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Tiivistelmä:

Yllättävän ja poikkeavan katasrofin tullessa arkeemme pysähdymme 
miettimään, miten tällaista pääsi tapahtumaan. Medioituneessa maail-
massa katasrofiuutiset välittävät meille tiedon lisäksi kokemuksia, joiden 
avulla voimme itse osallistua uutisoitavaan tapahtumaan. Uutiskuvat 
ovat yksi tekijä näiden kokemusten välittämisessä. Uutiskuvan voima 
tulee siihen mielletystä totuudellisuudesta ja luotettavuudesta, mutta 
yhdessä tekstin kanssa se on kuitenkin osa tuotettua uutiskertomusta. 
Uutiskuvat välittävät myös tunteita ja mielleyhtymiä ja ne voivat olla 
dramaattisia ja sensaatiohakuisia. Uutiskuvan perinteinen media-alusta 
sanomalehti hakee uutiskentällä uutta roolia, nyt kun se ei ole enää no-
pein uutismedia. Mediakentän kaupalliset paineet ajavat julkaisukana-
via viihteellistymään, mutta samalla uutisen on pystyttävä säilyttämään 
asiallisuutensa ja luotettavuutensa. Näen uutiskuvan olevan näiden vaa-
timusten ristipaineessa.

Tutkielmassani pyrin purkamaan Norjan joukkosurmaa käsittele-
vän uutisoinnin kuvakerronnan Helsingin Sanomien 23. ja 24.7.2011 
julkaisemissa kahdessa päivälehdessä. Pyrin vastaamaan siihen, miten 



ja millä keinoin kuvien ja taiton kautta tapahtumat esitetään lukijal-
le. Käytän apunani diskurssianalyysia, jonka rinnalle nostan käsitteitä 
semiotiikasta ymmärtääkseni kuvan luonnetta paremmin. Avaan myös 
paremmin narraation ja spektaakkelin käsitteitä suhteessa kuviin. Ana-
lyysissa käyn lehdet läpi sivukohtaisesti ja lopuksi teen yhteenvedon ja 
vertailen lehtien välisiä eroja.

Tuloksissani ilmenee uutiskuvalle annettu suuri rooli poikkeuksel-
lisen katastrofin uutisoinnissa. Uutiskuvat veivät aineistoista noin 51 % 
sivupinta-alasta ja jälkimmäisen lehden etusivulle oli nostettu sivun 
kokoinen uutiskuva, vaikka tavallisesti se on myyty mainoskäyttöön. 
Yleensä sivulla oli selkeä noin puolen sivun kokoinen pääkuva ja nämä 
pääkuvat yhdessä kuljettivat tarinaa ja sitoivat ”uutispaketin” yhteen. 
Pienemmät kuvat sekä paikkasivat pääkuvien puuttuvaa informaatiota, 
että loivat kontrastilla lisää draamaa.

Lehtien uutisaiheet jakautuivat selkeästi, kun ensimmäisessä jul-
kaisussa keskityttiin Oslon keskustan pommiräjähdykseen ja toisessa 
julkaisussa käsiteltiin Utøyan saarella tapahtunutta ampumista. Jälkim-
mäinen julkaisu keskittyi lisäksi käyttämään lyyristen ja surusymbolei-
den täyttämiä uutiskuvia, joita oli aineistossa eniten. Uutisgrafiikkaa 
myös yhdisteltiin valokuvien kanssa luoden multimodaalisia esityksiä. 
Taustoittavissa jutuissa arkistokuvilla pyrittiin kytkemään tapahtuma 
osaksi suurempaa uutistarinaa kuten terrorismin vastaista sotaa.
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1.1. Medioitunut maailma

Heinäkuun 22. päivänä vuonna 2011 Norjassa koettiin järkyttävä veri-
löyly, jonka uhreja olivat pääasiassa nuoret. Norjalaismies räjäytti per-
jantai-iltana pommin Oslon keskustassa hallintorakennusten keskellä 
surmaten seitsemän ihmistä ja haavoittaen useita. Samana iltana tekijä 
matkusti poliisiksi pukeutuneena Utøyan saarelle, jossa pidettiin Norjan 
työnväenpuolueen nuorisoleiriä. Tekijä surmasi yli yhdeksänkymmen-
tä ihmistä, kunnes lopulta antautui poliisille. Kun yllättävä kriisi iskee 
lähelle, moni pohtii, miten tällaista pääsi tapahtumaan. Kriisiuutisointi 
välittää meille tarvittavaa tietoa. Se samalla luo kokemuksen, sillä osal-
listumme kriisitapahtumaan median kautta. Yksi tietoa ja kokemusta 
välittävistä keinoista on uutiskuva.

1900-luvun alussa kuvallisuus on kasvanut kulttuurissamme räjäh-
dysmäisesti. Teknologian, kuten kameroiden ja painokoneiden, kehitys 
mahdollisti kuvan käytön kasvun, jota edesauttoi kulutuksen ja julkisen 
kulttuurin synty, joka loi kaupallisen ja viihteen kentän. Kuvallisuus on 
luonut oman todellisuutensa ja spektaakkelisoitunut. (Seppänen 2002, 
38–39) Olemme myös vahvasti visuaalisia olentoja ja hahmotamme 
maailmaa pääsääntöisesti näköaistimme kautta. Kuvien todistusvoima 

”Sinisilmäinen mies katsoo suoraan kameraan ja hymyilee. Asu 
näyttää harkitulta ja kuva on otettu studiossa. Norjalaislehti VG:n 
mukaan kuvat on lisätty Facebookiin alle viikko sitten.
 Tämä on kuva, jonka norjalainen Andres Behring Breivik 
halusi itsestään antaa maailmalle, nuori ja sporttinen.”

Aloituskappale on Minna Passin Norjan joukkosurmaajaa käsittele-
västä uutisartikkelista ”Äärioikeistolainen terroristi Oslosta”. 

Helsingin Sanomat 24.7.2011, A7.
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perustuu luottamuksestamme omaan näköömme eli uskomme sen ole-
massaolon, minkä näemme. (Goodnow 2005, 351)

Nykykulttuurissa kuvallisuutta käyttävällä medialla on valta-ase-
ma. Kuvat toimivat vuorovaikutuksen välittäjinä ja niitä käytetään en-
tistä monimuotoisemmin merkityksen tuottamisessa. (Pienimäki 2013, 
17–18) Valokuvan keksimisestä lähtien kuvallisuus on kasvanut, jota 
digitalisoituminen on edelleen lisännyt. Kuva on alkanut asettua ilmai-
suvälineenä verbaalisen kielen rinnalle. (Pienimäki 2013, 42)

Tutkin kandidaatin tutkielmassani Jokelan joukkomurhan uutis-
kuvia ja samalla purin osiin uutisen rakenteellisuutta. Uutisten esitys-
tapa on sosiaalisesti rakentunut diskurssi, joka on muuttunut historian 
saatossa. Silti uutisen esitystavat mielletään hyvin luonnollisina ja ku-
viin suhtaudutaan kunnioituksella. Joukkotiedotus on olennainen osa 
arkeamme ja se rakentaa käsitystämme maailmasta. Media merkityk-
sellistää esittämiään asioita ja vaikuttaa yhteiskuntamme arvoihin, us-
komuksiin ja sosiaalisiin identiteetteihin. Norman Fairclough sanoo tie-
dotusvälineiden vallan olevan pohjimmiltaan kielellistä ja diskursiivista. 
(Fairclough 1997, 10) 

Rakenteellisuuden takana on aina tekijöitä ja heidän tietoiset 
valintansa esitystä tehdessä. Dokumentaarisuutta ei kuitenkaan enää 
mielletä pelkästään objektiiviseksi, suoraan todellisuutta heijastavaksi 
esitykseksi, vaan tekijyys ja rakenteellisuus nousevat tekoprosessin kaut-
ta esiin. Jouko Aaltonen puhuu dokumentaarisen tekemisen lähtökoh-
dasta, jossa tekijällä on halu sanoa todellisuudesta jotain yleisölleen ja 
siinä hän hyödyntää tallennusvälineiden kuten valokuvan indeksisyyttä. 
(Aaltonen 2006, 28) Vaikka esityksellä on kytkös tuntemaamme todelli-
suuteen, se kuitenkin rakentuu aktiivisista toimijoista erilaisineen tavoit-
teineen. Kuva itsessään ei vielä todista mitään, mutta sen avulla voidaan 
todistaa. (Aaltonen 2006, 44)

Medioituneessa maailmassa kuolema ja suru kohdataan yleisem-
min jonkin tiedotusvälineen välittämänä vaikuttaen siihen, mitä ja mi-
ten suremme. Katastrofiuutisoinnissa ei siis riitä enää pelkkä tapauksen 
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tiedottaminen, vaan media pyrkii luomaan järjestystä kaaokseen toimi-
malla surun ja vihan kanavana. Yhteisöllisyyden vaalimisen lisäksi me-
dia voi tuottaa myös pelkoa. (Sumiala 2009, 61–67) Yhdysvaltalainen 
mediatutkija David Altheide on havainnut tunteita herättävien kuvien 
kierrätyksen ja toiston eri medioissa olevan yhteydessä pelon diskurssin 
kasvuun. (Altheide 2003, 10) Myös Suomessa on huomattu, että iltapäi-
välehtien lööpeissä on lisääntynyt väkivaltaotsikointi 1990-luvun puo-
lesta välistä lähtien ja tunteisiin vetoava ilmaisu on lisääntynyt 2000-lu-
vulta alkaen. (Raittila yms. 2008, 22) 

Painettu sanomalehti on muutoksessa, kun internet uusimpana me-
diakanavana määrittää uudelleen vanhojen esitysvälineiden roolin. Kos-
ka päivälehdet eivät voi enää kilpailla ajankohtaisuudella, jota on pidetty 
yhtenä hyvän uutisen määritelmänä, joutuu se kehittelemään uusia tapoja 
esittää uutisia. Median viihteellistymisestä puhutaankin juuri yleistyneen 
kilpailun yhteydessä, jolloin isommat konsernit alkavat luomaan saman-
laista uutisvirtaa. Uutisvalinnoissa ja niiden esitystavoissa turvaudutaan 
hyväksi todettuihin ”menestysresepteihin” supistaen näin muita näkökul-
mia ja aiheita julkisen keskustelun piiristä. (Herkman 2005, 39–40) Sa-
maan aikaan kriisistä pyritään saamaan kaikki irti, kun ”uutispaketit” ja 
”jatkokertomukset” luovat yhteyksiä tapahtumien välille.

Uutiskuva ei ole yksittäinen elementti. Kuvien välinen dramatur-
gia syntyy taitossa, kun uutinen saa konkreettisen muodon lehden sivul-
la. Ulkoasulla luodaan artikkeleiden välille selkeyttä ja hierarkiaa. (Pulk-
kinen 2008, 28, 44) Esteettisyyttä ja visuaalisuutta painottavat ratkaisut 
ovat lisääntyneet. On osin kritisoitu, meneekö ulkoinen näyttävyys sisäl-
lön edelle ja köyhdyttävätkö spektaakkelimaiset ratkaisut kuvan doku-
mentaarista voimaa. (Salo 2000, 27–28)

Löydän nimenomaan kriisijournalismin yhteydessä monia ristey-
mäkohtia, joissa tekijöiden on osattava arvioida uutistuotantoa monelta 
eri näkökantilta. Journalistinen etiikka joutuu katastrofin keskellä luki-
joiden toimesta tarkempaan syyniin siitä, kuinka arkaluonteisia asioita 
käsitellään. Myös internetin mahdollistama materiaalin helppo ja nopea 
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levitys tuo surmien tekijän materiaalin toimituksen käsiin, mikä voi joh-
taa hänen haluamansa ideologian levitykseen ja tekojen korostamiseen. 
Kuvat näyttelevät tässä tärkeää roolia, mikä ilmenee johdantoni alkuun 
nostetussa lainauksessa: sekä surmaaja että toimittaja tiedostavat kuvien 
merkityksen mielikuvien rakentajana ja tapahtumien muistona.

Pyrin tutkielmassani purkamaan kuvakerronnan rakennetta päi-
välehti Helsingin Sanomien Norjan joukkosurmaa käsittelevää ensiuu-
tisointia. Aineistoni koostuu kahdesta lehdestä, jotka ilmestyivät heti 
surmapäivän jälkeisinä päivinä lauantaina 23. päivä ja sunnuntaina 24. 
päivä. Uutistarina jatkuu vielä tästä useamman lehden verran pikku-
hiljaa hiipuen, kunnes se nousee jälleen otsikoihin, kun saadaan uutta 
tietoa esimerkiksi oikeudenkäynnin kulusta. Haluan kuitenkin keskittyä 
tutkimaan, kuinka kuvat ja taitto yhdessä esittävät meille Norjan surmi-
en tapahtuman ja millä keinoin.

Johdannon toisessa luvussa avaan paremmin uutisen, kuvajourna-
lismin ja lehtimedian luonnetta ja tehtävää suhteuttaen niitä kriisiuu-
tisointiin. Teoriaosiossa pohdin ensin tutkielmani teoriataustaa ja rep-
resentaation käsitettä paremmin. Selitän sitten tutkimusmenetelmäni 
diskurssianalyysin ja nostan mukaan semiotiikan käsitteitä, jotka aut-
tavat hahmottamaan uutiskuvan luonnetta paremmin. Määritän myös 
narraation ja spektaakkelin käsitteen suhteessa kuviin.

Analyysiosioni alussa määrittelen tutkimuskohteeni sekä kuvan ja 
taiton käsitteen ja tehtävän. Esittelen sen jälkeen aineistoni ja analyysin 
etenemisen. Loppuluvuissa kokoan yhteenvedon analysoiduista sivuista 
ja lopuksi pohdin tarkemmin niiden suhdetta muihin mediaesityksiin. 
Pyrin hahmottamaan kuvakerronnan roolia kriisiuutisoinnin yhteydes-
sä ja mahdollisia uusia tutkimuskohteita.
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1.2. Uutinen mediakentällä suhteessa katastrofiuutisointiin
ja päivälehtiin

Journalismi on joukkotiedotusta, jonka tavoitteena on tuottaa ajankoh-
taista faktaa. Se on menetelmä ja muoto, joka tiedostaa, omaksuu ja 
heijastaa ympäröivää maailmaa. Länsimaissa journalismiin on tapana 
liittää ammattistatus eli journalistinen asiantuntijuus. (Hemánus 1990, 
14–15) Journalistiset esitykset eivät puhtaasti heijasta todellisuutta, vaan 
ne asettuvat sosiaaliseen artefaktiinsa. Todellisuuteen on aina jokin nä-
kökulma, jolloin journalistista materiaalia tuottavat tahot asettuvat suh-
teessa oman konsernin ja yhteiskunnan arvoihin. (Hemánus 1990, 22)

Journalismin tehtäviä ovat tiedonvälityksen lisäksi yhteiskunnan 
ja sen vallanpitäjien kriittinen tarkastelu ja sananvapauden ja julkisen 
keskustelun vaaliminen. (Hemánus 1990, 30) Journalistinen kieli selit-
tää, tulkitsee ja arvottaa esittämiään väitteitä. (Hemánus 1990, 79–80) 
Journalismi määrittää julkista keskustelua valikoimalla aiheet. (Hemá-
nus 1990, 35)

Uutinen on journalismin yleisin ja ilmeisin juttutyyppi. Uutinen on 
muotoon tehty selonteko ja kuvaus äskettäisestä, yleisesti kiinnostavasta 
tapahtuneesta. (Hemánus 1990, 91–92) Uutisaiheen valintaan vaikuttaa 
uutiskriteeri eli uutisarvon mitta, joka arvioi tapahtuman vaikutuksen 
voimakkuuden ja laajuuden suhteessa uutisen yleisöön. Yleisesti ottaen 
muutokset koetaan kiinnostavampina kuin vallitseva olotila. (Hemánus 
1990, 96–98) Uutisrituaalilla tarkoitetaan vakiintunutta journalistista 
käytäntöä uutisoida merkittävistä tapahtumista, mikä vaikuttaa omaan 
tapaamme ymmärtää ja merkityksellistää uutisen sisältö. Siihen symbo-
lisoituu yhteisön kokoava voima ja sen uhka. (Sumiala 2010, 106)

Uutinen mielletään todellisuuden peiliksi, sillä sen tekotavat häivy-
tetään pimentoon. Uutisessa on autenttisuusstrategioita, jotka edesaut-
tavat antamaan uutisesta luotettavan vaikutelman esimerkiksi uutis-
kuvan avulla. Uutinen ymmärretään myös genrenä jolloin sen pitää 
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täyttää uutisgenren vaatimukset tullakseen ymmärretyksi ja tulkitusti 
uutisena. (Pietilä 1995, 96, 103)

Sanomalehtien kehitys sotien ajalta on muuttunut ammatillisem-
paan suuntaan, joka on määrittänyt kentälle yhteiset periaatteet ja eetti-
set vaatimukset. Ne myös 1970-luvulla lähtivät irtautumaan poliittisista 
taustoistaan kohti sitoutumatonta kaupallista journalismia. Nykyään 
lehtimedian viestintätavat ovat monipuolistuneet ja kansainvälistyneet. 
(Raittila & Koljonen 2009, 51–52) 

1990-luvun loppupuolella sanomalehtitalojen omistus alkoi keskit-
tyä yhä harvemmille ja isommille yhtiöille eli mediakonsernien haltuun. 
Esimerkiksi Helsingin Sanomat kuuluu Sanoma-WSOY:n omistukseen 
yhdessä Ilta-Sanomien ja tv-kanava Nelosen kanssa. Kriittinen keskus-
telu omistuskeskittymistä ja niiden vaikutuksista mediasisältöön on käsi-
tellyt niiden tabloitumista eli viihteellisyyden ja skandaalinhakuisuuden 
lisääntymistä, mikä taas johtuu mediakanavan kaupallisista paineista. 
Mediakeskittymissä myös omistajuus ja tekijyys jakautuvat useammalle 
henkilölle, mikä voi hälventää henkilökohtaista vastuuntunnetta media-
sisältöä tuotettaessa. Lisäksi sidokset omistajuuteen määrittävät sisäl-
löntuottamisen liikkumatilan ja kuinka vapaasti siitä voidaan poiketa. 
(Herkman 2005, 11–13)

