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sesti vain katsoa, mutta ei koskea tai 
kokea. Kaupunki tarjoaa turvallisia, 
helppoja kokemuksia keskiluok-
kaiseen makuun.

Mielipiteitä, väitteitä, 
vastaväitteitä
Entä sitten Ryynäsen kirja, mitä se 
tarjoaa Venetsiasta tai urbaanista 
estetiikasta kiinnostuneelle luki-
jalle? Muodoltaan ja ennen kaikkea 
tyyliltään se ei muistuta tavallista 
väitöskirjaa. Ryynänen kirjoittaa es-
seistisesti, henkilökohtaisesti, help-
potajuisesti. Selkeästi tematisoidut 
luvut viipaloivat Venetsiasta helposti 
sulavia paloja ja jutusteleva tyyli 
houkuttelee (tai paikoin provosoi) 
lukijan mukaan keskusteluun.

Kuten kaikissa hyvissä keskus-
teluissa, tässäkin nousee esiin vas-
taväitteitä. Eräs kirjan kummalli-
suuksista liittyy Ryynäsen tapaan 
erotisoida Venetsiaa, houkuttelevaa 
ja viettelevää, kuumaa, kosteaa ja 
ahdasta kaupunkia. Kaunokirjalli-

suudessa Venetsian personifiointi 
naiseksi on pitkä perinne, mutta 
Ryynänen ei viittaa siihen. Sukupuo-
littava metaforiikka tekee Venetsian 
kokijasta miehen, vietellyn ja val-
loittajan. Myötäsukaisempi lukija 
näkisi kliseen reflektoimattomassa 
soveltamisessa ehkä osoituksen Ve-
netsian kaikenläpäisevästä kliseisyy-
destä, mutta kun toisaalla Ryynänen 
osoittaa olevansa taitava kliseiden 
nyanssien analysoija, tämä tulkinta ei 
tunnu toimivan.

Kirjoittajana Ryynänen asemoi 
siis itsensä Venetsian rakastajana, 
mutta hänen suhteensa kaupunkia 
määrittäviin turistimassoihin on ris-
tiriitainen. Yhtäältä hän tuo esiin 
vaikkapa mieltymyksensä sunnun-
taikävelyyn ja puhuu turisteista 
me-muodossa, toisaalta asettautuu 
turistilaumojen yläpuolelle ja antaa 
lukuisia esimerkkejä omasta, ylem-
mästä paikallistuntemuksestaan. 
Tämä kaksinaisrooli on tyypillinen 
monille matkailijoille, mutta koska 
Ryynänen ei juuri kohdista siihen 

analyyttista katsettaan, johtopää-
tökset turismista asenteena on lu-
kijan tehtävä itse.

Vaikka esseistinen tyyli tekee 
Ryynäsen väitöskirjasta poikkeuk-
sellisen mukavan lukukokemuksen, 
paikoin se murentaa tekstin vakuut-
tavuutta argumentoivana esityksenä. 
Mielipiteet ja yleistykset vievät 
pohjan sellaisiltakin väitteiltä, joita 
voisi puolustaa tieteellisen kirjoitta-
misen keinoin. Kirjoittajan huolet-
tomuus näkyy myös useissa sinänsä 
harmittomissa asiavirheissä. Välillä 
käy mielessä, olisiko suomenkielinen 
esseekokoelma ollut englanninkie-
listä väitöskirjaa parempi foorumi 
tälle aihepiirille ja käsittelytavalle.

Ryynäsen ajatukset ovat kui-
tenkin antoisia, ja vaikka kirja kes-
kittyykin enemmän Venetsiaan it-
seensä kuin sen antiin kaupunkies-
tetiikalle yleisemmin, tämä rajaus 
toimii. Kummajaisena kaupunkien 
joukossa Venetsia tarjoaa älyllisille 
harjoituksille poikkeuksellisen mie-
lenkiintoiset puitteet.

