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I L K K A  M A L M B E R G   
k u v a t  H A N N E S  H E I K U R A

 H
annes pukeutuu mustaan.
Kerran olimme hänen kanssaan helikopterissa Pallastunturin 
yllä. Oli toukokuu ja lumiläikkien täplittämä tunturinlaki vai-
kuttavan mustavalkoinen. Hannes kuvasi sitä aikansa ilmas-

ta, mutta halusi sitten ottaa vielä pari kuvaa maan pinnalta.
Laskimme hänet tunturin laelle ja palasimme taivaalle kiertelemään.
Sitten piti hakea Hannes pois tunturista.
Mutta mihin ihmeeseen olimme panneet hänet? Hannesta ei enää 

millään löytynyt mustavalkoisesta maisemasta.
Hänellä oli musta takki, mustat farkut ja jaloissa mustat buutsit – 

jossain keskellä rannatonta tunturimaisemaa. Eikä ollut järin lämmin.
Lopulta huitova hahmo löytyi, eikä maa menettänyt moninkertaises-

ti palkittua valokuvaajaansa, joka on nyt kahdessa suuressa näyttelys-
sään ( Dark Zone  ja  We Walk Alone ) esitellyt meille synkän sielunmaise-
mansa, varjojen maan.

Hannes jos kuka tuntee mustan ja pimeän.

Pimeys
Maaliskuussa valo voittaa. 

Mutta niin ei tapahdu 
Hannes Heikuran valokuvissa eikä 

Esko Valtaojan maailmankaikkeudessa.
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 H
annes Heikura on lähtöisin maalta, Karvialta, Satakunnasta. 
Syksyöisin siellä on oikeaa pimeyttä, sellaista, joka kaupunki-
laisilta on jo unohtunut
Silloin pimeä voi olla suorastaan klaustrofobista. Hannes 

muistaa kokeneensa sellaisen pimeän kerran työkeikalla erämaassa 
Saudi-Arabian ja Irakin rajalla.

Se oli ahdistavaa, kuin olisi tullut umpisokeaksi. 
”Mun suurin klaustrofobia on tulla elävältä haudatuksi”, Hannes 

 sanoo.
Kenen ei olisi. Kerron Hannekselle kauhean tarinan  Nikolai Gogolis-

ta . Hänet haudattiin Moskovassa vuonna 1852, mutta nähtävästi Gogol 
oli ollut vain koomassa, sillä kun hänen hautansa 1900-luvulla avattiin, 
vainaja oli arkussa vatsallaan.

Parempi, ettemme sittenkään jatka tätä ajatusta pitemmälle.
Hannes sanoo, että hänellä on ”helvetillinen pimeän pelko”.
Se kuulostaa yllättävältä. Kuvien perusteella voisi kuvitella hänen 

pikemminkin viihtyvän varjoissa. Hänen kuvistaan huokuu pimeää ja 
mustaa, jota kirkkainkaan valo ei kykene valaisemaan.

”Ehkä sitä yrittää löytää sieltä pimeästä edes jonkun valon. Yrittää 
tulla sinuiksi pimeän kanssa.”

Hannes arvelee, että pelko on peräisin lapsuudesta ja sen peloista.
”Yksin kotona ollessa sytyttelen valoja huoneisiin.”
Heikuran kuvissa kuvaaja katsoo pimeästä, ja niistä tulee vaikutel-

ma, että hänen mielestään myös todellisuus löytyy pimeästä. Pimeys 
on se perimmäinen. Asioista katsotaan niiden synkempää puolta ja jo-
pa lokista tulee vastavalossa musta.

Sellainen pimeä syövyttää, enemmänkin: se syö. Se on oikeaa Varjo-
jen valtakuntaa, Kuoleman maata. Se muistuttaa  Dorén  Raamatun ku-
vastoa, jossa valo tulee kuin Jumalalta ja pimeys Manalasta.

Heikuran pimeys ei ole sellaista rauhoittavaa, turvallista pimeyttä, 
josta monet ihmiset pitävät. Kun vetäydytään omaan soppeen ja syty-
tellään kynttilöitä.

”En ymmärrä sellaisia ihmisiä. Miten voi pitää pimeästä? Sieltähän 
voi tulla mikä peto hyvänsä”, Heikura kummastelee.