Kaupallinen liiketoiminta muuttaa uutisen kulutustavaraksi. Uh-
kana nähdään monopolisoitumisen myötä, että viihteen ja faktan rajat 
sekoittuvat, tieto valikoituu yhä enemmän valtavirran odotuksien mu-
kaan ja mediaesitykset samanlaistuvat. Sanomalehdet ovat joutuneet 
ahtaalle kilpailevien mediakanavien kurimuksessa, mutta Suomessa 
väestöön suhteutettuna sanomalehtiä luetaan ja julkaistaan paljon. 
(Herkman 2005, 39–40, 64) 2000-luvulla kilpailu on edelleen kiristy-
nyt eri tiedotusvälineiden ja mediakonsernien välillä. Lisäksi internetin 
mahdollistama kansalaisjournalismi ja leviävä, suora lukijalähtöinen 
mediakritiikki ovat alkaneet hälventää ammattilais- ja amatöörijourna-
lismin rajoja. (Raittila & Koljonen 2009, 52) 
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Kuvajournalismilla tarkoitetaan laajemmin kuviin keskittyvää toi-
mittamista, joka Suomessa alkoi kehittyä omaksi haarakseen 1960-lu-
vulla. (Pulkkinen 2008, 37) Kuvajournalismi on journalistisessa mielessä 
käytettävää visuaalista aineistoa. Ilmeisimmillään se on dokumentaari-
sissa eli naturalistisiksi mielletyissä ja ajankohtaisissa valokuvissa, mutta 
kuvajournalismi on myös metaforisia kuvituksia ja valokuvakollaaseja. 
(Pienimäki 2013, 98)

Journalistiset valokuvat ovat voimakkain valokuvallinen vaiku-
tin yleiseen mielipiteeseen. Journalistinen valokuvaaja voi nojata vain 
omaan rehellisyyteensä ottamissaan kuvissaan, sillä objektiivisuus on 
mahdottomuus. (Smith 1983, 68–69) Kuvaaja joutuu joustamaan tai-
tollisen ja toimituksellisen yhtenäisyyden nimissä, jolloin kuvausta jou-
dutaan ohjaamaan, mutta näennäinen järjestely dramaattisempien ta-
pahtumien saamiseksi on journalistisen etiikan vastaista. (Smith 1983, 
71) Kuvavirrasta erottuakseen kuvan täytyy olla entistä vavahduttavam-
pi tai aiheeltaan katsojaa lähellä ja yhteiskunnallisesti hyvin merkittävä. 
(Vanhanen 1991, 39)

Nyky-yhteiskunnassa kuolema kohdataan median ja uutisten kaut-
ta. Länsimaissa kuolema on piilotettu ja huolimatta sen luonnollisuu-
desta se harvoin koskettaa meitä arjessa. Kun kuolema kohdataan ku-
vajournalistisessa diskurssissa, suru siirtyy yksityisestä julkisen puolelle, 
jolloin kuolemalla on riski viihteellistyä spektaakkeliksi mediakanavilla. 
(Vanhanen 1991, 6) Isoja katastrofiuutisia yhdistää niiden yllättävyys ja 
yhteiskuntarauhaa hajottava voima, jota media pyrkii ritualistisin kei-
noin korjaamaan. Yhteiskunnan valtaapitävät ja media pyrkivät rituaa-
lisoinnilla ottamaan menetetyn kontrollin takaisin haltuunsa. (Katz & 
Liebes 2007, 158, 164–165)

Media ritualisoi kuoleman yleisölleen. Kuoleman rituaalit auttavat 
käsittelemään ja läpikäymään surua menetyksestä, jolloin voidaan siir-
tyä liminaalitilasta eteenpäin. (Sumiala 2010, 132) Ne auttavat yhteisöä 
käsittelemään surua kollektiivisesti ja luomaan yhteenkuuluvuuden tun-
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netta. (Huhtala & Hakala 2009, 33) Rituaaleja kierrätetään ja toistetaan 
eri mediakanavien välillä. (Sumiala 2010, 137)

Kriisin keskellä medialla on keskeinen tehtävä auttaa läpikäymään 
surua ja inhimillistää tapahtuneet helpommin käsiteltäviksi. Tapahtuman 
kokemukset tiivistyvät henkilöön, tavallisesti uhriin, mutta myös viran-
omaisiin. (Huhtala & Hakala 2009, 174) Kriisiä suhteutetaan aikaisem-
piin samankaltaisiin katastrofeihin, mikä sitten vaikuttaa uuden kriisin 
tulkintaan. (Sumiala 2010, 137) Media julkisena viestintäareenana yh-
distää viranomaiset ja kansalaiset määrittäen samalla rajan yksityisyyden 
ja julkisen välille. (Huhtala & Hakala 2009, 13) Kriisiviestinnässä on tär-
keää, että sekä uhrit että kansalaiset kokevat tulevansa ymmärretyksi ja 
kuulluksi ja heidän tiedontarpeensa täytetään ja heille neuvotaan, mistä 
voi tarvittaessa hakea apua. (Huhtala & Hakala 2009, 17)

Kriisijournalismin kehitys kulkee teknologian kehityksen vanave-
dessä ja journalistisen ammattietiikan säätelyn kanssa sisäisen ja ulkoisen 
kritiikin myötä. Teknologia on mahdollistanut julkaisujen sivumäärän 
kasvun, parempilaatuisten kuvien käytön ja materiaalin levityksen nopeu-
tumisen. Itsesäätelyllä journalismin ammattikunta etsii kriisiuutisoinnissa 
eettistä rajaa tiedon välittämisen ja seurausten arvioinnin kanssa: mitkä 
alueet on syytä jättää yksityisyyden piiriin ja mitkä ovat taas tärkeitä tie-
dotettavia kokonaiskuvan kannalta. (Raittila & Koljonen 2009, 48, 50) 
Uudet viestintämuodot ja niiden valtasuhteet ovat vaikuttaneet siihen, 
miten katastrofiuutisointia tehdään. Kansalaisjournalismi on astumassa 
samalle viivalle ammattilaisten kanssa ja toimittajat hyödyntävät muun 
muassa ampujan tuottamaa materiaalia. (Raittila yms. 2008, 18)

Onnettomuusuutisoinnissa 1800-luvulta asti peruskysymykset 
ovat säilyneet runkona uutisartikkelin tekemistä varten. Tapahtumat 
kerrotaan ja näytetään niiden seuraukset esimerkiksi kuvaamalla on-
nettomuuspaikka. Lopuksi selvitetään tai pohditaan syytä tai syylliset 
onnettomuudelle ja pyydetään silminnäkijän tai selviytyjän kertomusta. 
Myös kaupallisuus ja jatkokertomusmainen uutisenkulku istuvat nyky-
kriisiuutisoinnin luonteeseen. (Raittila & Koljonen 2009, 49)
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Kouluampumistapauksista uutisointi muuttui Yhdysvalloissa 
1990-luvun puolesta välistä lähtien, kun yksittäistapauksiin keskittymi-
sen sijaan siirryttiin näkemään ampumistapaukset koko yhteiskuntaa 
koskevana ongelmana, mikä lisäsi uusien tapausten uutisointia. (Raitti-
la yms. 2008, 15) Juttuihin alkoi kiinnittyä moraalinen paniikki, jolloin 
raaka ja tunteellinen ilmaisu sai ampujat näyttämään julmilta ja poikke-
avan erilaisilta ja lapset vanhempineen pelkäämään kouluympäristöä. 
(Raittila yms. 2008, 16–17)

Koulusurmat ovat osa isoa mediaspektaakkelia, jossa eri medioi-
den välillä toistetaan ja kierrätetään samaa dramaattista kuvastoa. Do-
kumentaarisuus ja sensaatio sulautuvat yhdeksi ja hämärtävät myös jul-
kisen ja yksityisyyden rajat. Internet lisää mediatoistolla spektaakkelin 
voimaa. (Vanhanen 2010, 106, 108)

Terrorismiuutisoinnissa on tyypillistä syntyvä vastakkainasette-
lu ja hallituksen paine reagoida tekijän iskuun, jolloin syntyy jännite 
”meidän ja heidän” välille. Asetelmassa ”me” eli länsimaat edustavat 
hyvää ja vastapuoli pahaa. Iskun tekijöillä on myös oma agendansa saa-
da omaa ideologiaansa esille, ja nykyisin internet mahdollistaa oman 
materiaalin levittämisen helposti ja laajasti. Eri asia on, tarttuvatko toi-
mittajat näihin julkaisuihin edesauttaen siten niiden leviämistä. (Katz & 
Liebes 2007, 161)



TEORIA JA KÄSITTEET

2.
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2.1. Sosiaalinen konstruktio ja konstruktiivinen representaatio

Tutkielmani teoriatausta, sosiaalinen konstruktivismi, tarkoittaa todel-
lisuuden rakentamista kielen varaan, jolloin tutkitaan merkitysjärjestel-
miä, jotka tuotetaan ja kulutetaan sosiaalisissa käytännöissä. (Jokinen 
yms. 2008, 9) Tutkin uutiskuvia representaatioina eli esityksinä, jotka 
vastaavat jollain tavoin viittaamiinsa esikuviin. Konstruktiivisella rep-
resentaatiolla rajaan tutkimusnäkökulman itse esityksiin ja niiden tul-
kintaan, jolloin puhun representaatioiden tuottamisesta ja vastaanotta-
misesta vain hypoteettisesti. Tutkimuskulman rajauksella haluan saada 
selville, millaista todellisuutta representaatiot eli tässä tapauksessa uu-
tiskuvat rakentavat ja millä keinoilla ne antavat vaikutelman todellisuu-
desta. (Seppänen 2005, 90)

Kulttuurilliset representaatiot kytkeytyvät vahvasti kontekstiin, jol-
loin analyysissa otetaan huomioon aineiston olevan sidottu historialliseen 
hetkeen ja paikkaan. Tulkinta käsittää myös kulttuurilliset kontekstit, 
joissa uutiskuvien ymmärtämiseen vaikuttavat opitut tavat tulkita ja ym-
märtää oman kulttuuripiirinsä merkityksiä. (Jokinen yms. 2008, 29–33) 
Kielenkäytöllä teemme asioita ja toimintaamme selväksi toisillemme, jol-
loin tuotamme erilaisia selontekoja maailmasta. Todellisuus on siis aina 
kerrottu näkökulmasta ja merkityksellistetty. (Jokinen yms. 1999, 18, 39)

Huolimatta yksilöiden erilaisista kokemusmaailmoista sosiaalinen 
konstruktio käsittää ymmärtämisen rakenteet, jolloin saman kulttuuripii-
rin ihmiset pystyvät jakamaan merkityksiä ja tulkintoja. Jaetut merkitykset 
sosiaalisessa kulttuurissa historiallisena hetkenä vaikuttavat kulttuurituot-
teiden sekä tekotapaan että vastaanottoon, (Pienimäki 2013, 30) mikä nä-
kyy uutiskuvan roolin ja määritelmän muuttumisena historian saatossa. 

John Fiske lainaa Claude Lévi-Straussin strukturalistista teoriaa, 
jossa maailma ymmärretään ja tulkitaan kulttuurillisten käsitteiden ku-
ten kielen kautta. Pyrkimys ei ole kieltää kaikille yhteistä todellisuutta, 
vaan pikemminkin suhtautua skeptisesti objektiivisuuden ja totuudelli-
suuden merkityksiin. Tutkimuksella pyritään siis paljastamaan eri kult-
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tuuripiirien ymmärrystä ja kokemusta ohjaavat luonnolliseksi mielletyt 
ajatusrungot. (Fiske 1993, 150–151) Kulttuurin luokitusjärjestelmät 
siis vaikuttavat oman kulttuuripiirinsä yksilöiden toimintaan. Kulttuuri 
myös valvoo rakenteita jakamalla käsitteet pyhiksi tai tabuiksi, joiden 
merkitykset uhkaavat vallitsevia rakenteita. (Fiske 1993, 154)

Janne Seppänen määrittää representaation olevan vakiintunut kä-
site kuva-analyysissa, joka voidaan ymmärtää joko todellisuuden heijas-
teena tai rakenteena. (Seppänen 2005, 77–78) Omassa tutkielmassani 
tarkastelen representaatiota konstruktiivisena eli rakenteellisena ilmiö-
nä, sillä pyrin löytämään analyysin keinoin, millä tavoin representaatio 
rakentaa todellisuutta. Analyysin kohde on tällöin itse representaatio eli 
omassa tutkielmassani uutiskuvat.

Representaatiot ovat kulttuurisidonnaisia, sillä niiden ymmärrys 
ja tulkinta riippuvat jo katsojan valmiiksi sisäistämistä kulttuurillisista 
käsitteistä. Yhtäaikaisesti representaatiot tuovat esiin asioita, sekä edus-
tavat asioita, jotka ovat näkymättömissä. Representaation suhde valtaan 
ja hierarkioihin voidaan tutkimalla tarkastella esimerkiksi valokuvan 
osalta sitä, miten kuvattava kohde pystyy vaikuttamaan kuvattavana 
olemiseen, ketkä näkyvät ja ketkä taas jäävät näkymättömiin ja kuka 
tuottaa kuvia, millä välineillä ja tarkoitusperin. Representaatio nostaa 
näkyviin sen, mikä ei ole läsnä korvaten samalla mahdollisuuden vuo-
rovaikutustilanteeseen. Seppäsen esimerkin mukaan toista kulttuuria 
käsittelevä kuvareportaasi voi auttaa katsojaa ymmärtämään oman ko-
kemuspiirinsä ulkopuolista elämää tai luoda yksisuuntaisen tirkistelyka-
navan eksoottiseen kulttuuriin. (Seppänen 2005, 82–83)

Seppänen ymmärtää representaatiot toiminnallisina. Ne eivät syn-
ny tyhjästä, vaan ne tuotetaan ja kulutetaan käytössä. Representaation 
vastaanotto on aktiivinen tulkintaprosessi. Meillä on ennestään muis-
tissamme aiemmin opitut mentaalisen tason representaatiot, joiden 
avulla vertaamme ja peilaamme uutta tietoa vanhan tiedon valossa. 
Kommunikoinnin edellytys on, että jaamme saman kulttuuripiirin ih-
misten kanssa mentaalisia representaatioita, jotka muodostuvat sitten 
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merkkijärjestelmiksi. Representaatio ymmärretään siis prosessina, jossa 
visuaalinen esitys kohtaa mentaaliset mielikuvamme. Käsitteenä rep-
resentaatio voidaan siis ymmärtää kuvan rajoja laajemmalle kohti sen 
laajempia merkityksiä ja kontekstia, joka taas on osa kulttuuria ja vuo-
rovaikutusta. (Seppänen 2005, 84–86)

2.2. Diskurssianalyysi ja valokuvan semioottiset ominaisuudet

Diskurssianalyysi on tutkimuksen kehys, jossa tarkastellaan tapoja, joil-
la valokuvia merkityksellistetään, mitä ja miten valokuvista puhutaan. 
Hanna Weseliuksen mukaan Michel Foucault määrittää diskurssin väi-
teryhmäksi, joka ohjaa ajattelua ja niiden malleja, jotka taas ohjaavat 
toimintaa. (Weselius 2014, 84) Gillian Rosen mukaan analyysilla tarkas-
tellaan kuvia yksittäisesti ja sitä, millä tavoin ne jäsentävät todellisuutta 
ja vakuuttavat esitetyt ja valikoidut väitteet totuudeksi. Aineistosta py-
ritään löytämään toistuvia teemoja ja tarkastelemaan niiden vaikutusta 
toisiinsa. (Rose 2007, 140)

Rose jakaa diskurssianalyysin kahteen tapaan ja näkökulmaan. 
Ensimmäisessä pyritään tarkastelemaan itse diskursseja ja niiden tapaa 
jäsentyä, kun taas toisessa mallissa huomio kiinnittyy diskurssien takana 
oleviin sosiaalisiin instituutioihin ja vallan jakautumiseen. Analyysime-
netelmät eivät kuitenkaan täysin sulje pois toinen toistaan, vaan niitä 
käytetään tarpeen mukaan. (Rose 2007, 146) Oma huomioni on itse 
diskursseissa, mutta väistämättä tulen pohtineeksi jo koulutusohjelmani 
taustalta, millä keinoin ja syin taitollisiin ratkaisuihin on päädytty.

Semiotiikka on lyhyesti ilmaistuna merkkien ja merkkijärjestel-
mien tulkintaa. Merkillä tarkoitetaan fyysisesti olemassa olevaa asiaa, 
joka viittaa johonkin itsensä ulkopuoliseen asiaan. Merkkijärjestelmillä 
taas tarkoitetaan merkkien suhdetta toisiinsa ja niiden välille määritel-
tyjä eroja ja luokkia. (Fiske 1993, 62, 68 ja Salo 2000, 12) Uutiskuvat 
mielletään semiotiikassa merkeiksi, koska ne viitaavat uutisoitavaan 
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tapahtumaan ja merkkijärjestelmän avulla osaamme esimerkiksi erot-
taa mainoskuvan uutiskuvasta. En keskity tutkielmassani semioottiseen 
analyysiin, mutta nostan semiotiikan kentältä esiin uutiskuvaa avaavia 
semioottisia käsitteitä, jotka auttavat hahmottamaan kuvan tehtävää ja 
luonnetta paremmin.