Alkuvuodesta 2008 
Helsingin kaupungin 
taidemuseon Kluuvin 
galleriassa asetettiin 
esille tutkija-taiteilija 

Ulla Karttusen teos Neitsythuora-
kirkko. Taiteilijan mukaan auto-
tallimaiseen muotoon rakennettu 
installaatio kritisoi valtavirtapornon 
lapsipornoistumista. Teoksellaan 
Karttunen halusi tuoda keskustel-
tavaksi ja tuomittavaksi sen, että 
kaikille avoimilta Internet-sivuilta 
löytyy lapsipornoksi määriteltävää 
materiaalia. Kriittinen interventio 

ei kuitenkaan saanut vastakaikua. 
Keskustelun sijaan tutkija-taiteilija 
joutuikin teoksensa vuoksi sekä me-
diakritiikin kohteeksi että oikeuteen, 
kun yksi teoksesta kauhistunut teki 
installaatiosta rikosilmoituksen 
jo näyttelyn avajaisia seuraavana 
päivänä. 75 tunnin kuluttua esil-
lepanosta poliisi oli takavarikoinut 
teoksen. Tästä alkoi prosessi, jossa 
taiteilijaa ei kiitetty tärkeän asian 
esilletuomisesta vaan syytettiin lap-
sipornon hallussapidosta ja levittä-
misestä. Prosessi päättyi oikeuden 
tuomioon, jossa taiteilija todettiin 

syylliseksi mutta jätettiin teon vähäi-
syyden vuoksi rankaisematta.

Tapauksesta ilmestyi vain vuotta 
myöhemmin, syksyllä 2009, ana-
lyysi, oikeustieteilijä Juulia Jyrängin 
ja taidehistorioitsija Harri Kalhan 
kirja Tapaus Neitsythuorakirkko. Kir-
jassa tapaus levitetään tutkimuspöy-
dälle ja jaetaan kolmeen osaan: oi-
keusprosessin, mediakeskustelun ja 
seksualisoidun lapsen hahmon ym-
pärillä vellovan moraalisen paniikin 
analyysiin. Diskurssianalyyttisesti ja 
psykoanalyyttisesti virittyneen tul-
kinnan päätelmänä on, että oikeus 
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teki taideteoksesta lapsipornoa, 
koska se ei ymmärrä taidetta taiteena 
vaan tarkastelee esimerkiksi lapsi-
pornoa kritisoivaa teosta taiteesta 
ja näyttelystä irrallaan, todellisena 
lapsipornona, ja siten epäsiveellisenä 
ilmauksena. Tällainen tarkastelu 
johtaa ikään kuin vääjäämättä taitei-
lijan näkemiseen lapsipornon asian-
ajajana ja levittäjänä, olivatpa teon 
motiivit mitkä tahansa. Jyrängin ja 
Kalhan mukaan päätelmä on ab-
surdi, olihan teoksessa nimenomaan 
kyse epäsiveellisten tekojen kritiikistä 
ja moraalisesta, jopa moralistisesta 
tuomitsemisesta.

Oikeuslaitos 
taidekriitikkona
Jyrängin ja Kalhan analyysi osoittaa 
oivallisesti, että taiteen asema on 
muuttunut entistä tukalammaksi oi-
keudellistuneessa Suomessa. Samaan 
aikaan kun taide on pyrkinyt as-
tumaan ulos taiteen maailmasta 
kohti yhteiskuntaa, taidekriitikon 
paikalle ovat astuneet lait, juristit 
ja muut oikeusoppineet, jotka 
määrittelevät, millaista taidetta on 
mahdollista tehdä. Hankausta syn-
nyttää esimerkiksi se, ettei näillä 
uuskriitikoilla ole useinkaan min-
käänlaista taidehistorian tai nyky-
taiteen toimintamekanismien tajua. 
Tämän seurauksena ei ymmärretä, 
millaiseen traditioon teos liittyy, 
mikä johtaa helposti taiteen sensu-
roimiseen. Asia on ongelma monesta 
syystä eikä vähiten siksi, että taiteen 
perusoikeuksiin kuuluu Suomessa 
edelleen se, ettei sitä saa sensuroida 
eikä sen sisältöjä ohjailla. Jyränki ja 
Kalha osoittavat oikeusprosessin ana-
lyysissaan, että oikeuslaitos on nyt 
tullut kuitenkin ottaneeksi kantaa 
siihen, millaista teosta ei saa val-
mistaa. Vähintäänkin hiusten halko-
miselta kuulostaa esimerkiksi se, että 
Karttunen syyllistyi rikokseen, koska 
ei ollut manipuloinut kuvamateri-
aaliaan, samoin kuin se, että mikäli 
hän ei olisi esittänyt kuvia printteinä 
vaan suoraan netistä, hän ei olisi 
syyllistynyt hallussapitoon ja levittä-
miseen.

