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Yhteisötaiteilija on nykypäivän samaani – kutsuttu pelastamaan, rakentamaan yh-
teisön identiteettiä, kertomaan sen tarinaa. Kamppailu ympäristön säilyttämisestä 
elinkelpoisena saattaa olla viimeinen suuri kertomus, johon osallistumme. Silti on 
uskallettava katsoa eteenpäin.

Toiveikkaita tulevaisuuskuvia esitetään globaalilla iltanuotiollamme vain vähän. 
Jos ihminen ajattelee onnistuvansa, onnistumisen todennäköisyys kasvaa. Suun-
nistajan tyttärenä tiedän, että ilman karttaa ja kompassia on hankalaa löytää suun-
taa.

Haluan teoksillani ymmärtää syvemmin ihmisen ja ympäristön suhdetta. Mistä 
meidän tulisi luopua, mitä pyhittää, jotta elämän jatkuminen maapallolla olisi 
mahdollista? Haastattelen asiantuntijoita ja oman tiensä kulkijoita, piirrän karttaa 
mahdollisista maailmoista ja observoin uusia elämänmuotoja. Taide ehdottaa kri-
tiikin ohella rakentavia reitinvalintoja.

Teen videoteoksia, yhteisötaidetta ja ympäristötaidetta. Taiteen tekeminen on riip-
puvaista rajallisista luonnonvaroista. Etsin ympäristöystävällisempiä tapoja työs-
kennellä, sillä olen kiitollisuudenvelassa metsälle. Metsä hengittää eläväksi, opet-
taa mittakaavan.

Kuva: Erkka Laininen

HENNA LAININEN

STATEMENT



 
SULAMISVESISSÄ !
Radioessee kokonaisuudesta Kanssa / With 
Tulossa: 2018 !
Käsikirjoitus ja ohjaus: Henna Laininen 
Äänisuunnittelu: Eero Nieminen ja Henna Laininen 
Kuraattori: Suvi Sinervo 
Vastaava tuottaja: Juha-Pekka Hotinen / Radiogalleria 

!!
Kukaan ei ole saari – edes saari ei ole saari. Olemme yhteydessä toisiimme, hengittäviä soluja, vettä, 
joka haihtuu ilmakehään ja valuu valtameriin. Vaikka miljoonat erilaiset kehot kokevat ilmaston 
lämpenemisen samaan aikaan kanssani, ajattelen tulevaisuutta yksin. En uskalla puhua planetaarisista 
muutoksista vastaantulijoiden kanssa, koska jaettuna niistä tulisi enemmän totta. Ajatteletko sinäkin 
jäätä, joka sulaa? !
Sulamisvesissä on henkilökohtaisiin äänikirjeisiin perustuva radioessee lämpenemisen ja sulamisen 
kokemisesta. Se on kirjoitettu ja äänitetty Kuvataideakatemian Utön residenssissä vuorovaikutuksessa 
saaren sääolosuhteiden kanssa. !



!
SULAMISVESISSÄ II !
Ääni-installaatio ja ääniteos verkossa  
Tulossa: 2018 !
Käsikirjoitus ja ohjaus: Henna Laininen 
Äänisuunnittelu: Eero Nieminen ja Henna Laininen 
Installointi: Fabian Nyberg, Eero Nieminen ja Henna Laininen 
Verkkoteoksen visuaalinen suunnittelu: Henna Laininen ja Katja Tiilikka 
Verkkoteoksen toteutus: Katja Tiilikka 
Verkkoteoksen taustakuva: Eero Nieminen 

!!!
Sulamisvesissä II on sulamisen prosessia mallintava ääni-installaatio, jossa sulavan jään äänet 
voimistuvat asteittain. Sulamisvesien tavoin myös ekologisen katastrofin herättämät tunteet 
murtavat vähitellen tiensä kollektiiviseen tietoisuuteemme, ja torjutusta tulee jaettua.  !
Teoksen tilaäänenä kuullaan sulavia jäätiköitä Islannista ja Norjasta. Teosta varten on äänitetty 
lastensa tulevaisuudesta huolestuneiden vanhempien itkuvirsiä, Ilmastomarssi-mielenosoituksen 
iskulauseita sekä ohikulkijoiden reaktioita heille soitettuihin sulavien jäätiköiden ääniin.