Hannes Heikura 
pelkää pimeää ja 

kuvaa sitä.
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 M
oni varmaan pitää Hannes Heikuraa 
suorastaan valonarkana, mutta asia 
ei ole ollenkaan niin.
”En käytä edes aurinkolaseja.”

”Syksy on minulle pelkkää kuolemaa. Ja joulu  
on ihan pahinta.”

Itse asiassa kevät on Hanneksesta paras 
 vuodenaika. Silloin valo on kirkasta ja tulee 
mata lalta.

”Kesä on tylsän valon aikaa, silloin valo tulee 
tasaisesti ylhäältä.”

Siis yllättäen Hannes onkin oikea valon lapsi. 
Ja minä kun olin ajatellut otsikoksi Pimeyden 
ruhtinasta. Se ei taidakaan nyt sopia.

”Toisaalta minä ainakin yritän hallita sitä pi-
meyttä.”

Heikuran kuvissa on valoa – häikäisevinä kei-
loina ja välähdyksinä –, mutta kuvissa aurinko ei 
lämmitä. Maailma jää pimeäksi ja kylmäksi. Valo 
häviää pimeälle.

Välähdykset tuovat mieleen jotain hyvin pe-
lottavaa, kuten ydinräjähdyksen. Ihmisten varjot 
muistuttavat Hiroshiman varjoja: kun välähdyk-
sen kuumuus poltti ihmiset olemattomiin, mut-
ta seinille jäivät heidän varjonsa.

 Tapio Junnolla  on Tapiolassa kuuluisa prons-
siveistos, jonka nimi on  Häikäistynyt . Siinä viat-
tomasti kävelevä pukumies on katsonut johon-
kin liian kirkkaaseen, ja hänen kasvojensa tilalla 
on kiiltävä pronssipinta. Siinä on samaa kuin 
Hanneksen kuvien valossa.

Heikuran kuvissa mennään kohti pimeyttä. 
Valo nähdään kuin viimeistä kertaa, nämä ovat 
sen viimeiset säteet. Mikään aamu ei ole koitta-
massa.

Tuhon lähestyminen on niin tuntuva, että 
 jopa kuva helsinkiläisbussista luo uhkaavia as-
sosiaatioita: ihmisiä kuljetetaan gettoon, leiriin, 
kaasukammioon.

Huh huh.

 H
eikuran kuvat ovat Helsingistä, hyvin 
pieneltä maantieteelliseltä alueelta, 
Kampista. Mutta sillä ei ole mitään 
merkitystä. Se ei ole mikään Helsinki 

vaan unien ja pelkojen kaupunki.
”Haluan luoda oman vyöhykkeen, oman maa-

ilman, joka on ajaton ja paikaton.”
”Pimeys antaa tilaa outoudelle. Se ei ole seli-

tetty loppuun asti.”

Hannes kertoo, että valokuvapaperi ja kaikki 
tekniikka on viime aikoina parantunut niin pal-
jon, että musta on nyt oikeasti mustaa.

”Se on melkein kolmiulotteista. Se suoras -
taan vetää sinne sisäänsä. Kuin musta aukko.”

Hän arvelee, että uhan tuntu tulee mustan 
 teräväreunaisuudesta.

”En tiedä mitä siellä pimeässä on. Enkä halua-
kaan tietää.”

 I
hmiset ovat Heikuran kuvissa kuin maail-
maan heitettyjä. He häilähtävät pimeyden 
keskeltä. Näyttelyn nimi on  We Walk Alone  – 
kuin jalkapallojoukkue Liverpoolin  You Never 

Walk Alonen  vastamainos.
Ihmiset ovat ryhmässä, mutta erikseen ja yksi-

näisiä, Hannes selvittää.
 Se on lohdutonta katsottavaa.
”Lohduton on hyvä sana. Onnen hetken tajua-

minen tuottaa surua.”
Hän sanoo, että onnen hetki katoaa.
”Valokuvalla sen voi pystyä pysäyttämään. En 

tarkoita sellaisia kuvia, että perhe keinuu yhdes-
sä ja niin edelleen. Mutta se katoavaisuus on niin 
surullista.”
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”Haluan mieluummin säilyttää sen surun, sil-
lä se on realismia. Suurimmankin onnen takana 
on suru, kun tajuaa, että se on kohta mennyttä.”

