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Pelon ja toiseuden maaseutu 
– Maaseudun toiseuden rakentuminen 
Kuutamosonaatti-elokuvassa

TIIVISTELMÄ

Tässä artikkelissa analysoimme kotimaista 
Kuutamosonaatti-elokuvaa esimerkkinä niis-
tä tavoista, joilla maaseudun toiseutta tuo-
tetaan audiovisuaalisessa kulttuurissa. Tut-
kimme erityisesti sitä, miten maaseudun ja 
kaupungin välisten eroavaisuuksien kautta 
rakennetaan maaseudun toiseutta.  Etsim-
me myös Kuutamosonaatista yhtymäkohtia 
erityisesti yhdysvaltalaiseen hillbilly-elokuvan 
perinteeseen, jossa maaseudun asukkaiden 
näyttäminen poikkeavassa valossa yleisön 
naurattamiseksi tai pelotteluksi on keskeisessä 
roolissa. Analysoimalla yksittäistä elokuvaa 
hahmottelemme myös yleisemmin keinoja 
ymmärtää myöhemmin ilmestyneitä populaa-
rikulttuurin tuotteita ja niissä ilmeneviä tapoja 
tuottaa maaseudun toiseutta.

Asiasanat: elokuvien maaseutukuva, kauhu, 
maaseudun toiseus, maaseudun ja kaupungin 
vuorovaikutus 

Modernien yhteiskuntien sisällä yksi 
keskeisimmistä kategorisoinneista 
on väestön jakaminen kaupunkilai-
siin ja maalaisiin. Tämä jako synnyt-

tää yhteiskuntien sisälle jännitteen, sillä luokat 
ovat toisensa ulossulkevia. Tässä kahtiajaossa maa-
seutu ja maalaiset edustavat yhteiskunnan sisäistä 
toiseutta, joka poikkeaa epäsuotuisalla tavalla ur-
baanin elämäntavan määrittelemästä normista 
(Cloke & Little 1997; Stenbacka 2011: 235, 
243). Maaseudun ja maalaisten määritteleminen 
toiseudeksi ilmentää yhteiskunnan sisäisiä valta-
suhteita (Duncan 1993: 39) tilanteessa, jossa mää-
rittelyvalta on väestön enemmistöä edustavilla 
kaupunkilaisilla, joille maaseutu ja sen asukkaat 
näyttäytyvät nykyaikaisesta elämäntavasta jäl-
keenjääneinä (Eriksson 2010a; 2010b; Stenbacka 
2011). Maaseudun toiseuden tuottamisessa on 
David R. Janssonin mukaan kysymys kansallisen 
omakuvan puhdistamisesta ei-toivotuista piirteis-
tä heijastamalla näitä piirteitä tiettyyn maantie-
teelliseen alueeseen ja sen asukkaisiin (Jansson 
2005: 268). Sisäisen toiseuden tuottamisen avulla 
siis vahvistetaan kaupunkimaisen elämäntavan he-
gemonista asemaa kansallisvaltion sisällä (Jansson 
2005: 268; Eriksson 2010b; Stenbacka 2011).
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Maalaisten ja kaupunkilaisten väliset erot ovat 
sosiaalisesti tuotettuja konstruktioita, joita luo-
daan ja uusinnetaan jatkuvasti. Näiden erojen luo-
misessa keskeisellä sijalla ovat erilaiset maalaisuu-
den ja kaupunkilaisuuden kuvaukset eli represen-
taatiot. Erityisen merkittävä rooli maalaisuuden 
representaatioiden luomisessa on populaarikult-
tuurilla ja sen eri medioilla, joiden vaikutuspiirissä 
elämme lapsuudesta vanhuuteen asti (Stenbacka 
2011: 236–237). Yksi tällainen keskeinen maaseu-
dun toiseuden konstruoinnin väline on elokuva. 
Viime vuosikymmeninä onkin tutkittu sangen pal-
jon elokuvien tapaa kuvata maaseutua ja sen asuk-
kaita. Tutkijoina ovat olleet niin kulttuurimaantie-
telijät (esimerkiksi Tani 1995a; 1995b; Bell 1997; 
Little 1999; Eriksson 2010b; Stenbacka 2011) 
kuin myös kulttuurihistorian tutkijat (Williamson 
1995; Harkins 2004). 