IHMISEN TARINA
2015
Videoinstallaatio
HD
01:22:02

Ihmisen tarina on nuotiopiirin muotoon rakennettu videoinstallaatio, jossa eri alojen 
asiantuntijat kertovat oman tulkintansa ihmiskunnan tarinasta. Minkälaisena tarina näyt-
täytyy evoluutiobiologian, teologian tai tähtitieteen näkökulmasta? Miten ihminen syntyi? 
Onko ihmisellä tarkoitusta? Miten ihmisen käy tulevaisuudessa? 

Haastattelin jokaista asiantuntijaa pimeänä talvi-iltana rautakautisessa majassa tulen ää-
rellä. Leikkasin haastattelut moniääniseksi tarinaksi, jossa erilaiset maailmankatsomukset 
elävät rinnakkain.



Tuotanto, ohjaus, haastattelut, käsikirjoitus, leikkaus: Henna Laininen

Tarinankertojat:

Ilkka Hanski, ekologi
Kaisa Kariranta, teologi
Dalva Lamminmäki, perinteentutkija
Tuulikki Pietilä, antropologi
(U[[P�:HSTPULU��ÄSVZVÄ
Seita Vuorela, kirjailija
Miikka Väisälä, tähtitieteilijä
Hamed Shafae, YTM, Suomen Ihmisoikeuskeskuksen valtuuskunnan jäsen

Kuvaus: Turkka Tervonen
Valaisu: Aarni Vaarnamo, Vesa Rajala
Äänitys: Vesa Rajala, Kalle Kuisma
Tuotantoassistentti, still-kuvat, catering: Mikael Kinanen
Värimäärittely, installointi: Henna Laininen
Värimäärittelyassistentti: Turkka Tervonen
Äänisuunnittelu: Eero Nieminen
Installaation tekninen toteutus: Eero Nieminen, Henna Laininen, Vesa Rajala, 
Jarmo Somppi

Teos on omistettu Seita Vuorelan muistolle.

”Ei silloin tarvitse pelätä,
kun vaarat ovat ilmeisiä.
Silloin täytyy oppia luopumaan.”
                        



”Älkää lopettako tarinoiden kertomista, 
jatkakaa sitä. Älkää antako pahojen 
kuninkaiden nousta valtaan ja kertoa 
tarinoita teidän puolestanne.”

”Ihminen syntyi, kun aurinko
paistoi meren kuohuun...”

”Meillä on suunnilleen yhtä paljon geenejä
  kuin muillakin nisäkkäillä.”

”Ihminen on tähtipölyä.” ”Jumala loi tyhjästä, 
mutta ihminen toistaa.”



Kuva: Vesa Rajala



UHRI
2013
Videoteos 
HD, 16:9
00:11:42

Uhri on runoelma ihmisen ja ympäristön suhteesta. Esihistoriallinen ihminen otti metsästä vain tar-
vitsemansa ja antoi vastalahjaksi uhrin. Kulkija ymmärsi olevansa osa luonnon kiertoa, pieni kallioi-
den mittakaavassa. Meidän aikamme näkee yksilön suurena ja erillisenä. Minäkeskeisen ajattelun 
uhri on ihminen itse, kun seutu muuttuu elinkelvottomaksi. Miltä näyttäisi tulevaisuus, jossa ihmi-
nen ei ole kaiken mitta?

Uhri osallistuu Vihreän tuotantomallin kehittämiseen Tampereen Ammattikorkeakoulussa. Tuotan-
nossa vähennettiin jätteen määrää, kierrätettiin materiaalit, minimoitiin ajomatkat ja laitteiden ener-
giankulutus. 

Tuotanto, ohjaus, käsikirjoitus: Henna Laininen 

Metsästäjä: Jukka Saikkonen
Tyttö juhlamekossa: Wilma Seppälä
Pikkutyttö: Wenla Toivo
Mies kasvihuoneessa: Osku Leinonen
Nainen kasvihuoneessa: Maria Salangina

Kuvaus: Turkka Tervonen
Äänisuunnittelu: Niilo Paukkunen, Joni Huttunen
Valaisu: Marko Ijäs
Puvustus, rekvisiitta, maskeeraus: Kaisa Pohjola
Leikkaus: Emmi Myllärinen
Värimäärittely: Turkka Tervonen