Fisken mukaan valokuvan semiotiikkaan keskittynyt Roland Bart-
hes on luonut merkitystasoja avaavan käsiteparin denotaatio ja kon-
notaatio. Denotaation merkitykset rakentuvat ilmimerkityksistä, jotka 
ovat kuvan selvin ja yleisin tulkinta. Konnotaation tasolla taas katsoja 
tulkitsee kuvaa oman kulttuurinsa ja kokemustensa kautta. (Fiske 1993, 
112–113) Denotaation tasolla voimme esimerkiksi hahmottaa uutis-
kuvasta maahan lasketut kynttilät ja kukat, mutta vasta konnotaation 
tasolla ymmärrämme niiden kulttuurillisen yhteyden suruun ja mene-
tykseen. Monesti konnotatiiviset tulkinnat ymmärretään arkiajattelussa 
denotatiivisiksi, jolloin analyysin avulla pyritään tekemään eroa näiden 
välille. (Fiske 1993, 115)

Barthes nostaa valokuvan semioottiseen analyysiin myytti-käsitteen. 
Myytillä tarkoitetaan kulttuurillista kertomusta, joka pyrkii ymmärtä-
mään ja käsitteellistämään todellisuuden osia. (Fiske 1993, 116) Myytti 
pyrkii naturalisoimaan asioita ja kieltämään niiden historiallisen ja yh-
teiskunnallisen luonteen. (Fiske 1993, 116) Lévi-Strauss ymmärtää myy-
tin kertomuksena, joka yleisesti tunnistetaan myytiksi. Barthes taas näkee 
myytin kätkettynä ja valtaan kytkettynä, jolloin vallanpitäjät ylläpitävät 
omaa etuaan ajavia merkityksiä, jotka myytti naturalisoi. (Fiske 1993, 175)

Puhuessaan valokuvan myyteistä Merja Salo nostaa esiin uutisku-
vien toistuvat jatkumot arkkityypeistä ja teemoista. Esimerkiksi lipun-
nostokuvat voiton symbolina toistuvat monissa tunnetuimissa uutisku-
vissa. Lähtökohdat myyttikuville löytyvät jo maalaustaiteesta, jolloin 
uutiset ovat jatkumoa perusmyyttien välittämisessä. (Salo 2000, 49) 

Valokuvauksen dokumentaarinen luonne luo myytin itse viestin-
tävälineestä: valokuvan tallentama näkymä on totuus. Tämä myytti 
luo valokuvan käytölle moraalisen vastuun, mikä näkyy nykyään muun 
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muassa uutiskuvan varjelemisessa manipuloinnilta. Petr Tausk puhuu 
moraalisen vastuun yhteydessä myös olosuhteiden kuvaamisesta niiden 
tyypillisessä muodossa, jolloin poikkeamat ja erityisesti kasvojen ilmeet 
eivät nouse edustamaan kokonaiskuvaa tai ajamaan kuvaajan haluamia 
ilmaisuja. (Tausk 1983, 187–188) Tauskin mukaan on jopa kuvaajan 
velvollisuus yhteiskunnalle kuvata väkivaltaisia ja järkyttäviä tapahtu-
mia viestiä kaunistelematta, kuten esimerkiksi Margaret Bourke-White 
teki tallentaessaan keskitysleirien raakuuden toisen maailmansodan lo-
pulla. (Tausk 1983, 190)

Uutiskuvaan liitetäänn myös myytti ”ratkaisevasta hetkestä”, jol-
loin kuvaaja saa talletettua sanomallisesti tärkeimmän kuvaansa. Myytti 
luo mielikuvan kuvaajan mahdollisuudesta napata otos tapahtumasta 
milloin tahansa ja mistä tahansa. Myytti vahvistaa kuvan totuudelli-
suuden myyttiä, koska se rajaa näkymättömiin kuvaamisen inhimillistä 
puolta esimerkiksi kuvaajan rajoitettua liikkumista onnettomuuspaikal-
la. (Heikkilä 2006, 70)

Valokuvan autenttisuuden ymmärtämistä avaavat semioottiset kä-
sitteet indeksi ja metonymia. Indeksillä tarkoitetaan, että kuva on selkeä 
kausaalinen jälki olemassaolevasta kuvauskohteesta. Valokuvan tapauk-
sessa kuvaa ei synny ennen kuin kuvaustilanteessa fyysiset valonsäteet 
tallentuvat joko filmille tai digitaalisesti kameran muistiin. (Seppänen 
2005, 125–126) Uutisvalokuvalla on siis indeksinen suhde uutisoita-
vaan tapaukseen, josta kuvaan mielletty todistusvoima kumpuaa. Ilman 
tapahtumaa, jota uutinen representoi, ei olisi kuvaakaan. Indeksisyys 
on valokuvan ominaisuus, joka kytkee kuvan tuntemaamme todellisuu-
teen. (Aaltonen 2006, 27–28)

Metonymialla tarkoitetaan ominaisuutta, jossa osanen edustaa tai 
vastaa suurempaa kokonaisuutta. (Fiske 1993, 127) Uutisvalokuvat siis 
edustavat sellaisenaan koko uutisoitavaa tapahtumaa. Barthesin myytin 
määritelmän tapaan metonymia on kätketty ja julkaistun kuvan harkin-
nanvaraisuus ja valinta jää piiloon, jolloin kuvat muuttuvat luonnollisik-
si ja indeksisyydestä tulee totuusarvo. (Fiske 1993, 129) 
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Seppänen viittaa semiootikko Ferdinand de Saussuren luomiin 
käsitteisiin syntagma ja paradigma. Syntagmalla tarkoitetaan merkkien 
yhdistymistä ja paradigmalla näiden valintaa erilaisista merkkijoukois-
ta. Valokuvassa paradigmaattisia valintoja ovat muun muassa kame-
ra-asetukset, kuvauskohteen ja -paikan päättäminen ja valmiin kuvan 
jälkikäsittely. (Seppänen 2005, 127–128) Uutiskuvan ollessa taitossa pa-
radigmaattisia valintoja taas ovat kuvan rajaus, koko ja sijainti sivulla 
muuhun aineistoon nähden.

2.3. Kuvien narraatio ja spektaakkeli

Kertomus on kulttuurin opin perusta. Opimme oman kulttuuripiirimme 
arvot ja käytännöt tarinoiden kautta ja kulttuurilliset myytit ovat narra-
tiivisesti vahvoja. (Goodnow 2005, 351) Kertomus on viesti ja kommu-
nikaatiotapahtuma, joka ilmaisee tapahtumien jatkumoa. Tapahtumia 
yhdistää lineaarisuus eli ajallisuus tai sitten kausaalisuus eli syy-seuraus-
suhteet. Tapahtuma tarkoittaa asian tai asiantilan muuttumista toiseksi. 
(Rimmon-Kenan 1991, 8, 25–26) Narraatio on tarinan ydin, joka merki-
tyksellistää tapahtumia, jotka asettuvat kielen resursseiksi. Kertomuksessa 
tällöin ilmenevät toimijat ja jännitteet. (Jokinen yms. 2008, 68)

Uutisen muotokieli on narratiivinen, jolloin uutisoitava todelli-
suus, joka itsessään ei ole narratiivinen, rakennetaan kerronnan ehdoin. 
Käytännössä tällä tarkoitetaan pelkistämistä, kielellistämistä, drama-
tisointia ja informatiivisia ja verbaalisia valintoja. Narraatio järjestää 
kokemuksen ja tapahtumien kulun lukijalle ymmärrettävään muotoon. 
(Hemánus 1990, 78–83) Narraation rationaalisuutta ja uskottavuutta 
arvioidaan kahdesta aspektista. Sen todennäköisyyttä eli onko kertomus 
looginen sellaisenaan, ja uskollisuutta, eli vastaako kertomus todelli-
suutta, jonka me tunnemme. (Goodnow 2005, 352) Dokumentaarisen 
narraation erottaa fiktiivisestä se, että sen aineisto pohjautuu todellisuu-
den aineksiin. (Salo 2000, 133)



23

Narratiivinen tutkimus on suurimmaksi osaksi keskittynyt kielenkäyt-
töön. Kuvien narraatiota analysoidessa niiden rakenne pitää purkaa ym-
märtääksemme sen erot puhuttuun ja kirjoitettuun kieleen. Kuvaa ei voi 
täysin purkaa sanalliseen muotoon. Se ensinnäkin havaitaan simultaanisesti 
eli kokonaisvaltaisesti, kun taas kieli on lineaarista sisältäen selkeän alun ja 
lopun. Kuvassa asiat eivät siis ole kielen tapaan ajallisessa järjestyksessä. 
(Vanhanen 2002, 11) Jo yksi uutiskuva voidaan ymmärtää narratiiviseksi, 
kun hahmotamme kuvan tilanteen ainakin konnotatiivisessa mielessä. Ajal-
lisuus saavutetaan kuitenkin kuvasarjalla. (Vanhanen 2002, 34)

Salo on määritellyt valokuvan narraation rakenteen soveltaen kie-
lellisen kertomuksen rakenteen käsitteitä. Kertoja on kuvaaja, jonka 
ihanne on dokumentaarisen tradition mukaan tapahtumiin puuttuma-
ton. Tapahtumat ovat kuvan toimintaa muodostaen sarjana dramaat-
tisen kuvakerronnan. Henkilöt ovat toiminnan tekijöitä ja kohteita ja 
yksi keskeisimmistä nykykuvauksen aiheista. Henkilöhahmot voidaan 
esittää joko yksilöinä tai arkkityyppeinä kuten sankareina ja roistoina. 
Kuva-aineisto jäsennetään sitten tarinaksi, jota yleensä hallitsee yksi 
kertomuksen ulottuvuus. Visuaalinen yhteys saavutetaan koheesiolla, 
jolloin kuvissa voi toistua jokin elementti tai olla joko niiden kontrastia 
tai harmoniaa. Muodolliset ja sisäiset tekijät voivat olla keinoiltaan eri-
laiset. (Salo 2000, 133–135, 142–146) 

Guy Debord määrittelee spektaakkelin kuvien representaatioiden 
välittämiksi ihmisten välisiksi suhteiksi, jotka määrittelevät käsitystäm-
me maailmasta ja ohjaavat toimintaamme. Välitön kokemus etääntyy 
konkreettiseksi esineeksi, jonka tekotavat ja agendat jäävät kokijalta 
pimentoon. Tavarasta tulee todempaa kuin itse todellisuus. (Debord 
2005, 8–9) Tavarantuotanto ja kaupalliset intressit liittyvät kapitalisti-
seen, hallitsevaan maailmankuvaan, jossa kieli ja kommunikaatio ovat 
ottaneet tavaran muodon, jota kulutetaan passiivisena vastaanottajana. 
(Debord 2005, 17)

Koen spektaakkelin kietoutuvan nykyjournalismissa uutiskuvan 
representaation ja narraation kehään, jossa aukoton kertomus vakuute-
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taan näyttävillä autenttisilla kuvilla. Medioitunut maailma on kokemus-
ten suhteen väkisinkin spektaakkelimaista, kun kokemukset suodattuvat 
mediakanavan esitysten kautta. Spektaakkeli on kuitenkin enemmän 
keskustelua vaientavaa tunteita herättävien kuvien kierrätystä ja konno-
tatiivisen tekstin läpileikkaavaa, jossa totuus ritualisoituu.





ANALYYSI

3.
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3.1. Uutiskuvan tehtävät ja kontekstin merkitys

Yleisin käsitys uutiskuvasta on uutisen yhteyteen liitetty valokuva. Ku-
van funktio on lisätä uutisen todistusvoimaa, mutta myös välittää luki-
jalle kokemuksellinen tunne uutistapahtumasta ja lisätä draamaa. Voi-
makkaimmat ja toistetuimmat valokuvat painuvat mieliimme ja näin 
myös muovaavat käsityksiämme historiasta. (Huovila yms. 1998, 24) 
Uutiskuvan tehtävä on havainnollistaa ja dokumentoida siihen liittyvää 
uutistapahtumaa. Heikkilän mukaan Estonian uppoamisen uutisointia 
tutkineen Gert Nordström määrittää uutiskuvan toimituksen välittä-
mäksi uutiskontekstiin sidotuksi kuvaksi, jonka tehtävä on välittää infor-
maatiota itse uutisesta. (Heikkilä 2006, 63)

Salo tarkastelee semioottisesti kuvajournalismia merkityksiä tuot-
tavaksi järjestelmäksi. Lainaten semiootikko Charles Sanders Peircen 
teoriaa Salo on jakanut journalistiset kuvat kolmeen ryhmään: firstness, 
secondness ja thirdness. Jako perustuu vastaanottajan kuvan todellisuu-
den kokemistapaan. Firstness on ensireaktioon perustuva, suora, välitön 
ja huomioarvoltaan korkea ja journalismissa yleisin uutisen esitystapa. 
Firstnessin uutiskuva on sensaatiomainen ja emotionaalisesti kosketta-
va. Se menee suoraan uutistapahtuman ytimeen ja sen voima kumpuaa 
autenttisuudesta ja silminnäkijyyden illuusiosta. (Salo 2000, 12–14) 

Secondness on firstnessiin verrattuna etääntyneempi kokemus, joka 
lähinnä keskittyy ensireaktion herättämiin tuntemuksiin välittäen koke-
muksia lukijalle. Silminnäkijäkertomukset tuovat perinteisen raportoivan 
uutiskerronnan rinnalle poeettisia tarinoita. Secondnessin uutiskuvat ovat 
firstnessiin verrattuna esteettisempiä ja harkitumpia kuvan ja sanan koko-
naisuuksia. (Salo 2000, 14–15) Viimeisin ja etäisin kokemistapa thirdness 
on analyyttista ja tietoa järjestävää tutkivaa journalismia, joka pyrkii et-
simään ratkaisuja ja katsomaan tulevaisuuteen. Visuaalisesti se yleensä 
rakentuu kuvitus- tai symbolikuvista. (Salo 2000, 15)

Journalistisen valokuvan tärkein funktio on totuudellisuus ja aitous. 
Arkiajattelussa uutiskuva siis vakuuttaa, että tekstissä esitetyt väitteet ovat 
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totta. (Heikkilä 2006, 54) Uutinen jo genrenä kertoo lukijalle sisäistetyn 
tavan hahmottaa kuvat autenttisina esityksinä. (Heikkilä 2006, 69) Uu-
tinen on markkinatuote, jolloin sen yhteydessä julkaistavien kuvien on 
tarkoitus olla viihdyttäviä, houkuttelevia ja esteettisiä. Nykyään hyväksi 
uutiskuvaksi mielletään otokset, joissa kuvan informatiiviset ja viihteelliset 
arvot pelaavat yhteen ja jotka erottuvat kuvavirrasta edukseen. Henkilöi-
tyminen on yleistä uutiskuvissa, sillä abstraktit aiheet konkretisoidaan ja 
yksinkertaistetaan helposti henkilön kautta. Inhimillistäminen tuo uuti-
seen draamaa, mutta myös etäännyttää tapahtumia institutionaalisista ja 
yhteiskunnallisista merkityksistä. (Hall 1984, 170, 177)

Valokuva olemus perustuu sekä välineen teknisiin ominaisuuksiin 
että kuvan käyttöympäristöön. Kuvakategoriat luovat erilaisia puhe-
tapoja eli diskursseja, jotka määrittävät esimerkiksi käsityksen hyvästä 
kuvasta. Journalistisesti hyvä kuva voi olla teknisesti huono, kunhan se 
herättää lukijassa mielikuvia. (Hietaharju 2006, 21, 23) Dokumentaa-
rinen kenttä ei ole yhtenäinen, sillä siinä esiintyy vallan ja arvojen ja-
kautumista. Se ohjaa sitä, millaiset kuvat saavat uutisarvoa ja palstatilaa 
lehden sivuilla. Tyylivalinnat kuvassa voivat vahvistaa kuvan genreä eli 
tässä tapauksessa nostaa kuvan dokumentaarista arvoa ja sitä kautta sen 
luotettavuutta. (Pienimäki 2013, 94–95)

Kaupallisuuden ja viihteellisyyden paine on myös ajanut siihen, että 
todistusfunktio ei enää pelkästään riitä, vaan pitäisi saada myös massasta 
erottuvia kuvia. (Heikkilä 2006, 55, 63–65) Uutiskuvan sisäisiksi laatukri-
teereiksi nousevat siis sen kertova ominaisuus ja huomiota herättävyys. 
(Weselius 2014, 46) Uutiskuvien tuotanto on alisteinen vallitsevalle me-
diakonsernille mutta myös yhteiskunnallisille arvoille. (Hall 1984, 138)

Uutiskuvien lopullinen muoto kulkee monen eri toimijan päätöksen 
kautta. Toimituksessa valikoidaan otokset siitä, mitä on tarjolla tai keksi-
tään muita tapoja ilmaista puuttuva visuaalisuus esimerkiksi arkistokuvilla 
ja grafiikoilla. Lopulliset kuvat rajataan, ryhmitetään ja asetetaan suh-
teessa sivun muihin elementteihin, jolloin teksti ja grafiikka tulevat osak-
si uutiskuvan kontekstia. (Huovila yms. 1998, 25) Weseliuksen mukaan 
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Howard Becker määrittää kontekstin ”kehykseksi, joka antaa taustain-
formaation kuvalle”. Se ei tarkoita pelkästään yksittäistä julkaisua, vaan 
laajemmin kuvajournalistista ideologiaa ja käsitystä hyvästä uutiskuvasta. 
(Weselius 2014, 73) Kriittisen valokuvatutkimuksen yhteydessä valokuvan 
merkitys kietoutuu valtaan ja sen tulkinta riippuu sen käyttöyhteydestä ja 
-tavoista. (Heikkilä 2006, 69) Journalistinen kuva asettuu paikalleen, kun 
toimituksessa sille annetaan kuvateksti. (Brusila 1997, 27)