Suomalaisen elokuvan kaupunki- ja maaseutu-
kuvaa tutkineen Sirpa Tanin (1995a) mukaan elo-
kuva on kuin taikapeili, jossa elokuvan sisäinen 
virtuaalinen todellisuus ja yleisön kokema todelli-
suus kohtaavat. Tämä peili heijastaa kuvan yleisön 
kokemasta todellisesta maailmasta, mutta samaan 
aikaan se luo kuvia omasta virtuaalisesta todelli-
suudestaan. Elokuva kykenee myös luomaan to-
denmukaiselta näyttäviä kuvia paikoista, joissa me 
emme ole käyneet tai joita ei edes ole olemassa (Ta-
ni 1995a: 6). Elokuva vaikuttaa siis tapaan, jolla 
hahmotamme maailmaa ja myös tapaamme toimia 
siinä. Jerry W. Williamson (1995) kuvaa tätä todel-
lisuuksien sekoittumista esimerkillä yhdysvaltalai-
sesta elokuvasta Syvä joki (Deliverance, 1972). Elo-
kuvassa neljä kaupunkilaismiestä lähtee melomaan 
vapaana virtaavalle joelle juuri ennen joen tuho-
avan padon rakentamista, ja he joutuvat retkellään 
paikallisten ahdistelemaksi. Elokuvasta vaikutteita 
saaneet kaupunkilaismiehet lähtivät etsimään 
omaa melontaseikkailuaan ja monet menettivät 
näillä retkillä henkensä (Williamson 1995). Made-
leine Eriksson (2010b: 102–103) puolestaan kuvaa 
sitä tapaa, jolla ruotsalainen elokuva Metsästäjät 
(Jägarna, 1996) esittää Pohjois-Ruotsin eli Norlan-
nin asukkaat vanhanaikaisiksi, epärehellisiksi ja 
laiskoiksi ja kuinka tätä mielikuvaa on käytetty tu-
kemaan neoliberaalia keskittämispolitiikkaa Ruot-
sissa. Susanne Stenbackan (2011: 243) mukaan 

ruotsalaisten tosi-tv-ohjelmien tapa kuvata maa-
seudun asukkaita saamattomiksi saattaa vaikuttaa 
maaseutumaisten alueiden tukipolitiikkaan nega-
tiivisesti. Maaseudun erilaiset representaatiot po-
pulaarikulttuurissa voivat siis heijastua maaseudun 
asukkaiden elämään hyvinkin kouriintuntuvasti.

Tässä artikkelissa tarkastellaan suomalaisen elo-
kuvan tuottamaa maaseudun toiseutta. Tarkaste-
lun kohteena oleva elokuva on vuonna 1988 ensi-
iltansa saanut Kuutamosonaatti. Olemme pääty-
neet tähän elokuvaan, koska siinä korostetaan 
maaseudun ja kaupungin välistä vastakkainasette-
lua. Näkemyksemme mukaan Kuutamosonaatti 
ilmentää suomalaisen yhteiskunnan muutosta ja 
kaupungistumista. Elokuvassa kulminoituu kult-
tuurinen murros, jossa nostalgisen maaseutukuva-
uksen rinnalle nousee maaseudun kuvaaminen 
kauhistuttavana. Yksittäisen elokuvan analysoin-
nin kautta voidaan tarkastella yleisemmin sekä 
suomalaisen yhteiskunnan kaupungistumista että 
sen ilmentymiä populaarikulttuurissa. Kuutamo-
sonaatin kuvastaa myös kulttuuristen vaikutteiden 
leviämistä Suomeen erityisesti Yhdysvalloista, jon-
ka elokuvateollisuus on hallinnut populaarikult-
tuuria, ja jossa maaseudun negatiivisella represen-
taatiolla elokuvassa on pitkät perinteet (William-
son 1995).