Kysyn Hannekselta, onko hän masentunut.
”En ainakaan diagnostisoidusti. Mutta joulun 

ajat ja pyhät yleensä on helvetin raskaita.”
Hannes on syntynyt vuonna 1958. Hän kertoo 

vuotta vanhemmasta siskostaan, joka hukkui 
tulvivaan Karvianjokeen, yksitoistavuotiaana. 
Hannes oli kymmenen.

Perhe ei koskaan toipunut siitä.
”Juhlapyhillä on siksi huono kaiku mun kor-

vissa.”
Entä viina?
”Se oli aluksi huonoa itsetuntoa. Ihan lukio-

laisiästä.”
Karvia. Se on satakuntalainen sielunmaise-

maa karuimmillaan. Toinen karviaislainen, kir-
jailija  Juha Seppälä,  kirjoittaa synkkiä, rankkoja 
kirjoja, jotka on rakennettu lyhyistä, armottomis-
ta lauseista. Ne kuulostavat siltä kuin asetta la-
dattaisiin.

Hannes on samaa mieltä Karviasta.
 ”Taloja, soitten ympäröimiä, siellä täällä.”
Ilottomuus? Hän nyökkää.
”Karvialla istutaan yksin kapakassa eikä puhu-

ta kenellekään mitään.”
”Olin aika nuori kun mun isän kaveri niiden 

hirviporukasta jätti jääkaappiin viestin: Tuoretta 
lihaa Isokivenmaassa.” 

Se oli suo, joka oli saanut nimensä isosta siir-
tokivilohkareesta.

Ruumis löytyi sieltä.

 O
lemme asuneet niin kauan keinova-
lojen keskellä, että emme enää muista, 
miten paljon pimeys vaikeutti, suoras-
taan invalidisoi, elämää. Kun oli pi-

meää, elinpiiri supistui hyvin suppeaksi, tavarat 
hukkuivat, työnteko täytyi lopettaa. Ennen säh-
kövaloa pimeys hallitsi Suomea suurimman  
osan vuodesta.

Keskiajalla kaupungit sulkivat porttinsa pi-
meän tultua, ja ne onnettomat, jotka jäivät ulko-
puolelle, jäivät yön kauhujen armoille. Englanti-
laisen 1600-luvulla eläneen  John Miltonin   Kadote-
tussa paratiisissa  arkkienkeli Lucifer karkotetaan 

taivaasta hänen johdettuaan enkelien kapinaa ja 
hän muuttuu näkyväksi pimeydeksi. Se on ehkä 
karmivin teoria pimeän alkuperästä.

Milton itse sokeutui.
Pimeän pelko on ehkä geeneissämme. Se on 

kynnettömän ja karvattoman alkuihmisen pel-
koa yössä.

 Pimeä  on ruma sana, kuin  piimä . Se on tuskin 
ollut suomen puhujista mikään miellyttävä asia. 
Pimeys on kuin mustaa puuroa, joka vaikeuttaa 
näkemistä ja liikkumista. Mikä äsken sujui, on 
nyt hankalaa. 

Ei ole muuta kuin pitkiä pimeitä tunteja, illal-
la ja aamulla. Pimeän aikaan yksinäiset ovat en-
tistäkin yksinäisempiä ja sairaat tuntevat kipun-
sa. Kuolema pelottaa. Puhutaan suden hetkestä, 
jolloin yö on pimeimmillään. Sen jälkeen aamun 
valkeneminen on kuin solmu aukeaisi.

Puolalainen taiteilija  Miroslaw Balka  on teh-
nyt tilateoksia, jotka perustuvat vaikeaan pimeä-
suhteeseemme. Yksi niistä rakennettiin Lontoon 
Tate Moderniin. Se oli suuri teräskontti, johon 
kuljettiin ramppia pitkin kuin mustaan aukkoon. 
Sisällä oli täysin pimeää, etäisyydet katosivat ja 
katsoja koki pimeyden ahdistavana ja häijynä. 
Teräksinen ramppi kumisi, ja assosiaatiot veivät 
juutalaisten joukkokuljetuksiin ja keskitysleirille 
vieviin juniin.

Pimeä on kuin 
mustaa puuroa, 

johon tavarat 
hukkuvat.
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 T
ähtitieteilijä  Esko Valtaoja  tietää paljon 
pimeydestä. Hän on pienestä pitäen ra-
kastanut yötä, öisiä katuja ja tietenkin 
tähtitaivasta.

