuitenkin 

monenlaiseen kirjallisuuteen. 

1920-luvun Tulenkantajien modernismia oli kansallisista aihepiireistä ulos 

murtautuminen ja teollistuvan ja teknistyvän aikakauden kiihkoon 

osallistuminen. Leo Kosola kuvaa sitä artikkelissaan ”Täyttä nykyaikaa” (1999) 

hyvin samankaltaisin termein kun arkkitehtuurin puolella on kuvattu 1920-luvun 

nousevaa ja alussa varsinkin Alvar Aaltoon (1898–1976) henkilöityvää 

funktionalismia: tulenkantajamodernismia luonnehtivat kosmopoliittisuus, 

kansallisesta irrottautuminen, urbaanisuus ja koneromantiikka. (Kosola, 268–

270). Kosola joutuu kuitenkin artikkelin lopulla pohtimaan modernismi sanan 

merkitystä seuraavasti: ”Keskustelua 1920-luvun kirjallisuuden suhteesta 

modernismiin on moderni-termin monimerkityksisyyden lisäksi sekoittanut se, 

että 1920-luvun kirjallisuus on hyvin monimuotoista eikä siitä ole löydettävissä 

yhteistä piirrettä – ei edes tulenkantajien tuotannoista.” (Kosola, 272.) 

Sama ongelma on myös arkkitehtuurissa: samalla kun varhaiset funktionalistit 

suunnittelivat tulevaan kaanoniin kuuluvia merkkirakennuksia (esimerkiksi Aalto 

Paimion parantolaa, 1928–33), oli valtaosa sairaalarakentamista kiinni 

klassisissa muotoiluperiaatteissa, joista irtautuminen kesti kauan, eikä 

osoittautunut lopulliseksi. 

1900-luvun arkkitehtuuri oli erityisen kiinnostunut ”ajan hengestä” ja 

modernismin tyyli-ihanteista poikkeavaa arkkitehtuuria kritisoitiin helposti sen 

sivuuttamisesta. Ajan hengen ilmentyminä arkkitehdit tarttuivat filosofian ja 

taiteen teorian alueilla ilmenevään uuteen ajatteluun. Havainnollinen esimerkki 

tästä on 1950-luvun strukturalismi, Suomessa vähemmän tunnettu mutta 

Norjassa ja Tanskassa merkittäväksi muodostunut ilmiö. Strukturalistinen 

arkkitehtuuritutkimus oli kiinnostunut erilaisten asutusten muodostamista 

kokonaisuuksista, erityisesti paikkaan ja ilmastoon sopeutuneista 

alkukantaisista asustusmalleista. Kiinnostus johti tutkimaan 

rakennusjärjestelmiä, joissa rajatuista komponenteista voidaan toteuttaa 

vaihtelevia rakennushahmoja. Tanskalaisen Jörn Utzonin (Sydneyn 

oopperatalo, 1973!) kehittämä pientalojärjestelmä oli yksi esimerkki; myös 

suomalaisten Juhani Pallasmaan ja Kristian Gullichsenin Moduli 225 (1973) tai 
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Arto Sipisen Jyväskylän yliopiston kirjasto (1974) ovat idealtaan strukturalistisia, 

vaikka suomessa tyyliä kutsuttiinkin ”moduuliarkkitehtuuriksi”. Rakennuksen 

koko suunnittelun ja rakentamisen perusyksikkönä oli valittu tilallinen 

järjestelmä, jossa pilarit ja palkit rajaavat avaruudesta aina samankokoisen 

yksikön, Moduli 225:ssä tilan, jonka kaikki kuution 12 särmää ovat mitoiltaan 

225 cm. Näitä yksikköjä yhdistelemällä voitiin luoda loputon määrä variaatioita 

kesämökeiksi suomalaiseen luontoon. Analogia kansansatujen toistuvien 

funktioiden maailmaan (Propp, 1928, englanninnos 1968) on ilmeinen. Taustalla 

ei varmaankaan ole satututkimus vaan yleisemmin 1900-luvun puolivälistä 

voimistuen kehittynyt strukturalistinen tutkimustraditio, jonka yksi ilmentymä on 

kirjallisuuden narratologia muun muassa Rimmon-Kennanin (1983) ja Genetten 

(1979) esittelemässä muodossa. 

Tanskalainen arkkitehtuuriteoreetikko Nils-Ole Lund kirjoittaa teoksessaan 

Nordic architecture (2008) kansainvälisestä arkkitehtuuriseminaarista 

Otterloossa 1959 (niin kutsuttu CIAM `59), jossa strukturalistiset näkemykset 

olivat vallitsevina: 

Otterloon seminaarilla oli merkittävä rooli strukturalistiseksi kutsutun 
arkkitehtuurikoulukunnan synnylle. Strukturalismi on nähty synonyyminä 
“avoimelle muodolle” ja sen on ajateltu korostavan rakennuksen 
suhteita muodon sijaan. (Lund, 89.) 

 

Ajatuksena oli kehittää arkkitehtuuri-ilmaisu, jossa heijastellaan luonnon 

toimintatapaa: kaikki on jatkuvassa liikkeessä mutta toisaalta joka hetki 

”lopullisessa” tai valmiissa muodossa. (Lund, 87.)  

Havainnollinen esimerkki strukturalistisesta arkkitehtuurista on Jörn Utzonin 

erilaisina versioina Tanskassa toteuttama atriumtaloalue Kingohuset (1963)68. 

Alueen kymmenet samankaltaiset neliömäiset tai L-muotoiset yksiköt voivat 

ryhmittyä solukkomaisesti ja joustavasti maastoon. Yhden yksikön sisällä voi 

olla hieman erilaisia asuntoja mutta yksikkö atriumtyyppisine pihoineen on aina 

 
68 Lundin mainittu teos esittelee myös joukon strukturalistisia arkkitehtuurikohteita noilta 
vuosilta, muun muassa juuri Jörn Utzonin mainittuja suunnitelmia (Lund, 2008, 105-109). 
Lundin alkuperäinen teksti: The Otterloo seminar played an important role for the school of 
architecture that has been called Structuralism. This Structuralism has often been regarded as 
synonymous with the concept of “open form” and the aspects of Structuralism that have been 
emphasized concern the study of relations rather than forms. (Lund, 89.) 
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ulospäin samankokoinen. Toteutuu ajatus rakenteesta, jossa on tietty rajallinen 

määrä varioitavuutta ja samalla yleispiirteistä yhdenmukaisuutta. 

Perusratkaisusta voi syntyä paikallisia sovellutuksia periaatteen säilyessä 

kuitenkin rakenteellisella tasolla aina samana. Strukturalistinen hahmotus on 

edelleen toimiva arkkitehtuurin tutkimusmetodi, kun kohde rajataan ajallisesti ja 

paikallisesti riittävän suppeaksi. Näin esimerkiksi vanhan Rauman puutaloissa 

voi havaita toteutuvan tietyn ratkaisumallin, jota jokainen talo kuitenkin muuntaa 

vaihtuvien tarpeiden mukaan. Samalla tavoin voisimme varmaan lähteä 

tutkimaan kerronnan toistuvia piirteitä vaikkapa japanilaisen 1900-luvun 

jälkipuolen romaanissa. 

Yksi parhaita esimerkkejä strukturalistisesta arkkitehtuurista Suomessa on 

Oulun yliopiston ensimmäinen 1970-luvulla rakennettu vaihe (Kari Virta, 1977). 

Tavoitteena oli avoin järjestelmä, johon myöhemmin voidaan lisätä uusia osia, 

joiden koko ja yhteystarpeet ovat toistaiseksi tuntemattomia. Tavoitteena oli 

rakenne, joka sallii myös rakentamishetkellä tuntemattomat uudet käyttötavat. 

Tuli antaa sosiaalisen sisällön – yhteisön omien tavoitteiden – heijastua tilaan ja 

muuttaa sitä jatkuvasti. Tällainen tilajärjestys yhdistyneenä karkeaan ja 

anonyymiin sisätilan jäsennöintiin todella jätti arkkitehtuurin lopullisen luonteen 

avoimeksi niin esteettisessä kuin toiminnallisessa mielessä ja rinnastuu sikäli 

esimerkiksi Barthesin esittämään avoimen koodin vaatimukseen kirjallisuuden 

puolella (Enckell, 149–152). 

Semiotiikan näkökulmasta yksi mahdollinen tutkittava kieli voi olla arkkitehtuurin 

käyttämä. Talojen kieltä on suomessa tutkinut Kai Nyman samannimisessä 

teoksessaan (Talojen kieli, 2001). Myös Reima Pietilä on teksteissään ja 

luennoissaan käsitellyt arkkitehtuurin sanatonta ja suoraan emootioihin 

vaikuttavaa viestintää; olen käyttänyt hänen kielikuviaan teoksessa Toista 

sataa; Suomen itsenäisyyden ajan arkkitehtuuria vuosi vuodelta (2020) mm. 

luonnehtimaan laatikkomaisen, suorakaiteisen rakennuksen ja muodoltaan 

elävän ja vaihtelevan rakennuksen kokemuksellista eroa: 

 Elävällä tavalla muuntuva julkisivu (Dipoli!) synnyttää vierelleen 
kiinnostavan ja aktivoivan tilavyöhykkeen, jolla on myös liittymäkohtia 
luonnon tilamaailmoihin. Laatikkomuoto taas synnyttää ympärilleen 
”negatiivista”, miinusmerkkistä ja hylkivää tilaa. (Louekari et al., 153). 
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Talojen kielen lukeminen saattaa edellyttää harrastuneisuutta asiaan ja 

taustatietojakin. Toisaalta rakennusten ”viesti” on laadultaan yleisinhimillinen 

tavalla, joka välittyy esimerkiksi kirkkorakennusten vertikaalisista muodoista tai 

lähiökerrostalon karusta betonipinnasta. Myös natsien ja Stalinin ajan 

Neuvostoliiton uusdoorilainen pylväsarkkitehtuuri tuntuu puhuvan kovan 

autoritäärisyyden kieltä, vaikka hakeekin muotonsa eurooppalaisen perinteen 

keskeisestä lähteestä, klassisesta (Kreikan ja Rooman) arkkitehtuurista. 

Rakennuksen ystävällisyys/torjuvuus tai autoritäärisyys on usein suoraan 

havaitsijaa puhuttelevaa, kun taas vaikkapa klassisen arkkitehtuurin eri 

pylväsjärjestelmien vakiintuneet viittaussuhteet (joonialainen oppineisuutta –

korinttilainen valtaa ja hallintoa) esimerkiksi Senaatintorin julkisivuissa ovat jo 

kadonnutta ”kieltä”, jonka lukemiseen nykyajan kaupunkilaisella ei liene 

tottumusta.  

 

5.2 Kirjallisuus ja arkkitehtuuri; fenomenologisia yhtymäkohtia 

 

Kirjassaan Encounters (2005) Juhani Pallasmaa kirjoittaa luvussa ”The wisdom 

of books”: 

Nuorena aloittelevana arkkitehtina järjestin kirjani kahteen kategoriaan: 
arkkitehtuurikirjoihin ja muihin. Myöhemmin ymmärsin, että kaikki hyvät 
kirjat ovat kirjoja arkkitehtuurista siinä mielessä, että ne kuvaavat 
ihmisen ja hänen ympäristönsä vuorovaikutusta, elämää, instituutioita ja 
tapoja; myös ihmisten kanssakäymistä toistensa kanssa, ja tämä juuri 
on arkkitehtuurin toimintakenttä. Ymmärsin, että arkkitehtuurin syvin 
olemus ei ole rakennuksissa fyysisinä objekteina vaan paikkoina, joista 
maailmaa katsotaan sekä näköalana inhimilliseen kokemukseen ja 
ymmärrykseen. (Pallasmaa, 343.)69 

 

 
69 Luku “The wisdom of books” on osa esseetä ”Landscapes of Architecture”. 
As a young man and aspiring architect, I organized my books in two categories: architecture 
books and other books. Later on, I realized that all good books are books about architecture in 
the essential sense that they depict the interaction of individuals with their settings, life histories, 
institutions and customs, as well as with other individuals, and that this is exactly the field in 
which architecture take place. I realized that the essence of architecture is not in buildings as 
physical object, but in their role as frames through which the world is seen and as horizons 
experiencing and understanding the human condition. 
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Kaunokirjallinen kuvaus ympäristöstä/arkkitehtuurista laajasti ymmärrettynä, 

paikkana ja tilana, joka kytkeytyy siinä tapahtuvaan toimintaan, on osa 

kirjallisen ilmaisun kokonaisuutta, usein merkittävä osa siksi, että lukija haluaa 

tulla mukaan tilaan ja paikkaan, johon kirjan kuvaamat tapahtumat sijoittuvat. 

Siksi on kiinnostavaa seurata kuinka kirjailija erilaisissa kirjallisuuden lajeissa ja 

eri aikoina luo tämän paikan tunnun. Millaisia keinoja kirjailija käyttää 

herättääkseen mielikuvituksemme, jotta se rakentaisi riittävän ja kiinnostavan 

kuvan tapahtumaympäristöstä; tätä olen käsitellyt edellä tutkielmassani. 

Pallasmaan näkökulma aiheeseen on kuitenkin hieman toinen. Häntä 

kiinnostavat ne arkkitehtuurin fenomenologiaan liittyvät seikat, jotka ovat 

keskeisessä roolissa myös Gaston Bachelardin teoksessa Tilan poetiikka 

(1957/2003). Bachelardin tulkinnassa talo synnyttää mielikuvia, joissa 

suojaisuuden ja kotoisuuden elementit ovat keskeisiä. Moderni arkkitehtuuri on 

usein nähty ongelmallisena juuri tässä mielessä; se on enemmänkin 

orientoitunut asuntojen ja tilojen tuottamiseen – ja usein pitkästyttävästi 

toistuvina sarjoina – kuin kodikkuuden ja turvallisuuden luomiseen. 

Pallasmaa kirjoittaa saman teoksensa (Encounters. Architectural Essays, 

2005), artikkelissa ”Tradition and modernity” arkkitehtuurin tehtävästä 

seuraavasti: 

Arkkitehtuurin peruskysymys on eksistentiaalinen: Kuinka ihminen 
kokee maailmassa olemisensa? Arkkitehtuurin tehtävä on saada meidät 
kokemaan olemassaolomme syvemmin merkityksellisenä; arkkitehtuuri 
auttaa meitä tuntemaan ja muistamaan identiteettimme. Aldo van 
Eyckin sanoin: ”Arkkitehtuurin ei tarvitse tehdä enempää mutta ei 
myöskään vähempää, kuin auttaa ihmistä hänen kotiinpaluussaan”. 
(Pallasmaa, 265.)70 

 

Bachelardin Tilan poetiikka on fenomenologinen tutkielma, joka lähtee 

ajatuksesta, että tilat, joissa ihmiset asuvat ja toimivat, ovat aktiivisessa 

vuorovaikutuksessa mielen kanssa ja että tätä vuorovaikutusta voidaan tutkia 

tai havainnollistaa kaunokirjallisuuden avulla. Ajatuksen arkkitehtuurifilosofinen 

 
70 The fundamental question of architecture is existential: how does a human being experience 
his or her existence in this world? The task of architecture is to make us experience our 
existence with deeper significance and purpose; architecture assists us to know and remember 
our identity. In the words of Aldo van Eyck: “Architecture need do no more, nor should it ever do 
less, than assist man´s homecoming. (265.) 
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merkitys liittyy siihen, että ymmärtämällä tätä vuorovaikutusta pääsemme 

lähemmäksi arkkitehtuurin olennaista, keskeistä sisältöä; rakennuksen hahmon 

ja sen sisältämien tilojen primääriä ja usein tiedostamatonta valtaa asukkaan 

tunteisiin ja ajatuksiin. 