David Bellin (1997) mukaan elokuvien tuotta-
mia negatiivisia maaseudun representaatioita voi-
daan luonnehtia kokoavasti maaseutukauhun (rural 
horror) käsitteellä. Kyse ei kuitenkaan ole elokuvan 
lajityypistä, vaan pikemmin siitä, että negatiivisten 
representaatioiden kautta kerrotaan ennen kaikkea 
maalaisyhteisöjen taantumasta ja rappeutumisesta ja 
sen kauhistuttavista seurauksista (Bell 1997: 101, 
106). Maaseutukauhussa maaseutu kuvataan äärim-
mäisenä toiseutena, pelottavana paikkana, jossa hir-
viön tai murhaajan roolia näyttelevät maalaiset väi-
jyvät pahaa aavistamatonta kaupunkilaista (Bell 
1997: 96, 100–101). John S. Nelsonin (2005) mu-
kaan kauhuelokuvassa on kysymys yhteiskunnan 
piilossa olevien epäkohtien tuomisesta avoimesti 
katsojien nähtäväksi, minkä jälkeen katsojat pakote-
taan valitsemaan puolensa. Maaseutukontekstissa 
tämä ilmenee esimerkiksi elinkeinorakenteen muu-
toksen mukanaan tuomien ongelmien nostamisena 
esille, kuten elokuvassa Teksasin moottorisahamur-
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hat (The Texas Chain Saw Massacre, 1974), jossa 
työttömäksi jäänyt teurastajaperhe on alkanut tap-
paa ihmisiä (Bell 1997). Epäkohtana voi olla myös 
maaseudun rooli kaupunkien energiatarpeita tyy-
dyttävänä resurssiperiferiana, kuten edellä mainitus-
sa Syvä joki -elokuvassa, jossa tekojärven rakentami-
nen pakottaa maaseudun asukkaat muuttamaan 
pois (Williamsson 1995). 

Kuutamosonaattia analysoidessamme keski-
tymme siihen tapaan, jolla kuvien, dialogin ja eri-
tyisesti henkilöhahmojen kautta representoidaan 
maaseudun ja kaupungin välisen maiseman ja elä-
mäntavan eroavaisuuksia ja rakennetaan maaseu-
dun toiseutta. Havainnoimme myös elokuvassa 
esille nousevia yhteiskunnallisia epäkohtia. Etsim-
me Kuutamosonaatista lisäksi yhtymäkohtia erityi-
sesti yhdysvaltalaiseen hillbilly-elokuvan perintee-
seen, jossa maaseudun asukkaiden näyttäminen 
poikkeavassa valossa yleisön naurattamiseksi tai 
pelotteluksi on keskeisessä roolissa (Williamson 
1995; Harkins 2004).

Analysoimme 1980-luvun lopulla valmistunut-
ta elokuvaa, mikä herättää kysymyksen ajankohtai-
suudesta. Keskeisin ajankohtaisuuden perustelu on 
se, että jaottelua maaseutuun ja kaupunkiin sekä 
yhteiskunnan sisäistä toiseutta tuotetaan koko ajan 
uudestaan monin eri tavoin. Analysoimalla yksit-
täistä elokuvaa hahmottelemme keinoja ymmärtää 
yleisemmin populaarikulttuurin tuotteita ja niissä 
ilmeneviä tapoja rakentaa toiseutta.