Tuotantoassistentit: Maiju Jokipolvi, 
Maria Vilkki
Apulaisohjaus: Maiju Jokipolvi
2.kamera: Joonas Kirjavainen, Tomi Sepänmaa
Best boy: Akira Seppänen
Valomies: Henri Jaaksola
Kuvaussihteerit: Eleonoora Rinnekangas, 
Kaisa Pohjola
Ympäristövastaava: Outi Hartikainen
Catering, still-kuvat: Maria Vilkki









IHME
2012
Videoinstallaatio
HD, 16:9
00:05:15

Kuvaus, leikkaus, äänityö:
Henna Laininen
Miksaus: Ras Kontti

“Miten valtiot ja koko ihmiselämä pysyvät kasassa, on aika ihmeellistä. 
Ja onko se edes se tiedostettu, joka niitä pitää kasassa?” 

Ihme leikkaa yhteen YouTube-videoita, veden alle upotettuja uutiskuvia 
ja eri ikäisten unennäkijöiden haastatteluja. 8 tuntia unta – The Myth of 
Eight-Hour Sleep -näyttelyssä heijastin teoksen kankaasta muotoillun 
maapallon pinnalle.





LEHTOPALSAMI
2011
Tuliveistos
Paju, oksat, olki, kangas
2,5 x 4 m

Pyynikin alueella uhanalaisia lajeja: kevätlinnunsilmä, pensaikkotatar, lehtopähkä-
mö, mukulaleinikki, kesämaitiainen, mustakonnanmarja, lehtopalsami.

Tuliveistokseni muoto jäljittelee lehtopalsamin kukkaa. Veistos poltettiin Tahmelan 
rannassa Pispalan Rakkausfestivaaleilla. Sytytysperformanssin esitti Tulikukka-
ryhmä.



Kuvat: Jaana Mäkelä

Kuva: Ras KonttiKuva: Ras Kontti



Kuva: Jaana Mäkelä Kuva: Ras Kontti Lehtopalsami (Impatiens noli-tangere)



TULEVAISUUSKYLÄ
Yhteisötaideprojekti
2009-2011

Tuottaja ja taiteellinen johtaja: Henna Laininen
Koordinaattori: Heidi Kuusisto
Arkkitehtuuripiirustukset: 
Saana Karala ja Tuomo Joensuu, Tilanne m3 -osuuskunta
Kris Le May, Kustom Kreation
Janne Inkeroinen, Juurielo ry.

Somistus: Anne Savitie, Laura Laukkanen ja työryhmä
Valosuunnittelu: Jussi Autio
Äänitekniikka: Jaakko Pimperi
Tuotantoassistentit: Emma Kaari, Jenni Kuosmanen, Veera Rouvinen, 
Marika Aimonen, Aino Yrjänä, Ninni Kilponen, Anne Alalantela, 
Minna Korhonen, Riikka Gröndahl

                                            Kuva: Saana Karala ja Tuomo Joensuu

Miltä onnellinen ekokylä Tampere 
näyttää vuonna 2050?

                                                              Kuva: J.A.Juvani    Tulevaisuuskylän pystytystä.



Tulevaisuuskylä-tapahtuma Tampereen Keskustorilla 2.-3.9.2011 kutsui eri arvomaailmoja edusta-
vat yhteisöt rakentamaan kestävää tulevaisuutta. Kylänäkymä toteutettiin yhteistyössä tutkijoiden, 
arkkitehtien, puuseppien, aktivistien ja taiteilijoiden kanssa. Tavoitteena oli tehdä tietopainotteisesta 
ympäristökasvatuksesta elämyksellistä taiteen keinoin.

Kylän visuaalinen ilme oli maanläheinen. Varvikko versoi katukiveyksestä, ja sepän pajan kalke 
sekoittui linja-autojen jyrinään. Kylässä esiteltiin alkuperäiskansojen asumisratkaisuja sekä rakenta-
mista kierrätysmateriaaleista. Ripauksen futurismia toivat tuuligeneraattori ja aurinkopaneelit. 