Tilan poetiikan suomennokseen liitetyissä jälkisanoissa Pallasmaa kirjoittaa: 

[…] Tilan poetiikka -teoksen arkkitehtuuria koskeva sisältö – ullakot, 
kellarit, nurkkaukset, laatikostot, arkut, vaatekomerot, lukot, avaimet ja 
avaimenreiät – tai hänen tutkimusmenetelmänsä – ranskankielisessä 
kirjallisuudessa esiintyvien tilojen ja esineiden herättämien mielikuvien 
erittely – tuskin saivat ketään uskomaan, että kirjasta tulisi yksi 1970-
luvun jälkeisen arkkitehtuuriteoreettisen pohdiskelun keskeisistä 
innoittajista. (TP,485.)  

 

Tilan poetiikka ei ole tutkimus sanan perinteisessä merkityksessä vaan myös 

kaunokirjallinen teos, jonka vaikutus perustuu kielen runolliseen 

ilmaisuvoimaan. Kiinnostavaa on, millaisia asioita arkisesta ympäristöstämme 

kirjoittaja nostaa esille. Bachelard luo uusia näkökulmia tilojen ja paikkojen 

olemukseen ja siten rikastaa ja selventää arkkitehdin työn luonnetta. Tilan 

poetiikan kautta pääsemme ikään kuin katsomaan taloa uudelleen lapsen silmin 

samalla, kun kirjoittajan havainnoissa on vanhan ihmisen analyyttistä viisautta, 

tietoa siitä kuinka kokemus voidaan tulkita kirjallisin keinoin. Bachelard 

kirjoittaa: 

Saamme kiittää taloa siitä, että suurella osalla muistoistamme on katto 
päänsä päällä. Ja jos talo on monimuotoinen, jos siinä on kellari ja 
ullakko, nurkkia ja käytäviä, muistot saavat entistä selväpiirteisempiä 
turvapaikkoja. Uneksimalla palaamme niihin koko elämämme ajan. 
Siksi psykoanalyytikon tulisi kiinnittää huomionsa yksinkertaisesti siihen 
miten muistot paikantuvat. […] haluaisin antaa tälle psykoanalyysin 
apuanalyysille nimen topos-analyysi. Topos-analyysillä tarkoitan 
kotoisan elämämme paikkojen systemaattista psykologista tarkastelua. 
Muisti on menneisyyden teatteri ja kulissit pitävät yllä henkilöhahmojen 
hallitsevia rooleja. Ihminen uskoo joskus tuntevansa itsensä ajassa, 
vaikka oikeastaan hänellä on vain peräkkäisiä kokemuksia 
kiinnittymisestä olemisen pysyvyyden tiloihin. […] Tila varastoi 
tiivistynyttä aikaa tuhansiin hunajakennoihinsa. Tämä on tilan tehtävä. 
(TP, 82.) 

 

Ranskalaisessa kirjallisuudessa myös Georges Perec on puhunut tiloista ja 

niiden merkityksestä teoksessaan Tiloja, avaruuksia (1974/1992), jossa hän 
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vetoaa paikkojen muuttumattomuuden puolesta, jotta maailmasta eivät katoaisi 

muistojen tyyssijat. (Perec,111.) Tätä aivan ilmeistä ja voimallista perustetta 

ympäristön säilyttämiselle eivät varmaan kuitenkaan kaikki suomalaiset 

päättäjät noin vain allekirjoittaisi. Silti sitä voisi käyttää selvemmin myös niin 

kaupunkiympäristöjä kuin metsiä koskevissa suojelukiistoissa asukkaiden ja 

käyttäjien todellisena motiivina. 

Muistojen sitoutumista paikkaan olen käsitellyt itsekin väitöskirjassani Metsän 

arkkitehtuuri (2006) siinä merkityksessä, että arkkitehtuuri voi siirtää ja 

transformoida maisemallisia elementtejä, joilla on mentaalista arkkityyppistä 

sisältöä. Metsän tiloja transformoivan arkkitehtuurin kohdalla on kyse 

luonnonympäristöstä tutuista elementeistä, joihin muistimme sijoittaa ja säilöö 

merkittäviä tapahtumia. Voidaan myös ajatella, että eri puolilla Eurooppaa 

eletään vielä nykyäänkin erilaisissa mentaalisissa ympäristöissä: vanhan 

kaupunkikulttuurin maissa juuri urbaanit ympäristöt ovat kollektiivisen ja 

yksilöllisenkin muistin tyyssijoja, kun taas pohjoismaissa myös erilaiset 

luonnonympäristöt ovat tässä suhteessa tärkeitä. 

Suomalaisessa elämänmuodossa kesäinen elämä yksin, perheen tai suvun 

kanssa luonnon keskellä ja veden äärellä sijaitsevilla kesämökeillä ja huviloilla 

on piirre, joka kuvastuu näiden paikkojen tärkeänä merkityksenä. Kaikuja 

kantautuu myös kirjallisuuteen; olisi kiinnostavaa tietää millainen osuus 

suomalaisesta kirjallisuudesta sijoittuu kesäisen elämän ympärille. Luulen, että 

kesän merkitys suhteessa tuon ajanjakson lyhyyteen on huomattava ja selittyy 

sillä, että kesällä myös tapahtuu paljon. Meidän ilmastomme – kesän lyhyys 

mutta samalla kesäisen ilmaston ihanteellisuus – ja laajan maan tarjoama 

eristymisen mahdollisuus ovat tehneet mahdolliseksi elämänmuodon, joka 

rajoittuu maantieteellisesti melko pienelle alueelle. Kuvaan seuraavassa yhtä 

tällaista kesän elinpiiriä ja kokemusta, johon liittyy samantapaisia tilallisia 

assosiaatiota, joita Bachelard käsittelee kirjassaan.  

Fenomenologia on paluuta esineeseen vastakohtana abstraktiolle. 

Fenomenologinen näkökulma kohdistuu ”elämismaailmaan”; käytämme 

tiedonlähteenä konkreettista ympäristöä, kirjallisuutta, runoutta. Bachelardin 

teoksessa Tilan poetiikka koettu tila saa värityksensä siinä tapahtuvasta 

elämästä. Oleminen-asuminen luo paikkaan oman värinsä. Katsomme paikkaa 



93 
 

koetun kautta: tuttu paikka säilyttää parhaat suojaisuuden ja turvallisuuden 

kokemukset, jotka assosioidaan konkreettisiin tiloihin. Suojat värittyvät aina 

jotenkin positiivisesti. ”Uneksinnassa talo on aina suuri kehto” (TP, 80). 

Kehto on pieni ruumiin mittojen mukaan muotoutunut tila, joka on keinuvassa 

liikkeessä; sikäli se on kohdun vastine äidin ulkopuolisessa maailmassa. 

Aikuisen maailmassa ensiksi mieleen tuleva vastine on vene. Muodoltaan 

puinen soutuvene on kuin herneen palko; kovera, pehmeästi kaartuva, sisäänsä 

sulkeva. Tilamuotona vene muistuttaa myös riippumattoa tai vanhaa puista 

kehtoa. Pienelle lapselle puinen auringon lämmittämä veneen kokka on kuin 

kehto; keinuva, suojaava, liikkuva. Ruumiimme muistaa vuosien takaisen 

kehdossa ja kohdussa keinumisen. 

Benedict Zilliacus kuvaa veneen ja kehdon yhteyttä kirjassaan Kertomus 

kadonneesta saaresta (1990): 

”Kun vene on lipunut tiheään ruovikkoon, ruo`nkorret taas nousevat ja 
sulkevat suojaavan porttinsa. Vene on nyt oma erillinen maailmansa, 
jota ympäröi kahiseva vihreä esirippu, eikä sillä ole muun maailman 
kanssa muuta yhteistä kuin heleänsininen elokuun taivas ja sen lähes 
trooppisena polttava aurinko.  

[…] Makaan veneessä poski vasten se siloista laitaa ja tunnen oudon 
aistillisesti olevani yhtä veneen kanssa.  

[…] Siitä pinnasta ja sen tuoksusta minä nyt lojun nauttimassa täällä 
ruovikossa, poski ja nenä laitaa ja parrasta vasten, ja samalla tavoin 
nautin siitä heikosta veneenrungon liikahduksesta, jonka tunnen allani, 
kun näkymättömät aallot kulkevat ruovikon halki ja kohottavat venettä 
melkein huomaamattomasti, kevyesti, kuin rauhallisen hengityksen 
tahtiin. Kehdon, kehtolaulun tuntu saa minut hymisemään vanhaa 
lastenkamarivärssyä.  

[…] Vajoan takaisin veneenpohjalle ja katselen silmät sirrillään, miten 
aurinko välkehtii minun maailmani kolmella väripinnalla, sinisellä 
taivaalla, heleänvihreässä ruokomuurissa, lämpimänruskealla 
veneenlaidalla.” (Zilliacus, 9–17.) 

 

Kirjallisuus on arkkitehtuurissa hyvä, joskin vähän käytetty vertailukohta omille 

kokemuksillemme; kuvaus ei luo objektiivisen tarkkaa tilaa vaan tilamielikuvan. 

Siinä on sen puutteellisuus, mutta myös mahdollisuus; kuva, jonka luomme 

kertomuksen pohjalta, on subjektiivinen ja siksi myös autenttinen. 
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Syli on ensimmäinen tila. Kuinka voisi olla jäämättä ruumiin muistiin, kun istut 

vanhempiesi sylissä ja katsot siitä ulospäin kohti uusia asioita, tiloja, ihmisiä. 

Suuri lämmin hahmo rajaa maailman selkäpuolelta turvallisella tavalla. Tämä 

inhimillisen ihannetilan perustyyppi toistuu asumisen konventioissa: suuret 

tuolit, laiskanlinnat tai pallotuoli ovat kuin varhaisen sylitilan toisintoja. 

Huoneenkin hyvässä perusmuodossa toistuu selustan sulkeutuneisuus ja 

toisaalta hallinnan tunteen tuova näkymä avotilaan.  

Myös maisemassa toistuvat sylimäiset muodot: järvi on oikeastaan esiin 

nouseva paikan topografia veden asettuessa tietylle tasolle ja piirtäessä 

pinnanmuodot näkyviksi. Niemi on ulostyöntyvä havaintopaikka; lahti on kodikas 

syvennys, jossa on tuulensuojaa, lämpöä ja hiekkainen ranta. Tällainen 

lahtimuoto klassisessa arkkitehtuurissa on esimerkiksi Pietarinkirkon aukio ja 

sitä rajaavat kaarevat pylväskäytävät. 

Fenomenologisessa havainnoinnissa omat kokemukset saavat vahvistusta 

ympäristöstä erilaisina toistoina ja variaatioina tai kollegojen tavassa tehdä joku 

asia erityisen onnistuneesti niin että tilanhahmo tukee erityisellä tavalla 

toimintaa, kuten Aallon kirjastojen lukusyvennyksissä. Samalla tavoin kuin 

Bachelard on kirjoittanut ranskalaisen talon fenomenologian, voitaisiin kirjoittaa 

suomalaisen miljöön fenomenologiasta, jossa talon ohella myös luonnonpaikat 

ja kesämökit saisivat niille kuuluvan paikkansa.  

Suomalaisittain kiinnostavia ovat esimerkiksi kesämökkien kuistit, puuceet, 

aitat, laiturit; myös kesäpaikkojen rannat ja maamerkit, kuten suuret kivet, 

merimerkitkin. Näitä voitaisiin analysoida vaikkapa Tove Janssonin teoksista, 

joista mm. Sommarboken (1972) kertoo perheen elämästä syrjäisellä saarella, 

paikoista ja tiloista, joita tähän elämäntapaan liittyy. Näin voitaisiin suomalaisin 

kirjallisin esimerkein kartoittaa meille tutun maiseman ja ympäristön olennaista 

fenomenologista sisältöä, joka antaa eväitä myös suomalaisen arkkitehtuurin 

erityispiirteiden parempaan ymmärtämiseen. 

Paikkojen ”piirtymistä” mieleen jonkinlaiseksi olennaiseksi peruskuvaksi 

todellisuudesta voidaan kuvata mielen maisemaksi. Suomalaisella tämä mielen 

maisema sisältää usein juuri luonnon läsnäolosta kertovia elementtejä tuttujen 

rakennusten ohella. Ilmiö havainnollistuu erityisesti, kun palaamme itsellemme 
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tärkeään paikkaan poissa oltuamme: tuntuu kuin maailma asettuisi paikalleen 

tiettyyn pysyvyyden olotilaan ja mielen sisällöt tasapainoon ulkoisen 

todellisuuden kanssa. 

Talon roolia merkitysten kantajana Bachelard pohtii seuraavasti: 

Talo on topos-analyysin työkalu. Ja se on erityisen tehokas työkalu juuri 
siksi, että sitä on vaikea käsitellä.  

[…] Onhan talo ennen kaikkea voimakkaasti geometrinen objekti. 
Järkiperäisen analyysin houkutus on suuri. Aivan ensimmäiseksi talon 
todellisuus on näkyvä ja käsin kosketeltava. Se on rakennettu tarkasti 
leikatuista kiinteistä kappaleista. Suorat linjat hallitsevat sitä. Luotilanka 
on merkinnyt sen omalla viisaudellaan ja tasapainollaan. Tällaisen 
geometrisen objektin pitäisi oikeastaan hylkiä metaforia, joissa ihmisen 
ruumis ja sielu ovat mukana. Mutta talon inhimillistyminen tapahtuu heti, 
kun se otetaan lohdun ja kotoisuuden tilana, tilana jonka tehtävä on 
tiivistää itseensä kotoisuutta ja puolustaa sitä.  

[…] On väsymättä tutkittava, miten kotoisuuden pehmeä aine saa talon 
avulla takaisin oman muotonsa, joka sillä oli kun se sulki sisäänsä ensi 
lämmön: 

  Vanha talo: 

  tunnen sen punervan lämmön 

  nousevan aisteista henkeen. (Mt.,149–150.) 

 

Yksi arkkitehdin keskeisistä tehtävistä on asunnon suunnittelu. Silloin kun 

asunnon käyttäjä on tiedossa, liittyy tehtävään aina kodin ulottuvuus: talo 

suunnitellaan asukkaalle, jolla on monien käytännön tavoitteiden ohella omat 

toiveensa ja unelmansa, jotka arkkitehti voi parhaimmillaan muuttaa elettäväksi 

ja asuttavaksi todellisuudeksi. Suunnittelevan arkkitehdin tehtävä onkin jollain 

tapaa Bachelardin kuvaukselle vastakkainen: Bachelardilla ihminen luo kodin 

asumalla siinä, liittämällä muistojensa avulla paikaan tuttuuden ja turvallisuuden 

kokemukset mentaalisten elämysten kiinnittyessä konkreettisiin tilallisiin 

kohteisiin. Arkkitehdille taas kodin suunnittelu on mielessä syntyvän 

kotoisuuden transformointia tilaksi ja talon hahmoksi. Onkin varmaan niin, että 

kodin tunteen muodostumiselle meillä on joitain perusedellytyksiä 

mielessämme, lähtökohtia, jotka tekevät mahdolliseksi muokata tietystä 

ympäristöstä koti. Kun nämä edellytykset täyttyvät on sitten aika ja paikassa 
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eletty elämä se, joka viime kädessä luo kodin tunnun siinä mielessä, kun 

venäläinen sananlasku sen mieltää: ”Kotona seinätkin auttavat”. 