Kuutamosonaatti kotimaisen 
elokuvan kentässä

Kuutamosonaatti on juoneltaan tyypillinen maa-
seudulle sijoittuva kauhuelokuva, jossa kaupunki-
lainen joutuu maaseudulla paikallisten väkivaltai-
sen ahdistelun kohteeksi (Bell 1997: 95).  Eloku-
vassa kansainvälistä uraa tekevä suomalainen malli 
Anni Stark (Tiina Björkman) palaa takaisin koti-
maahansa jouduttuaan ongelmiin kuvauksissa 
Madridissa. Annin manageri Carli (Ville-Veikko 
Salminen) kuljettaa Annin lepäämään ja piiloon 
mediakohulta maaseudun rauhaan. Koska karta-
nomotellista ei järjestykään huonetta, motellinpi-
täjä (Risto Salmi) ehdottaa kaukaista hiihtomajaa, 
jonne Carli vie Annin. Maalle vasten tahtoaan jä-

tetty Anni tapaa Kyyrölän perheen, johon kuulu-
vat iäkäs äiti (Soli Labbart) sekä poikamiesveljekset 
Arvo (Kari Sorvali) ja tämän epämuodostunut ja 
jälkeenjäänyt veli Sulo (Mikko Kivinen). Pian An-
ni joutuu etenkin Arvon ahdistelemaksi. Paikalle 
saapuu Annin veli Johannes (Kim Gunell), jonka 
neuvokkuudesta on apua kamppailussa ahdistelijaa 
vastaan. Elokuvan lopussa nurkkaan ahdistettu 
Anni surmaa Arvon.

Elokuvan yksinkertaisesta juonesta huolimatta, 
Kuutamosonaatti on laadukas kansallisen tason 
tuotanto, jonka ohjaajana ja käsikirjoittajana toimi 
Olli Soinio. Jotakin elokuvan toteutuksen laadusta 
kertoo se, että Arvo Kyyrölän roolia näytellyt Kari 
Sorvali palkittiin miespääosan Jussi-patsaalla. 
Myös äänityksestä vastanneet Matti Kuortti ja Paul 
Jyrälä palkittiin Jussilla vuonna 1989. Elokuva otti 
osaa International Fantasy Film Award -kilpailuun 
vuonna 1990. Kuutamosonaatti sai myös jatko-
osan Kadunlakaisijat (1991), jossa Kyyrölän perhe 
siirtyy maalta Helsinkiin ja Arvo alkaa jälleen vai-
nota kaunista naista.

Suomalaisen elokuvan historiassa Kuutamoso-
naatti on siinä mielessä poikkeuksellinen, että koko 
sen juoni rakentuu maaseudun ja kaupungin vastak-
kainasettelulle. Tanin (1995) mukaan suomalaisen 
elokuvan maaseutukuvaus oli 1960-luvun puoleen-
väliin saakka yksipuolisesti maaseutua ihannoivaa ja 
jopa avoimen kaupunkivastaista. Helsinki kuvattiin 
usein ”turmion Baabelina”, jonne muuttaneet maa-
seudun ihmiset joutuvat paheellisen elämän pauloi-
hin ja vasta palatessaan takaisin maalle löytävät taas 
hyvän elämän (Tani 1995b: 42). Yhteiskunnan kau-
pungistumisen myötä kotimaisen elokuvan kuvauk-
set maaseudusta ja kaupungista monipuolistuivat 
1960-luvun puolivälistä eteenpäin: maaseutu ei ol-
lut enää välttämättä elokuvan luonnollinen lähtö-
kohta, vaan se saattoi myös edustaa kaupungin nä-
kökulmasta vierautta (Tani 1995a: 116). Kuutamo-
sonaatti ei kuitenkaan ollut ensimmäinen 
kotimainen elokuva, jossa maaseutu esitettiin pelot-
tavana toiseutena. Esimerkiksi Sakari Rimmisen 
elokuvassa Pilvilinna vuodelta 1970, kaupungista 
kotoisin oleva päähenkilö, joutuu maaseudulla vie-
raillessaan maalaisten julmasti ahdistelemaksi ja pa-
kenee turvaan Helsinkiin (Tani 1995b).