Uutiskuvan merkitys rakentuu suhteessa tekstiin. Stuart Hall pitää 
uutiskuvaa sekavartalona, jossa kuva ja teksti yhdessä muodostavat uu-
tiskuvan taiton avulla. (Hall 1984, 138) Barthes määrittelee uutiskuvan 
sanomaksi, jossa toimitus on lähteenä ja lehti julkaisukanava ja lukija vas-
taanottajana. Teksti kuuluu olennaisesti tähän viestintäkokonaisuuteen. 
(Barthes 1984, 120–121) Teksti rajaa kuvan tulkintoja, mutta toisaalta voi 
luoda kuvaan uusia merkityksiä. Tekstilajeista uutiskuvaa eniten konnotoi 
eli selittää kuvateksti, jolle Barthes määrittää kaksi luonnetta. Ankkuroiva 
teksti rajaa halutun viestin kuvan lukuisista mahdollisista tulkinnoista. 
Loisteksti taas ujuttaa kuvaan konnotatiivisella tasolla lisämerkityksiä. 
Tulkinta on kulttuuriin ja historiaan sidottu, sillä se vaatii lukijalta genren, 
kulttuurin ja kuvanluvun ymmärrystä. (Barthes 1984, 130–133) 

Teksti ja kuva täydentävät toisiaan ja luovat lukijalle yhdessä jotain 
muuta kuin osiensa summan. (Barthes 1984, 121) Barthes mainitsee, että 
kuva on ollut syntymästään asti aina olennainen osa tekstiä jo ensimmäis-
ten kirjojen yhteydessä. Kuvan ja kirjoituksen kulttuuria ei ole journalisti-
sessa mielessä mielekästä irrottaa toisistaan. (Barthes 1986, 77)

Nykyisin uutisvalokuva esityksenä ymmärretään multimodaalisek-
si kokonaisuudeksi eli sekä kuvan että sanan yhdistelmäksi. (Pienimäki 
2013, 72) Multimodaalisuus on korvannut perinteisen median, jossa eri 
esitystyypit ovat toisistaan irrallaan. Mediat ovat limittyneet ja sen sijaan, 
että asettuvat vastakkain, ne ovat siirtyneet tukemaan ja viittaamaan toi-
siinsa käyttäen eri kanavia ja ilmaisukeinoja. (Vanhanen 2002, 72) 

Dokumentaarinen esitys eroaa fiktiivisestä siten, että se jäljittelee 
sosiaalishistoriallisella tavalla tuntemaamme todellista maailmaa. (Aal-
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tonen 2006, 32) Journalistisen kuvan totuus rakennetaan diskursiivises-
ti. Jos lehden konsepti ja tyyli mielletään uskottavaksi, mielletään myös 
siinä julkaistut uutiskuvatkin luotettaviksi. (Weselius 2014, 16) 

Valokuvan totuusarvo ritualisoidaan mediassa, joka rakentuu kansa-
laisten luottamuksesta mediainstituutioon. Argumentit totuudesta perus-
tuvat naturalistiseen näkemykseen eli näköaistiin perustuvaan havaintoon 
ympäristöstä. Täysi objektiivisuus ymmärretään mahdottomuudeksi, 
mutta se silti muodostetaan rituaalisesti. Dokumentaarisen kuvagenren 
määritelmä on epämääräinen, mutta siihen kuuluu kuvauskohteen koske-
mattomuus ja valmiin kuvan manipuloimattomuus, jolloin näistä syntyy 
kuvan autenttisuus. (Weselius 2014, 60–62) Autenttisuus voidaan ymmär-
tää sekä teknisestä että diskursiivisesta näkökulmasta, jolloin visuaalisin 
keinoin todistetaan kuvan koskemattomuus. (Weselius 2014, 63)

Valokuvan totuudellisuuden tunnetta vakuuttaa kameralaitteen me-
kaanisuus, sillä jo kielen tasolla puhutaan ”valokuvan ottamisesta”. (Heik-
kilä 2006, 65) Valokuvan totuudellisuus tai sen mieltäminen luonnolliseksi 
ja maailmaa heijastavaksi on kuitenkin historiallista. Digitaalinen kuvan-
käsittely on herättänyt uuden huolen uutiskuvien luotettavuudesta, mutta 
puhe harvoin kohdistuu siihen, mitä kuvan luonnollisuudella ja luotetta-
vuudella lopulta tarkoitetaan. (Heikkilä 2006, 68)

Raja journalistisen kuvan muokkaamiseen on vaikea vetää, eikä 
siitä ole yleispäteviä sääntöjä. Vaikka kuvia ei manipuloitaisi lisäämällä 
tai poistamalla olennaisia osia, niin silti sävyjen ja valöörin muokkaus 
voi muuttaa kuvatulkintaa ja hämärtää lajityyppien rajoja. (Salo 2000, 
192–193) Uutiskuvia on muokattu kautta aikain ja näin ne ovat vai-
kuttaneet myös historian tulkintaan, mitä on pidetty eettisesti arvelut-
tavana. (Salo 2000, 196) Kuitenkin digikauden myötä autenttisuuden 
ja todistusvoiman vaalinnan seurauksena kuvien lähde- ja taustatiedot 
nousevat yhä useammin esiin tuoden näin lukijoille paremmin esiin nii-
den rakenteellisen luonteen. (Salo 2000, 205)
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3.2. Taitto ja kuvakerronta

Taitto on aineiston järjestämistä sivuille noudattaen lehden omaa tyy-
liä, joka noudattaa vakiintuneita konventioita tullakseen liitetyksi mui-
hin samantyyppisiin julkaisuihin. Taittaja asettaa materiaalin sivuille 
valitulla tiheydellä, johon vaikuttaa elementtien määrä ja tyhjän tilan 
käyttö. (Brusila 1997, 138–139) Taiton avulla pyritään luomaan leh-
tipohjaan selkeyttä niin, että haluttu viesti välittyy lukijalle. Materiaali 
asettuu taitossa hierarkiaan ja kuvakerronta saa lopullisen muotonsa. 
Taitolla pyritään ohjaamaan lukutapaa ja luomaan lukijalle silminnäki-
jän illuusio. (Vanhanen 2002, 78)

Uutisen ymmärtäminen rakentuu sosiaalisessa konstruktiossa, 
mikä koskee uutisen sisällön lisäksi myös sen ulkoasua. (Pulkkinen 2008, 
12) Ulkoasun tehtävänä on välittää uutisen sisältö selkeässä ja ymmär-
rettävässä muodossa. Toisaalta sen pitää ilmentää myös julkaisijan tyy-
liä. Ulkoasulla on myös esteettinen puoli, jolla herätetään lukijan ensi-
kiinnostus. (Pulkkinen 2008, 28) Aivan kuten uutisen kielellisellä tyylillä, 
on sen visuaalisella tyylilläkin oma historiallinen funktionsa. Tyyli aut-
taa lukijaa erottamaan juttutyypit toisistaan ja ymmärtämään niiden 
tarkoituksen. Ryhmittely ja hierarkian luominen lehden sisällä ovat ul-
koasun tärkeimpiä tehtäviä. (Pulkkinen 2008, 12)

Kuvajournalismi on laajasti määriteltynä journalistiseen konteks-
tiin sidottua visuaalista materiaalia. Klassinen kuvajournalismi taas 
ymmärretään realistiseksi reportaasimuotoon tehdyksi kuvasarjaksi. 
(Brusila 1997, 19) Suomen kuvajournalismin nousu ja uudistuminen 
1960- ja 1970-luvulla vaikutti myös taittoon: kuvat suurenivat, pää- ja 
aloituskuvien käyttö yleistyi, ja tyhjää tilaa alettiin hyödyntää esteetti-
sesti. (Brusila 1997, 22) 

Kuvareportaaseissa ja -esseissä teksti on mukana, mutta alisteisena 
kuville. Kuvakertomuksen rakenteet syntyvät kontrasteista ja jatkumois-
ta toisiinsa nähden, jolloin niissä vuorottelevat erilaisuuden ja samanlai-
suuden elementit. Kuvien vuorottelulla saadaan näkyviin sekä aika että 
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kausaalisuus. (Vanhanen 2002, 43) Visuaalinen dynamiikka luo liikkeen 
illuusion. Kuvapinnan vaihtelevuus ja kontrastit joko korostavat tai latista-
vat niiden osia. Yksittäisen kuvan liikeilluusio syntyy sen suhteesta muihin 
kuviin. (Happonen 2001, 101–105) Yksittäinen kuva sisältää kertomuk-
sen, kun lukija täydentää mielessään kuva-rajojen ulkopuolisen alueen, 
mutta kun puhutaan kuvanarratiosta, se koskee useamman kuvan sarjaa. 
(Vanhanen 2002, 34) Nykyisessä kuvakerronnassa narratiivinen rakenne 
on vähemmän ilmeinen ja yksittäisten kuvien käyttö on harkitumpaa ja 
vaatii enemmän perustelua olemassaololleen. (Salo 2000, 112)

Media tekee kriisistä kertomuksen, johon toimitus valitsee näkökul-
man ja toimijat riippuen sitä ohjaavista intresseistä. Hannele Huhtalan 
ja Salli Hakalan mukaan Nordström on luonut onnettomuusuutisten 
esitystapoja määrittelevän käsitteen faktio, jossa faktat esitetään fiktion 
keinoin. Uutiskerronnassa toimitus esittää yksittäiset asiat peräkkäisinä 
tapahtumina. Nordström on jakanut eri kerrontatavat eeppiseen, dra-
maattiseen, lyyriseen ja didaktiseen. (Huhtala & Hakala 2009, 36)

Eeppinen kerrontatapa on uutisointia tyypillisimmillään. Sii-
nä pyritään vastaamaan kysymykseen, mitä on tapahtunut ja kertoja 
pyrkii kuvaamaan tapahtumia ulkopuolelta ja objektiivisesti. Uhrien 
haastatteluista saadaan luotua eeppinen tarina, joka antaa luotettavan 
vaikutelman taustalle häivytetyn kerronnan ja toimituksellisen raken-
teen vuoksi. (Huhtala & Hakala 2009, 36) Dramaattinen kerrontatapa 
näyttäytyy usein uutisoinnin alkuvaiheessa. Siinä pyritään vastaamaan 
laajasti kysymyksiin missä, miksi, kuka ja mitä. Toimittaja on läsnä su-
remassa ja vetoamassa lukijoiden myötätuntoon. Tuoreiden silminnäki-
jäkuvien ja -sitaattien käyttö on runsasta. Kerronta on toiminnallista ja 
elokuvamaista, jolloin pyritään antamaan vaikutelma, että tapahtuma 
on tässä ja nyt. (Huhtala & Hakala 2009, 37)

Lyyrinen kerrontatapa on surun käsittelyä ja tunteiden raportoin-
tia. Toiminta on hiljentynyt ja kuvataan ihmisten surua. Surusymbolit 
kuten kynttilät ja kukat täyttävät kuvaston. Ihmisten kasvokuvilla toimi-
tus pyrkii kuvaamaan ja välittämään lukijoille tapahtumien herättämiä 
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tunteita. (Huhtala & Hakala 2009, 38–39) Didaktinen kerrontatapa 
pyrkii havainnollistamaan, ymmärtämään ja opettamaan yleensä graa-
fisten piirrosten avulla. (Salo 2000, 68) Esitystavat kulkevat usein jär-
jestyksessä dramaattisesta didaktiseen, mutta ne voivat kulkea myös li-
mittäin ainakin uutispakettimaisissa koosteissa. Myös toimituskohtaiset 
tavat ja julkaisun tyyli vaikuttavat uutiskerrontaan. Usein kaupallisissa 
medioissa pääpaino on kallistunut dramaattiseen tapaan. (Huhtala & 
Hakala 2009, 39–40)

Aineistoni lähentelee siinä mielessä kuvareportaasimaista kerron-
taa, että sivumäärän runsaus mahdollistaa uutiskuvien pinta-alallisen 
suuruuden, jonka huomioarvo tekstiin nähden on normaalista uutisvir-
rasta poiketen paljon suurempaa. Kuvat siis kuljettavat ja sitovat uu-
tistarinan lukijalle jo silmäilyn tasolla. Kuvareportaaseista ja -esseistä 
poiketen uutiskuvilla ei ole samalla tavalla paljon koheesiota ja näkökul-
maa, vaan se pyrkii Nordströmin jaottelun tavoin avaamaan tilannetta 
eri näkökumista. (Vanhanen 2002, 59) Tällöin aineistossa yhdistyy es-
teettisiä ja autenttisia valokuvia sekä havainnollistavia grafiikoita.

3.3. Aineiston esittely

Aineistoni koostuu Helsingin Sanomien vuoden 2011 heinäkuun 23. ja 
24. päivän (lauantai ja sunnuntai) sanomalehtien uutisartikkelit ja -jutut 
Norjan joukkosurmasta. Kerätty aineisto on vielä ajalta, kun Helsin-
gin Sanomat oli broadsheet-formaatti. Se käsittää ensimmäiset paine-
tut uutiset aiheesta. Norjan tapaukseen palataan lehdessä myöhemmin 
sen jälkeenkin, kun varsinainen uutiskertomus on lopulta hiipunut pois. 
Uusi aiheeseen liittyvä tieto, esimerkiksi Breivikin oikeudenkäynnistä, 
raportoidaan normaalisti muun uutisvirran seassa.

Käsitän analysoitavaan materiaaliin kaikki aihetta koskevat kuvi-
tetut jutut sivupohjineen, jolloin aineiston kokonaismäärä on yhteensä 
yksitoista sivua, joista kolme on lauantain numerossa ja kahdeksan sun-
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nuntain numerossa. Lauantai-numeron ensimmäinen sivu ei kokonai-
suudessaan käsittele pelkästään Norjan tapahtumia, vaan ylä- ja vasen 
marginaali nostaa esiin myös lehden muita uutisia kuvineen. En käsitte-
le niitä sen erityisemmin sivuanalyysissa, vaikka otankin pinta-alallisen 
seikan huomioon arvioidessani sommitelmaa ja sivupohjaa.

Juttutyyppejä on yhteensä 22 kappaletta, joista perinteisiä uutisar-
tikkeleita on 11 kappaletta.  Kutsun Helsingin Sanomien A3-sivua tut-
kielmassani premiäärisivuksi erotuksena varsinaiseen etusivuun, joka 
on myyty mainoskäyttöön lähes poikkeuksetta. Premiäärisivulla laite-
taan lehden sisältöä arvohierarkiaan, nostamalla lehden sisältöä esille. 
Molemmissa lehdissä nostetaan Norjan surmatyöt lehden tärkeimmäksi 
uutiseksi. Mielipidetyyppisiä kirjoituksia on kolme: pääkirjoitus, kolum-
ni ja toimituksen kommentti. Perinteistä uutisartikkelin rakennetta rik-
kovat kuvan, tekstin ja grafiikan fuusioita on neljä, joista perinteinen 
leipäteksti puuttuu kokonaan. Listamaisia juttuja on kolme. Kainalo-
juttuja on yksi.

Kaikkiin juttuihin liittyy vähintään yksi kuva lukuun ottamatta 
sunnuntai-numeron juttukokonaisuuden viimeistä A8-sivua, jossa on 
neljä artikkelia ilman kuvaa. Pinta-alallisesti kuvia on suurempi mää-
rä kuin tekstiä, sillä aineistosivujen kokonaispinta-alasta kuvat peittivät 
noin 51 %. Aineistosta kuvapinta-alaa on eniten sunnuntai-numeron 
etusivulla noin 78 % ja vähiten heti seuraavalla toimitussivulla noin 
27 %. Kutsun Helsingin Sanomien A2-sivua toimitussivuksi, koska se 
koostuu lähinnä mielipideteksteistä, kuten pääkirjoituksesta ja vierasky-
nästä, ja toimituksellisista tiedoista. Nimitys tekee sekä tyylillisesti että 
sisällöllisesti selkeän eron varsinaisiin uutissivuihin, minkä otan huomi-
oon analyysissa. Muuten kuvapinta-ala jakaantuu sivuilla noin puoleen 
lukuun ottamatta molempien numeroiden viimeisiä sivuja, joissa kuva-
pinta-alat laskevat noin reiluun kolmannekseen.

Lasken aineistokuvaksi kaikki juttujen yhteyteen liitetyt valokuvat, 
graafiset piirrokset tai näiden yhdistelmät, johon ei kuitenkaan sisälly 
logoja ja tunnuksia. Tulkitsen kuvaryhmittymät erillisinä, jos ne on ero-
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Taulukko 1. Aineistokuvien määrä ja koko suhteessa sivupohjaan
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tettu toisistaan selkeästi muilla uutisartikkelin elementeillä. Ymmärrän 
esimerkiksi sunnuntai-numeron A2-sivun lehtikansista koostetun ryh-
mittymän yhtenä kuvana, kun taas A8-sivun haastattelukuvasommitel-
man erillisinä, koska siinä jokaisella kuvalla on oma erillinen kuvateks-
tinsä. Kuvia on yhteensä 39 kappaletta, joista lauantain numerossa on 
11 kappaletta ja sunnuntain 28 kappaletta. Lajittelen kuvat viiteen ko-
koluokkaan, josta suurin ryhmä on 1/8 sivun kuvat, joita on 15 kappa-
letta. Yhden palstan kuvia on yhteensä kymmenen kappaletta ja puolen 
sivun kuvia on seitsemän kappaletta. ¼ sivun kuvia on kuusi kappaletta. 
Koko sivun kuvia on vain yksi, joka on sunnuntai-numeron etusivu.

Vaikka nostankin tarkempaan analysointiin sivujen isoimpia ku-
via, en tarkastele kuvia pelkästään erillisinä esityksinä, vaan niiden 
suhdetta toisiinsa yksittäisellä sivupohjalla tai aiempiin samankaltaisiin 
kuviin. Puhun analyysissa sivun pääkuvasta, jos sen kokosuhde muihin 
kuviin nähden on huomattava. Pääkuviin kuuluvat kaikki puolen sivun 
kuvat. Analyysini siis jaottuu siten, että lähden tarkastelussa käymään 
läpi yksittäisiä sivuja ja lopussa arvioimaan lehtien välisiä eroja ja yh-
teneväisyyksiä. Lopuksi pyrin jäsentämään aineistoista kokonaisuuden.