 

5.3 Yhteenveto 

 

Kirjallisuuden ja arkkitehtuurin yhteistä aluetta tai molempien taustalla 

vaikuttavia tyyli-ilmiötä voi tutkia monin tavoin. Voidaan esimerkiksi katsoa, 

miten syklisesti vaihtuvat ihanteet paikallisuudesta ja kansainvälisyydestä 

heijastuvat suomalaiseen kirjallisuuteen ja arkkitehtuuriin. Myös filosofian kautta 

tulevat yleisemmän tason vaikutteet (fenomenologia) voivat yhdistää 

tieteenaloja. Samoin kielitieteen kautta kirjallisuuden tutkimukseen ja 

etnografian kautta arkkitehtuuriin kotiutunut strukturalismi saattaa heijastua 

analogisina teemoina (avoimuus/sulkeutuneisuus) molemmilla aloilla. Samalla 

voi ajatella, onko kysymys niin yleispiirteisistä ja koko kulttuurin kenttää 

koskevista virtauksista, että niiden kyky selittää ja havainnollistaa tieteen- ja 

taiteenalojen yhteyksiä ei ole kovin voimakas. Myöskään kovin 

yksityiskohtaisten/teoskohtaisten analogioiden tunnistaminen voi olla vaikeaa. 

Kuitenkin esimerkiksi strukturalistisen hahmotustavan kehittyminen 

kirjallisuuden teosanalyysissä näyttää sekä ajallisesti että sisällöllisesti 

korreloivan strukturalististen ideoiden syntymiseen ja soveltamiseen 

arkkitehtuurissa. Romaanin kaltaisessa kirjallisessa teoksessa voidaan löytää 

toistuvia kerronnan rakennepiirteitä. Samoin arkkitehtuurissa on mahdollista 

nähdä tietyn aikakauden ja rajatun alueen rakennuksissa toistuvaa ja rajallisesti 

varioituvaa tematiikkaa. Kirjailija työssään ja arkkitehti suunnitellessaan voivat 

myös tietoisesti käyttää esimerkiksi ”avoimuuden” tai ”avoimen koodin” teemaa, 

jolloin teoksiin syntyy havaittavaa rakenteellista analogiaa. 

Gaston Bachelardin Tilan poetiikkaa voi edelleen pitää merkittävimpänä 

arkkitehtuuria ja kirjallisuutta yhdistävänä teoksena. Teoksella tuntuu olevan 

pysyvä sijansa arkkitehtuurin syvimmän suojan olemuksen nostamisessa 

tarkastelun keskiöön. Talo suojaa meitä fyysisesti mutta se on myös muistojen 

suojapaikka. Talon tiloissa elää jo mennyt aika ja muistaminen tuntuu olevan 
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suuressa määrin tilojen ja paikkojen muistamista. Kirjallisessa muistamisessa, 

erityisesti muistelmissa, on helppo havaita tilojen ja muistojen yhteenliittyminen. 

Aika tuntuu kiinnittyneen erityisiin hetkiin mutta myös tunnistettavaan tilaan: 

veneen suojaaviin kylkiin, vuoteen lämpöön ja suojaisuuteen, tutun talon 

eteiseen ja sen tuoksuihin. Kirjallisuus kuvaa monin tavoin tätä yhteyttä ja 

lukeminen on avoin tie tilakokemusten lähteille. Myös nämä tilakokemukset 

luovat suunnittelevalle arkkitehdille kiinnekohtia ja assosiaatiota, joiden varaan 

(useimmiten tiedottomasti) rakennamme syntyvän rakennuksen ulkoista ja 

sisäistä hahmoa.  
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6 Kirjallinen maantiede; paikan kuvaus ja konkretia 

 

”Termiä kirjallinen maantiede on käytetty viittaamaan humanistisen maantieteen 

kokonaisuuteen kuuluvaan tieteidenväliseen tutkimusalaan, joka soveltaa 

maantieteellistä lähestymistapaa kirjallisuuteen.”71 

                                                                                                Sheila Hones, 2017.  

 

Jos edelleen laajennetaan kirjallisen tilan tutkimuksen mittakaavatasoja, tullaan 

usean teoksen tai laajan teosjoukon skaalaan. Näin on toiminut esimerkiksi 

kirjallisen maantieteen pioneerina tunnettu Franco Moretti, joka käsittelee 

Pariisin ja Lontoon tulkintaa kirjallisuudessa useiden teosten näkökulmasta. 

Myös hänen englantilaista ja saksalaista maaseutua ja niiden kirjallista tulkintaa 

koskeva tutkimuksensa käyttää laajaa teosjoukkoa (Village Stories) paikan 

luonnehdinnassa. (Moretti 2005, 36–53.) Tietyn maantieteellisen paikan 

luonnehdinnassa voikin olla luontevaa käyttää yhden teoksen sijaan laajempaa 

kerronnan ”yksikköä”, esimerkiksi yhden kirjailijan koko tuotantoa. Voisi myös 

ajatella, että omaleimaisen alueen (Tornionjokilaakso!) roolia kirjallisuudessa 

tutkittaisiin tietyn aikavälin kaikkia romaaneja tarkastelemalla. Kirjallisessa 

maantieteessä tämä on mahdollinen mutta ei kuitenkaan ainoa toimintatapa: 

paikkaa voi aivan hyvin tutkia myös vaikkapa yhden teoksen sanaston kautta. 

Näin valitsemaani jäsentelytapaa – eri mittakaavatasoja – ei voi sellaisenaan 

laajentaa koskemaan kirjallista maantiedettä tai kirjallisuuden ja arkkitehtuurin 

suhdetta. Kirjallisella maantieteellä onkin oma tutkimustraditionsa. 

 

Esitän seuraavassa suppean yhteenvedon kirjallisen maantieteen ilmiöistä, 

lähinnä suomalaisesta näkökulmasta. Katsaus tukeutuu Pauli Tapani 

Karjalaisen, Juha Ridanpään ja Ville-Juhani Sutisen teksteihin, sekä mm. Sheila 

Honesin kirjallisen maantieteen historiallisen kehityksen tarkasteluun. Työni 

kontekstissa tämä osuus hahmottuu omaksi kokonaisuudekseen siksi, että 

kirjalliseen paikkaan liittyy tässä tavalla tai toisella konkreettinen 

 
71 The term “literary geography” is used to refer to an interdisciplinary subfield within human 
geography that takes a geographical approach to literary materials. 
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maantieteellisesti määrittyvä paikka ja/tai näkökulma liittyy maantieteen 

tutkimusperinteeseen. Tämä luku ei tuo uutta tutkielmani varsinaiseen sisältöön, 

joka on esitetty neljässä ensimmäisessä luvussa. Kirjallisen tilan tutkijalle on 

kuitenkin kiinnostavaa ja havainnollista nähdä kuinka toisen tieteenalan piirissä 

tehtävä ja kirjallisuudentutkimusta sivuava aiheen käsittely valottaa myös 

perinteistä kirjallisuuden tilatutkimusta. Menemällä osaksi päällekkäin ja osaksi 

eriytyen nämä tutkimusalat ikään kuin peilaavat toisiaan ja luovat molempiin 

suuntiin lisää valaistusta. 

 

Kirjallisen maantieteen piirissä on kehittynyt tekstin tulkinnan perinne osaksi 

kirjallisuustieteen ulkopuolella ja erilaisista lähtökohdista. Taustalla on havainto, 

että kirjallisuus muodostaa loppumattoman tilojen ja paikkojen lähdeaineiston. 

Kirjallisuuden paikkakuvaukset ovat myös valtaosin tulkittuja, siis kertojan, 

henkilöhahmojen tai kirjailijan paikkaa koskevia havaintoja tai ajatuksia. 

Humanistinen maantiede erottui alkuaan perinteisestä luonnontieteellis-

objektiivisesta kuvaustavasta juuri subjektiivisuutensa vuoksi: paikat alettiin 

nähdä koettuina ja elettyinä. Näitä kirjallisen/kulttuurisen maantieteen 

varhaisempia vaikutteita näyttää heijastavan Oulun yliopistossa vaikuttaneen 

Pauli Tapani Karjalaisen laaja tuotanto, jossa korostuvat eletyn, koetun ja 

muistetun paikan näkökulmat. Artikkelissaan ”Topobiografinen paikan tulkinta” 

(Karjalainen, 2006) hän kirjoittaa: 

 

Maailma nähdään, ymmärretään ja tulkitaan aina jostakin paikasta 
käsin. Tarkastelen kirjoituksessani tätä topobiografiaksi nimittämääni 
kysymystä. Topobiografia kuvaa ihmisen paikkasuhteita, erityisesti niitä 
elämänkerrallisia merkityksiä, joita paikoilla on inhimillisen olemisen 
kokonaisuudessa. Topobiografian ydinajatus on, että muistoina 
esiintyvät ajan ja paikan sidokset rakentavat ja muokkaavat sen 
itseyden ja minuuden, jollainen kukin meitä tuntee olevansa. 
(Karjalainen, 83.) 

 

Tekstissä olennaisessa osassa ovat suorat kirjallisuuslainat mm. Bo 

Carpelanilta, Solveig von Schoulzilta, Leena Kronilta ja Lassi Nummelta, joihin 

tukeutuen hän kuvaa muistin toimintaa ja identiteetin rakentumista. Karjalaisen 

ajattelun taustalla näen bachelardilaisen paikan ja muistamisen yhteyden, joka 

aikanaan toi merkittävällä tavalla uutta sekä maantieteen että arkkitehtuurin 
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teoriaan ja toimintatapoihin.72 Karjalaisen taustaa havainnollistaa myös lainaus 

hänen toisesta artikkelistaan ”Paikoista maisemiin: ympäristön eletty mieli”: 

 

Paikka elettynä ja koettuna ilmiönä on aina sidoksissa elämismaailman 
rakenteisiin. Fenomenologisena käsitteenä elämismaailma viittaa 
elettyyn arkipäiväiseen, rutiininomaiseen todellisuuteen, joka täyttyy 
normaaleista inhimillisistä tarpeista ja teoista […]. (Karjalainen, 54.) 
 
 

Karjalaisen humanistisen maantieteen paikkaan liittyvä puhe ei ole kirjallisen 

paikan analyysiä, vaan koskee elettyjen paikkojen todellisuutta, josta myös 

kirjallinen paikan kuvaus nousee. Karjalaisen ”paikka” ikään kuin edeltää 

kirjallista paikan kuvausta.73 Paikan kulttuurisessa kuvassa – yhteisiin arvoihin 

perustuvassa katsomistavassa – on kirjallisuudella roolinsa sen luodessa 

paikan kauneuden tai rumuuden kriteereitä. (Karjalainen, 56.) 

 

Katsauksessaan kirjallisen maantieteen (literary geography) kehitykseen 1900-

luvun puolivälistä alkaen Sheila Hones kuvaa alkuvaihetta kiinnostuksena 

teosten tapahtumapaikkoihin sekä kuvatun ja todellisen paikan suhteisiin. 

Tällaiseen tarkasteluun kytkeytyivät pian myös ympäristön havaitsemisen ja 

paikan kulttuurisen tulkinnan kysymykset. Tämä tapahtui pääosin erillään 

kirjallisuudentutkimuksen traditiosta. (Hones, 1–2.) Vuosisadan loppua kohti 

tällainen lähestymistapa alkoi saada osakseen arvostelua yhteiskunnallisen ja 

poliittisen ulottuvuuden puutteesta ja ensimmäisinä merkkeinä uudesta tulivat 

esille mm. postkolonialistinen ja regionalistinen näkökulma sekä kiinnostus 

lasten maantieteeseen ja tieteiskirjallisuuteen (Ibid.). 

Hones pitää merkittävänä käänteenä vuotta 1994, jolloin ilmestyi Marc 

Brosseau`n kriittinen essee Geography`s Literature. Kun kirjallinen maantiede 

oli aikaisemmin keskittynyt lähinnä realistisen kirjallisuuden tunnistettaviin 

paikkoihin, toi Brosseau esille kirjallisuuden kyvyn luoda täysin uusia paikkoja. 

Näin tarkasteltavaksi tulivat myös ne keinot, joilla kirjallinen esitys synnyttää 

 
72 Konkreettista paikka artikkelissa edustaa tutkijan tuolloinen kotipaikka Tyrnävän Murron kylä, 
jota Karjalainen esittelee otsikoin Ympäristön eletty mieli. 
73 Olen käyttänyt Karjalaisen kohdalla määreitä kirjallinen/kulttuurimaantiede tai humanistinen 
maantiede tekemättä näiden välillä eroa; tarkemmassa analyysissä sellainen olisi löydettävissä. 
Suppeassa katsauksessa niitä voitaneen käyttää yleisellä tasolla synonyymisesti erottamassa 
syntyvää uutta näkökulmaa perinteisestä luonnontieteellisestä ja objektiivisyyteen pyrkivästä 
taustasta. 



101 
 

tilaa. Samaan aikaan voimistui myös kiinnostus kirjallisuuden yhteiskunnallisiin 

ja kulttuurisiin yhteyksiin ja teosten vastaanottoon. (Ibid.) Hones lisää, että 

1990-luvusta eteenpäin kirjallisen maantieteen ja kirjallisuudentutkimuksen 

ajankohtaiset teemat näyttävät lähestyvän toisiaan ja menevän osaksi 

päällekkäinkin (Hones,3).74 

Hones esittelee Franco Morettin teoksen Atlas of the European Novel, 1800–

1900 (1998) uuden tyyppisenä kirjallisuushistoriana75, jossa kirjallinen perinne 

on havainnollisella tavalla kytketty paikallisuuteen ja alueelliseen identiteettiin. 

Tuloksen on todellinen kartta, jossa kirjallisia ilmiöitä lokalisoidaan ja 

kategorisoidaan. Morettin työ oli alun pitäen irrallinen kirjallisen maantieteen 

perinteestä, mutta tuli myöhemmin siihen kytketyksi hänen aloittamansa 

tutkimustavan yleistyessä nimenomaan maantieteen puolella. (Ibid.) 

 

Hones kuvaa kehitystä vuodesta 2005 eteenpäin tieteenalojen lähentymisenä; 

kirjallisuudentutkimus voi käyttää maantieteen käsitteitä ja tilan teoriaa ja 

maantieteen puolella voidaan tutkia sitä, kuinka tilaa kirjallisuudessa tuotetaan. 

 
Termiä ”kirjallinen maantiede” on käytetty viittaamaan humanistisen 
maantieteen kokonaisuuteen kuuluvaan tieteidenväliseen 
tutkimusalaan, joka soveltaa maantieteellistä lähestymistapaa 
kirjallisuuteen. Kirjallisuusopintojen sisään puolestaan sijoittuu ”kriittinen 
kirjallinen maantiede” (critical literary geography) edelliseen läheisesti 
liittyvänä tutkimusalueena. 
Viime vuosina kirjallinen maantiede on tullut voimallisemmin 
tieteidenväliseksi liittyessään kirjallisuuden opintoihin ja 
kirjallisuusteoriaan.76 (Hones, 2017.) 