1970-luvulta 1990-luvulle nähtiin runsaasti 



KUVA 1. Kuutamosonaatti-elokuvan juliste Lähde: Heikki Takkinen, Filminor/
Kansallinen audiovisuaalinen arkisto (KAVA).
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maaseutukuvauksia, jotka esittivät maaseudun 
asukkaat syvässä ahdingossa tai rakennemuutoksen 
kourissa. Näistä esimerkkinä Mikko Niskasen ohja-
ukset Kahdeksan surmanluotia (1972) ja Ajolähtö 

(1982), Tapio Suomisen Syöksykierre (1981) tai 
Pekka Lehdon Kaivo (1992). Vaikka näissä eloku-
vissa on tiettyjä maaseudun ja kaupungin vastak-
kainasettelun aineksia, ne eivät kuitenkaan yhtä 
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kärjistetysti kuin Kuutamosonaatti rakenna juon-
taan maaseudun ja kaupungin väkivaltaisen kohtaa-
misen varaan. Kuutamosonaatti voidaankin nähdä 
kotimaisen negatiivisen maaseutukuvauksen äärita-
pauksena, jossa syrjäisen maaseudun ongelmia väes-
tön vanhenemista ja sukupuolirakenteen vääristy-
mistä kuvataan kauhuelokuvan keinoin.

Kuutamosonaatin maaseutukuva

Kuutamosonaatissa suomalaisesta maaseudusta 
piirretään kuva kehityksestä jälkeenjääneenä tilana, 
jossa harmaantuneet talot, synkät kuusikot, turve-
suot ja sotkuiset pihamaat ovat keskeistä kuvastoa. 
Elokuvassa ei missään vaiheessa mainita, mihin 
osaan Suomea sen tapahtumat sijoittuvat: manage-
ri Carlikin lupaa viedä Annin vain jonnekin. Toi-
saalta elokuvan lopussa nähtävät vaaramaisemat 
voitaisiin sijoittaa Itä- tai Pohjois-Suomen maaseu-
dulle, mutta toisaalta elokuvan maaseutuhahmo-
jen käyttämä kieli ei yksiselitteisesti tue tätä oletus-
ta. Vaikka maalaisista eniten äänessä olevan Arvon 
puhetapa kuulostaa voittopuoleisesti itämurteilta, 
on niin Arvon kuin muidenkin henkilöhahmojen 
puheesta löydettävissä länsimurteisia sanoja, kuten 
”äitee” tai ”tuloo”. Lisäksi osa henkilöhahmoista, 
muun muassa Kyyrölän veljesten äiti tai paikalli-
nen kauppias, puhuvat jokseenkin yleiskieltä. Elo-
kuvan hahmojen käyttämän kielen perusteella on 
siis hyvin vaikeata määritellä mille maantieteellisel-
le alueelle elokuva sijoittuu.

Se, että Kuutamosonaatin tapahtumia on vai-
keata sijoittaa pääkaupunkiseudun tai ”kehäkol-
mosen” ulkopuolista aluetta tarkemmin, on poik-
keavaa maaseudun toiseutta korostavassa populaa-
rikulttuurissa. Useimmiten tämäntyyppiset 
kansalliset maaseudun toiseuden kuvaukset sijoite-
taan jollekin tunnetusti syrjäisenä pidetylle alueel-
le. Esimerkiksi Hollywood-elokuvassa tällaisia alu-
eita ovat erityisesti eteläiset osavaltiot (mm. Texasin 
moottorisahamurhat, Southern Comfort jne.) ja sii-
hen kuuluva Appalakkien vuoriston alue (Syvä jo-
ki). Näille alueille sijoittuvissa elokuvissa myös 
maaseudun ihmiset puhuvat usein vahvalla kau-
punkilaisille vieraalla murteella tai aksentilla, jota 
kutsutaan halventavilla nimillä kuten hicks accent 
(Williamsson 1995). Myös Ruotsista löytyy erityi-