Oikeusprosessin analyysin li-
säksi Jyränki ja Kalha tarttuvat myös 

Neitsythuorakirkkoa ympäröineeseen 
mediakeskusteluun lehdissä ja In-
ternetin keskustelupalstoilla. Vaikka 
harva oli teosta nähnytkään, kaikilla 
tuntui olevan teoksesta varsin vankka 
näkemys. Jyränki ja Kalha näyt-
tävät, että useat keskustelijat pää-
tyivät myös tuomitsemaan teoksen 
samoilla perusteilla kuin oikeus. 
Monien taiteen asiantuntijoidenkin 
mielestä teosta olisi pitänyt manipu-
loida eikä esittää kuvia sellaisenaan. 
Perusteluna sekä oikeusoppineet että 
taiteen asiantuntijat käyttivät intii-
misuojaa. Kirjoittajat ottavat tässä 
luvussa selvästi Karttusen asianajajan 
roolin: he osoittavat hieman opet-
tavaiseenkin sävyyn kerta toisensa 
perään, miksi teokseen kriittisesti 
suhtautuneet olivat mielipiteineen 
väärässä.

Puuttuvat kontekstit
Vaikka kirjoittajien huomio kiin-
nittyy vain mediakeskustelun dis-
kursiiviseen analyysiin, he tuovat 
hyvin esille tulkintojen ristiriitai-
suudet. Silti olisi ollut toivottavaa, 
että keskusteluun olisi tuotu myös 
teoksen muut ulottuvuudet: instal-
laation suhde nykytaiteen nykyi-
syyteen ja historiaan, erityisesti 
1900-luvun alun avantgardetaiteen 
ja sen jälkeläisten traditioon. Vaikka 
analyysin rajaaminen mediakeskus-
teluun on ymmärrettävä valinta ja 
varmasti teoksen nopean julkaisu-
tahdin sanelemaa, taideteoreettisen 
ja -historiallisen sekä nykytaiteen 
kontekstin puuttuminen antaa Kart-
tusen installaatiosta ja sen aiheut-
tamasta kohusta turhan pinnallisen 
ja yksittäistapaukselta vaikuttavan 
kuvan. Lukijana olisin esimerkiksi 
kaivannut laajempaa analyysia yh-
teiskuntakriittisen taiteen mahdol-
lisuuksista, olihan Karttusen teos 
nimenomaan yhteiskunnallinen kan-
nanotto. Tätä olisi toivonut verrat-
tavan 1900-luvun alun avantgarden 
eetokseen, jolle oli varsin tyypillistä 
yleisön shokeeraaminen pyrittäessä 
saamaan se näkemään maailma 
toisin. Historian puutetta enemmän 
lukemista vaivasi kuitenkin se, ettei 
teosta suhteutettu eurooppalaisen ja 
yhdysvaltalaisen nykytaiteen kon-

tekstiin. Molemmista löytyy useita 
tekijöitä, joiden teokset ovat aiheut-
taneet lapsuuden erotisoimiseen ja 
lapsipornoon liittyviä mediakohuja 
ja oikeustapauksia. Tällaisia taiteili-
joita ovat esimerkiksi yhdysvaltalaiset 
Sally Mann, Robert Mapplethorpe, 
Jock Sturges ja Larry Clark sekä 
brittiläiset Jake ja Dinos Chapman, 
Marcus Harvey, Adrian Lyne, Will 
McBride ja Tierney Gearon.

Taide(historiallisen)kontekstin 
rakentaminen olisi myös ollut varsin 
vaivatonta: samaan aikaan Karttusen 
kanssa Helsingin taidemuseon pää-
areenalla Tennispalatsissa esitettiin 
Sally Mannin teoskokonaisuutta 
My Immediate Family (1984–1992). 
Tässä sarjassa Mann kuvaa alastomia 
lapsiaan – ja tästä sarjasta Mannia 
myös syytettiin 1990-luvun alussa 
lasten hyväksikäytöstä. Kiinnos-
tavaa olisi ollut kuulla kirjoittajien 
analyysi siitä, miksi esimerkiksi 
Mannin valokuvia vastaan ei hyö-
kätty vuoden 2008 Suomessa. Joh-
tuiko tämä kenties siitä, että Mann 
on kansainvälisen taiteen supertähti 
toisin kuin Karttunen? Vai olivatko 
Mannin erotisoidut lapset katsojista 
tavanomaisia? Tällaista pohdintaa 
olisin odottanut erityisesti siksi, että 
kirjan toinen kirjoittaja kuitenkin on 
taidehistorioitsija.

Pelkkää torjuntaa?
Kirjan viimeisessä osassa tutkijat 
pohtivat ansioituneesti lapsen fi-
guuria. Näkökulmana on pääasiassa 
psykoanalyyttisesti virittynyt queer-
teoria, joka onkin oivallinen kehys 
lapsuuden viattomuuden diskursii-
visuuden ja ideologisuuden osoitta-
miseen sekä lapsuuden seksualisoi-
misen (aikuisissa) aiheuttaman tor-
junnan analyysiin. 