        Tulevaisuuskylän kasvihuone, Kustom Kreation.                                                                          Kuva: Minna Korhonen            Tampereen yhteiskoulun lukion tanssinopiskelijat esittävät Tulevaisuuden tamperelaisia.                      Kuva: J.A.Juvani    

Tulevaisuuskylä tarjosi ilmaista ohjelmaa kaikenikäisille. Yleisö pääsi kokeilemaan kaupunkiviljelyä 
ja sähköpolkupyörillä ajoa. Kylässä oli taidetyöpajoja, keskusteluja, näyttelyitä, elokuvaesityksiä, 
työnäytöksiä, ympäristötietoa jakava paviljonki ja ekoyritysten markkinat. 

Hankin tapahtuman rahoituksen, koordinoin sisältöjen suunnittelun ja ohjasin kylän pystytyksen 
ja purun. Yhteistyössä kanssani tapahtumaa tuottivat Sanataideyhdistys Yöstäjä, TAMK, Tampereen 
kaupungin ECO2-ohjelma ja Tampereen Maan ystävät. Tulevaisuudentutkimuksen seura nimesi Tu-
levaisuukylän Vuoden tulevaisuusteoksi 2011.



Runoilija J.K.Ihalainen esiintyy Tulevaisuuskylässä Luonnon monimuotoisuus -teemaillassa.

Tulevaisuuskylän paviljonki, Tilanne m3 -osuuskunta.

Tuliryhmä Flamman tulevaisuusvisioita Vanhan Kirjastotalon portailla.

Huominen on täällä jossain -videoprojisointiesitys Vanhan Kirjastotalon seinään. 
Jukka Toivonen, Jussi Löf ja Antti Kervinen.

Kuvat: J.A.Juvani    



PUNAJUURIPAINI
Teksti: Henna Laininen
Kuvat: Maria Vilkki

Henna Laininen työryhmineen päätti tehdä ympäristöystävällisen elokuvan. Syntyi 
Uhri, teos ihmisen ja ympäristön suhteesta. Kamppailu vaati kekseliäisyyttä ja 
kylmähermoisuutta. Voittiko ympäristö vai estetiikka? 

Kiiruhdan pimeällä Eerolansuorantiellä kuvausryh-
mää vastaan. Valomies Marko Ijäksen ääni on voi-
tonriemuinen: ”Teho näyttää riittävän – koko kohtaus 
voidaan valaista ledein ja peilein!” Huokaisen hel-
potuksesta. Vastoinkäymisten jälkeen vihdoinkin täy-
sosuma. Bensiiniä huutavaa generaattoria ei tarvita. 

Kun TAMK:in tuotannon lehtori Carolina Pajula eh-
dotti, että lopputyöelokuvani Uhri osallistuisi Av-alan 
vihreä tuotantomalli -kehittämishankkeeseen, innos-
tuin. Jälleen yksi tilaisuus pelastaa maailma. Caro-
linan valmisteleman hankkeen tavoitteena on luoda 
Suomen oloihin sopiva ympäristöystävällisten elo-
kuvien ja televisio-ohjelmien tuotantomalli. "Yle on 
ollut vahvasti mukana ideoimassa kehittämistyötä", 
iloitsee Carolina. 
 ”Ulkomailla ekotuotantoihin kannustetaan 
oppaiden, palkintojen, kilpailujen ja standardien 
avulla”, toteaa työryhmämme ympäristöasiantuntija 
Outi Hartikainen. Outi teki yhdessä Anne Puolan-
teen kanssa TAMK:iin opinnäytetyön siitä, miten av-
alan ekologisuutta edistetään eri maissa. ”Suomesta 
emme vielä löytäneet esimerkkejä ekologisista eloku-
vatuotannoista.”
 Outin ja Carolinan salaisena toiveena on, että 
Vihreä tuotantomalli leviäisi suomalaisiin av-alan 
tuotantoihin. Että koko Suomen elokuvabisnes alkai-
si vihertää – mahtava unelma! Vaan kuinka helppoa 
ympäristöystävällisen elokuvan tekeminen on käy-
tännössä?