Analyysini apuna käytän aiemmin teoria-osiossa esittelemäni 
diskurssianalyyttista tarkastelua semioottisine käsitteineen. Pyrin hah-
mottamaan kuvilla rakennettua tapahtuman representaatiota ja nar-
raatiota. Tarkastelen myös todellisuuden kokemistapojen toteutumista 
uutiskuvissa. Salo Peircea lainaten sisällyttää uutiset firstnessin piiriin, 
mutta valtavissa uutisspektaakkeleissa media pyrkii pelkän raportoimi-
sen sijasta tarkastelemaan eri näkökulmia ”uutispaketeissaan” ja seu-
raamaan tapahtuman kulkua useamman päivän ajan. Tarkastelen myös 
aineistokuviani kerrontatapajaottelun mukaan. Käsitteet auttavat ryh-
mittelemään aineistoa ja joihinkin kuviin ne tuntuvat istuvan paremmin 
kuin toisiin. En myöskään sulje pois mahdollisuutta, että yksittäinen 
kuva voidaan sijoittaa useamman kategorian alle.

Aineistoni kuvat ovat uutiskuvia ja määrittyvät sen diskurssissa, jo-
ten analyysini ei rajaa pois niihin sisältyviä verbaalisia osioita. Saatan 
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välillä tarkastella tekstissä esiin nousseita konnotatiivisia tulkintoja, ku-
ten kuvatekstejä ja otsikoiden sanavalintoja, joilla pyritään selittämään 
ja asettamaan kuvaa omaan uutiskontekstiinsa. Myös tekstin sijaintia 
ja suhdetta kuviin saatan tarkastella multimodaalisissa osioissa kuten 
kartoissa. Päähuomioni pysyy kuitenkin aina kuvissa ja niiden välisissä 
suhteissa.

Taulukko 2. Kuvien lajittelu kokoluokan mukaan
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3.4. Aineiston analyysi

3.4.1. Lauantai-lehti 23.7.2011

3.4.1.1. A3-premiäärisivu

Sivu on aineistoni ainut, joka sisältää lehden muita uutisia käsittelevää 
tekstiä ja kuvia. Nämä kuitenkin rajautuvat selkeästi vasempaan ja ylä-
marginaaliin ja sivun huomio on selkeästi Norjan tapahtumissa, mikä 
osoittaa sen lehden pääuutisaineeksi. Norjan tapaus sisältää kolme ku-
vaa, josta selkeästi suurin on sijoitettu artikkelin yläosaan. Pienemmät 
kuvat on sijoitettu pääkuvan ja otsikon alle riviin oikeaan laitaan.

Pääkuva on Norjan keskustasta pommin räjähdyspaikasta, jossa 
pelastustyöntekijät auttavat pommi-iskussa loukkaantunutta sivullista sa-
malla kun taustalla savuaa rakennuksia. Kuvassa on paljon liikettä, koska 
kuva on rajattu niin, että ihmisiä tulee ja poistuu kuvarajojen ulkopuolel-
ta. Firstness-vaikutelma on voimakas, koska se on suoraan tapahtuma-
paikalta tilanteesta, jossa uhreja autetaan, mikä luo kuvaan välittömän ja 
toden draamantunteen. Firstness toteutuu parhaiten kuvissa, jotka ovat 
suoraan itse tapauksesta kiinnittäen lukijan suoran emotionaalisen huo-
mion. (Salo 2000, 14) Dramaattisuutta hiljentää se, että uhri on osittain 
peitossa varsinkin kasvoista, eikä hänen tilansa vakavuutta voi kuvan pe-
rusteella täysin arvioida. Toisaalta lukija täyttää puuttuvan informaation 
dramaattisilla mielikuvilla, koska toiminnallinen kuva latautuu dramaat-
tisemmaksi konnotatiivisen otsikoinnin seurauksena.

Sivun pääkuva on dramaattinen, jolloin se on toiminnallinen ja 
ajankohtainen ja vie katsojan suoraan tapahtumapaikalle. (Salo 2000, 
67–68) Dramaattisuus on läsnäolon tuntua ja itse tilanteeseen pääsyä 
sivulliseksi seuraajaksi. (Salo 2000, 88) Silmäntasolla oleva kuvakulma 
vahvistaa samaa illuusiota, jossa yksityiskohtaisin ja läheisin tapahtuma 
on uhrin auttaminen. (Kress & van Leeuwen 2006, 130) Kuva korostaa 
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toimintaa, eikä tuo esiin kasvoja tai ihmisiä toiminnasta erillisinä. (Kress 
& van Leeuwen 2006, 126)

Rajaus ja perspektiivin voimakas korostus lisää kuvaan dynaami-
suutta. Sekä etuala että tausta ovat täynnä draamaa, kun etualalla aute-
taan uhria, niin samalla pommiräjähdyksessä tuhoutuneet rakennukset 
savuavat ympärillä. Katukivetys, rakennusten linjat ikkunoineen ja ih-
mishahmojen kokojen vaihtelu luo kaksiulotteiseen kuvaan voimakkaan 
kolmiulotteisuuden illuusion. (Salo 2000, 53) Terävyyden vaihtelu ei ole 
myöskään erottanut selkeästi etualaa ja taustaa toisistaan, vaan siirtymä 
on liukuva. (Kress & van Leeuwen 2006, 72) Toiminta lävistää koko 
kuvan kaikkine kerroksineen.

Vaikka kuvan eri tasot ovat toimintaa täynnä, päähuomion van-
gitsee etualan autettava uhri. Sivullisten katseensuunnat ja punainen 
värikontrasti, joka korostuu muuten niin murretun harmaanruskeassa 
kuvassa, ohjaavat lukijan katseen suuntaa kohti pelastustyöntekijöiden 
toimintaa ja uhrin pelastamista. (vrt. Kress & van Leeuwen 2006, 46)

Norjan tapahtumien uutisoinnin pääpaino, joka on Oslon keskus-
tan räjähdys, ilmaistaan jo esittelysivulla. Pääkuvalla nostetaan pommi-
räjähdys pääuutisaiheeksi ja saaren ampumiskohtaus jää maininnaksi 
kuvan tasolla. Pääkuvan alla oleva ilmakuva saaresta on arkistokuva, 
joka ei pääkuvan tavoin luo lukijalle firstness-kokemusta. Saarikuva on 
myös poikkeuksellisesti rajattu voimakkaaksi vaakakuvaksi, joka tuntuu 
menevän enemmän taiton kuin kuvan ehdoilla. Saarikuva on rinnastettu 
karttagrafiikan kanssa, joka on itse asiassa kolmen kartan kollaasi, joka 
ilmaisee onnettomuuspaikat sekä pommiräjähdykselle että saariampu-
miselle. Artikkelissa käy ilmi, että lehden julkaisun yhteydessä, saaressa 
tapahtuneen ammuskelun tilanne on vielä epäselvä. Pommiräjähdyksen 
tilanne on selvempi ja siitä on mahdollista saada ajankohtaista kuvaa, kun 
räjähdyksenjälkeinen kaaos ja pelastustoimet ovat vielä käynnissä, mikä 
selittää uutisaiheen painotuksen.

Otsikkovalinta ei hillitse kuvan draamaa, vaan tuntuu pikemminkin 
vahvistavan sitä käyttämällä sellaisia sensaation kyllästämiä sanavalintoja 
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kuin ”terroripainajainen”. Faircloughin nostamassa esimerkissä dramaat-
tisissa uutiskuvissa pyritään hillitsemään kuvan rajuutta informatiivisella ja 
neutraalilla kielellä. (Fairclough 1997, 17) Sivulla lähinnä didaktiset saari- ja 
karttakuva tuntuvat ensin hillitsevän pääkuvan draamaa, mutta lopulta ne 
alleviivaavat informatiivisuudellaan sen totuusfunktiota. Pääkuva tuo au-
tenttista kuvaa tapahtumanäyttämöltä ja karttakuva sijoittaa esityksen tun-
temaamme maailmaan vahvistaen näin yläkuvan todeksi.

3.4.1.2. B1-uutissivu

Pääkuva on puolen sivun kokoinen. Siinä voidaan hahmottaa selvä ko-
heesio esittelysivun kuvan kanssa. Paikka on sama ja osin tilannekin, 
kun kuvasta hahmottuu sekä sivullisia, että pelastustyöntekijöitä. Eron 
tekee kuitenkin kuvakulma, jossa toimijat jäävät taustalle ja ympäristö 
ja pommin tekemä tuho nousevat sen sijaan esiin. Kuva edustaa esit-
telysivun pääkuvan tapaan todellisuuskokemukseltaan firstnessia ja on 
kerronnaltaan dramaattinen, mutta ei yhtä voimakkaasti kuin ensim-
mäinen kuva inhimillisen toiminnan painuessa taka-alle, eikä siinä ole 
niin voimakasta liikeilluusiota. Huomionarvoisempi kuva nostettiin siis 
premiäärisivulle. Kuvan informatiivisin anti on näyttää lukijalle laajem-
min Oslon keskustaa ja tuhon jälkiä esittelysivun kuvaa laajemmin.

Alemmassa kuvassa korostuu taas liike ja toiminta, kun viran-
omaiset kantavat haavoittunutta uhria. Kuvan dramaattisuus on voi-
makkaampi kuin ylemmän psykologisen huomioarvon takia, mikä tar-
koittaa, että kiinnitämme kuvassa automaattisesti enemmän huomiota 
ihmishahmoihin ja kasvoihin. (Kress & van Leeuwen 2006, 63) Raja-
uksella on keskitetty kuvaan draamaa, kun muu huomionarvoinen häly 
on suljettu pois. (Salo 2000, 53) Sivun kuvien yhteisvaikutus näyttää 
olevan sama kuin premiäärisivun kuvan yksinään, mutta ne laajentavat 
tapahtumanäyttämöä ja tulevat lähemmäksi uhreja ja auttajia syventy-
en premiäärisivua enemmän tapaukseen.
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3.4.1.3. B2-uutissivu

Sivulla ei ole varsinaista pääkuvaa, mutta sivun suurin kuva sisältää 
didaktisen kartan, joka on yhdistelmä valokuvaa, grafiikkaa ja tekstiä. 
Kartan valokuva on satelliittikuva Google Maps -kuvapalvelusta, joka 
mahdollistaa satelliittikuvien saannin ympäri maailmaa. Kuvan koko on 
sen verran suuri, ettei pikseleihin perustuva pohja mene tukkoon, vaan 
siitä hahmottuu hyvin selkeästi ilmakuva Oslon keskustasta. Valokuvan 
käytön syynä voi olla sen ikonisempi luonne verrattuna siihen, että koko 
kartta olisi toteutettu graafisin menetelmin. Valokuva muistuttaa enem-
män representoimaansa kohdetta kuin piirrosgrafiikka ja näin ollen sitä 
pidetään realistisempana. (Seppänen 2005, 130–132) Multimodaalinen 
tapahtumasarja saa näin autenttisuuden rakennetussa kuvassa.

Uutiskuvan luonne alkaa olla yhä enemmän multimodaalinen esi-
tys siinä määrin, että se ei enää tarkoita vain taitossa sommiteltua kuvaa 
ja kuvatekstiä, vaan uutisartikkelin elementit limittäytyvät infografii-
koissa. Multimodaalisuus on nykymedian luonne ja sen vaikutus näkyy 
eri media-alustoilla. (Seppänen 2005, 90)

Sivun toinen huomionarvoisin uutiskuva on arkistomateriaalia, 
jossa norjalaiset rauhanturvaajat harjoittelevat Afganistanissa. Kuva on 
liitetty uutisartikkeliin, jossa kytketään Norjan pommi-isku ääri-islamis-
teihin, joiden ensin epäillään olevan Norjan iskujen takana. Kuvasta 
löytyy koheesiota edellisen sivun viranomaiskuvan kanssa, sillä mo-
lemmissa korostuu liike ja viranomaisten yhteistyö ja toimintavalmius. 
Kuvan elementit, kuten sotilaspuvut ja aavikko ympäristönä, asettavat 
kuvan ja samalla koko tapahtuman osaksi suurempaa eeppistä rikostari-
naa, terrorismin vastaista sotaa. Sen juuret ovat lähtöisin WTC-iskujen 
uutisoinnista, jossa vastakkain asettuvat Lähi-idän islam-terroristit ja 
länsimaalainen demokratia. Altheide onkin huomioinut, että terrori-
tyyppisessä uutisoinnissa hallitus tai muu viranomainen pyrkii ottamaan 
määräysvallan kriisitilanteessa ja näin korostamaan omaa valmiuttaan 
toiseutettua uhkaa vastaan. (Altheide 2003, 21)
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Terroritarinaan kiinnittyy myös listamainen artikkeli, jossa luetel-
laan samantyyppisiä uutistapauksia pohjoismaissa. Eeppisen kerronnan 
jatkotarinamaisuus toteutuu tämän tyyppisissä marginaalijutuissa, kun 
tapahtumat kytketään samanlaisiin tapauksiin nostamalla otsikoinnissa 
esiin niiden yhdistävä tekijä, terrorismi. Myös jutun kuvat tukevat syn-
tyvää kytköstä toistamalla aiempaa kuvastoa näyttämällä vuoden 2010 
Tukholman keskustan räjähdyksen onnettomuuspaikkaa. Norjan pom-
mi-iskun vahvimmat kuvat ovat juuri onnettomuuspaikalta saadut kuvat. 

Sivun henkilökuvat ovat kuvista pienimpiä ja ne on kaikki rajattu 
kasvoihin. Ne kuitenkin esittävät hyvin erilaisia näkökulmia. Terroriku-
vastoon sulautuu epäonnistuneessa iskussa haavoittunut nimettömäksi 
jätetty tšetšeeni, joka ensisilmäyksellä näyttää uhrilta naarmuisine kas-
voineen. Erkki Tuomiojan kuva kiinnittää artikkelissa hänen lausunton-
sa Norjan tapauksesta henkilöön itseensä, mutta myös epäsuorasti koko 
Suomen hallintoon, jota Tuomioja ulkoministerinä nyt edustaa. Media 
ja yleisö odottavat poliittisen johdon ottavan kriisitilanteen hallintaan-
sa ja ilmaisevan myötätuntonsa uhreja ja heidän läheisiään kohtaan. 
(Huhtala & Hakala 2009, 174) Poliittinen johto ei korostu uutisoinnissa 
paljoa, koska tapaus ei ole kotimainen. Suomi kuitenkin jakaa kulttuu-
rilliset arvot Norjan kanssa, joten uhka ja myötätunto koskevat läheltä.

Viimeinen henkilökuva on liitettynä näkökulma-nimiseen juttu-
tyyppiin, jossa toimittaja esittää aiheeseen liittyvän mielipidemäisen 
kirjoituksen. Jo tekstityylin vaihtelulla pyritään erottamaan juttu muis-
ta objektiivisuuteen tähtäävistä uutisartikkeleista kuten myös erilaisella 
palstaleveydellä ja angfangilla. Myös kuvassa tehdään eroa uutisartikke-
leiden kuviin nähden voimakkaasti horisontaalia korostavalla rajauksel-
la. Se että kuvaustilanne on lavastettu, näkyy kuvassa henkilön suorana 
katsekontaktina lukijaan sekä taustan ja etualan voimakkaana terävyys-
kontrastilla. (Kress & van Leeuwen 2006, 72) Pelkkä raportointi ei ole 
enää sanomalehtiuutisten päämäärä varsinkaan kun se ei enää media-
na vastaa ensisijaista firstness-kokemusta television ja myöhemmin in-
ternetin yleistymisen vuoksi. (Salo 2000, 24). Sanomalehdessä uutisten 
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rinnalle rakennetaan taustoittavia kytköksiä yhä enemmän. Verrattuna 
iltapäivälehtiin päivälehdet onnistuvat säilyttämään laatuun tähtäävän 
mielleyhtymänsä, kun ne erottavat mielipide- ja uutisjutut selkeästi toi-
sistaan, jolloin henkilöity näkökulmakirjoitus jopa korostaa uutisartik-
keleiden objektiivisuuden mielikuvaa. 

3.4.2. Sunnuntai-lehti 24.7.2011

3.4.2.1. Etusivu

Kun lopulta saaren tapahtumien laajuus on selvinnyt, nousevat Norjan 
surmat poikkeukselliseksi uutiseksi. Helsingin Sanomat uutisoi näyttä-
västi etusivullaan kokosivun kuvalla Utøyan saaresta, vaikka tavallisesti 
tila on myyty ilmoituskäyttöön. Uutistapahtumana Helsingin Sanomat 
asettaa Norjan tapauksen WTC-iskujen kaltaisten suurten uutisten jat-
kumoon. (Huhtala & Hakala 2009, 58–59) Vaikka kuva on tilanne- ja 
ajankohtainen, päätellen kuvassa olevasta yksittäisestä pelastusveneestä, 
on sen luonne enemmän lyyrinen kuin dramaattinen. Se ei tarjoa selke-
ää tilannetta tai toimintaa, sillä kuva ei kerro selvästi, mitä on tekeillä. 
Se on uutiskuvana oudon pelkistetty, sillä kuvan rajaus hyödyntää tai-
vaan tyhjää tilaa, johon myös teksti on upotettu. Epätodellinen sini-
senharmaa värimaailma keskittyy ennemmin luomaan tunnelmaa kuin 
kertomaan meille uutta tilanteesta. Lyyrisyys on tunteen ja tunnelman 
luomista ja yleensä katastrofiuutisoinnissa se tarkoittaa surun käsittelyä. 
(Salo 2000, 68) Sininen mielletään psykologisesti suruun, synkkyyteen 
ja rauhaan (Kress & van Leeuwen 2006, 269), jota konnotatiivinen ot-
sikkovalinta ”surun saari” ja keskitetty rajaus vahvistavat.