Psykoanalyyttinen näkökulma 
saa kirjoittajat epäilemään, että niin 
oikeuden kuin taiteen asiantunti-
joiden tuomiossa oli kyse siitä, että 
teos synnytti syyttäjien ja teokseen 
kriittisesti suhtautuneiden omat 
lapsipornoon liittyvät pelot ja tor-
junnan, jotka he sitten projisoivat 
teokseen tuomion ja kritiikin muo-
dossa. Taiteilijasta tuli siis kätevä 
syntipukki. Samantapaiseen pää-
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tökseen tuli myös Karttunen, joka 
puki asian sanoiksi Helsingin Sano-
missa 4.3.2008 näin: ”Jos uutinen 
on ikävä, on parempi teloittaa il-
miantaja rikollisena. Näin säilyy 
rauha ja hiljaisuus ja mallikelpoiset 
ihmiset voivat jatkaa tekemättä itse 
asialle yhtään mitään.”

Viimeisessä luvussa kirjoittajat 
myös eroavat taiteilijan tulkinnasta 
ja ottavat jossakin määrin kriittisen 
asenteen hänen intentioonsa. Kart-
tusen päämäärä oli lapsipornon tuo-
mitseminen, mutta kirjoittajat taas 
osoittavat, että lapsipornokuvien 
tuomitseminen on moraalista velt-
toutta ja lapsipornopaniikin liet-
sontaa. Luku tuo hyvin esille, että 
kulttuurissamme vallitsee ristirii-
tainen viattoman ja viettelevän lap-
sikuvan diskurssi. Lapsipornokuvat 
eivät välttämättä kerro mitään hy-
väksikäytöstä. Sen sijaan lapsipornoa 
käsitelleen teoksen aiheuttamat re-
aktiot paljastavat, että lapsiporno 
on erittäin monimutkainen ilmiö. 
Sitä ei ratkaista syyttämällä taiteilijaa 
ja joitakin perverssejä syntipukkeja 
kärräämällä heidät oikeuden eteen 
tuomittaviksi vain, että voisimme to-
distaa itsellemme ja muille aikuisille, 
ettei mitään kiellettyä ja sopimatonta 
tapahdu ja että lapset ovat turvassa. 
Tällä suojellaan sitä, että aikuiset 
tunnistavat lapsen eroottisuuden, pe-
lästyvät reaktiotaan ja torjuvat sen.

En epäile Jyrängin ja Kalhan tul-
kintaa, mutta pidän pelkkään tor-
juntaan nojautumista hieman yksi-
viivaisena ja paradoksaalisesti morali-
soivanakin näkökulmana. Tulkinta ei 
jätä tilaa vastaväitteille: sillä se, joka 
kirjoittajien sanoin ”pahastelee” lap-
sipornon edessä, todistaa vain oman 
torjuntansa ja salaisen halunsa lapsen 
erotisoituun hahmoon. Tulkinta 
tuntuu melko totalisoivalta ja päätyy 
korostamaan, varmasti kirjoittajien 
intentioita vastaan, että kirjoittajilla 
on oikea tieto hallussaan siitä, mistä 
teoksen aiheuttamat reaktiot todella 
kertovat.

Kirjaan olisi toivonut laajempaa 
pohdintaa lapsen erotisoimisesta – 
elämmehän kulttuurissa, joka on 
kyllästetty erotisoitujen lasten rep-
resentaatioilla. Lapsia esittäviä muo-

tikuvia ja lapsimalli-ilmiötä tutki-
neena minun on vaikea allekirjoittaa 
ajatusta siitä, että halun kohteeksi 
asetettu lapsi edustaisi kulttuuris-
samme kiellettyä hedelmää, joka 
tuomitaan julkisesti mutta jota hi-
moitaan salaa. Muodin maailmassa ja 
populaarikulttuurissa laajemminkin 
erotisoitu lapsi on pikemmin sääntö 
kuin poikkeus, ja raja viattomuuden 
ja lapsipornon välillä on usein kuin 
veteen piirretty. Muotimaailmassa 
myös työskentelee tuhansittain lap-
simalleja, jotka saavat rahaa eroti-
soidessaan ruumiinsa ja asettuessaan 
haluavan katseen kohteeksi. Tästä 
näkökulmasta katsottuna ei ole 
mitään syytä olettaa, että tällaiset 
hahmot ja kuvat edustaisivat kieltoa 
esittää erotisoitua lasta. Eikö kyse ole 
pikemminkin yhdenlaisen ihanteen 
artikuloinnista?