Lämmittelyliikkeitä

Syksyn aluksi muotoilemme 16-henkisen työryh-
mämme kanssa tuotannon yhteiset ympäristötavoit-
teet. Lupaamme vähentää jätteen määrää, kierrättää 
materiaalit, minimoida ajomatkat ja laitteiden energi-
ankulutuksen. Täydellisyyteen ei heti tarvitse päästä. 
Tärkeintä on löytää ekotuotannon kipupisteet.
 ”Usein ajatellaan, että ekologiset valin-
nat tulevat kalliiksi. Tämä ei pidä paikkaansa. Kun 
homman suunnittelee huolella, vihreät tuotannot 

homman suunnittelee huolella, vihreät tuotannot sääs-
tävät energiassa, materiaaleissa ja työtunneissa”, Outi 
rohkaisee. ”Toinen ennakkoluulo on, että ekoilu tuot-
taa huonolaatuista elokuvaa. Tuottajan täytyy muistaa, 
että ensisijaisesti tehdään taidetta. Valintatilanteissa ei 
kannata tinkiä estetiikasta.” 
 Loistavaa. Luvassa on siis estetiikan ja ympäris-
tön välinen kädenvääntö, jossa estetiikka on valmiiksi 
vahvoilla. Voin pitää kiinni taiteellisista visioistani.
 Outi esittelee elokuva- ja mediatoimisto Film 
Londonin kehittämän av-tuotantojen hiililaskurin. 
Putoan hetkessä takaisin maanpinnalle. Elokuvan 
ekologisuutta mitataan tarkasti. Kuvauspäivien lisäksi 
kiinnitetään huomiota siihen, miten työryhmä toimii 
elokuvan esi- ja jälkituotannossa. Onko rekvisiitta raa-
hattu kirpputorilta jalkaisin vai omalla autolla? Mitä 
käyttöä materiaaleille on kuvausten jälkeen? Kuinka 
monta tuntia leikkaaja ahertaa koneen ääressä? 
 Onneksi työryhmäni lähtee sisukkaalla asen-
teella mukaan kamppailuun. Puvustaja Kaisa Pohjolan 
mielestä ekotuotannon ohjeet tulevat koulussa tarpee-
seen. Kaisa muistelee, miten hän eräässä elokuvapro-
jektissa ehdotti kertakäyttöastioiden korvaamista kes-
toastioilla. Ehdotusta pidettiin hyvänä vitsinä.

Ensimmäinen erä: Kuvauspaikat

Syyskuussa aloitan kuvauspaikkojen metsästyksen. 
Haluan kuvata kohtauksen, jossa nuori tyttö joutuu 
kolariin ja harhailee tunneliverkostossa. Ympäristöta-
voitteeni on etsiä lähialueilla sijaitsevia, monikäyttöi-
siä kuvauspaikkoja. 
 Ensimmäinen tunneli löytyy onneksi naapu-
rista. Hurautan Pispalan uittotunnelille polkupyörällä. 
Kaupungin virkailija esittelee aavemaisen luolan ja 
tarjoaa kyydin keskustaan. Varmistan pedantisti, ettei 
virkailija joudu ajamaan ylimääräistä lenkkiä minun 
takiani. 
 Mistä löytyy lisää tunneleita? Poikaystävä serk-
kuineen rientää hätiin. Urbaania löytöretkeilyä har-
rastavat serkukset opastavat minut Nokian Laajanojan 
puroalueelle. Matka rämistellään vanhalla Fordilla. 

        Puvustaja Kaisa Pohjola (oik.) maskeeraa esiintyjä Wilma Seppälää Pispalan uittotunnelissa.



Liitän samaan työpäivään opetuskeikan Nokialla ja 
onnistun juuri ja juuri noudattamaan ekotuotannon 
ohjenuoria. On yhdistettävä samalla suunnalla sijait-
sevat reissut. 
 Tällä kertaa kaasuttelu kannattaa. Laajanojan 
varrelta löytyy niin monta putkea, että kaikki loput 
kuvat voidaan purkittaa samalla ojalla.
 Käymme kuvaaja Turkka Tervosen kanssa ot-
tamassa koekuvia tunneleista. Turkan jalassa on rasi-
tusvamma, joten hylkään nopeasti ajatuksen Laajano-
jan oikopolkujen kompuroimisesta. Suunnittelemme 
ajoreitin huolella. Autoa startatessamme kertaamme 
ekologisen ajotavan: pidä tasainen vauhti, vältä äkki-
liikkeitä ja tyhjäkäyntiä. 
 Omatuntoani jää silti kaihertamaan, olisiko 
yksi tunneli riittänyt idean välittämiseen. 