 
74 Myös feministinen maantiede ja paikan ja identiteetin kysymykset nousevat esille (Hones,3). 
Kehitys kirjallisen maantieteen ja kirjallisuudentutkimuksen alueilla tuntuu kulkevan 
yhdensuuntaisesti ja samoja teemoja esille nostaen. Ilmeisesti vuorovaikutus on molemmin 
puolista, vaikka julkaiseminen suomalaisella kentällä näyttäkin pääosin menevän 
tieteenalakohtaisesti. Tosin uusimmassa paikkatutkimuksessa alat tuntuvat esiintyvän 
kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa yhdessäkin. Esimerkkinä Robert T. Tally Jr.:n 
toimittama The Routledge Handbook of Literature and Space, 2017, Routledge, London and 
New York. 
75 Moretti on taustaltaan kirjallisuudentutkija. 
76 The term “literary geography” is used to refer to an interdisciplinary subfield within human 
geography that takes a geographical approach to literary materials. A closely related field 
known as “critical literary geography” also exists within literary studies. In recent years, the 
geographical strand of literary geography has become more actively interdisciplinary in its 
engagement with literary studies and literary theory. It has as a result become more difficult to 
distinguish between literary geography as a subfield of human geography and work grounded in 
other disciplines that is also practiced at the intersection of literary studies, geography, and 
spatial theory. An important recent development in the field has been the establishment of an 
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Hones lisää, että tieteiden välistä yhteistyötä on vahvistanut sekä 

maantieteilijöille että kirjallisuudentutkijoille suunnattu yhteinen julkaisukanava 

Literary Geographies -lehti.  

 

Artikkelissaan ”Critical literary geography” Andrew Thacker kuvaa suuntauksen 

tavoitteita huomauttamalla, että kirjailija elää ja toimii aina tietyissä paikoissa, 

mikä muokkaa hänen kuvaansa maailmasta; monet tekstit viittaavat suoraan 

paikkoihin ja tiloihin, myös nimettyihin kaupunkeihin ja paikkakuntiin. Näiden 

ympäristöjen vaikutus tekstiin ja niiden yhteys sosiaalisiin ja historiallisiin 

taustoihin on hänen mukaansa huomionarvoista ja voisi tuoda kirjallisuuden 

tutkimukseen hedelmöittävää maantieteen näkökulmaa. (Thacker, 36.) Hän 

viittaa muun muassa Kevin Lynchin klassikkoteokseen The Image of the City 

(1960) ja Fredric Jamesonin siitä tekemiin tulkintoihin esimerkkinä 

maantieteellisen havainnoinnin käytöstä kirjallisuuden tutkimukseen. (Thacker, 

29.)77  Suomalaisessa kontekstissa olisi kiinnostavaa tutkia saamelaisten kykyä 

liikkua ”urittamattomassa” maisemassaan; millaisia maamerkkejä tai kuvauksia 

he käyttävät liikkuessaan satojen kilometrien säteellään ilman karttoja. Kuinka 

tämä liikkuminen heijastuu paikkojen kuvauksiin ja välittyykö siitä jotakin myös 

 
online bibliography for work in geography and literary studies, and the subsequent launch of the 
interdisciplinary journal Literary Geographies. 
Hones, Sheila 2017. https://doi.org/10.1002/9781118786352.wbieg0312 
 
77 Lynchin analyysissä korostuvat tietyt urbaanin ”maiseman” elementit: polut, solmukohdat, 
alueet, reunat ja maamerkit. Ehkä tunnetuin tulkinta Lynchin havainnoista on Jamesoninkin 
käyttämä termi ”cognitive mapping”, joka voidaan suomentaa esimerkiksi mielikuvakartaksi. 
Lynchin mukaan asukas/kulkija tiedottomasti rakentaa mieleensä tällaisia kaaviota 
ympäristöstään ja sen rakentumisesta käyttäen muun muassa edellä mainittuja konkreettisia 
maiseman elementtejä. 
Suomalaisessa miljöössä on yhtä olennaista, kuinka orientoituminen maaseutu- tai 
metsäympäristössä tapahtuu. Olen käsitellyt seikkaa metsän osalta väitöstutkimuksessani 
Metsän arkkitehtuuri (2006).  
Havainnoinnin analyysi on olennaista tilan kuvaamisen kannalta; se luo pohjaa sille, kuinka 
ymmärtää kerronnan reunaehtoja. Esimerkiksi suullisessa kulttuurissa on ollut välttämätöntä 
kyetä sanallisesti opastamaan muita tietylle paikalle tai kertoa havainnollinen tarina iltanuotiolla. 
Havainnon lainalaisuuksien ymmärtäminen heijastuu myös realistisen kerronnan (Tolstoi) 
kuvaileviin menetelmiin, joita olen käsitellyt luvussa 4. Havainnointi on kuitenkin 
ympäristösidonnaista (aavikko/sademetsä) ja myös tavat ympäristön kuvaamiseen vaihtelevat 
kuten nihvin kielen 27 paikanmäärettä osoittavat. Tolstoin ympäristökuvan immersiivisyys on 
venäläisen maaseudun osalta tutun kronotoopin tuottamaa; esimerkkinä hidas liike 
hevoskärryillä läpi avaran maiseman… 
Ympäristöanalyysit eivät kuitenkaan selitä kirjallisuuden tilallisuutta tyhjentävästi, kuten 
esimerkiksi Hamsunin Maankiertäjien (1954) epäkonventionaalinen mutta silti voimakkaan 
immersiivinen kerronta osoittaa. 

https://doi.org/10.1002/9781118786352.wbieg0312
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heistä kertovaan kirjallisuuteen esimerkiksi Samuli Paulaharjun (1875–1944) 

moniin pohjoisen kuvauksiin. 

 

Hones kuvaa yhtenä 2010-luvun kehityssuuntana geokritiikkiä (geocriticism) ja 

pohtii sen sijoittamista kirjallisen maantieteen vs. kirjallisuudentutkimuksen 

akselille. Suuntaus on syntynyt kirjallisuuden tilan tutkimuksen osana, mutta on 

monilta piirteiltään lähellä kriittistä kirjallista maantiedettä. (Hones, 4.) 

 

 Teoksessaan Sivupolkuja. Kirjoituksia kirjallisuudesta ja paikasta (2020) Ville-

Juhani Sutinen kertoo perustavansa lähestymistapansa geokritiikin pohjalle: 

 

Käsillä olevassa kirjassa tarkastelen, mitä tilat ja paikat voivat kertoa 
kirjallisuudesta. Paikka tarkoittaa tässä sekä tekijän asuin- ja 
kirjoituspaikkoja että kirjan tapahtumapaikkoja. Joissain esseissä se 
laajenee myös mielen sisäisiin tiloihin sekä niille ominaiseen 
maantieteeseen. (Sutinen, 10.) 
 
 

Toisaalla hän täsmentää: ”(…) ajatuksenani on ottaa paikka lähtökohdaksi ja 

lukea kirjaa sen kautta (Sutinen, 11). Sutinen pohtii myös tarkastelutapansa 

yhteyttä biografistiseen, kirjailijan henkilöhistoriaan pohjaavaan metodiin, joka ei 

ole ”nauttinut erityisen suurta suosiota” (Sutinen, 12). Hän erottaa oman 

työtapansa tästä perinteestä ”paikkojen biografismiksi” ja kysyy ”miten tilojen ja 

maisemien historia selittää teoksia” (Ibid.).78 Matkallaan Bruno Schulzin 

Krokotiilikadun maisemiin Ukrainassa (Kanelipuodit ja muita kertomuksia, 

Schulz, 2013) Sutinen muotoilee vaikutelmansa kirjailijan teoksesta, jota hän 

junassa lukee: ”Todellisuus heijastuu kirjallisuuteen ja kirjallisuus takaisin 

todellisuuteen”. (Sutinen, 75.) Sutinen pääsee lähestymistavallaan 

kiinnostavasti tuoreisiin ja kirjallisen tilan kannalta havainnollisiin näkökulmiin 

mm. Tšehovin Onni-novellia (Aro ja muita novelleja, 2011) käsitellessään: 

 

Monet kirjallisuuden ja maantieteen leikkauspisteitä tutkineet ovat 
huomioineet, että maisema tai tila ei ole vain se, mikä on ainetta ja mikä 
nähdään, vaan siihen kuuluu erottamattomasti myös aineeton 

 
78 Myös perinteinen biografistinen tutkimus saattoi suuntautua tällä tavoin. Tutkin työni 
alkuvaiheessa, mitä Knut Hamsunista on 1900-luvun mittaan kirjoitettu. Osa perinteisistä 
kirjailijahistorioista kuvasi tarkasti myös kirjailijan eri asuinpaikat ja niiden yhteydet eri teoksiin. 
Esimerkkinä Einar Skavlanin Hamsun-elämänkerta (Knut Hamsun, 1934). 
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näkymätön puoli. (…) Aro on hyvä esimerkki: se itsessään on tympeä ja 
mitäänsanomaton, mutta siitä kumpuavat mielleyhtymät tekevät sen 
kiinnostavaksi. Tšehoville aro on pohjimmiltaan kuva universumin 
välinpitämättömyydestä maailmassa räpistelevää ihmistä kohtaan. 
(Sutinen, 45.) 

 

Sutinen kuvaa tuttua havaintoa, jonka voi tehdä myös Lapin puuttomalla 

tunturiylängöllä; ruumiillisemmin ilmaistuna kysymys on maisemasta vailla 

inhimillistä mittakaavaa ja suojan tuntua. Tšehovin teoksen kanssa matkaa 

tekevä kirjallisuudentutkija löytää maisemasta samat merkit kuin tekstistä; 

maiseman erityinen tunnelma avaa teosta ja teos maisemaa. 

 

Honesin kuvaus kirjallisen maantieteen viime vuosien (2017 saakka) 

kehityksestä näyttää voimakkaasti kasvavan ja yhä laajemmaksi haaroittuvan 

tieteenalan, joka keskityttyään pitkään 1800-luvun realismiin on laajentunut 

käsittelemään myös modernismia ja postmodernismia. Jotkin alan suuntaukset 

(tekijä-teksti-lukija suhde ja tekstin vastaanoton historia, intertekstuaalisuus) 

kuulostavat olevan hyvin lähellä kirjallisuudentutkimuksen perinteistä ydintä. 

(Hones, 5-6.) 

 

Juha Ridanpää kuvaa kirjallisen maantieteen kehitystä vuoteen 2011 saakka 

artikkelissaan (”Kirjallinen paikka ja yhteiskunta”, 2011.) samansuuntaisesti, 

mutta päätyy korostamaan yhteiskunnallisen näkökulman kasvavaa roolia: 

 

1970-luvun humanistisessa maantieteessä paikalla tarkoitettiin lähinnä 
yksilön subjektiivista kokemusmaailmaa. Kun idea paikan 
kontekstuaalisuudesta tuli osaksi ihmismaantieteellistä tutkimusta, 
nousi edellisten tulkintojen rinnalle uusi yhteiskuntakriittisempi 
tulkintatapa, jossa paikan, kirjailijan ja kirjallisuuden välisen suhteen 
ymmärrettiin kehittyvän tiettyjen sosiaalisten kontekstien ja niiden 
välisten vuorovaikutusten puitteissa. (Ridanpää, 358.) 

 

Ridanpään mukaan strukturalistinen teoria ohjasi kirjallista maantiedettä 

tutkimaan paikan reaalisuuden ja fiktiivisyyden välisiä rajoja yhteiskunnan 

rakenteiden näkökulmasta. Ymmärrän tämän viittauksena siihen, että tilanne, 
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jossa kirjallisuus syntyy, luo tavan, jolla ”todellisuus” muuttuu fiktioksi. Laajasti 

ottaen kirjallisuus kuvaa syntytilanteensa yhteiskunnallista kontekstia.79 

 

Ridanpää kuvaa kirjallisen maantieteen kehitystä tähän vaiheeseen siten, että 

alun aluemaantieteellinen tutkimus käsitteli kirjallisuuden kykyä kuvata 

paikallisuuksia (regionalismi), sitten humanistinen (kirjallinen) maantiede 

tarkasteli olemista osana paikkaa subjektiivisessa mielessä ja seuraavassa 

vaiheessa yhteiskuntakriittinen kirjallinen maantiede näki kirjailijan ympäröivän 

maailman osana ja tulkkina. (Mt., 340–341.) 1990-luvulla tutkimuksen alue 

laajeni reaalimaailman ja fiktion rajojen suuntaan tavalla, jota alettiin kutsua 

”kuvitteelliseksi maantieteeksi” (imaginative geography): ”Kuvitteellisessa 

maantieteessä tilan kuvitteellisuutta ei ymmärretä niinkään reaalisen 

vastakohtana, fiktiona, vaan näiden kahden ääripään liukuvana 

yhteensulautumana.” (Mt., 345.) 

 

Ridanpää palaa tekstissään kirjallisuuden ja yhteiskunnan suhteisiin kuvaamalla 

kirjallisuuden roolia ei vain ympäröivän yhteiskunnan kuvaajana vaan myös 

siihen vaikuttavana. Kirjallisuudella on kyky luoda kulttuurisia merkityksiä: 

”Kirjallisuus on yhteiskunnallinen konstruktio, väline, jonka avulla sekä kirjailijat 

että kirjallisuuden lukijat välittävät paikoille arvoja ja merkityksiä”. Hän viittaa 

tässä yhteydessä mm. Benedict Andersonin kuvitteellisten yhteisöjen 

käsitteeseen. (Mt., 346–347.) 

 

Uudelle vuosituhannelle tultaessa huomio kääntyi postkolonialistiseen 

näkökulmaan, jonka taustalla ovat muun muassa Edward Saidin varhaiset 

kirjoitukset kuten Orientalism: Western Conceptions of Orient (1978). 

”Maantieteeseen käännettynä tämä tarkoittaa sitä, että paikat ja alueet saavat 

merkityksensä suhteessa toisiin paikkoihin […], jolloin tilan kulttuurinen rakenne 

perustuu suurelta osin toiseuden ideologian varaan […]”. (Mt., 348.) 