Esitettävyys näyttäisi ritualisoivan ja muodostavan saaren koko 
tapauksen symboliksi. Vaikka kuva täyttää periaatteessa uutiskuvan kri-
teerit olemalla ajankohtainen ja uutisoitavaan asiaan hyvinkin vahvasti 
liittyvä, niin sen lyyrinen esitystapa on totuttuihin uutiskuviin nähden 
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poikkeuksellinen. Sen ei kuitenkaan tarvitse täyttää firstnessin ja drama-
tiikan kriteerejä, sillä Norjan surmat ovat uutisena niin poikkeuksellinen 
ja laaja, että sen kerronnallisia puolia pystyy nostamaan esiin samassa 
ja useammassa lehdessä. Uutistapahtuman käsittelyn jatkuttua useam-
malle päivälle alamme puhua secondness-kokemuksesta, jossa uutinen 
ensireaktion jälkeen keskittyy uutisoimaan tapauksen synnyttämiä ko-
kemuksia ja tunteita. (Salo 2000, 14–15) Uutisointi siirtyy surujour-
nalismiin, jossa media pyrkii luomaan yhteisöllisyyttä ja käsittelemään 
tapauksessa syntynyttä vihaa ja surua. (Huhtala & Hakala 2009, 174)

Tekstissä nostetaan esiin sururitualisointi kertomalla Suomen su-
ruliputtavan Norjan uhrien muistoksi. Sanomalehden etusivu ilmentää 
surun ja uhrien kunnioittamisen rituaalia samoin kuin lipun laittamista 
puolisankoon sillä, että mainosmyytiin varattu paikka onkin nyt rau-
hoitettu ja pelkistetty. Suuret jo itsessään dramaattiset uutistapahtumat 
ovat kaupalliselle medialle voitto ja terapeuttinen journalismi myyvää, 
joten se on lehdelle myös taloudellisesti kannattava teko. (Koljonen & 
Kunelius 2005, 57–58)

3.4.2.2. A2-toimitussivu

Kuvat vievät sivun pinta-alaan nähden vähiten tilaa verrattuna muihin 
aineiston sivuihin. Syy selittyy jo mielipidepalstojen luonteesta, jolloin 
tekstejä kuvittavat yleensä vain kirjoittajien pienet henkilökuvat. Poik-
keuksellisesti aineistossa pääkirjoituksen yhteydessä käytetään uutisku-
vaa, jossa on Norjan lippu puolitangossa taustalla metsäinen maisema 
muutamine rakennuksineen. Kuvalla toimitussivu osallistuu lyyriseen 
jatkumoon, joka lävistää koko sunnuntainumeron Norjan surmien uu-
tisoinnin. Pääkirjoitustekstissä kirjoittaja korostaa iskujen kohdistuneen 
pohjoista hyvinvointivaltiota vastaan. Pohjoisuutta symbolisoivat kuvassa 
havumetsämaisema ja ristilippu korostaen näin toimituksen ja sitä kaut-
ta koko Suomen osanottoa Norjan menetykseen. Surusymboleiden le-
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vityksellä osallistutaan lukijoiden toimesta yhteiseen suruun ja luodaan 
yhteisöllisyyttä. (Sumiala 2010, 133–134) Ritualisoidut merkit ovat myös 
yleisesti hyväksyttyä materiaalia, joka keskittyy läpikäymään kuvitteellisen 
ja todellisen lukijakunnan tunteet. (Huhtala & Hakala 2009, 33)

Sivun oikeassa ala-laidassa on eri maiden sanomalehtikansista 
koottu kuvasarja, joiden etusivut uutisoivat näyttävästi Norjan iskuja. 
Kuvan alla on toimituksen lyhyt media-analyysi, joka käsittelee muiden 
maiden laajalevikkeisten päivälehtien Norjan uutisointia. Lehtien etu-
sivuilla toistuvat samantyyppiset uutiskuvat pommin aiheuttamasta tu-
hosta. Salo puhuu uutiskuvien voiman tulevan toistosta, jossa samat ku-
vat pyörivät eri medioissa muuttuen tapahtumien symboleiksi ja osaksi 
historiaa ja jotka nousevat mediassa taas esiin esimerkiksi onnettomuu-
den muistopäivänä. (Salo 2000, 32) Tällaiset juttutyypit ja kuvavalinnat 
alleviivaavat tapauksen poikkeavuutta ja vaikutusta. 

Kolumnin yhteyteen on laitettu kirjoittajan kasvokuva, joka noudat-
taa tyyliltään edellisen päivän lehden näkökulma-jutun kirjoittajan hen-
kilökuvaa. Vakipalstojen henkilökuvien tyylivalinnat tekevät eroa lehden 
objektiivisempiin uutisartikkeleihin ja samalla vakiinnuttavat lehden yleis-
tä tyylilinjaa ja visuaalista identiteettiä. Palstakuvien asettuminen samaan 
tyyliin palvelee samaa tarkoitusta kuin logot ja fontit: julkaisun tuotekuva-
na olemista. (Pulkkinen 2008, 28) Ne erottuvat kilpailevista päivälehdistä 
poikkeamatta kuitenkaan liikaa genrerajojen sisältä.

3.4.2.3. A3-premiäärisivu

Edellisen päivän lehden premiäärisivulla Oslon keskustan räjähdys oli 
nostettu pääuutisaiheeksi antamalla sille eniten palstatilaa. Se oli kui-
tenkin vielä osa uutisvirtaa ja premiäärisivulla nostettiin esiin myös mui-
ta aiheita. Nyt sivu on varattu kokonaan Norjan surman uutisoinnille 
ja viittaukset sisältöön ovat kaikki Norjan tapausta eri näkökulmista ja 
taustoista käsitteleviä artikkeleita. Sivun pääkuvassa on surevia ihmi-
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siä, joiden kuvateksti kertoo olevan saarelta selvinneitä nuoria ja heidän 
omaisiaan. Etualalle on rajattu ja terävyyskontrastilla ihmismassaisesta 
taustasta nostettu halaavat ihmiset.

Lataus kuvassa on lyyrinen, sillä se keskittyy uhreihin ja heidän 
järkytykseen ja suruun. Uhrien nimiä ei mainita, mutta tunteet tulevat 
kuvassa lukijaa lähelle. Pentti Raittila ja Kari Koljonen esittävät, että uh-
rikuvauksissa on siirrytty hienovaraisempiin esityksiin 2000-luvulle siir-
ryttäessä. Julkisen rajan hämärtyessä yleisesti, on uhrien yksityisyyden 
rajan entistä tarkempi suojelu noussut tärkeäksi uutiskerronnassa. Tähän 
yksityisen ja julkisen rajan vetoon vaikuttaa journalismin itsesäätely ja 
yleisöltä saatu palaute. (Raittila & Koljonen 2009, 48) Suomessa uhrien 
käsittely mediassa tuli viimeksi laajaan julkiseen keskusteluun, kun Joke-
lan koulusurman uhrien käsittely katsottiin ylittäneen yksityisyyden rajat.

Kuvasta on mahdollista tunnistaa varsinkin oikean puoliset kaksi tyt-
töä, joiden kasvot näkyvät. Kuvajournalismin henkilöityminen on yleisty-
nyt ja samalla psykologisin perustein huomiomme kiinnittyy ihmiskasvoi-
hin ja -figuureihin. (Kress & van Leeuwen 2006, 63) Hahmojen surua 
ilmaisevat eleet ja ilmeet asettuvat samaan symbolikuvastoon kynttilöiden 
ja kukkien kanssa. (Huhtala & Hakala 2009, 33) Dokumentaarinen ai-
nes saa esteettisiä ja lyyrisiä piirteitä, jolloin objektiivinen journalismi saa 
esseemäisemmän käsittelytavan. (Vanhanen 1991, 138) Kuvat asettuvat 
palvelemaan sekä tunteiden käsittelyä että välittämään tietoa.

Secondness-vaiheen uutiskuvat ovat esteettisesti harkitumpia. (Salo 
2000, 15) Esteettisyys onkin noussut yhdeksi onnistuneen uutiskuvan 
vaatimuksista, joissa yhdistyvät hyvä sommittelu ja helppo hahmotus. 
Katsojalle välittyy näin heti kuvan dramaattisuus ja tunteellisuus. (Salo 
2000, 28) Otsikkovalinta käyttää latautuneita kristillismyyttisiä sanava-
lintoja ”paratiisi” ja ”helvetti”. Väistämättä samat kytkökset pohjoiseen 
veljeskansaan ja hyvinvointivaltioon iskevät lukijaan kuten pääkirjoituk-
sessa, mutta nyt tekijää korostamattomassa uutisartikkelissa.

Sivun alas valikoidut neljä kuvaa vahvistavat lyyristä uutispainot-
teisuutta. Kolme neljästä niistä on jotain surusymbolismiin viittaavaa: 
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risti, kukat, kynttilät ja sureva ihminen. Ainoana lyyrisestä sarjasta 
poikkeaa kuva omakotitalosta. Kuva itsessään on tapahtumaneutraa-
li, mutta kuvatekstillä se saadaan kytkettyä uutisointiin kertomalla sen 
oleva Breivikin vuokraama talo. Kuvatekstin ollessa konnotatiivisella ta-
solla neutraali, herättää nostoteksti puolestaan lukijassa inhon tunteita 
käyttäen sanaparia ”ilkkui tappaessaan” kuvaten näin murhaajan kyl-
mäverisyyttä. Näin ensisilmäyksellä epädramaattiseen kuvaan saadaan 
tekstin konnotatiivisella kytköksellä tunnelataus mukaan.

3.4.2.4. A4-uutissivu

Sunnuntainumeron uutisointi on keskittynyt tähän mennessä lähin-
nä lyyrisyyteen ja tunteiden käsittelyyn. Varsinaiset uutissivut alkavat 
kuitenkin voimakkaalla firstness-kokemuksella ja dramaattisella esitys-
tavalla. Lauantain numero on likipitäen pelkkää firstnessiä, mutta ta-
pahtumat keskittyivät Oslon keskustan pommiräjähdykseen. Saaren ta-
pahtumat firstnessinä tulevat siis ilmi vasta tässä uutisoinnin vaiheessa. 
Mediakilpailu painostaa siihen, ettei tässä vaiheessa Norjan tapahtumat 
ole enää tuorein uutinen, jolloin lukija on saanut todennäköisesti first-
ness-kokemuksensa muun mediakanavan kautta.

Sivun pääkuva on aineiston firstness-kokemus äärimmillään. 
Kuvassa on päästy keskelle tapahtumia, kun ampumistilanne on vie-
lä käynnissä. Se on autenttisuuden ja sensaation ydin, jossa murhaaja 
kulkee uhrien rajaamaa rantaviivaa. Kuvan kaukaisuus ja huono laatu 
tuo mieleen valvontakameraestetiikan, joka assosioituu katsojalla välit-
tömästi kameralaitteen ottamaan autenttiseen kuvaan (Salo 2000, 24), 
vaikka kuvatekstissä korostetaankin kuvaajan asemaa.

Kuvaa on muokattu pikselöimällä uhrit tunnistamattomiksi. Vaik-
ka uutiskuvien ihanne on  alkuperäisen kuvan muokkaamattomuus, 
kuvia on kuitenkin sallittua muokata rikosuutisissa sumentamalla, pik-
selöinnillä tai palkituksella ihmisiä ja asiakirjoja yksityisyyden suojaa-
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miseksi. (Mäenpää 2008, 61–62). Pikselöinnillä suojataan siis uhrien 
yksityisyyttä varsinkin siinä vaiheessa uutisointia, kun osa uhreista on 
vielä kadoksissa. Sensuroinnilla vähennetään myös kuvan raakuutta. 
Fairclough kirjoittaa, että rajujen ja dramaattisten kuvien väkivaltaa 
lievennetään selittävällä ja informatiivisella tekstillä. (Fairclough 1997, 
17) Kuvansisäinen väkivallan lieventäminen on taas informatiivisen ai-
neiston vähentämistä, mutta se ei tee kuvasta vähemmän dramaattista. 
Sensurointi on koodattua sanomaa, joka mahdollistaa menemään väki-
vallan alueelle, joka olisi muuten rajattu yksityisyyden puolelle.

Sivun molempien kuvateksteissä korostetaan kuvanottohetkeä. En-
sivaikutelmalta voisi päätellä, että esitysten alleviivaaminen vähentäisi 
kuvien todellisuudentunnetta. Kuvausajan ja -paikan ilmaiseminen kui-
tenkin myös vakuuttaa kuvien autenttisuudesta ja antaa kuvaajalle silmin-
näkijän läsnäolon. Pääkuvan kuvaaja on näin samalla tilanteen todistaja.

Kuvavalinnoilla ja taiton avulla on rakennettu voimakas kontrasti 
ja syy-seuraus-suhde sivun kuvien välille. Myös otsikoinnilla vahviste-
taan kuvaparien vastakkaisuutta, kun ”idylli” muuttuukin ”kauhusaa-
reksi”. Vaikka nuoret on sensuroitu dramaattisesta pääkuvasta, saavat 
he kasvot sen alla olevassa kuvassa, joka on kuvatekstin mukaan otettu 
ampumista edeltävänä päivänä luultavasti jonkun leiriläisen toimesta. 
Kuva on rajattu siten, että piiri jatkuu kuvarajojen ulkopuolelle luo-
den lukijalle illuusion osallisena olon nuorten joukossa. Samaistumista 
lisää kuvan nuorten kasvojen suunta ja perspektiivi, joka on yläkuvan 
lintuperspektiiviin verrattuna luonnollisempi ollessaan katsojan silmän-
korkeudella. (Kress & van Leeuwen 2006, 129–130) Lukija samaistuu 
kuvaparissa enemmän uhrien asemaan. Ampujaa olisi voitu yhtä hyvin 
korostaa laittamalla pääkuvan rinnalle hänen kasvokuvansa kuten A7-
sivulla olevan kuvan. Yläkuvassa ampujan rooli toimijana olisi tällöin 
korostunut, mikä olisi luultavasti saanut kritiikkiä.

Kuvaparin kontrasti moninkertaistaa yläkuvan draamaa ja väki-
valtaa. Sensurointi tuntuu menettävän tarkoitusperänsä, kun kuvien syy-
seuraus-rakennelma saa lukijan yhdistämään alakuvan nuoret pääkuvan 
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uhreihin. Kuvapari konkretisoi sen, mistä Johanna Sumiala puhuu suru-
ritualismin yhteydessä. Yhteiskuntarauha järkkyy ja uutta järjestystä pyri-
tään luomaan lyyrisellä aineistolla. (Sumiala 2009, 61–62) Dramaattisen 
esitystavan käyttö lyyrisen kuvaston jälkeen voi vaikuttaa oudolta, sillä 
kerrontamallissa dramaattista käsittelyntapaa seuraa lyyrinen. Tapa selit-
tyy kuitenkin sivujen tehtävällä, sillä sunnuntai-lehden kolme ensimmäis-
tä sivua ovat vasta lehden sisällön ja näkökulman esittelyä. Varsinaisilla 
uutissivuilla järjestys meneekin sitten kerrontamallin mukaan.

3.4.2.5. A5-uutissivu

Sivun täyttää didaktinen esitys grafiikkaa, tekstiä ja valokuvaa, jonka 
vahva keskeissommitelma vaikuttaisi vievän suurimman osan sivuti-
lasta. Isoin yksittäinen kuva sivulla on Google Maps -palvelusta otettu 
satelliittikuva Utøyan saaresta kuten edellisen päivän B2-sivulla. Kuva 
on syvätty jättäen reunoille tummansinisen, miltei mustan vedenrajan, 
joka korostaa paikan olevan saari. Syväämisellä saadaan kuvattu kohde 
irrotetuksi taustastaan, jolloin hälvennetään taustan melua rajaamalla 
haluttu informaatio esiin. Syvääminen mielletään enemmän kuvaman-
ipulaatioksi, kun taas kameran suorakulmioon tekemää rajausta pide-
tään luonnollisena. Syväys antaa taitolle vapauden käsitellä uutisartik-
kelin elementtejä laajemmin. (Brusila 1997, 140)

Taustattomuus on ilmeisesti mahdollistanut taitossa saaren suuren 
koon ja keskeissommitelman, jota leipäteksti ympäröi. Suuri koko mah-
dollistaa kuvan ja tekstilaatikoiden osittaisen sijoittamisen saaren päälle 
ilman, että kuvan informaatiota häviää liikaa niiden taakse. Punaisella 
grafiikalla ja numeroilla on merkattu ampumistilanteen keskeisimmät 
sijainnit ja tapahtumien eteneminen luoden näin eeppisen kertomuk-
sen. (Huhtala & Hakala 2009, 36) Yläpuolen graafiset kartat, jotka ovat 
tyyliltään samaa kuin molempien lehtien premiäärisivun pienet kart-
takuvat, sitovat tapahtumat myös edellisen päivän lehdessä käsiteltyyn 
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Oslon keskustan pommi-iskuun. Tämä kytkös tapahtuu myös valoku-
valla, jossa savuava ja tuhoutunut julkisivu ilmaisee pommin aikaan-
saamaa tuhoa. Alapuolella osittain karttakuvan päälle on sijoitettu kuva 
ihmisistä istumassa rivissä ilmeisesti muistotilaisuudessa. Penkkiriviltä 
noussut henkilö on rajattu kuvan keskushahmoksi. Kuvan yhteyteen on 
liitetty tekstilaatikko, joka on suoraa lainausta silminnäkijän kertomuk-
sesta, luoden olettamuksen, että kuvan henkilö puhuu.

Valokuva ihmisistä tilanteen jälkeen tasapainottaa sivun selittä-
vää ja informatiivista puolta ja vahvistaa tekstien silminnäkijänkuvaus-
ta, joka on yleistynyt raportoivan tyylin rinnalle. (Raittila & Koljonen 
2009, 52, 55) Tekstilaatikoiden musta tausta on samaa surukoodausta, 
jota uutispaketin otsikoinnissa käytetään. Valkoinen teksti mustalla poh-
jalla on opittua kriisiuutisoinnin ilmaisua jo iltapäivälehtien lööpeistä.