nen alue, joka nousee esille puhuttaessa sisäisestä 
toiseudesta. Ruotsin viidestä pohjoisimmasta maa-
kunnasta muodostuva Norlanti on kuvattu perife-
riana 1600-luvulta näihin päiviin asti (Eriksson 
2010a: 23; 31–32). Viime vuosikymmeninä nor-
lantilaista elämäntapaa on kuvattu negatiivisesti 
kahdessa Ruotsissa erinomaisesti menestyneessä 
elokuvassa, Mikael Niemen samannimiseen kir-
jaan perustuvassa Populaarimusiikkia Vittulajän-
kältä (Populärmusik från Vittula, 2004) sekä edellä 
mainitussa elokuvassa Metsästäjät (vrt. Eriksson 
2010b: 101–102). Norlannin muotoutumiseen 
Ruotsin periferiaksi ovat vaikuttaneet myös mer-
kittävät suomalais- ja saamelaisvähemmistöt, joita 
on pidetty kantaväestöstä poikkeavina ja alempiar-
voisina (Eriksson 2010a: 31–32, 72). Tämä vä-
hemmistöjen rooli nostetaan esille Vittulanjänkäs-
sä, ovathan pääosassa olevat kaverukset Länsi-Poh-
jan Pajalasta kotoisin olevia suomen- tai meänkielen 
puhujia. Vastaavasti saamelaiset tuodaan Metsästä-
jät-elokuvassa esille uhreina, joiden poroja sala-
metsästäjät tappavat. Mielenkiintoisena yksityis-
kohtana voidaan mainita, että yhtä roistoista näyt-
telee suomalainen Jarmo Mäkinen. Myös 
Yhdysvalloissa maaseudun toiseuden tematiikka 
on usein rakennettu jonkin vähemmistöstatuksen 
kautta. Kyseessä voivat olla esimerkiksi eteläisten 
osavaltioiden ranskankieliset cajunit tai Appalakki-
en vuorille eristäytyneet skotit ja irlantilaiset (Bell 
1997: 98; Harkins 2004).