 
79 Ridanpää käyttää termiä ”strukturalistinen” kirjallisuuden tutkimuksesta poikkeavalla tavalla: 
”strukturalistinen lähestymistapa merkitsi sitä, että paikat ja ympäristö ymmärrettiin kulttuuristen 
ja yhteiskunnallisten diskurssien muovaamana tapana nähdä, ei niinkään fyysisenä 
todellisuutena”. (Ridanpää, 345.) Strukturalistinen ei tässä viittaa teoksen sisäiseen 
rakenteeseen vaan pikemminkin yhteiskunnan rakenteeseen tai oikeastaan tapaan, jolla se 
heijastuu kirjallisen teoksen tulkintaan. 
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Ridanpään teksti on vuodelta 2011 ja käsittelee siten kirjallisen maantieteen 

tilannetta vain tuohon ajankohtaan saakka; myös artikkelin teemana oleva 

yhteiskunnallisuus ehkä rajaa tarkastelukulmaa.  Ridanpää päättää analyysinsä 

muistuttamalla, että ”itse asiassa humanistinen näkökulma on kirjallisen 

maantieteen kentällä edelleenkin tietyllä tavalla dominoivassa asemassa” 

(mt.,359). 
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7 Tutkimuksen tarkastelua 

 

Kiinnostukseni tekstin tilallisuuteen on vanhaa perua ja lähtee omakohtaisesta 

kokemuksesta. Muistan ihmetelleeni jo vuosia sitä, kuinka monet romaanit 

synnyttävät ehjän oloisia tilakokemuksia, vaikka lähemmin tarkasteltuna teksti ei 

kuvaa paikkoja kovinkaan tarkasti. Tuntui selvältä, että tuo havainnollinen 

ympäristökuva oli oman mielikuvitukseni tuottama. Samalla heräsi uteliaisuus 

sitä kohtaan, millaisin keinoin kirjailija/teksti tuon elävän tilatunnun sai aikaan. 

Pidin aiheesta luennon Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksella Arkkitehtuurin 

tutkimuksen päivillä vuonna 2009 ja teksti on julkaistu lähes sellaisenaan 

professori emeriitta Kaisa Broner-Bauerin juhlakirjassa 201080. 

 

Tuolloiset esimerkkini olivat mm. Leo Tolstoin ja Naguib Mahfouzin teoksista ja 

eri aikakausien tilakuvauksilla näytti olevan samanlainen tilan tuntua stimuloiva 

vaikutus. Samalla tuntui, että tilan hahmottaminen oli jotenkin olennainen osa 

lukemisen nautintoa ja suorastaan edellytys tarinan muiden piirteiden 

omaksumiselle. Heräsi kysymys, mitä lukijan mielessä tapahtuu ja olisiko tietoa 

saatavissa kirjallisuudentutkimuksen keinoin. Vastausta tähän olen edelleen 

etsimässä, nyt pro gradu -tutkielmaa laatimalla. 

 

Olen kirjallisuuden opintojeni aikana tehnyt esseeni ja tutkielmani tavalla tai 

toisella tilaan liittyen aina kun se ollut mahdollista ja harjoitusta on tullut 

kaikkiaan parinkymmenen tekstin verran. Silti vastaus on lähimain yhtä kaukana 

kuin aloittaessani. Onko niin, että asiasta voi kyllä sanoa monenlaista, mutta 

kysymys on luonteeltaan sellainen, johon selvää vastausta ei ole? Onko 

kysymys yhtä mielekäs kuin kysymys siitä, mistä johtuu kokemuksemme 

puhuttelevasta arkkitehtuurista; miksi jotkut rakennukset tuntuvat olevan ikään 

kuin vastauksia mielemme odotuksiin viihtyisästä ja vaikuttavasta tilasta? Ehkä 

tilaan liittyvät seikat ovat niin olennainen osa olemistamme ja niiden 

hahmottumisen mekaniikka niin kaukana evoluution hämärässä, että 

 
80 Lauri Louekari, ”Tieto ja eläytyminen; pohdintoja sanallisen kuvauksen ja sen synnyttämän 
paikkamielikuvan suhteesta.” Teoksessa Arkkitehtuurin historia ja nykyaika; juhlakirja Kaisa 
Broner-Bauerille, Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto, Sarja 50. Toimituskunta Raimo Ahonen 
et al. Oulu, 2010.  
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kysymyksen tuleekin jäädä avoimeksi? Silti ei tunnu tarpeettomalta puhua 

aiheesta, päinvastoin – asian tutkiminen lisää sen kiinnostavuutta. Ja 

monenlaista aiheesta on samottukin, niin kirjallisuuden tutkijoiden kuin 

kirjailijoidenkin taholta.  

 

Vastausta on etsitty kirjallisuuden ja todellisten paikkojen suhteesta (kirjallinen 

maantiede), merkkien/tekstin tilallisuuden tulkinnasta (semiotiikka ja kielitiede), 

tekstin rakennepiirteiden analyysistä (strukturalistinen poetiikka) ja tekstin 

ilmentämästä tilallisuudesta (fenomenologia).  Jälkimmäiseen tulkintatraditioon 

liittyy laajalle haarautuva rihmasto, jonka säikeitä ovat mm. lukijatutkimus 

(Ingarden, Iser), tilan kotoisuuden ja poeettisen kuvan teemat (Bachelard) sekä 

tilallisen lukutavan ”laajentamisen” ajatus (Prieto)81. Konkreettisuudessaan 

havainnollisia näkökulmia ovat esittäneet kirjailijat omaa työtään kuvatessaan: 

Oscar Parlandin pelkistyksen idea, Antti Hyryn ”tekstin vaatimattomuuden” 

korostus82 ja Ilpo Tiihosen havainnot sanojen erilaisista ”tilallisuuksista”. 

Jälkimmäisestä kiinnostavia esimerkkejä ovat kuvanneet myös kielitieteilijät 

kuten Janne Saarikivi teoksessaan Suomen kieli ja mieli (2018). 

 

Työni kokonaisuus on lähtökohtaisesti moninainen koostuessaan erillisistä 

kirjallisen tilan teemoista. Näin myös yhteenveto tutkimuksesta olisi raskaan 

oloinen pelkästään päätännössä esitettäväksi.  Olen kirjoittanut kahden luvun, 

fenomenologisen tilan tutkimuksen (lyhyen tekstikatkelman taso) sekä 

arkkitehtuurin ja kirjallisuuden päätelmistä myös kyseisten lukujen loppuun.  

 

Yleisimmällä tasolla tutkielmani sisällöksi muodostui kirjallisuuden tilallisen 

tutkimuksen kentän kartoitus. Perehtyessäni tila-aiheeseen en löytänyt siitä 

havainnollista kuvausta. Tutustuessani useampaan lähteeseen jonkinlainen 

kuva alkoi vähitellen hahmottua: mittakaavaltaan erilaisen tilan tutkimuksen 

saattoi erottaa toisistaan omiksi kategorioikseen, joita lopulta määrittelin olevan 

 
81 Fenomenologista lähestymistapaa ja kirjallisia viitteitä ovat käyttäneet myös arkkitehtuurin 
tutkijat kuten Juhani Pallasmaa ja Christian Norbert-Schoulz. 
82 ”…on kirjoitettava vaatimattomasti, niin että lukijalle jää tilaa tuoda tekstiin omat 
mielikuvansa.” Jouni Tikkasen artikkeli Antti Hyrystä, Helsingin sanomat 2.10.2009, C1. 
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kolme: sanaston taso, lyhyen tekstikatkelman taso ja teoksen taso.83 

Tutkielmani tuloksista ensimmäisenä voisikin pitää havaintoa, että kirjallista tilaa 

voi mielekkäästi kategorisoida tarkastelumittakaavan mukaan. 

 

Toisena yleisenä, kaikkea kirjallisen tilan tarkastelua koskevana voisi pitää 

havaintoa, että tilan tuntu syntyy aina topologisista relaatioista, tilan elementtien 

keskinäistä suhteista ja havaitsijan näkökulmasta. 

 Vaikka tämä tuntuukin itsestään selvältä, ei siitä erillisissä tutkielmissa 

juurikaan tuoda esille lähtökohtana.84 

 

Kolmantena voisi tarkastella tutkielmani keskeistä yksittäistä aihetta, lyhyen 

tekstikatkelman ja poeettisen kuvan teemaa. Vaikka siitä ei ole helppo löytää 

varsinaista tulosta, on aihe kuitenkin saanut lisää valaistusta. Poeettisen kuvan 

kohdalla kiteytyy lyhyeen tekstikatkelmaan mahdollisuus tilallisen kuvan 

”itselleen elämiseen”, tilamielikuvan syntyyn. Yksinkertaistaen voisi sanoa, että 

meillä lukijoina on kyky luoda tekstistä elävä mielikuva. Koko romaanin tasolla 

tilamaailma syntyy näistä yksittäisistä tilamielikuvista, sarjana toisiaan tukevia ja 

täydentäviä ”näkymiä”. 

 

Voisiko poeettista kuvaa pitää avaimena tekstin tilallisuuden ymmärtämiseen? 

Poeettisen kuvan luoma tila näkyy ikään kuin korostuneessa valossa. Samalla 

tuo näkymä saattaa valaista tarinan sisintä olemusta.  Samoin, vaikka sävyltään 

arkisemmin ja huomaamattomammin avautuvat muutkin näkymät kertomuksen 

tiloihin. 

 

Kun kuvan avautumisen ehtoja edelleen tutkitaan, voisi poeettisen kuvan (tai 

kuvarunon) kokoinen yksikkö olla toimiva lähtökohta. Tällaisen 

lauseen/kappaleen kokoisen tekstin puitteissa tilan hahmo voi jo rakentua. 

Tilallisia määreitä tämän kokoisessa tekstin yksikössä ei ole kovin monta; kun 

katson edellä olevia lainauksia, niitä näyttäisi olevan kolmesta kymmeneen. 

 
83 Omana laajana (mutta tässä sivuosaan jääneenä) osanaan voi pitää kirjallisen maantieteen 
piirissä tehtyjä tilahavaintoja. 
 
84 Boris Uspenskin Komposition poetiikassa tällainen näkökulma on kuitenkin koko laajan tilaa 
koskevan tarkastelun taustalla. 
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Tavanomaisten topologisten määreiden (yläpuolella-alapuolella jne.) ohella 

myös yksittäinen substantiivi voi lauseyhteydessään muodostua tilalliseksi 

määreeksi – aivan kuten Ilpo Tiihonen edellä toteaa. Näin esimerkiksi yllä 

lainatussa Huovisen tekstissä ”ranta” ja ”koivikko” ovat jo itsessään tilaa 

määrittäviä. Näkymä muodostuu kuitenkin vasta niiden yhdistelmänä, siis 

tilamääreiden muodostamana suhteena tai kokonaisuutena. Kun yksittäisen 

teoksen tai teosryhmän tilallisuutta pyritään kattavasti hahmottamaan, voisi olla 

mahdollista lähteä liikkeelle havainnollisimmasta: yksittäisen (poeettisen) kuvan 

kokoisesta yksiköstä. Analysoimalla sen tilavaikutelman muodostumista 

päädytään tarkastelemaan käytettyä sanastoa. Tarkastelemalla suurempaa 

joukkoa tällaisia tilallisia kuvia, päädytään teoksen osan tai koko teoksen 

mittakaavaan ja koko kertomuksen tason tilallisiin tulkintoihin. 

- 

Olen työni viimeisessä kirjallista maantiedettä käsittelevässä luvussa viitannut 

käsitteeseen cognitive mapping ja kääntänyt sen mielikuvakartaksi. Lukiessani 

nyt tutkielmaani, huomaan useassa kohdin puhuneeni topologisista relaatioista 

tai suhteista, joilla kirjallisuudessa tilallisuutta kuvataan. Esimerkiksi 

strukturalistisen tilan tutkimuksen esimerkeissäni kirjallinen tila näyttäytyy 

rajojen, sisäkkäisyyksien tai polunomaisten rihmastojen hahmoissa. Kaikkia 

näitä tilallisuuden muotoja luonnehtivat topologiset määreet: asiat, esineet ja 

talotkin ovat toisiaan lähellä tai ne ovat peräkkäin tai vierekkäin jne. Tila 

muodostuu havainnoista, jotka seuraavat toisiaan ja kerääntyvät jatkumoksi. 

Näin syntyy orientaatio maailmassa liikkuessamme ja näin se syntyy myös 

kirjallisuutta lukiessamme. Voisi kuitenkin kysyä, onko mielekästä puhua 

kartasta tai kartoituksesta. Esimerkiksi Leena Kaunosen tulkitsema Hyryn 

lapsipäähenkilöiden maailma koostuu peräkkäisistä ”kuvista”, joita katsotaan 

aina silmäntasolta, ei yläviistosta tai suoraan ylhäältä kartan tapaan. Myös Alex 

Matsonin kuvaama Tolstoin tilahahmotus tapahtuu peräkkäisinä kuvina; ensin 

laajempi yleisnäkymä tapahtumaan, sitten henkilöhahmon havainto, joka 

tarkentaa ja subjektivoi näkymää. Kirjallisen kuvauksen maailmalle näyttäisi 

olevan tyypillistä sen koostuminen peräkkäisistä kuvista, joiden kautta teoksen 

kuvaama maailma hahmottuu enemmän tai vähemmän yhtenäisenä, mutta 

hyvin harvoin kartanomaisella tavalla kokonaisena.  

 



111 
 

Fenomenologisen tilan tutkimuksen luvussa olen kuvannut omaa tapaani 

hahmottaa Hamsunin kuvaamaa kohdetta Maankiertäjissä. Paikasta ei synny 

karttamaista ”peittävää” kuvausta, vaan sarja näkymiä, joiden varassa tilan 

hahmotus tapahtuu. Tämä heijastaa samassa yhteydessä kuvattua 

aukkoisuuden tai epämääräisyyden ideaa; kirjallinen kuva on aina jossakin 

määrin irrallinen kuva. Ei ole mielekästä laatia sanallista maailmaa elokuvan tai 

tosielämän havainnon tarkkuudella. Olisiko parempi puhua tilallisista 

mielikuvista kuin mielikuvakartoista? Onko kirjallisen kuvauksen maailma 

enemmänkin sarjakuvan kuin kartan kaltainen? 

  

Edellä viittasin luvun kolme yhteenvedossa siihen, että yksittäinen kuva – 

proosatekstiin sisältyvä tai runokuvakin – tuntuu syntyvän itsenäisenä, näkymän 

kaltaisena elämyksenä, jota täydellä syyllä voi kutsua lukijan luomaksi. Proosan 

maailman havainnollisuus tuntuisi muodostuvan näistä erillisistä kuvista, joita 

yhdistämme mielessämme yhä kattavammaksi yleisnäkymäksi paikkaan ja 

tiloihin. Kuvien väliin jää kuitenkin lukijatutkimuksen esille tuomia ”aukkoja” ja 

sikäli proosan ja vaikkapa tankasäkeistön tulkinta tiloina on erilaista. 

 

Niin Hyryn lapset kuin me itsekin luomme kuvan maailmasta liikkumalla. 

Maailma alkaa hahmottua koti keskuksena ja liikkumalla luomme yhä 

laajenevaa kuvaa ympäristöstä. Maailma saa hahmon ”polkujemme” varsilla ja 

kasvaessamme nuo polut kattavat yhä laajemman piirin. Kirjallisessa 

kuvauksessa näkymä maailmaan avautuu tapahtumien kautta; kuvaus seuraa 

henkilöhahmoja tai kertojan katsetta; liikumme kerronnan mukana ja teoksen 

maailma tulee sen myötä yhä tutummaksi. Henkilöhahmojen kodit tai muut 

toistuvasti ja eri puolilta kuvatut ympäristöt tulevat monipuolisesti hahmotetuksi, 

kun taas niiden ympäristöt tai välialueet on kuvattu suurpiirteisemmin tai ei 

ollenkaan. Kuten Ryan toteaa, meillä on lupa kuvitella ”maailman” jatkuvan 

sielläkin. Ja kuvittelemalla niin keskeiset kohteet kuin paikat niiden ympärillä, 

luomme maailman niin kokonaiseksi, että siinä voi elää. 