Eeppistä kertomusta tehdään graafisten karttojen avulla luoden 
erillisten julkaisujen välille jatkotarinan aineksia. Niiden autenttisuuden 
puutetta on paikattu paikan päällä otetulla uutiskuvalla, jossa näkyy tu-
hon jälkeä. Puhtaasti graafiset kartat eivät ole juurikaan taitollisesti hal-
litsevassa osassa, vaan niiden rinnalle on nostettu valokuvia. Valokuva 
ikään kuin paikkaa grafiikoiden ikonisuuden ja sitä kautta realistisuu-
den puutetta. (Seppänen 2005, 130–132) Pelkkiin grafiikkoihin perustu-
vat kartat toimivat myös pienemmässä koossa verrattuna satelliittikuviin 
pohjautuviin esityksiin.

Suurimman kartan syväys irrottaa uutiskuvan totutusta esittä-
misen tavasta ja sitä kautta vähentää sen todellisuuden tuntua. Saari 
alkaa muistuttaa symbolia, kun se on kirjaimellisesti irrotettu omaksi 
esineekseen. Syvääminen tuntuu vahvistavan saaren myyttistä puolta, 
joka on muusta maailmasta ja yhteiskunnan valvonnan ja järjestyksen 
alta oleva irrallinen paikka. Saaren ilmakuva toistuu myös edellisen si-
vun spektaakkelimaisessa pääkuvassa, mutta rajatulla rantapalalla. Saa-
ri on nostettu myös kanteen, jossa perspektiivi on lukijalle luonnollisella 
silmänkorkeudella. Nämä kuvat nostavat saaresta erilaiset kerrontavat 
esiin: lyyrinen, dramaattinen ja didaktinen.
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3.4.2.6. A6-uutissivu

Sivun pääkuva on kerronnaltaan vahvasti lyyrinen ja muistuttaa hiukan 
premiäärisivun pääkuvaa. Kuvan alareunan täyttää kukkien muodos-
tama etuala ja rajauksella ja terävyyden vaihtelulla on ihmismassasta 
erotettu nainen ja kaksi lasta kuvan keskushenkilöiksi. Kuvateksti kertoo 
kuvassa olevien ihmisten kerääntyneen Oslon Tuomiokirkolle suremaan 
iskussa kuolleita. Lyyriset esitykset käyttävät Salon luettelemia vaikuttei-
ta, jotka on poimittu dramaattisesta elokuvakerronnasta: yksityiskohtiin 
rajaamista ja ilmeiden korostamista. (Salo 2000, 88) Sommitelmallisesti 
ja pelkistämisellä kuva hakee uutiskuvien estetiikkaa.

Sivun kainalojutun yhteyteen on laitettu pieni kuva lannoitesäkeis-
tä, joita käytettiin pommin materiaaleina. Kuvan koko ja sijainti pää-
kuvaan nähden eivät luo kytköstä kuvien välille verrattuna edellisten 
sivujen kuviin, koska ne kytkeytyvät eri juttutyyppeihin. Lannoitekuvan 
tehtävä on todistaa omalta osaltaan pommin rakentamisen mahdolli-
suutta. Kuva ei ole itsessään dramaattinen tai lyyrinen, eikä siten huo-
miota herättävä, minkä vuoksi sille ei ole annettu paljoa pinta-alallista 
arvoa. Kuvien kokoeroilla pyritään luomaan artikkeleiden välille hierar-
kiaa, jossa kainalojuttu on aina alisteinen siihen liitettyyn uutisartikke-
liin nähden. (Heikkilä 2006, 55)

3.4.2.7. A7-uutissivu

Sivun pääkuva on graafista kuvitusta ja infografiikkaa yhdistävä kuvajouk-
ko mustista risteistä, jotka edustavat pommi-iskussa ja ampumisessa kuol-
leita. Kuvassa yhdistyy kerronnan eri tapoja. Se havainnollistaa didaktisesti 
uhriluvun määrän ja toistaa lyyrisesti surukuvastoa. Koolla ja ristisymbolin 
toistolla se luo dramaattisen ja huomiota herättävän kokonaisuuden.

Artikkelissa kerrotaan ampujasta ja pommi-iskun toteuttajasta 
Breivikistä irrallisia faktoja. Jutun yhteyteen on laitettu myös yhden 
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palstan levyinen kasvokuva Breivikistä. Artikkelin kuvallinen ilmaisu 
on ratkaistu visuaalisesti vahvalla kuvituksella, koska ampujaa koske-
van materiaalin ongelmallisuus on ymmärretty. Artikkelin alussa puhu-
taan Breivikin kuvasta sanoin ”halusi itsestään antaa maailmalle”, mikä 
kertoo terroritekoihin ja surmiin syyllistyneiden tekijöiden haluavan 
levittää medialle omaa materiaaliansa ja ideologiaansa. Kuvituskuvaa 
käytetään yleensä uutisissa, jotka käsittelevät joko vaikeasti kuvattavaa 
tai tabun aseman saaneita aiheita. Ampujan levittämää materiaalia ja 
profiilia ei haluttu korostaa kuvilla, siitä huolimatta, että A5-sivun pää-
kuvassa ampuja on toimijan asemassa. Sen sijaan uhrit on haluttu sym-
bolisesti nostaa myös tämän artikkelin yhteydessä pääasemaan. Uhrien 
persoona ja henkilöllisyys kuitenkin hukkuu toiston ja symboliikan taak-
se ja ampujan tekijyys korostuu hänen olessa sivun ainoa kasvokuvalla 
esiin nostettu henkilö.

Ampujan kasvokuvan pienuus sivupohjalla vaikuttaa myös kasvo-
jen ilme, joka on kohtisuoraan lukijaan. Hieman avonainen suu voidaan 
lukea artikkelin kontekstissa uhkaavaksi. Myös 2000-luvulla yleistynyt 
lukijoiden suora palaute on luultavasti Jokelan uutisoimisen jälkeen vai-
kuttanut siihen, miten yksityiskohtaisesti ampujasta halutaan uutisoida. 
(Raittila & Koljonen 2009, 52) Kritiikki liittyy myös siihen, ketkä saavat 
oman näkökulmansa esiin uutisessa, sillä Faircloughin mukaan media 
valikoi ja marginalisoi puheääniä ja vastakkainasettelee niitä sankarei-
hin ja konniin. (Fairclough 1997, 108–109)

Alakuva on asiayhteyteen nähden melko irrallinen ja tuntuu löy-
hästi toistavan lyyristä kuvastoa ruumisautojen kuvilla. Se on kuitenkin 
autenttisin ja ajankohtaisin kuva sivulla, joka muuten rakentuu grafii-
kan ja arkistokuvan varaan. Pääkuvan voimakas ristisymboliikka toistuu 
myös  kuvassa luoden koheesiota niiden välille.
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3.4.2.8. A8-uutissivu

Viimeisellä sivulla sunnuntai-lehden Norjan surmia käsittelevässä juttu-
kokonaisuudessa ei ole varsinaista pääkuvaa. Visuaalisesti näyttävin on 
kuvareportaasia muistuttava viiden kuvan sommitelma helsinkiläisten 
katuhaastatteluista, jotka on verbaalisesti liitetty yhteen vain otsikolla ja 
kuvatekstillä. Se luo ikään kuin kuvittavan ja henkilökohtaisen näkökul-
man alla olevaan kuvattomaan artikkeliin, jossa asiantuntijalausuntoon 
nojaten kerrotaan, miten yksittäisen ihmisen olisi hyvä käsitellä Norjan 
surmista aiheutuneita tunteita. Lyyrinen kuvasto saa näin asiantuntijan 
näkökulman ja terapeuttisen loppuhuipennuksen. (Koljonen & Kunelius 
2005, 57–58)

Kuvasarjasta suurin ja muusta kuvaryhmästä irrallinen on kuva, 
jossa nuori nainen on tuonut Norjan suurlähetystön eteen kukkia ja 
kynttilöitä. Kuva on rajattu niin, että rakennuksen seinässä oleva Nor-
jan vaakuna tulee näkyviin. Kuvassa olevat symbolit kytkevät sen toi-
mitussivun pääkirjoitukseen. Norjaa veljeskansana korostetaan samoin 
menetystä pohjoismaiden yhteisenä suruna. Jutun muut neljä kuvaa 
olisi ilman tekstikontekstia mahdoton yhdistää Norjan tapauksiin, sillä 
niiden sisältö on korostuneen vastakohtaista aiempiin uutiskuviin näh-
den. Ilman tekstiä kuvassa näyttäisi olevan vain eri-ikäisiä ja taustaisia 
helsinkiläisiä nauttimassa kesästä.

Terapiauutisointi on tullut 2000-luvulla osaksi kriisiuutisointia. 
Siinä työstetään haastateltavien henkilöiden kautta tunteita samalla kut-
suen lukijaa osallistumaan niihin. (Raittila yms. 2008, 21 ja Koljonen & 
Kunelius 2005, 57) Haastattelulla halutaan sitoa tapahtumaa enemmän 
Suomeen ja sitä kautta samaistuttavaan näkökulmaan, mutta asiantun-
tija- ja viranomaisnäkökulma tuntuu olevan alisteinen tavallisen kansa-
laisen tunteille. Se tuntuu näin vahvistavan ”suuren yleisön” jakamia 
arvoja. (Koljonen & Kunelius 2005, 57)

Kuvakokoelma on osa lyyristä kerrontaa keskittyen tapahtuman he-
rättämiin tuntemuksiin. Katugallupin rajatuista henkilökuvista poiketen 
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haastattelukuvat keskittyvät kuvaamaan yhdessäoloa ja toimintaa. Salo 
puhuu osuvasti pysäytetyistä hetkistä ja läsnäolon illuusiosta. (Salo 2000, 
88) Perheen, ystävien, harrastusten ja lemmikkieläinten täyttämä kuvasto 
tuntuu terapeuttiselta surun ja dramaattisten tapahtumakuvien jälkeen. 
Sumialan esittämän klassisen antropologisen teorian mukaan surukuvas-
to auttaa luomaan uutta yhteisöllisyyttä hajonneen tilalle ja siirtymään 
pois katastrofin jälkeisestä liminaalitilasta. (Sumiala 2010, 132) Sivun 
haastattelukuvat ovat samaa surukuvaston sarjaa, mutta ne tuntuvat siir-
tyneen eteenpäin ja haluavan jättää myönteisen kuvan tulevasta.

Edellisen päivän lehden tapaan sivulla on listamainen juttu, joka 
luettelee Norjan surmiin rinnastettavia tapauksia. Edellisen päivän 
lehti kytkee uutisen terrori-iskujen yhteyteen, mutta nyt jutun otsikko 
nimittää tekoja silmittömäksi väkivallaksi ja listaa Suomessa tapahtu-
neita yksittäisen ihmisen tekemiä joukkosurmia. Jutun yhteydessä on 
Myyrmannin pommi-iskusta palstan kokoinen kuva, jossa kynttilöitä on 
tuotu kyseisen kauppakeskuksen eteen. Kuva kytkeytyy lyyrisyydellään 
Norjan tapaukseen. Myötätuntoa norjalaisten kokemaan surmatyöstä 
aiheutuneeseen suruun ja menetykseen lisää se, että olemme kokeneet 
samanlaisia menetyksiä ja voimme samaistua sen kaltaisiin uutistarinoi-
hin toisin kuin edellisen päivän lehden ääri-islamististen terrori-iskujen 
rinnastukseen. Suomessa ei toistaiseksi ole tehty yhtäkään ääri-islamis-
tista terrori-iskua, eikä näin ollen ole sen kaltaisille uutisille kotimaista 
vastinetta.
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4.1. Analyysin yhteenveto

Aineiston kuvankäyttö on normaaliin uutisvirtaan nähden runsaam-
paa, vaikka kuvien lukumäärä ei ole kovin suuri yksittäisillä sivuilla. 
Pinta-alallisesti tarkasteltuna uutiskuvat hallitsevat yksittäisiä sivuja, 
jolloin monella sivuista on selkeästi yksi pääkuva. Hannu Pulkkinen 
sanookin, että kuvamäärä ei sanomalehdissä ole kasvanut, mutta kuvi-
en pinta-ala kylläkin. (Pulkkinen 2008, 64) Yleensä pääkuvan rinnalle 
on nostettu selkeästi pienempi uutiskuva, joka täydentää suuremman 
kuvan puuttuvaa informaatiota ja samalla luo kontrastilla dramaattista 
jännitettä, kuten esimerkiksi lauantain B1-sivulla tuhoutuneet raken-
nukset ja loukkaantunut uhri ja sunnuntain A4-sivulla pikselöidyt uhrit 
ja yhteen kokoontuneet nuoret. Kuvat jäsentävät koko uutisaineiston 
draaman kaarta, jossa vähiten yhtenäisin aines on sijoitettu viimeisille 
sivuille. Molempien lehtien viimeisten sivujen kuvallinen pinta-ala on alle 
40 %. Isot pääkuvat ikään kuin johdattelevat kertomusta. Ne myös il-
maisevat artikkeleiden määrää, kun useammalle sivulle on varattu vain 
yksi uutisartikkeli.  Aineistokuvien sijainnit ja koot ovat huomioarvoil-
taan suuret, jolloin korostuu tapauksen tärkeys muuhun lehden sisäl-
töön verrattuna. (Kress & van Leeuwen 2006, 201) Yleensä otsikot ovat 
konnotatiivisia käyttäen arvolatautuneita sanoja molemmissa lehdissä.

Yksittäisillä kuvilla luodaan selkeyttä ja lisätään sivun huomioar-
voa, mutta samalla ne alkavat näytellä yhä suurempaa metonyymista 
osaa uutistapauksessa. Yksittäisille kuville tulee siis suurempi paine ker-
toa ja välittää informaatiota tapauksesta, mutta samalla olla myös emo-
tionaalisesti ja esteettisesti kiinnostavia. Ongelma on taitossa ratkaistu 
edellä mainitsemillani suuremman ja pienemmän kuvan pareilla. Ku-
vien vähyydellä ja suuremmalla mittakaavalla tehdään myös tyylillisesti 
eroa iltapäivälehtiin, joissa halpuuteen ja populaarisuuteen liitetään ku-
vien ja efektien runsas käyttö. (Brusila 1997, 53, 139–140)

Pulkkisen näkemys nykypäivälehden palvelujournalismiin siirty-
misestä sopii myös aineiston rakenteeseen. (Pulkkinen 2008, 113–114) 
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Lehden kiinnostavimmat jutut esitetään valmiiksi lukijalle. Lauantai-
lehden premiäärisivulla Norjan tapaus on nostettu ykkösaiheeksi sa-
moin kuin ulkomaat-osiossa, eli lehden B-osassa, jossa se on merkat-
tu otsikolla ”Norjan terrori-iskut”. Sunnuntai-lehdessä uutistapauksen 
poikkeavuus ilmaistaan paljon näyttävämmin, kun se selkeästi rikkoo 
lehden normaalin rakenteen tulemalla esiin jo etusivulla. Uutiskoko-
naisuus on esimerkki kriisiuutisoinnin ”paketoinnista”, jossa pyritään 
useamman sivun verran käsittelemään aihetta ja löytämään yhdistäviä 
tekijöitä mahdollisimman paljon. (Raittila yms. 2008, 21) Norjan tapa-
usta käsitellään kannesta A8-sivulle asti ilman mainintaa lehden muista 
uutisaiheista. Sivujen ylälaidat on merkitty eilistä lehteä paljon näyttä-
vämmin mustapohjaisella otsikolla ”Norjan joukkomurha”.

Perinteisen kuvan ja tekstin rinnalle on tullut multimodaalisia yh-
distelmiä. Aineistossa näkyy grafiikan, valokuvan ja tekstin päällekkäi-
syyksiä ja yhdistelmiä. Hyvä esimerkki on sunnuntai-lehden A5-sivun 
syvätty saari, jossa karttagrafiikoiden ja punaisten graafisten merkintö-
jen avulla kerrotaan tarkasti ja informatiivisesti tapahtumien etenemi-
nen ja samalla luodaan dramaattista ja samaistuttavampaa kiinnekoh-
taa valokuvilla ja suorilla silminnäkijälainauksilla. Pulkkinen puhuukin 
uutisartikkeleiden esiintymistapojen monipuolistumisesta, jossa oheis-
tekstit ja grafiikat pyrkivät tarkentamaan ja havainnoimaan varsinaista 
uutista. Uutisartikkelin synty alkaa olla lähtökohdiltaan rakenteellinen 
ja toimituksessa toimittajien, kuvaajien ja taittajien työskentelytavat li-
mittyvät. (Pulkkinen 2008, 195–196) Pulkkinen toteaa grafiikan käytön 
olevan lähinnä iltapäivälehtien omaksuma lähestymistapa, mutta nii-
den käyttö ison kriisiuutisoinnin yhteydessä ei ole mitenkään poikkeuk-
sellista. Päivä- ja iltapäivälehtien esitystavat lähenevät toisiaan poikke-
uksellisen kriisin yhteydessä, kun tapauksesta pyritään saamaan uutisiin 
kaikki mahdollinen irti. (Raittila yms. 2008, 119) 

Subjektiiviset kirjoitukset ovat tulleet uutisartikkeleiden rinnalle. Tai-
tollisilla ratkaisulla, kuten palstan koolla ja typografialla, ne pyritään kui-
tenkin erottamaan varsinaisista uutisteksteistä. (Pulkkinen 2008, 113–114) 
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Myös mielipidetekstien kirjoittajien kuvilla tehdään tyylillisesti eroa uu-
tisartikkeleiden kuviin. Tällöin korostetaan niiden lavastettua kuvausti-
lannetta ja epätavallista rajausta, kuten aineistokuvissa lauantain B2-si-
vun näkökulma-tekstissä ja sunnuntai-lehden A2-sivun kolumnissa. Silti 
aineistosta löytyy pääkirjoituksen yhteydessä poikkeavasti käytetty valo-
kuvaa, joka asettuu samaan lyyriseen kuvastoon kuin uutisartikkeleiden 
valokuvat hälventäen näin rajaa mielipidetekstien ja uutistekstien välillä.