Syitä siihen, ettei Kuutamosonaatissa tai laa-
jemminkaan suomalaisessa kulttuurissa ole osoitet-
tavissa yhtä maantieteellisesti selkeästi rajattavaa ja 
negatiivisesti värittynyttä kansallista maaseudun 
periferiaa, voidaan etsiä ainakin kahdesta suunnas-
ta. Ensinnäkin Suomen kaupungistuminen on ta-
pahtunut huomattavasti hitaammin kuin esimer-
kiksi Yhdysvalloissa, jossa jo 1920-luvulla yli puo-
let väestöstä asui kaupungeissa (Williamson 1995: 
45). Suomessa tämä kaupungistumisen taso saavu-
tettiin vasta toisen maailmansodan jälkeen 
1960-luvulla (Tilastokeskus 2009: 72). Toisin sa-
noen suomalaisten enemmistön yhteys maaseu-
tuun ja maaseutumaiseen elämäntapaan on säily-
nyt pitkään voimakkaana. Esimerkiksi vuoden 
2011 maaseutubarometrin mukaan itsensä saman-
aikaisesti sekä kaupunkilaiseksi että maalaiseksi 
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kokevia suomalaisia on yhtä paljon kuin itsensä 
yksinomaan kaupunkilaiseksi kokevia (Sitra 2011). 
Toisin sanoen, maaseudun ja kaupungin välisen 
eron korostamiselle ei ole ollut tarvetta. Toiseksi, 
Suomessa on ollut Ruotsiin verrattuna vähemmän 
heikkoja vähemmistöjä (suomalaiset, saamelaiset). 
Suomen suurin vähemmistöryhmä suomenruotsa-
laiset on pitkälti säästynyt marginalisoitumiselta, 
sillä ruotsi oli Suomessa pitkään hallitsevan eliitin 
kieli (Dutton 2008: 173) ja yhä tänäkin päivänä se 
on perustuslaissa määritelty tasa-arvoiseksi suomen 
kielen kanssa. Omaleimaiset ruotsinkieliset yhtei-
söt Etelä- ja Länsi-Suomen rannikoilla ovat siis 
välttyneet leimautumasta sisäisiksi toisiksi.  Jossain 
määrin Suomen periferiaksi voitaisiin nähdä noste-
tun maan pohjoisimpia osia eli Lappia ja sen alku-
peräisasukkaita saamelaisia ja heidän elämänta-
paansa, kuten on esimerkiksi tehty kauhufantasias-
sa Valkoinen peura (1952). Timo K. Mukan teos 
Maa on syntinen laulu ja sen pohjalta Rauli Moll-
bergin ohjaama samanniminen elokuva esittää 
puolestaan lappilaisten ihmisten elämän sangen 
synkeässä valossa. Toisaalta myös Itä-Suomen savo-
laisia on kuvattu kirjallisuudessa vähemmän mai-
rittelevasti, kuten esimerkiksi Joel Lehtosen teok-
sessa Putkinotko, jossa laiskan ja saamattoman sa-
volaisen miehen kuvaa piirretään Juutas Käkriäisen 
hahmon kautta. Myös Pekka Puupää -elokuvat 
voidaan nähdä savolaisia marginalisoivina kuvauk-
sina, puhuuhan Pekkaa näyttelevä Esa Pakarinen 
lupsakkaan savolaistyyliin tutustuessaan nykyajan 
elämänmenoon ja ilmiöihin 1950-luvun Helsin-
gissä. Toisaalta voidaan perustellusti sanoa, että 
Pohjois- ja Itä-Suomen negatiivisten maaseutuku-
vauksien lisäksi myös Länsi- ja Etelä-Suomesta on 
mahdollista löytää vähemmän mairittelevia maa-
seutukuvauksia. Hyvinä esimerkkeinä näistä ovat 
Etelä-Pohjanmaalle sijoitetut elokuvat Häjyt 
(1999) ja Härmä (2012), joiden tapahtumat sijoit-
tuvat eri vuosisadoille, mutta joissa molemmissa 
miesten harjoittama väkivalta on keskeisessä ase-
massa. Unohtaa ei myöskään sovi Väinö Linnan 
teosta Täällä pohjantähden alla eikä sen filmati-
sointeja, joissa Hämeen rintamaiden asukkaiden 
kokema aineellinen köyhyys ja puute nostetaan 
keskeisellä tavalla esille. Myös Runar Schildtin no-
vellissa Aapo, josta Tero Jartti ohjasi samannimisen 

elokuvan vuonna 1994, hämäläinen maaseutu 
näytetään sangen lohduttomassa valossa. Voidaan-
kin todeta, että suomalaisen elokuvan ja kirjalli-
suuden tavassa kuvata maaseutua on korostuneesti 
nostettu esille köyhyys ja siitä kumpuavat ongel-
mat melko tasapuolisesti yli maakuntarajojen.

Suomalaiselle elokuvalle on ollut tyypillistä se, 
että suomalaisuuden määrittely on tapahtunut ku-
vaamalla heimoja ja niihin liitettyjä luonteenpiirtei-
tä (Tani 1995b: 43). Elokuvien kuva Suomesta on 
siis rakentunut maakuntien kuvaamisen kautta, mi-
kä Tanin mukaan johtuu siitä, että Helsingin oma 
identiteetti ja kaupunkikulttuuri ovat olleet liian 
heikkoja kansallisen omakuvan rakentamiseen, jol-
loin niiden vahvistamiseen on tarvittu maaseutu-
maisia aineksia (Tani 1995b: 43). Kuutamosonaatis-
sa kuvattu epämääräinen maaseutu poikkeaa siis 
myös kotimaisen maaseutukuvauksen perinteestä, 
sillä yhden maakunnan tai heimon sijaan elokuvassa 
tehdään maantieteellinen yleistys kaikista maaseutu-
maisista alueista, ja tapahtumien keskiöön nostetaan 
korostuneesti maaseudun ja pääkaupungin elämän-
tapojen välinen vastakkainasettelu.