- 

Yleisemmän tulosten tarkastelun ohella voi myös kysyä tuottiko työ vastauksia 

henkilökohtaisella tasolla. Jos nyt tekisin kandidaatintutkielmani kaltaista yhtä 

teosta käsittelevää tilallisuuden kartoitusta, voisin lähestyä työtä metodisemmin, 
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esimerkiksi käymällä tekstiä läpi edellä esitettyjen kategorioiden kautta. Saattaa 

kuitenkin olla, että kokonaisuus olisi samanatapainen kuin aikaisemminkin, 

koska teoskohtaisia piirteitä kartoittava lähiluku kuitenkin olisi työn olennainen ja 

ehkä keskeisin osa. Kuitenkin tämän tutkielman tuloksena tilan kentän hallinnan 

tunne on lisääntynyt ja johtaisi toivottavasti havainnollisemmin jäsentyvään 

tulkintaan. On syntynyt tunne, että tiedän nyt paremmin, mitä teen kirjallista tilaa 

tutkiessani. 
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8 Päätäntö 

 

Tutkimukseni käsittelee kirjallista tilaa, jota voidaan kutsua myös fiktiiviseksi 

tilaksi. Kysymyksessä on siis teoksen sisäinen tila, jonka lukijoina ”luomme” 

tekstiin perehtyessämme. Tuo tila koostuu kerronnassa esiintyvistä erilaisista 

tilan kuvauksista, joiden pohjalta muokkaamme oman tulkintamme siitä, missä 

teoksen kuvaamat asiat tapahtuvat. 

 

Kirjallista tilaa on tutkittu viime vuosina tiiviisti ja olen itsekin keskittynyt 

aiheeseen kirjallisuutta opiskellessani. Alaan liittyvät teoreettiset tutkimukset 

liittyvät kuitenkin usein johonkin aihepiirin osa-alueeseen. Kokoavaa kirjallisen 

tilan teoriaa, jossa aihepiiriä pyrittäisiin havainnollisesti kategorisoimaan ja 

ryhmittämään kokonaisuudeksi, en ole löytänyt. Työni keskeiseksi tavoitteeksi 

muodostui pyrkimys löytää tällainen havainnollinen jaottelu, jonka pohjalta 

yksittäisen teoksen tilallisuutta pohtiva kirjallisuudentutkija paremmin 

ymmärtäisi, mitä hän on tekemässä, toisin sanoen mihin kirjallisuuden 

tutkimuksen traditioon tai teoreettiseen lähestymistapaan hänen työnsä 

paikantuu. Työn menetelmänä oli siis kirjallisen tilan tutkimukseen 

tutustuminen alan kirjallisuuteen perehtymällä. Saatoin myös käyttää taustana 

lukuisia aiheesta tekemiäni esseitä, joita olen laatinut kirjallisuuden 

opinnäytetöinä. 

 

Ryhmittelytapoja osoittautui olevan useita. Tutkija voisi tehdä valintansa 

kohdistamalla työnsä fokuksen esimerkiksi feministiseen tai ekokriittiseen 

traditioon. Etsimäni jaottelu ei kuitenkaan suuntaudu tällä tavoin. Tavoitteenani 

oli löytää jotenkin yleispätevämpi jaottelun periaate, jossa teksti ja kerronta 

sinänsä ovat ryhmittelyn kohteena. Ratkaisevaksi virikkeeksi muodostui 

italialaisen kirjallisuustutkijan Franco Morettin käsitys kirjallisuudesta ”kerronnan 

virtana”, josta tutkija voi valita erilaisia kerronnan yksikköjä tarkastelunsa 

pohjaksi. Tätä kautta päädyin jaotteluun, jossa kriteerinä on tekstin laajuus, sen 

mittakaava. Tutkija voi siis tarkastella teosta sen pienimmistä yksiköistä 

sanoista lähtien. Hän voi tehdä tilallisen analyysinsä myös keskittyen lyhyisiin 

tekstikatkelmiin, joita olen (Bachlardin Tilan poetiikkaan pohjautuen) kutsunut 
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myös poeettisiksi kuviksi. Tutkimus voi myös keskittyä – kuten on yleisesti 

tavattu tehdäkin – koko teoksen laajuuteen. Kullakin näistä lähestymistavoista 

osoittautui olevan oma teoreettinen välineistönsä. Sanojen tilallisuutta 

tarkastellaan semiotiikan ja kielitieteen välinein, lyhyttä tekstikatkelmaa ja sen 

aukeamista tilallisena kuvana puolestaan fenomenologisen 

kirjallisuudentutkimuksen keinoin ja koko teoksen mittakaavaa ensisijaisesti sen 

kerronnan rakennepiirteiden (strukturalistisen/jälkistrukturalistisen) analyysin 

kautta.  

 

Jaottelun tarkoituksena ei ole sulkea pois muita tai ristikkäisiä tarkastelutapoja 

vaan esittää kullekin tekstin tai kerronnan yksikölle luonteenomainen tilallinen 

tarkastelukulma. Tällainen luonteenomainen tarkastelutapa siis avaisi parhaiten 

juuri kyseisen kerronnan mittakaavan tilallisia piirteitä ja mahdollisuuksia. 

 

Kun tarkastelun mittakaavaa edelleen laajennetaan, tullaan useiden teosten tai 

laajan teosjoukon tasolle. Tällaiset laajat kerronnan kokonaisuudet ovat olleet 

tyypillisiä muun muassa kirjallisen maantieteen piirissä – havainnollisena 

esimerkkinä juuri yksi alan pioneereista Franco Moretti. Kirjallinen maantiede 

voi kuitenkin käsitellä paikan tilallisuutta kaikilla muillakin kerronnan 

mittakaavan tasoilla, eikä ole siis suoraan rinnastettavissa esittämääni 

kolmiosaiseen ryhmittelyyn. Olen kuitenkin halunnut työssäni tarkastella lyhyesti 

myös kirjallisen maantieteen aluetta, koska fiktiivisen tilan tutkimuksen 

nykyvaiheen kannalta se on kiinnostava ja nopeasti laajentunut tutkimusalue. 

Kirjallinen maantiede muodostaa myös yhdessä kirjallisuudentutkimuksen 

kanssa elävän ja kehittyvän poikkitieteellisen tutkimuskentän. 

 

Aivan yhtä elävä ei ole arkkitehtuurin ja kirjallisuuden yhteys, vaikka alalta on 

uuttakin vertailevaa tutkimusta. Tällä kentällä voisi kuitenkin olla 

tulevaisuudessa luotavissa kirjallisen maantieteen tapaan kiinnostava yhteinen 

tutkimusalue. Taustastani johtuen olen halunnut valottaa myös tätä aihepiiriä 

omassa luvussaan ikään kuin pohjustuksena tulevalle.  

 

Kun tutkimuksen tuloksia tältä osin tarkastellaan kriittisesti, tulee kysyneeksi, 

kuinka toimiva valittu ryhmittely oikeastaan on? Miksi ei koko teoksen skaalassa 



115 
 

voisi käyttää fenomenologisia tilan tutkimuksen menetelmiä tai lyhyen 

tekstikatkelman osalta narratologisia ja strukturalistisia? Näinhän 

kirjallisuudentutkimuksessa toimitaan, eikä jaotteluni pyri sitä kritisoimaan. 

Jaottelu on siis yksi mahdollinen eikä muita käytäntöjä poissulkeva. Ryhmittely 

tuottaakin tuloksena ennen kaikkea havainnon, että nuo kaksi tapaa ovat 

olennaisesti erilaisia. Ne katsovat kirjallista tilaa periaatteellisella tasolla eri 

näkökulmista: fenomenologian katsannossa tila on tekstin kautta syntyvä 

tilakokemus. Strukturalistisessa tarkastelussa se on teoksen sisäisen maailman 

tilarakenne. 

 

Kaiken kaikkiaan edellä esitetty pyrkimys aihepiirin kategorisointiin voi olla 

havainnollinen ja auttaa tutkijaa orientoitumaan fiktiivisen tilan tutkimustapoihin. 

Lopputuloksena on kuitenkin – pikemmin kuin ryhmittely – jonkinlainen 

yleiskatsaus kirjallisen tilan tutkimukseen. Samalla kun se on suppea ja 

subjektiivinen, on se kuitenkin teemaa valaiseva ja siten yksi mahdollinen 

puheenvuoro aiheesta.  

 

Tämän keskeisen tutkimuskysymyksen ohella kiinnostukseni kohteena on 

siihen liittyvä erillinen aihe: tilallisen kuvan itselleen eläminen. Kysymys liittyy 

lukijatutkimukseen ja teoksen vastaanottoon ja sitä on tavattu lähestyä 

fenomenologisen kirjallisuustutkimuksen keinoin. Kuinka on mahdollista, että 

pienten kirjainmerkkien kautta meille avautuvat tilalliset maailmat, joissa 

teoksen henkilöhahmojen lisäksi myös me lukijat liikumme, joskus jopa 

todellista ympäröivää maailmaa muistuttavalla havainnollisuudella. 

 

Tutkiessani tilatutkimuksen eri kategorioita saatoin havaita, että tätä aihepiiriä 

kosketeltiin osana fenomenologista tilan tutkimusta. Alkusysäyksen tarkasteluun 

antoi Bachelardin muotoilema ajatus poeettisesta kuvasta. Tutkimuksen 

menetelmänä oli valita kirjallisuudesta tällaisia voimakkaan visuaalisia ja 

lukijalle elävinä aukeavia kohtia, joita voi kutsua yleisesti tilallisiksi kuviksi. Käyn 

työssäni läpi useampia esimerkkejä pohtien, mikä tekee niistä tekstin sisällä 

erityisen merkityksellisiä ja kuinka ne suhtautuvat omaan tekstiympäristöönsä. 

Tällaisen tarkastelun tuloksena osoittautui, että tilallinen kuva koostuu lyhyistä 

tekstin katkelmista – muutama lause, jopa yksi virkekin voi riittää – ja ne 
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rakentuvat varsin rajallisesta määrästä tilaa kuvaavia sanoja ja tilallisia suhteita 

kuvaavia paikan ilmaisuja. Näitä tilallisia suhteita voi kutsua topologisiksi 

relaatioiksi. 

 

Kiinnostavaa on myös, että teoksenkin laajuudessa lukijan mahdollisuus 

teoksen maailmaan eläytymiseen näyttää koostuvan näistä erillisistä tilallisista 

kuvista. Teoksen tilallisuus olisi siis eräänlainen kuvasarja, jonka pohjalta – ja 

monia puuttuvia kohtia omalla kuvittelullaan täydentäen – lukija rakentaa 

itselleen enemmän tai vähemmän ehjää tilallista maailmaa. 

 

Esittelemäni kaksi aihetta tai tutkimuskysymystä niveltyvät toisiinsa ja 

muodostavat tutkimukseni kokonaisuuden, jossa yleisestä tilojen 

kategorisoinnista tai teoreettisesta yleiskatsauksesta tarkennetaan yhteen 

kiinnostavaan aiheeseen. Johtopäätöksenä voinee todeta, että yleisen tilan 

piirteiden tarkastelun voi tehdä monella tapaa, mutta myös tässä esitetty on 

mahdollinen ja valaiseva. Se antaa myös taustan kohdistaa katse 

jälkimmäiseen vaikeaan kysymykseen ja luo sille otollisen tarkasteluympäristön. 

Tekstin tilaan eläytyminen on kuitenkin luonteeltaan – ainakin toistaiseksi – 

määrittelyjä pakeneva. Se mitä aiheesta voi sanoa ilman luonnontieteellisen 

tutkimuksen konkreettista apua, on rajallista. Kirjallisen tilan tutkijalle kuitenkin 

jo pieni askel eteenpäin voi olla palkitseva ja johtaa kenties uusiin kysymyksiin. 

Voisi vaikka kysyä, mikä on poeettisen kuvan ja kuvarunon suhde: aukeavatko 

ne samalla tavoin lukijan luomina autenttisina tilaelämyksinä? 
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Liite 1  

Tila ja paikka 

 

Kertoessamme vaikkapa kesämökistämme, voimme käyttää sanoja tila ja paikka 

kuvatessamme mökillä vallitsevia olosuhteita. Valitsemme ilmaisuista toisen 

useimmiten noudattaen vakiintuneita kielemme käytäntöjä. Voimme puhua 

”kodikkaasta paikasta” tai ”ahtaista tiloista”. Samaten ”makuutilojen riittävyydestä” tai 

”paikan yksinäisyydestä” tai ”eristyneisyydestä”. Mutta myös ilmaisut ”mukavat tilat” 

tai ”ahtaat paikat” tulevat kysymykseen. Arkikielessä sanat näyttävät vakiintuneet 

ilmaisuihin ilman selkeää eroa käyttöfunktiossa. 

Koska romaanin kieli yleensä seuraa yleistä kielenkäyttöä ja sen vakiintuneita 

merkityksiä, on vaikea löytää myöskään kirjallisuuden tutkimuksen näkökulmasta 

luontevaa erotteluperustetta. 

 

Aivan yksiselitteistä tämä ei kuitenkaan näytä olevan. Esimerkiksi Kati Kautto tekee 

artikkelissaan (Kautto 2017, 65) eron sanojen välille humanistisen maantieteen 

määrittelyin: ”Paikkaa tarkastellaan yksilön kokemusten, arvojen, muistojen, tunteiden 

ja toiveiden kautta (vrt. Haarni & alii 1997, 16–17) […]. Maantieteilija Yi-Fu Tuanin 

mukaan tila puolestaan on paljon abstraktimpi käsite kuin paikka.” Kautto päätyy 

seuraavaan jaotteluun:  

Käytän artikkelissani tilan käsitettä silloin, kun puhun luonnosta yleensä, paikkaa 
puolestaan silloin kun kyseessä ovat tietyt konkreettiset paikat, kuten 
rakennukset, sekä aiemmista käynneistä tutut, luonnossa olevat nimetyt paikat. 
(Kautto, 65.) 

 

Johdonmukaisesti hän puhuu myös kylän rakennuksista ”paikkoina”. Viitatessaan linja-

autoasemaan ja huoltoaseman baariin hän kirjoittaa: ”Haakanan nuoret tapaavat 

toisiaan myös kylän keskustan rakennetuissa paikoissa […].” Aivan yhtä hyvin voitaisiin 

puhua nuorten tapaamiseen liittyvistä tiloista. Ero syntyy siitä, halutaanko 
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tapaamispaikkoihin viitata sisätiloina vai laajemmin vaikkapa linja-autoasemaan 

paikkana, joka käsittää sekä sisä- että ulkotilat.  

Kauton viittaamassa teoksessa humanistisen maantieteen käsite-eroa kuvataan 

seuraavasti: ”Aistein havaittu ympäristö muodostaa elämismaailman perustan. 

Havaintojen tulkitseminen liittää maailmaan merkityksiä, jotka muuttavat tilan 

paikaksi.” (Haarni & al. 1997, 16.) On luontevaa ajatella, että romaanin maailman 

paikat ovat yleensä aina ”tulkittuja”, kertojan tai henkilöhahmojen havainnon kautta 

nähtyjä, ja siten kaikki ”paikkoja” humanistisen maantieteen merkityksessä. 