Lauantain numero painottaa firstnessiä ja dramaattista ilmaisua, 
mikä on tyypillisintä uutisesitystä. (Salo 2000, 12) Sunnuntain numeros-
sa on enemmän secondnessia, eli keskittymistä tapauksen reagointiin, 
mikä taas ilmenee lyyrisen kertomustyylin ja surusymbolismin toistolla 
läpi koko uutispaketin. Sunnuntai-numerossa on mukana myös firstnes-
siä, kun saaren tapahtumista kerrotaan lauantai-numeroa tarkemmin 
sivulla A4. Kyseisellä sivulla on koko aineistoin voimakkain firstness ja 
sensaatiomaisin uutiskuva, jossa ilmakuva näyttää kuvateksissä Brei-
vikiksi merkatun henkilön kulkevan ruumiiden seassa. Salo puhuu tä-
mäntyyppisestä kuvamateriaalista todellisuusshokkina, joka on suoraa 
ja odottamatonta, (Salo 2000, 20–22) mitä painotetaankin kuvatekstis-
sä, jossa kerrotaan kuvaajan luulleen henkilön olevan poliisi.

Lyyrisiä uutiskuvia on aineistossa kaikista eniten, vaikka kaikki 
lyyriset esitykset sijaitsevat sunnuntai-numeron 16 kuvassa. Lyyrisissä 
kuvissa toistuvat surusymbolit kuten hautakynttilät, kukat ja surevat 
omaiset, uhrit ja kansalaiset. Myös sunnuntai-lehden etusivun kuva on 
tyyliltään lyyrinen, vaikka ei sisälläkään tyypillistä surukuvastoa. Kuvan 
sisäinen pelkistetty rakenne ja uutisartikkeleista poikkeava esitystapa te-
kee siitä toimituksen osanoton, joka samalla kertoo uutispaketin lyyri-
sestä painotuksesta. Lauantain lehdessä painottuu eniten dramaattinen 
esitystapa myös taustoittavissa jutuissa, kuten B2-sivun kuvassa, jossa 
norjalaiset sotilaat ovat Afganistanissa. Dramaattista esitystapaa on yh-
teensä yhdeksässä kuvassa, joista kuusi on lauantain numerossa. 

Didaktisia graafisia esityksiä on lauantain lehdessä kaksi ja sunnun-
tain lehdessä neljä. Ne esiintyvät dramaattisten uutiskuvien rinnalla. Ne 
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ovat yleensä sivun pienimpiä kuvia, mutta Google Maps -kuvien pohjal-
le rakennetuissa esityksissä, ne olivat sivun suurimmat kuvat. Didaktiset 
esitykset kulkevat dramaattisten esitysten rinnalla vakuuttaen lukijan 
uutistapahtuman totuudesta toisin kuin valokuvassa, sillä autenttisuu-
den ja silminnäkijyyden sijaan ne antavat selkeyttä ja informaatiota. 
Sunnuntai-numeron A5-sivun karttakuva yhdistää multimodaaliseen 
esitykseensä myös eeppistä ja lyyristä kerrontaa. 

Aiheiltaan lehden kuva-aineisto jakautuu melko selkeästi lehtien 
välillä. Lauantai-lehden kuvat käsittelevät pommiräjähdystä ja sun-
nuntain lehden kuvat taas saaren ampumista. Tapahtumia kuitenkin 
sidotaan yhteen lauantai-lehden A3-sivulla ja sunnuntain A5-sivulla 
graafisilla kartoilla, joista ilmenee tapahtumapaikat. Lisäksi yksittäiset 
kuvat lauantai-lehden A3-sivun ilmakuva saaresta ja sunnuntai-lehden 
A5-sivun kuva räjähdyksessä tuhoutuneesta rakennuksesta luovat graa-
fisten karttojen yhteyteen autenttisemman kytköksen tapahtumien vä-
lille. Niiden huomioarvo muuhun sivujen kuvamateriaalin nähden jää 
kuitenkin pieneksi.

Lauantai-lehden ääri-islamistinen terrorismikytkös tuntuu pai-
nottavan kansallista vastakkainasettelua ja jäävän kerronnan tasolla 
etäisemmäksi, koska Suomella ei ole omakohtaista kokemusta terrori-
iskuista. Tuomiojan kuvan yhteydessä sen mahdollisuutta kuitenkin 
luodaan. Kun tekijä paljastuu vaaleaksi kantanorjalaiseksi, nousee tee-
maksi enemminkin tapahtuman järkyttävyys ja sen herättämät tunteet 
sekä uhrikeskeisyys. Yhteyttä luodaan Suomeen mielipideteksteillä sekä 
kytköksillä muun muassa kouluampumisiin. Terrorismi nostetaan kui-
tenkin esiin vieä sunnuntai-lehden A7-sivun Breivikiä käsittelevän jutun 
otsikoinnissa.
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4.2. Loppupäätelmät

Kriisit ja katastrofit ovat uutistuotannon ydintä, sillä jo valmiiksi dra-
maattiset tapahtumat asettuvat hyvin uutiskonseptiin. Ne havahdutta-
vat rikkoen nyky-yhteiskunnan turvallisuuden tunteen ja näin antavat 
syyn myös omalle olemassaololleen. Norjan joukkosurma on selvästi 
poikkeava tapaus, joka on verrattavissa Suomen kouluampumistapauk-
siin. Kriisi on kaupallisesti vetoava, mutta sitä voidaan pitää historial-
lisena jatkumona entiselle etääntyneelle ja maallisuutta painottaneelle 
journalismille. (Koljonen & Kunelius 2005, 34, 57–58)

Sururitualisointi näkyy selvästi aineistossa, mikä onkin tyypillistä 
nykykriisijournalismilla. Surusymboleiden käyttö tuntuu olevan myös 
turvallinen aihevalinta kritiikin kannalta, sillä se ei mene liikaa uhrien 
henkilökohtaiselle alueelle, eikä nosta tekijää liiaksi esiin. Nykyinen ka-
tastrofiuutisointi ikään kuin ”pseudo-uskonnollisin” menetelmin kutsuu 
lukijan toimituksen johtamaan kollektiiviseen terapiaan. (Koljonen & 
Kunelius 2005, 48)

Salo puhuu uutiskuvien myyteistä, kun hän tarkoittaa kuvajour-
nalistisessa jatkumossa toistuvia kuva-aiheita. (Salo 2000, 49) Uutisku-
vasta tulee tapahtuman symboli, kun se toiston avulla tuotetaan niin, 
että se assosioituu tapahtumaan vuosienkin päästä muodostuen näin 
tapahtuman ”muistoksi”. (Salo 2000, 31) Vaikka Salo painottaakin sym-
boliarvon saaneita kuvia, vakiintuneet uutiskuva-aiheet ovat alkaneet 
asettua suurten uutistarinoiden kertomuksiin kuten liberaalin lännen ja 
fundamentalistisen Lähi-idän välille. Salo puhuu vakiintuneiden kuva-
aiheiden stereotyyppisyydestä, jolloin tietty toisto alkaa elää kohteesta 
irrallista elämäänsä. (Salo 2000, 52) 

Aineistoni on sen verran pieni, etten voi vielä tehdä johtopäätök-
siä siitä, mitkä ovat stereotyyppisiä kuva-aiheita ja symboleiksi muodos-
tuneita kuvia. Se vaatisi huomattavasti laajemman eri mediaesityksien 
kartoittamisen tapahtuneesta. Aineistosta käy kuitenkin ilmi, että uu-
tisten tuotannossa viitataan aikaisempiin tapahtumiin ja luodaan kyt-



72

köksiä kuvien avulla. Esimerkiksi sunnuntai-numero luo hautakynttilä-
kuvalla kytköstä Norjan joukkosurman ja Myyrmannin pommi-iskun 
välille, jolloin surusymboli toistuu ja vahvistuu. Arvelen myös, että saa-
ren myyttisyys nousee jollain tasolla Norjan surmien symboliksi, sillä se 
on erottuva tekijä muihin samankaltaisiin tapahtumiin nähden ja sitä 
toistetaan jo näin pienessä aineistossa suhteellisen paljon. 

Uutisen esittämistavat ovat monipuolistuneet kun päivälehtifor-
maatti on siirtynyt enemmän palvelujournalismin muotoon. Varsinai-
sen uutisen yhteyteen on tullut oheistekstejä, kuten mielipide- ja näkö-
kulmatekstit, jotka haastavat taittajan ammattitaidon osata visuaalisesti 
erottaa ne varsinaisista uutisartikkeleista. (Pulkkinen 2008, 195–196) 
Päivälehti on saanut ilmaisuunsa vaikutteita aikakaus- ja iltapäiväleh-
distä ja erityisesti katastrofiuutisoinnin yhteydessä laatu- ja populaarijul-
kaisujen erot hälvenevät. (Koljonen & Kunelius 2005, 35) 

Kriisiuutisointi on lehtikohtaisesti kasvanut ja nykyään trendiksi 
on noussut juttupaketit, joissa entistä järjestelmällisemmin ja suunnitel-
lummin käydään tapahtumat läpi, ja niiden taustoja ja eri näkökulmia 
syvennetään. Tapahtumien kokonaisvaltaisempi katsaus voi olla vastaus 
sanomalehden uudeksi rooliksi mutta myös toimitustyön poikkeusuuti-
soinnin rutinoitumista. (Koljonen & Kunelius 2005, 38) Sanomalehden 
sisällönmuutoksista seuraa ulkoasu-uudistuksia, jotka voivat olla lieviä 
tai kokonaisvaltaisia seuraten kansainvälisiä uudistusaaltoja (Pulkkinen 
2008, 50–52). Uusimpana esimerkkinä tästä on sanomalehtien siirty-
minen broadsheet-muodosta pienempään tabloidiin, johon Helsingin 
Sanomatkin on siirtynyt.

Nykyisen kehityksen ongelmaksi voi tulla kilpailun pakottama näyt-
tävyys, mikä laskisi alas huomioarvoa marginaalisten juttujen yhteydessä. 
Lukutapa on muuttunut valikoivammaksi, mikä heijastelee kuluttajava-
pauden ihannointia. Silloin sisällön hahmottaminen on oltava nopeaa, 
mikä tapahtuu esimerkiksi väliotsikoilla ja nostoilla. Vaarana on, että ele-
mentit häiritsevät varsinaista lukemista. (Pulkkinen 2008, 197–198)
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Aineistossa monet jutut ovat saaneet sivukohtaisen tilan, mikä on 
mahdollistanut visuaalisesti näyttävät kuvien esillelaitot, mikä osittain 
tuo mieleen iltapäivälehtien tyylikeinot. Toisaalta mielestäni aineisto 
tekee tietoista tyylillistä eroa rajatulla efektien ja kuvien käytöllä ja hyö-
dyntäen tyhjää tilaa sekä taitossa että kuvien sisällä. Esimerkkinä mai-
nittakoon sunnuntai-numeron etusivun kuva.

Verkkomedia on vienyt paikan televisiolta nopeimpana uutisme-
diana. Yhä useammat sanomalehdet jakavat uutisensa verkkomedian ja 
painetun julkaisun kanssa siten, että uutiset sijoittuvat verkkoon ja niitä 
taustoittavat jutut painettuun lehteen, jossa lisääntyvät teemajulkaisut 
ja aikakauslehtimäinen feature-journalismi. (Weselius 2014, 35)

Internetin ero toiseen uutistuotantoa mullistaneeseen kanavaan 
televisioon on internetin henkilökohtaisempi käyttötapa ja uutistarjon-
nan yksilöityminen. Firstness toteutuu verkossa autenttisimmillaan, kun 
käyttäjä pääsee käsiksi alkuperäiseen materiaaliin, jota valtalehtien jul-
kaisupolitiikka voi pitää liian sopimattomana. (Salo 2000, 61) Alkujaan 
internet oli lähinnä tekstipohjainen, koska kuvat latautuivat hitaasti ja 
niiden laatu oli huono. (Salo 2000, 60) Nykyään kuvat ja multimodaa-
liset videoesitykset ovat olennainen osa verkkomediaa ja niitä jaetaan 
aiempaa helpommin ja nopeammin varsinkin sosiaalisen median arki-
päiväistyessä.

Uutiskuvien suhteen päivälehtien on osattava tarkkailla omaa roo-
liaan suhteessa verkon tapaan levittää kuvia. Internet lisää spektaak-
kelimaisuutta, kun ammattijournalismin rinnalle tulee autenttisemmat 
amatööriotokset ja tekijän jakama itsetuotettu kuvamateriaali. Inter-
netin palveluntarjoajat voivat poistaa kyseenalaisen aineiston, kuten 
Youtube ja Irc-galleria tekivät koulusurmien yhteydessä, (Raittila yms. 
2008, 102) mutta materiaali ei välttämättä katoa, sillä se voidaan ladata 
ja jakaa uudelleen eri käyttäjien toimesta. Kuvat irtautuvat myös aiem-
mista yhteyksistään ja ovat helpommin muokattavissa. Kuvien alkuperä 
hälvenee jakokierroksien myötä.
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Internet ja kuvallisuus tuntuvat hälventävän uutisen alkuperäisiä pe-
riaatteita laadusta ja luotettavuudesta. Nykyään kuvan ja verkon luonne 
ymmärretään paremmin, jolloin niiden periaatteita osataan hyödyntää 
muutenkin kuin viihteellisissä mediaesityksissä. Verkkomedian nopean 
uutistuotannon rinnalle on tullut käsite ”hidas journalismi”, joka nojaa 
taustatutkimukseen ja journalistiseen ammattitaitoon hyödyntäen kui-
tenkin sähköisiä viestimiä ja sosiaalista mediaa jakelukanavana. Hitaassa 
kuvajournalismissa narraation käyttö tehokeinona on vahvaa palaten ta-
kaisin klassiseen kuvajournalismiin. (Vanhanen 2014, 85, 98)

Internetin ja digitaalisen kuvaamisen yhteys muuttaa käsitystäm-
me kuvan ajallisuudesta, sillä niiden julkaisunopeus on välitön. Inter-
net on tuonut valtaa takaisin itse kuvaajille ja erityisesti freelancereille, 
kun julkaisukynnys ei ole riippuvainen toimituksen ja mediakonsernin 
päätöksestä. (Vanhanen 2014, 89–92) Verkon tarjoama kaikille avoin 
julkaisukanava ja kehittyneet ja halventuneet digikamerat ja älypuhe-
limet ovat tuoneet valokuvauksen amatöörien käyttöön, jolloin rajat 
ammattikuvaajan ja harrastajan välillä ovat hälventyneet. (Vanhanen 
2014, 99–100, 102) Äärioloissa kansalaisten välittämät tilannekohtaiset 
kuvat ja videot pääsevät sinne, missä valtamedioiden liikkuvuutta on 
rajoitettu kuten vuosien 2011–2012 arabikevät osoitti.

Tutkielmani on lähinnä tapauskohtainen esitys, jossa pureudu-
taan yhteen Norjan joukkosurman uutiskerronnan rakenteeseen. En 
usko, että sitä voidaan suoraan soveltaa muihin kriisiuutisten kuvaker-
tomuksiin, vaan se vaatisi vielä useamman mallin purkamista ja niiden 
vertaamista. Analyysini kuitenkin avaa uusia tutkittavia polkuja, kuten 
uutistapauksen rinnastamisen toimituksen ja muun median muihin 
samankaltaisiin tapauksiin. Olisi mielenkiintoista avata näitä median 
määrittämiä uutisgenrejä ja tutkia niistä näkökulmista uutiskuvien tois-
toa ja eroa. Mielestäni jo tässä aineistossa näkyy selvästi ero siinä, min-
kälaisten tapausten yhteyteen Norjan surmat on kiinnitetty.

Tein analyysin omista lähtökohdistani aineistoon keskittyen, mikä 
voi olla kaukana tuotannon ja vastaanoton kentältä. Tekijöiden ja lu-
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kijoiden lähtökohtia olisi myös mielenkiintoista avata erityisesti siitä, 
miten mediakanava vaikuttaa kuvan vastaanottoon. Tulkitseeko lukija 
saman kuvan merkittävästi eri tavalla riippuen siitä, onko kuva pai-
netulla lehdellä vai sosiaalisen median jakamassa linkissä. Tekijöiden 
haastattelu voisi myös rajata uutistuotannon mahdollisuuksia ja luoda 
konkreettisemman käsityksen kuvatoimituksen haasteista.

Tutkijan lähtökohdista tekemä aineiston analyysi ei sulkeudu 
epäolennaisena pois, vaan median ja viestinnän tutkimuksella voidaan 
mennä alueelle, joka voi olla lukijan ja tekijän kritiikin ulkopuolella. 
Silloin arvioidaan eri representaatioita ja niiden tarkoitusperiä: mitä ne 
rajaavat sisäänsä ja ulkopuolelle ja minkälaista arvojärjestystä ne luovat. 
(vrt. Fairclough 1997, 66) Se vaatii kuitenkin laajemman tutkimusalu-
een, johon taas vaikuttavat monet rakenteelliset tekijät. Diskursiivisesti 
tarkasteltuna media nähdään jopa ristiriidassa olevien prosessien ken-
täksi, johon vaikuttavat myös ideologiat. (Fairclough 1997, 67)

Olennaisin muutos on tapahtunut siinä, että uutiskuvaa ja ylipään-
sä kuvaa tutkitaan niiden omista lähtökohdista käsin, eikä pelkästään 
tekstille alisteisena somisteena. Mielestäni se näkyy kuvajournalismin 
kehityksessä ja toimitustyössä, jossa artikkelin rakennetta mietitään toi-
mitustyön alusta lähtien. Se mahdollistaa uutiskuvan hyödyntämisen 
muutenkin kuin perinteisenä valokuvana, kun uutisgrafiikoilla voidaan 
ilmaista sellaista, mikä olisi pelkällä tekstillä haasteellista. Lukijat myös 
kasvavat kuvalliseen kulttuuriin ja oppivat lukemaan ja suunnistamaan 
siinä. Kriittinen tutkimus on antoisa myös omalle tekijyydelle, kun se 
tuo oman tekemisen lähtökohdat tietoisuuteen.
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