Ympäristö – estetiikka 1-2

Toinen erä: Käsikirjoitus

Löydän päärooliin 17-vuotiaan Wilma Seppälän 
Tampereen ilmaisutaidon erityislukiosta. Päättäväi-
nen tanssijatar on heti innoissaan roolista. Silloinkin 
kun kerron, että tehtävänä on kahlata juhlamekossa 
hyisessä vedessä. Esiintyjän ei onneksi tarvitse huo-

Kuvaaja Turkka Tervonen (vas.) virittää kameraa Pispalan uittotunnelissa. Puvustaja Kaisa Pohjola lämmittää esiintyjä 
Wilma Seppälää.

lehtia ekologisuudesta. Riittää, kun muistaa lajitella 
roskat kuvauspaikalla. 
 Kun kuvauspaikat ja esiintyjät ovat löytyneet, 
aloitan varsinaisen käsikirjoittamisen. Kynttilänva-
lossa ideat pulppuavat vuolaina. Sitten muistan, että 
ekotuotannossa käsikirjoitetaan taloudellisesti. Kill 
your darlings – ei turhaa kuvaa. 
 Karsin pois pitkän, pateettisen balettikohtauk-
sen ja kuvan, jossa tyttö ryömii tulvivassa putkessa. 
Ekologisuus tiivistää elokuvan taiteellista ilmaisua. Tai 
ainakin pelastaa esiintyjän hukkumiselta.

Ympäristö – estetiikka 1-1

Kolmas erä: Puvustus ja rekvisiitta

Luomukahvilassa puvustaja Kaisa esittelee kunnian-
himoisen suunnitelmansa. Wilman vaaleanpunainen 
juhlamekko ommellaan kirpputorin verhokankaista ja 
värjätään punajuurella. 
 Pari viikkoa ennen kuvauksia Kaisa soittaa 
uupuneena. Punajuuri ei suostu tarttumaan ver-
hokankaiden keinokuituun. Juhlamekon alaosa muis-
tuttaa valkoista mummonkammarin verhoa, vaikka 
vaaleanpunainen olisi kohtauksen teemaväri. Pakotan 
Kaisan ostamaan kaupasta synteettistä väriainetta.  

Artikkeli julkaistiin huhtikuussa 2013 TAMK:in kuvataiteen 
koulutusohjelman lopputyönäyttelyn HIMONA-lehdessä.

   Kämppis avaa Kaisan puolesta pesukoneen 
luukun. Puvustajan uurastus palkitaan: väri on tarttu-
nut, ja mekko näyttää upealta. 
 Kohtauksen rekvisiitaksi tarvitaan auton alle 
jäänyt minkki ja eläviä toukkia. Kuulen tuttavasta, 
joka säilyttää pakastimessa tien varrelta löytyneitä 
raatoja. Sulatettu minkkiparka on kankea esiintyjä, 
mutta pääsee kuvausten jälkeen takaisin säilöön tut-
tavan taiteellisia projekteja varten. Moninkertaista 
kierrätystä siis! 
 Samaan aikaan Kaisa ja tuotantoassistentti 
Maria Vilkki jäljittävät toukkia. Huoltoasemalta voi 
ostaa pilkkitoukkia, mutta niiden valinnassa pitää olla 
tarkkana. Pirkanmaalaisen kärpäsfarmin lähitoukkien 
lisäksi myynnissä on Italiasta lennätettyjä kaukomaan 
serkkuja. Kaiken kukkuraksi lieroja värjätään trendi-
väreihin. 
 Kaisa ja Maria päätyvät ostamaan eläinkau-
pasta matelijoiden ruokapurkin. Myyjä hieman ih-
mettelee kun Maria kysyy, voiko toukat vapauttaa 
marraskuiseen metsään. Päätämme, että ekologisin 
ratkaisu on palauttaa toukat kuvausten jälkeen lisko-
jen ravinnoksi.