Poikkeuksena voisi pitää esimerkiksi kuvausta, jossa romaani lainaa teknisluontoista tai 

luonnontieteellistä kuvausta korostaen sen abstraktia ja muusta kuvauksesta eroavaa 

luonnetta.85 Kirjallisuuden kuvaamisessa ei kieltä ole syytä kaventaa tarpeettomasti 

etukäteen tehdyin määrittelyin: silloin kun puhuminen tilasta synnyttää oikean 

vaikutelman voimme käyttää sitä; myös paikalla on paikkansa. 

 

Narratologinen tilan tutkimus ei teekään eroa näiden käsitteiden välille vaan 

esimerkiksi Ryan (2016) määrittelee artikkelissaan ”tarinan tiloiksi” (story space) kaikki 

teoksessa mainitut paikat ja tilat käytiinpä niissä tai ei. Voidaan puhua teoksen 

tilallisista piirteistä tai tilallisuudesta yleensä ja viitata näin tiloihin ja paikkoihin 

riittävän tarkasti ja ymmärrettävästi. 

 

Arkkitehtuurin alueella tilalla voidaan viitata suunnittelun kohteena olevaan sisätilaan, 

mutta myös tilaan rakennusten välillä tai aukiotilaan. Tilasta voidaan puhua myös sen 

eksaktissa mitattavassa merkityksessä, kun huonetilaa kuvataan kuutiometreissä tai 

rakennusta sen ulkopintojen rajaamana tilana. Tilasta puhutaan myös havaintona tai 

suunnittelutavoitteena vaikkapa ”lämmintunnelmaisena kirkkotilana”, jolloin siinä on 

mukana eletty tai kuviteltu aspekti. Paikan käsitteessä taas useimmiten on mukana 

suunniteltava (tai tarkasteltava) kohde ympäristöineen. Akateemikko Reima Pietilä 

kehottikin kiinnittämään huomiota rakennuksen ja ympäristön muodostamaan 

suhteeseen sanoessaan: ”Suunnitelkaa paikkoja, ei rakennuksia.” (Louekari, 2006.) 

Pietilän tarkoituksena oli siirtää ajattelun painopiste rakennuksen pinnan 

 
85 Tällöinkin ongelmana voi olla, että teksti, jossa tila pyritään irrottamaan sen ”tulkinnasta” on jo 
sellaisenaan eräänlainen tulkita romaanin kontekstissa. 
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suhdemaailman pohtimisesta rakennuksen ympäristön tilallisten piirteiden analyysiin 

ja ymmärtämiseen osana suunnitteluprosessia. 

 

Arkkitehti voi katsoa tulevan rakennuksen ympäristöä ”paikan hengen” näkökulmasta 

pyrkien ymmärtämään sen olennaiset ympäristölliset kvaliteetit. Samalla hän voi 

punnita paikkaa sen tilallisten ominaisuuksien kautta, esimerkiksi: ”kuinka voin 

rakentaa tämän tontin niin, että sen puusto ja pinnanmuodot jäävät vallitseviksi 

elementeiksi”. Näin ”paikan hengen” ymmärtäminen ei sulje pois tilallista tarkastelua, 

vaan saattaa suorastaan edellyttää sitä.  

Paikan (ja arkkitehtuurin) fenomenologiaa kirjoituksissaan tutkinut norjalainen 

arkkitehti ja teoreetikko Christian Norberg-Schulz on pyrkinyt luomaan arkkitehtuuriin 

käsitteiden erottelua, ei kuitenkaan samanlaista, jota kuvasin edellä 

kulttuurimaantieteen kohdalla. Hänen mukaansa paikka käsitteenä pitää sisällään 

konkreettisia ominaisuuksia, jotka estävät käsitteen käytön pelkästään abstraktissa 

tilallisessa merkityksessä:  

Place is evidently an integral part of existence. What, then, do we mean with the 
word “place”? Obviously we mean something more than abstract location. We 
mean a totality made up of concrete things having material substance, shape, 
texture and colour. Together these things determine an ”environmental 
character”, which is the essence of place. In general a place is given as such a 
character or “atmosphere”. A place is therefore a qualitative,” total” 
phenomenon, which we cannot reduce to any of its properties, such as spatial 
relationships, without losing its concrete nature out of sight. (Norberg-Schulz 
1976, 414.) 
 

Norberg-Schulzin painotus on paikan hengen kuvaamisessa ja ymmärtämisessä ja sen 

ottamisessa osaksi arkkitehtuurin ja suunnittelun kieltä ja tuoda tällä tavoin 

arkkitehtuurin tarkasteluun merkitysten ja emootioiden ulottuvuus. Mikään ei 

kuitenkaan estä edelleenkään puhumasta ”kodikkaista huonetiloista” tai 

virastorakennuksen ”byrokraattisesta” luonteesta tai hengestä tai sen ”kuivan 

virastomaisista tiloista”. 

Norberg-Schulzin fenomenologian lähtökohdasta tuntuu luontevasta myös ajatella 

”tilaa” ”paikan” osatekijänä: 

Paikan rakennetta voidaan havainnollistaa termeillä ”tila” ja ”luonne”. Tilan 
muodostuessa paikan kolmiulotteisista mitoista on luonne paikan yleinen 
ilmapiiri. Saman tilan luonne voi vaihdella riippuen tavasta, jolla tila on rajattu. 
Tilan vanhoja tuttuja perusmuotoja voidaan ”luonnehtia” yhä uusilla tavoilla. 
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Toisaalta perustana oleva tila asettaa tiettyjä ehtoja sille, millaisia luonnehdinnat 
voivat olla; näin nämä kaksi tekijää ovat toisistaan riippuvaisia.  
Arkipäivän koettua kolmiulotteista tilaa voidaan kutsua ”konkreettiseksi tilaksi”. 
(Norberg-Schulz, 1976.)  

 

Tila ja paikka saattavat erota sävyltään ja arkikäytöltään mutta kutoutuvat kuitenkin 

lopulta käsitepariksi, joka muodostaa erottamattoman kokonaisuuden. 

 

Etymologisesti paikka viittaa itämerensuomalaisissa kielissä sekä kohtaan että 

paikkatilkkuun, karjalassa myös liinaan tai huiviin. Sana on germaanista lainaa ja 

merkitsee esimerkiksi Gotlannin murteessa (spaik) mm. puuhun veistettyä pilkkaa. 

Yhdistävänä tekijänä on erivärisyys ja ympäristöstään erottuvuus. (Häkkinen, 2004.) 

Tilalle on vastine useissa lähisukukielissä – virossa merkityksessä keli; kohta; paikka – ja 

sekin on germaanista lainaa ja on merkinnyt alun perin sijaa, paikkaa. (Häkkinen, 

2004.)  Maatila on siis tarkoittanut ”maapaikkaa”, jota voidaan edelleen käyttää 

vaikkapa suvun perintötalosta ympäristöineen. Germaaninen tausta näkyy saksan 

sanassa Ziel ja ruotsin till (Häkkinen, 2004), joissa molemmissa on mukana liikkeen tai 

päämäärän tuntu. 

Etymologia ei näytä tukevan sanojen selkeää erottelua: tila sisältää myös paikan 

merkityksen ja voi olla myös ”ympäristöstään erottuva”. Tila vaikuttaisi kuitenkin alun 

pitäen kolmiulotteisemmalta ja myös merkitykseltään kattavammalta. 

 Voisiko ajatella, että sanoja voi käyttää kirjallisuudentutkimuksessakin niiden suomen 

kielen vakiintuneiden käytäntöjen mukaan. Jos niihin haluaa käsitetason merkityseron, 

olisi se erikseen perusteltava. Humanistisen maantieteen mukainen käytön ero ei 

kuitenkaan näytä merkitykselliseltä kirjallisuudentutkimuksessa ja sen voi ymmärtää 

maantieteen omasta sisällöllisestä kehityshistoriasta, jossa tulkitulle ja sisäistetylle 

tilalle on haluttu varata oma termi. 

 

Kuten edellä on käynyt ilmi ovat tilan ja paikan käsitteet ja niiden keskinäinen suhde 

riippuvaisia tieteenalan traditioista: tila saattaa toimia yleiskäsitteenä, johon 

verrattuna paikka on spesifinen ja sille on varattu tietty merkityskenttä. Mutta asia 

saattaa olla myös päinvastoin kuten edellä arkkitehtuurin fenomenologian 

määrittelyssä. 
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Kirjallisuuden alueella käsitteiden vakiintunutta käyttöä kuvaa seuraava lause:  

 

As I discuss throughout this book, space and place are indeed historical, and the 

changing spaces and perceptions of space over time are crucial to an 

understanding of the importance of spatiality in literary and cultural studies of 

today. (Tally 2012.) 

 

Kirjallisen tilan tutkija käyttää tilaa ja paikkaa aluksi rinnakkain ja jatkaa sitten 

puhumalla tilasta ja tilallisuudesta sisällyttäen niihin sekä tilan että paikan. 

 

 
 
 

Kirjalliset lähteet: 
 
Norberg-Schulz, Christian, The Phenomenon of Place. Teoksessa Kate Nesbitt (toim.) 
1996, Theorizing a new agenda for architecture. An anthology of architectural theory 
1965-1995. New York: Princeton Architectural Press. ss. 414–428. 
 
Haarni, Tuukka; Karvinen Marko; Koskela Hille; Tani, Sirpa (toim.) 1997. Tila, paikka ja 
maisema; Tutkimusretkiä uuteen maantieteeseen. Tampere: Vastapaino. 
 
Häkkinen, Kaisa 2013. Nykysuomen etymologinen sanakirja. Helsinki: Sanoma Pro. 
 
Kanto, Kati 2017. ”Pohjoinen voimaannuttavana paikkana; Nuorten tila- ja 
paikkakokemukset Anna-Liisa Haakanan teoksissa Ykä Yksinäinen ja Kehnompi 
Kettunen”. Avain 2/2017. 
 
Louekari, Lauri 2006. Metsän arkkitehtuuri. Teknillinen tiedekunta, Arkkitehtuurin 
osasto, Oulun yliopisto A 38. Oulu: Oulun yliopisto. 
 
Tally, T. Robert Jr 2013. Spatiality. London & New York: Routledge. 
 
Muut lähteet: 
 
Ryan, Marie Laure: the living handbook of narratology. Hamburg: Hamburg University 
Press. 
URL = hup.sub.uni-hamburg.de/lhn [view date: 1 Oct 2016]. 

 

 

. 

http://hup.sub.uni-hamburg.de/lhn


129 
 

 

 

Liite 2 

Käsitteistä ja termeistä 

 

Olen jakanut tutkielmassani kirjallisen tilan käsittelyn kolmeen lukuun. Luku 2 

käsittelee sanaston tilallisuutta, luku 3 lyhyen tekstikatkelman fenomenologista 

tulkintaa, luku 4 kerronnan tilallisuutta koko teoksen tasolla.86 Määrittelen seuraavassa 

käytettyjä peruskäsitteitä viitaten tieteen termipankin vastaaviin 

kirjallisuudentutkimusta käsitteleviin kohtiin. 

 

Strukturalistinen tilan tutkimus 

 

Olen tutkielmassani kuvannut, kuinka työn alkuvaiheessa keräsin aineistoa lukemalla 

kirjalliseen tilaan liittyviä lähteitä mahdollisimman laajasti, tietämättä kuinka erillisiä 

lähestymistapoja voisi ryhmitellä. Työ eteni asettamalla otsikon (esimerkiksi ryhmä A) 

alle samantapaisia tekstejä. Aika nopeasti saattoi huomata, että osa niistä käsitteli 

aineistoaan keskittymällä teoksen sisäisiin rakenteellisiin piirteisiin, joita saattoi kutsua 

”fiktiivisen maailman tilallisiksi rakennepiirteiksi”. Aloin kutsua tätä joukkoa 

strukturalistiseksi tilan tutkimukseksi. Pyrkiessäni sijoittamaan ilmiötä 

kirjallisuudentutkimuksen aika-akselille tai laajempaan teoreettiseen yhteyteen, 

saatoin nähdä sen osana strukturalistista narratologiaa, joka puolestaan on osa 

klassista narratologiaa. 

 

Ajallisesti strukturalistinen narratologia sijoittuu toisen maailmansodan jälkeiseen 

aikaan ja muodostaa kirjallisuudentutkimuksen murroksen, jolloin kertomuksen 

rakennepiirteitä hahmottamalla ja nimeämällä voitiin luoda tieteenalalle teoksen 

ominaislaatua ja teosten toistuvia piirteitä havainnollistava tutkimusmetodi. Omassa 

tutkielmassani korostui Juri Lotmanin (1922–1993) rooli ja tilakysymyksen kohdalla 

myös Mihail Bahtin (1895–1975), Tzvetan Todorov (1939–2017) voidaan mainita 

 
86 Lisäksi käsittelen kirjallisen tilan yhteyttä arkkitehtuuriin ja maantieteeseen kahdessa 
erillisessä luvussa, mutta niiden terminologiaa olen selvittänyt kyseisissä luvuissa erikseen. 
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varhaisina teoreetikkoina. Strukturalismin syntytaustaan liittyy myös ranskalainen ja 

saksalainen saman ajan kirjallisuustutkimus kertomuksen teoriaa esittelevine 

teoksineen. Merkittävä kokoava teos oli myös israelilaisen Shlomith Rimmon-Kenanin 

(1942–) julkaisema Kertomuksen poetiikka (1983, suom. 1991). 

 

Strukturalistinen narratologia 

 
Määritelmä  
Kertomusteorian suuntaukset, jotka kehittyivät etenkin toisen maailmansodan 
jälkeen venäläisen formalismin, ”uuden retoriikan” ja strukturalismin teorioiden 
varaan yhteisenä pyrkimyksenään muodostaa yleinen teoria kertomuksesta, 
kertomuksen ”kielioppi”. (Tieteen termipankki, 24.2.2022) 

 

Strukturalismi on kuitenkin myös filosofinen suuntaus ja eri tieteenaloilla sanaa käytetään 

niiden omaan käsitehistoriaan liittyvällä tavalla. Arkkitehtuurissa termillä on viitattu 1950- ja 

1960-luvuilla mm. Pohjoismaissa – erityisesti Tanskassa ja Norjassa – vaikuttaneeseen 

arkkitehtuurin suuntaukseen, jossa rakennuksen jäsentämisen periaatteena on myös 

ulkonäköön ulottuva rakennejärjestelmien käyttö. Tietyn järjestelmän puitteissa voi saada 

aikaan varioitumista, mutta yksiköt ovat tunnistettavasti valitun struktuurin ”tuottamia”. 

Taustalla oli ajan yleinen kiinnostus mm. kielen ja yleisemmin kulttuurin ilmaisumuotojen 

toistuviin ja varioituviin yksiköihin. 

 

Käyttämäni ilmaisun ”strukturalistinen tilan tutkimus” taustalla on ”strukturalistinen 

narratologia” ja sen lähtökohdat taas ovat ajan yleisessä kiinnostuksessa ”struktuureihin” (mm.  