Mutta hänkin pelkää pimeää.
Kirjassaan  Ihmeitä  Valtaoja kertoo pimeästä ja 

pimeyden pelostaan.
Valtaoja kirjoittaa, että hän ei usko pelon 

 johtuvan mistään ankarasta, rankaisevasta yli-
minästä. 

Hän pitää sitä luonnollisena reaktiona, sillä 
päiväeläimet, joihin ihminenkin lukeutuu, pii-

loutuvat pusikkoihin, puiden oksille tai kaivau-
tuvat koloihinsa, kun pimeä laskeutuu.

Silloin pedot vaeltavat.
Kirjassa hän tekee itselleen ihmiskokeen: 

hän viettää neljä yötä mökillä yksinään, kokeil-
lakseen pimeyttä. Hän ei ole tehnyt sitä koskaan 
ennen.

Häntä naurattaa oma fobiansa:
”Tässä kuulu tähtitieteen professori, jonka 

 Vapaa-ajattelijoiden liitto taannoin palkitsi tie-
teeseen perustuvan todellisuuskäsityksen edis-
tämisestä, säikkyy mörköjä pimeässä.”

 V
altaoja selostaa kirjassaan, kuinka tähti-
tieteilijä  Fritz Zwicky  teki 1930-luvun 
alussa omituisen havainnon: galaksi-
joukot pyörivät niiden massaan nähden 

aivan liian suurilla nopeuksilla. Myös yksittäiset 
tähdet kiittivät avaruudessa liian nopeasti.

Jossain täytyi piileskellä valtava määrä ainet-
ta, jota ei voinut havaita. Zwicky nimitti sitä  ”pi -
 meäksi aineeksi”. Sitä oli suunnattomasti – noin 
90 prosenttia maailmankaikkeuden aineesta.

Nämä ovat niin vaikeita asioita, että on paras 
soittaa Valtaojalle.

Hannes Heikuran valokuvanäyttely 
Dark Zone & We Walk Alone 
31. 3. saakka Salon taidemuseon 
Veturitallissa (Mariankatu 14).
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Sopivasti on jo iltayö. Valtaoja on pitkän työ-
päivän jälkeen kämpillään lukemassa Ranskan 
vallankumouksen historiaa.

 H
än selittää, että meitä kaikkialla ym-
päröivää pimeää ainetta ei voi nähdä 
– se ei heijasta valoa eikä lähetä sitä.
Mutta jo vuonna 1916  Albert Einstein 

 alkoi epäillä jotain vielä kammottavampaa: pi-
meää energiaa. Valtaojan sanoin tutkijat ummis-
tivat 80 vuoden ajan silmänsä ja toivoivat, että 
sitä ei olisi olemassa.

Älä anna tuolla pimeässä olla mitään.
Mutta 1990-luvun lopulla oli Hubble-avaruus-

teleskoopin tekemien uusien havaintojen myötä 
pakko ottaa mörkö esille ja uskaltaa ajatella pi-
meää energiaa.

Kukaan ei oikeastaan tiedä juuri muuta kuin 
että se on olemassa ja että se on maailmankaik-
keutta hallitseva voima. Se ei vedä massoja puo-
leensa vaan ajaa ne kauemmas, päinvastoin kuin 
painovoima. Ja se ajaa maailmankaikkeuden laa-
jenemaan alati kiihtyvää vauhtia. Alati kiihtyvää.

Valtaoja selittää puhelimessa, että jos pimeä 
aine oli oikeasti pimeää, niin pimeän energian 
pimeys taas on vertauskuvallista. Se tarkoittaa 
tuntematonta.

 A
ivan alussa ei ol-
lut valoa – aivan 
kuin luomisker-
tomuskin sanoo. 

Kaikki maailmankaikkeu-
den aine oli tiukasti nyr-
kissä, niin tiheässä, että 
valo ei päässyt liikkumaan.

Se oli oikeaa Pimeyttä. 
Ei mitään löpsöä Alkuhä-
märää.

Valtaoja sanoo, että tuo-
ta pimeyden valtakuntaa 
kesti 379 000 vuotta.

Sitten ensimmäinen 
fotoni lähti liikkumaan. Ja 
se on liikkeellä yhä.

”Se jatkoi matkaansa, 
sitä ei pysäyttänyt enää 
mikään.”

Hän kertoo, että ihan lähiaikoina tulee Planck-
satelliitin avulla vielä tarkempi arvio, kuukauden 
tarkkuudella, kuinka kauan tuo Tosipimeä vaihe 
kesti. Ennen kuin maailma sai Valon.