Ympäristö – estetiikka 2-1

Neljäs erä: Kuljetukset

Suunnittelemme kuvauspäivien ajoreitit huolella. 
”Kuvausten energiankulutuksesta suuri osa syntyy su-
hailusta pakettiautolla ja minibussilla ison kaluston 
kanssa”, Outi valaisee. Tuotantoassistentti Maiju Joki-
polvi lupaa etsiä työryhmän käyttöön sähköauton.  
 Pari päivää ennen kuvauksia Maiju soittaa. 
Pakettiautoa ei ole löytynyt, mutta kolarikohtaus voi-
daan kuvata Tampereen kaupungin sähköisessä hen-
kilöautossa. 
 Ehdin jo riemuita kunnes kuulen, että sähkö-
auto on kauttaaltaan mainosteippien peitossa. Teipit 
näkyisivät ikävästi kuvassa. Raskain sydämin valitsen 
estetiikan ja Maijun perheeltä lainatun Berlingon.

Ympäristö-estetiikka 0-1

Viides erä: Maskeeraus

H-hetki lähestyy. Saavumme illan hämärtäessä Pis-
palan uittotunneliin, ensimmäiselle kuvauspaikalle. 
Näsijärvi hohtaa pakkasillan maagista valoa. Wilma 
näyttää kierrätysmekossaan kruununprinsessalta. 
 Luomumeikit olisivat kalliita, joten Wilma 
on maskeerattu koulun meikeillä. Meikkilaukkua 
täydentämään löytyy sentään yksi puhdas luonnon-
tuote. Poikaystävän isä on tuonut pari ämpärillistä 
savea pihansa poraustyömaalta. Roiskimme Kaisan 
kanssa savivelliä Wilman helmaan ja saamme aikaan 

ekologisen zombie-lookin. 
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Kuudes erä: Kuvaukset

Kamera käy. Uittotunnelin kylmyys yllättää meidät. 
Wilma alkaa hihattomassa mekossaan hytistä jo en-
simmäisten ottojen jälkeen. Assistenttitytöt syöksyvät 
lämmittämään avaruushuovalla illan tähteä. Hyinen 
ilma pakottaa ainakin taloudelliseen kuvaamiseen. 
Puolet suunnitellusta putoaa pois, ja kohtaus saadaan 
purkkiin ennätysajassa. 
 Ruokatauolla silmäilen kasvispastaa mutusta-
vaa työryhmää. Osa porukasta on muistanut tuoda 
kestoastiat. Ylimääräisiä astioita on onneksi varattu 
mukaan ja jätteet lajitellaan mallikelpoisesti. 
 Cateringvastaava Maria Vilkki harmittelee, 
ettei ylijäämäleipien hakeminen leipomosta mennyt 
aivan tyylipuhtaasti. ”Avulias henkilökunta oli yksit-
täispakannut jokaisen leivän muoviin. Ensi kerralla 
tämän muistaa kieltää jo puhelimessa”, Maria huo-
kaa.
 Ruokatauon jälkeen jatkamme vielä öiselle 
Eerolansuorantielle kuvaamaan kolarikohtauksen. 
Valoryhmää on jännittänyt, riittääkö energiatehokkai-
den led-lamppujen valovoima yökuvauksissa. Olen 
luvannut, että generaattoria ja tavallisia lamppuja saa 
käyttää, jos kuvassa on liikaa kohinaa. 
 Kaikkien iloksi valoteho saadaan riittämään. 
Wilma istuu takapenkillä, ja pysäytettyä autoa keikut-
tamalla luodaan vaikutelma liikkeestä. Yllätyn, miten 
aidon näköisiä autojen valokiiloja ledien ja peilien 
avulla voi heijastaa. 
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Tällä kertaa ympäristön ja estetiikan kamppailu päät-
tyi tasapelilukemin 7-7. Nälkä kasvaa punajuuren 
kanssa painiessa. Nuokun minibussin takapenkillä 
ja teen päätöksen. Seuraava elokuvani on vielä vih-
reämpi. 
 Valloittaako Vihreä tuotantomalli pian Suo-
men? ”Ekologinen ajattelu toimii pienissä tuotannois-
sa. Pitkien elokuvien valokalusto vaatii enemmän 
virtaa ja generaattoriautot”, ammattikentällä työsken-
nellyt valomies Marko naurahtaa. ”Voihan olla, että 
vanhat toimintatavat muuttuvat vähitellen. Syntyy 
uusi ammattiryhmä: ledimies.” 
 Marko muistuttaa, että elokuvan ympäristöys-
tävällisyys on tuottajasta kiinni. ”Jos tuotantoporras 
hoitaa järjestelyt, niin kyllä vanhat jäärätkin oppivat 
syömään kestoastioista.”