Claude Lévi-Straussin (1908–2009) antropologiaan). Taustalla vaikuttaa erityisesti venäläisestä 

formalistisesta perinteestä nouseva ja Vladimir Proppiin (1895–1970) henkilöityvä 

kansansadun toistuvien funktioiden löytäminen. Puhuessani luvussa 2 kahdesta erilaisesta 

tutkielmasta strukturalistisena tilan tutkimuksena tarkoitan niiden taustalla olevaa – vaikka ei 

aina sanoin ilmaistua – strukturalistista (Lotmaniin/Proppiin palautettavissa olevaa) tilan 

piirteiden kartoittamista kohdeteoksen sisällä. Tämä ei kuitenkaan sulje pois tuoreempien 

teoreetikkojen ajatusten tuomista analyysin osaksi, kuten Leena Kaunosen nimeämät ja 

jälkistrukturalistiseen narratogiaan liitetyt auktoriteetit (Gilles Deleuze ja Felix Guattari ) 

osoittavat. 
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Fenomenologinen tilan tutkimus 

 

Toinen joukko teoriaa käsitteleviä teoksia ja pro gradu -tutkielmia käsitteli tila-aihetta ilman 

suoraa yhteyttä teoksen tilamaailman rakennepiirteisiin. Monet näistä, esimerkiksi Bachelardin 

Tilan poetiikka (1957, suom. 2004) ilmoittivat lähtökohdakseen fenomenologian.  Syntyi 

mielikuva olennaisesti erilaisesta suhteesta kirjallisen tilan tutkimukseen; nimesin tämän 

joukon fenomenologiseksi tilan tutkimukseksi. Pyrkiessäni sijoittamaan tämän lähestymistavan 

vastaavasti laajempaan teoreettiseen yhteyteen ja aikajanalle, huomasin olevani vaikeuksissa: 

oliko kysymyksessä narratologian osa-alue vai narratologialle rinnakkainen teoreettinen ja 

metodinen väline? Aikajanalle sijoittamisen saattoi tosin aloittaa esimerkiksi Bachelardin 

teoksen ilmestymisvuodesta.  

Fenomenologinen tilan tutkimus ei siis pyri ensisijaisesti yksittäisen teoksen tilallisuuden 

kuvaamiseen, vaan sen analyysin kohteena on yleisempi taso: lukijan rooli, poeettinen kuva tai 

tilallisen hahmotuksen rakentuminen eri näkökulmista. Tavoitteena on kaikkiaan tarkastella 

lukijan kokemusta kirjallisen tekstin tilallisuudesta.  

 
Kognitiivinen narratologia 

 
Määritelmä  
Kertomusteorian suuntaus, joka painottaa kognitiivisia kysymyksiä tai soveltaa 
kognitiotieteellisiä teorioita kertomustutkimukseen.  
Selite 
[…] Kognitiivinen narratologia tutkii kertomuksia ja kerronnallistamista kognitiivisena 
toimintana, (ihmis)mielen keinona jäsentää ja järjestää kokemusta. Tässä se eroaa 
klassisen narratologian tavasta asettaa kertomus tutkimuskohteeksi.  
Kognitiiviset kysymykset ovat olleet mukana kirjallisuuden vastaanoton eli reseption 
tutkimuksessa sekä fenomenologisesti suuntautuneessa kirjallisuudentutkimuksessa, 
jossa kaunokirjallisen teoksen on esitetty toteutuvan tai ”konkretisoituvan” vasta 
lukijan toiminnan myötä. (Tieteen termipankki 24.2.2022.) 

 

Tieteen termipankin mukaan ”kognitiiviset kysymykset ovat olleet mukana […] 

fenomenologisesti suuntautuneessa kirjallisuudentutkimuksessa”.  Määrittely yhdistää 

kognitiivisen narratologian ja fenomenologisen kirjallisuustutkimuksen, mutta ei näe toista 

toisen osana. Pikemminkin tekstin voisi tulkita niin, että fenomenologinen 

kirjallisuudentutkimus käyttää kognitiivisia menetelmiä. Vastaanoton ja lukijatutkimus 

nähdään osana fenomenologista kirjallisuudentutkimusta: 

 

Fenomenologinen kirjallisuudentutkimus 

 

https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:klassinen_narratologia
https://tieteentermipankki.fi/w/index.php?title=Kirjallisuudentutkimus:reseptio&action=formedit&redlink=1
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Selite 
Fenomenologia on 1800-luvun lopulla kehittynyt filosofis-psykologinen tutkimus- ja 
ajattelutapa, jossa tähdennetään välittömän havainnon ja oman kokemuksen 
merkitystä tiedon lähteenä. (…) 
Kirjallisuudentutkimukseen suuntaus vaikutti erityisesti reseptioestetiikan kautta. 
Suuntauksen keskeisessä teoksessa Das literarische Kunstwerk' (1931, The Literary 
Work of Art) Roman Ingarden (1893–1970) erottaa tekstin kaksi eri tasoa: toisaalta 
teksti on objekti, toisaalta taas lukijan tekemä konkretisaatio. Hänen mukaansa 
tekstin lähtökohtana on tekijän tietoisuuden tarkoitushakuinen toiminta, mutta teksti 
konkretisoituu vasta lukemisprosessissa lukijan tietoisuudessa. Fenomenologisessa 
kirjallisuudentutkimuksessa korostetaan, että kirjalliseen teokseen sisältyy monia 
vasta luennassa todentuvia elementtejä, kuten tekstuaalisia aukkoja.  (Tieteen 
termipankki, 24.2.2022) 

 

Myöskin Jyväskylä yliopiston Koppa -sivuston (koppa.jyo.fi) tutkimusstrategioiden esittely 

määrittelee ”fenomenologisen tutkimuksen” ja ”narratiivisen tutkimuksen” 

rinnakkaisiksi/vaihtoehtoisiksi lähestymistavoiksi. Voinemme sanoa, että käyttämäni 

määrittely ”fenomenologinen tilan tutkimus” on osa ”fenomenologista 

kirjallisuudentutkimusta”, mutta ei kuulu ”kognitiivisen narratologian” alueeseen? Toisaalta 

kun katsotaan, millaista tutkimusta tieteen termipankin mukaan kognitiiviseen narratologiaan 

kuuluu, ollaan samoilla alueilla, jota olen fenomenologisen tilan tutkimuksen luvussa käsitellyt: 

 

Kognitiivisen narratologian tutkimuskohteita ovat olleet muun muassa kertomus 
kokemuksen jäsennystapana, kognitiivisten kehysten ("skeemojen" ja "skriptien") 
erityisluonne kerronnallistamisessa, (…) mielen teoria lukemisessa, (…) 
”tekstimaailman” (Werthin text world theory) ja tarinamaailman rakentuminen 
mentaalisena representaationa (Herman) ja niin sanotun toisen polven 
kognitiotieteen vanavedessä ruumiillisuus, tunteet ja vuorovaikutteisuus (…) 
kertomisessa ja lukemisessa (Caracciolo, Polvinen) sekä inhimillisen ja ei-inhimillisen 
kognition suhde (Herman).  (Tieteen termipankki, 24.2.2022.) 

 

Jos fenomenologinen kirjallisuudentutkimus katsotaan osaksi kognitiivista narratologiaa, silloin 

koko tutkimukseni kuuluisi narratologian piiriin (ehkä sanaston tilallisuutta lukuun ottamatta). 

Olisin kuitenkin taipuvainen pitämään fenomenologista kirjallisuudentutkimusta omana 

erillisenä alueenaan. 

 

Kerronnan tilallisuudesta 

 

Edellisten lähestymistapojen lisäksi halusin ottaa mukaan joitakin kerronnan tilallisuuden 

kartoituksia, joita ei voi sijoittaa struktuuria korostavaan mutta ei myöskään 

fenomenologiseen tilan tutkimukseen. Toinen näitä oli Marie Laure Ryanin ”Space” artikkeli 

https://tieteentermipankki.fi/w/index.php?title=Kirjalliisuudentutkimus:reseptioestetiikka&action=edit&redlink=1
https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:tarinamaailma
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narratologian tutkimusta esittelevällä sivustolla87 ja toinen oma havaintoni ”väljästä kerronta-

avaruudesta”.  Samaan kerronnan luomaan tilaan viittaavat myös Sabine Buchholz ja Manfred 

Jahn artikkelissaan ”Space in Narrative” teoksessa Routledge Encyclopedia of Narrative Theory 

”(2005) puhuessaan tarinan tilan ja kertomuksen/kerronnan tilan eroista. 

Molemmat mainitut artikkelit viittaavat suoraan narratiiviseen tutkimukseen: kysymyksessä ei 

kuitenkaan kummassakaan tapauksessa ole strukturalistiseen narratologiaan sijoittuva teema. 

Kuinka nämä tutkimukset tulisi sijoittaa aikajanalle ja teoreettiseen yhteyteen? 

 

Jälkiklassinen narratologia 
Määritelmä Kertomustutkimuksen suuntaukset, jotka ovat kehittyneet erityisesti 
1990-luvulta eteenpäin ja jotka perustuvat analyysille klassisen narratologian ja 
erityisesti strukturalistisen kertomusteorian puutteista. (Tieteen termipankki, 
24.2.2022) 
 
Selite  
Jälkiklassisen narratologian suuntauksiin on luettu muiden muassa kognitiivinen 
narratologia, retorisen kertomustutkimuksen kehittely viime vuosikymmeninä, 
pragmatiikka, epäluonnollinen narratologia, feministinen ja muu kontekstualisoiva 
kertomustutkimus (ks. sosiolingvistinen kertomustutkimus), kulttuuriset 
lähestymistavat kertomukseen, mahdollisten maailmojen semantiikasta vaikutteita 
saanut kertomusteoria sekä teoretisointi jonkin klassisessa narratologiassa sivuun 
jääneen aihepiirin ympärillä (esim. mediaspesifinen tai ”välinemääräinen”, 
intermediaalinen, transmediaalinen kertomustutkimus; fiktion tutkimus; arkielämän 
kertomusten tutkimus), kertomuksen etiikan tutkimus, kertomusteorian koettelu 
yksittäisten kertomusten yhteydessä (ks. deskriptiivinen poetiikka) ja yleensä 
monitieteinen lähtökohta kertomustutkimuksessa. (Tieteen termipankki, 24.2.2022.) 

 

Kuten lainauksesta ilmenee, jälkiklassisen narratologian otsikon alle tuntuu mahtuvan 

kutakuinkin kaikki, mitä kerronnan tutkimuksessa on tapahtunut 1990-luvulta eteenpäin; 

varmaan myös kaksi edellä mainittua artikkelia 

Ryanin artikkelissa esitelty tapa jakaa kertomuksen tilat muutamaan eri kategoriaan on tosin 

temaattisesti lähellä perinteistä strukturalistista kirjallisen tilan määrittelyä sikäli, että se 

esittää tavan, jolla kaikki kertomukset voidaan tilallisesti kuvata. Ryanin kuvaustapa myös tuo 

teoksen tilamaailmaan valaistusta: teos, jossa mainitaan vain asunnon sisäisiä tiloja, on tila-

avaruudeltaan erilainen, kun teos, jossa maininnan saavat monet todelliset maantieteelliset 

(tai vaikka kuvitteelliseen avaruuteen sijoitetut) paikat. 

 

 

 
87 Ryan, Marie Laure: the living handbook of narratology. Hamburg: Hamburg University Press. 
URL = hup.sub.uni-hamburg.de/lhn [view date: 1 Oct 2016]. 

 

https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:klassinen_narratologia
https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:kognitiivinen_narratologia
https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:kognitiivinen_narratologia
https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:retorinen_kertomustutkimus
https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:pragmatiikka
https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:ep%C3%A4luonnollinen_narratologia
https://tieteentermipankki.fi/w/index.php?title=Kirjallisuudentutkimus:feministinen_kertomustutkimus&action=formedit&redlink=1
https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:sosiolingvistinen_kertomustutkimus
https://tieteentermipankki.fi/w/index.php?title=Kirjallisuudentutkimus:kulttuuriset_l%C3%A4hestymistavat_kertomukseen&action=formedit&redlink=1
https://tieteentermipankki.fi/w/index.php?title=Kirjallisuudentutkimus:kulttuuriset_l%C3%A4hestymistavat_kertomukseen&action=formedit&redlink=1
https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:mahdollisten_maailmojen_semantiikka
https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:intermediaalisuus
https://tieteentermipankki.fi/w/index.php?title=Kirjallisuudentutkimus:transmediaalisuus&action=formedit&redlink=1
https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:deskriptiivinen_poetiikka
http://hup.sub.uni-hamburg.de/lhn
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Sanojen tilallisuus 

 

Kolmas osa-alue analyysissäni on ” Sanasto; kielen tilallisuus”. Mikä on sen teoreettinen 

viitekehys; onko sanojen tilallisuuden tulkinta narratologiaa vai semiotiikkaa? 

 

Semioottinen kirjallisuudentutkimus 
 
Määritelmä semiotiikan menetelmien ja näkökulmien soveltamista 
kirjallisuudentutkimukseen 
 
Selite  
Semiotiikan tutkimus muodostuu kahdesta eri haarasta, jotka kehittyivät itsenäisesti 
mutta samoihin aikoihin ja joilla oli paljon yhteistä. Semiotiikan perustaja oli 
yhdysvaltalainen filosofi Charles S. Peirce (1839-1914); Euroopassa semiologiaksi 
kutsuttu suuntaus perustuu sveitsiläisen kielitieteilijä Ferdinand de Saussuren (1857-
1913) postuumisti julkaistuihin tutkimuksiin, joilla oli merkittävä vaikutus 
struktualismin syntymiseen. Saussure esitti 1894, että kielitieteen tulisi muodostaa 
osa yleisempää merkkitiedettä, semiologiaa. […] 
 
Semiotiikka ei käsittele vain merkkien suhdetta objekteihin, vaan lisäksi merkkien 
välisiä suhteita ja yleensä merkityksenantoprosessia eli semiosista. Semiootikot 
tutkivat kirjoitetun sanan ohella myös muita viestintäjärjestelmiä, kuten elokuvaa, 
mainoksia, pukeutumista, elekieltä. Strukturalismi ja semiotiikka ovat keskenään 
läheisiä suuntauksia; yhden määritelmän mukaan strukturalismi viittaa erityisesti 
tiettyyn tutkimusmenetelmään, semiotiikka taas tiettyyn tutkimuskenttään. Keskeisiä 
semiotiikan edelleen kehittäjiä ovat neuvostoliittolainen Juri Lotman, 
liettualaissyntyinen A. I. Greimas, ranskalainen Roland Barthes ja italialainen 
Umberto Eco. […] (Tieteen termipankki, 2.24.2022.) 

 

Voidaan puhua myös ”strukturalistis-semioottisesta” traditiosta esimerkiksi Lotmanin kohdalla. 

Semioottista tulkintaa sanojen tilallisuudesta ei kuitenkaan voine pitää (strukturalistisen 

kirjallisuudentutkimuksen tavoin) klassisen narratologian osana.  

Tämän luvun yleisempänä viitekehyksenä on siis (Veivon työn tapaan) tilan semioottinen 

tutkimustraditio. 

 

Yhteenveto 

 

Edellä mainitut kolme tekstin tilan kategoriaa syntyivät käytännöllisin perustein; ryhmittelin 

saman otsikon alle saman tapaisia kirjallisen tilan lähestymistapoja.   

Onko niillä tällaisessa tutkielmassa muuta kuin kategorisoivaa funktiota, jää nähtäväksi. 

Kiinnostava on kuitenkin, että nuo ryhmät näyttävät käsittelevän fiktiivisen tilan ilmenemisen 

eri mittakaavatasoja sanastosta kertomuksen tasolle. 

https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:strukturalismi