Jotkut lapsuuden tutkijat, muun 
muassa brittitutkija Valerie Wal-
kerdine, on kirjoittanut runsaasti 
viattoman ja erotisoidun lapsuuden 
dikotomiasta. Walkerdinen mukaan 
tässä erossa ei artikuloidu vain sal-
littu ja kielletty vaan kaksi ideolo-
gialtaan erilaista lapsuuskäsitystä ja 
maailmankuvaa. Sukupuolineut-
raalina, seksittömänä, työteliäänä ja 
esirationaalisena oppilaana esiintyvä 
viaton lapsi edustaa normaalina 
näyttäytyvää porvarillista maail-
mankuvaa. Tätä vastaan asettuu 
läpikotaisin erotisoituna ja halut-
tavana viettelijänä esiintyvä työvä-
enluokkainen lapsi, joka on haas-
tanut kautta historiansa porvarillista 
viattoman lapsen käsitettä. Omaa 
työväenluokkaista taustaansa vasten 
Walkerdine kirjoittaa erotisoidun 
pikkutytön hahmosta ja esittää va-
kuuttavasti, ettei tämä hahmo edusta 
välttämättä hyväksikäyttöä vaan esi-
merkiksi taistelua paremmasta elä-
mästä maailmassa, joka ei ole samalla 
tavalla avoin kaikille lapsille. Viatto-
muuden diskurssi ei olekaan koskaan 
koskenut kaikkia maailman lapsia 
vaan suhteellisen pientä osaa teollis-
tuneiden länsimaiden ylempien sosi-
aaliluokkien lapsista. Avoimeksi ky-
symykseksi jää, onko viattomuuden 
ideologian tuottamaa lapsuuskäsi-
tystä syytä tai edes mahdollista proji-

soida kaikkien maailman lasten ylle.
Ulla Karttusen teoksen analyy-

sillaan Jyränki ja Kalha osoittavat, 
että erotisoidun lapsen idea on 
massiivinen kulttuurinen fantasia, 
jota suojellaan viattoman lapsen 
diskurssilla. Populaarikulttuurissa, 
jonka osa lapsipornokuvatkin ovat, 
lapseen kohdistuu erittäin moni-
mutkainen, ristiriitainen ja moraa-
lisesti latautunut katse. Tämä katse 
tuottaa samalla kertaa sekä viatonta 
että ei-viatonta lapsuutta. Lapsuuden 
käsitteeseen liittyvää ristiriitaa ja ero-
tisoidun lapsen voimakasta läsnäoloa 
selittää Jyrängin ja Kalhan mukaan 
torjunta, mutta tämän rinnalla vai-
kuttavat mielestäni myös muut 
seikat, muun muassa luokka, joka 
jakaa ihmiset lapsuudesta lähtien eri 
kategorioihin. Seksualisoitu lapsi ei 
siis aiheuta vain huolta lasten hyväk-
sikäytöstä. Se aiheuttaa huolta myös 
porvarillisen maailmankuvan romah-
tamisesta ja matalan kulttuurin tun-
keutumisesta korkeakulttuuriin.

Malli muille tutkijoille
Kriittisistä näkökohdistani huoli-
matta Jyrängin ja Kalhan puheen-
vuoro on erittäin tervetullut ”katso-
essaan lapsipornoa silmästä silmään”, 
kuten kirjoittajat ilmaisevat. Kirjan 
paras oivallus on, että taiteilijan tuo-
mitseminen on osoitus siitä, ettei 
lapsiporno ole kaukana normaali-
todellisuudesta eikä se kosketa vain 
pedofiileiksi luokiteltavia sairaita 
yksilöitä. Lapsiporno on kulttuuris-
samme läsnä kaikkialla ja koskettaa 
meistä jokaista, halusimmepa sitä tai 
emme. Mainiota kirjassa on myös se, 
että se saa ajattelemaan eteenpäin. 
Olen melko varma, että kirjan in-
noittamana syntyy pian muitakin ta-
pausta analysoivia tutkielmia. Se olisi 
toivottavaa, sillä ainakin taidehisto-
riassa käsitellään liian vähän hanka-
lilta tuntuvia aiheita ja poliittisesti 
kantaa ottavan ja aktivistisen taiteen 
analysointikin on vähäistä. Tässä 
mielessä Jyrängin ja Kalhan kirjasta 
voi siis hyvin ottaa mallia.