 E
ntä mustat aukot?
”Se on erilaista. Musta aukko imee it-
seensä valon eikä mitään tule pois.”
Musta aukko on suunnaton massakes-

kittymä, joka saa avaruuden kaareutumaan. 
 Paholaismainen imuri, josta ei edes voi saada 
 tietoa, koska kaikki informaatio katoaa sinne.

Musta aukko syntyy tähden luhistuessa 
 kasaan niin tiiviiseen, että siitä muodostuu 
eräänlainen reikä. Reikä aika-avaruuteen, arve -
lee  Stephen Hawking . Näitä mustia aukkoja on 
useimmissa galakseissa.

Mutta pimeä energia olisi jotain vielä rankem-
paa kuin mustat aukot. Valtaoja pohtii, voisiko 
sen voima vain yltyä ja yltyä, kunnes se repisi kai-
ken aineen kappaleiksi. Atomitkin.

Hän kirjoittaa kirjassaan:
 Uskomme nyt tietävämme, mikä on lopullinen koh-

talomme: universumi ei koskaan tule kutistumaan uu-
delleen kasaan, galaksit lentävät iankaikkisesta ian-

kaikkiseen erilleen toisistaan yhä harvemmassa ja kyl-
memmässä avaruudessa.

Poissaolo, pimeys, kuolema: aikanaan viimeisetkin 
tähdet sammuvat taivaalta ja itse ainekin hajoaa; lo-
pulta mustat aukotkin katoavat, ja jäljellä on vain pi-
meä energia, maailmankaikkeuden ikuisen, loppumat-
toman pimeyden ja poissaolon valtias.

 Kosmoksen kohtalona ei ole edes kuolema – 
vaan ikuinen kuoleminen.

 K
irjassa Valtaoja kertoo, kuinka kirjoitet-
tuaan edellisen hän lähtee työlampun 
turvallisesta valopiiristä ulkohuussiin.

Sydän hakkaa. Takaisintulomatkalla 
hän pakottaa itsensä pysähtymään ja katsele-

maan rohkeasti pimeää 
metsänreunaa. Tietenkään 
siellä ei ole mitään.

Sitten hän kääntää selän 
pimeydelle ja palaa kohti va-
loa. Vain suurin ponnistuk-
sin hän pystyy olemaan 
kiihdyttämättä askeliaan. 
Viimeiset metrit. Ovella on 
pahinta, juuri kun luulee 
päässeensä suojaan. 

 N
iinpä kysyn Val-
taojalta hänen 
 pimeänpelostaan. 
Hän sanoo sen 

olevan ennallaan. 
”Jokainen järkevä ihmi-

nen pelkää pimeää. Järjet-
tömästi.”

Hänen mielestään pelko 
on perimässämme. Ja pysyessään kohtuullisuu-
dessa se on hyödyllinen kuten bakteerikammo, 
joka sekin voi mennä liiallisuuksiin.

Valtaoja on havainnut hauskoja pimeänpelon 
lainalaisuuksia. Avara, pimeä paikka on vähem-
män pelottava kuin ahdas, ja pahinta on olla ah-
taan paikan vieressä, kuten metsän reunassa tai 
pimeän huoneen ovella. Mutta pimeässä kome-
rossa taas ei pelkää, se on jo liian pieni tila.

”Juuri nyt tunnen itseni turvalliseksi täällä viik-
kokämpässäni Turun Sirkkalankadulla, yksiössä.”

”Mutta jos tämä olisi kaksio, niin toinen tyhjä 
huone pelottaisi.”

Jos toinen ihminen on läsnä, pelkoa ei ole. 
Riittää, että hän on viereisessä huoneessa, mutta 
jos välimatka kasvaa, vaikka toiseen taloon tai 
muutaman huoneen päähän, pelko palaa.

Toinen sielu karkottaa pelon. Edes pienen 
 lapsen seurassa ei pelkää.

Entä eläimen, esimerkiksi kissan?
”Jos se yhtäkkiä pysähtyisi keskelle lattiaa, tui-

jottaisi pimeään nurkkaan ja alkaisi sähistä . . .”
Mutta nyt kello on jo paljon. Valtaoja sulkee 

puhelimen ja jää futonilleen jatkamaan giljotii-
nin historiasta. 

Esko Valtaoja
pelkää mökillä 

matkaa 
huussiin.