Edvard Saidin (1978: 17) mukaan maantieteel-
liset yleistykset ovat keskeinen keino rakentaa toise-
utta. Hän on tehnyt oman havaintonsa tutkiessaan 
länsimaiden eli oksidentin ja erityisesti Lähi-idän 
entisten siirtomaiden eli orientin välistä alistavaa 
suhdetta ja erityisesti oksidentissa tuotettua orien-
tin alemmuutta ja toiseutta, joilla kolonialismi oi-
keutettiin (Said 1978). Said kutsui tätä toiseuden 
luomisen mekanismia orientalismiksi. Saidin aja-
tusten pohjalta on sittemmin kehitetty maaseudun 
toiseuden tutkimukseen paremmin soveltuva sisäi-
sen orientalismin (internal orientalism) käsite. Sen 
mukaan yhteiskunnan sisällä voidaan luoda alistei-
sia maantieteellisiä alueita, jotka poikkeavat perus-
tavalla tavalla kansallisen identiteetin ihanteista se-
kä kärsivät monista ongelmista ja puutteista. Tämä 
tekee näistä alueista muita huonompia ja täten ke-
hittyneimmille alueille alisteisia. (Jansson 2003; 
2005.) Toisaalta sisäinen orientalismi poikkeaa 
orientalismista siinä, että toiseuteen kuuluvilla alu-
eilla on mahdollisuus puolustaa itseään, kuuluvat-
han ne samaan valtioon ja niillä on pääsy kansakun-
nan poliittisiin, kulttuurisiin ja taloudellisiin insti-
tuutioihin (Jansson 2003: 351–352).
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Kuutamosonaatin suomalaisesta maaseudusta 
luoma kuva kertoo omalta osaltaan yhteiskunnan 
murroksesta ja kaupungistumisesta. Toisin sanoen 
Kuutamosonaatissa perinteinen käsitys maaseudusta 
ja maakunnista keskeisenä kansallisen identiteetin 
rakennusaineena hylätään ja sen tilalle tuodaan käsi-
tys kansallisen omakuvan kannalta sopimattomasta 
maaseutumaisesta toisesta. Sisäisen orientalismin 
näkökulmasta tulkittuna maaseudun alisteisuuden 
ja huonommuuden funktiona voidaan nähdä pyrki-
mys oikeuttaa kaupunkikulttuurin syntyä.

Maaseutu ajasta jälkeenjääneenä 
tilana

Kuutamosonaatissa kuvattu maaseudun rakennettu 
ympäristö henkii perinteitä ja mennyttä aikaa.  Eri-
tyisesti hirrestä rakennettu harmaantunut Kyyrölän 
tila kuvastaa maaseudun uneliasta jälkeenjääneisyyt-
tä. Tämän vanhanaikaisuuden metaforina toimivat 
myös maaseudun asukkaiden pysähtyneet seinäkel-
lot, joiden kontrasti urbaanin Annin digitaaliseen 
yöpöydän kelloon ja tarkkaan ajan osoittamiseen on 
ilmeinen. Vastaavasti elokuvan vähäiset urbaaniin 
maisemaan sijoittuvat kohtaukset nostavat esille 
kaupunkimaisen elämäntavan liikkuvuuden ja hy-
vät yhteydet maailmalle esittämällä erilaisia siirty-
mä- ja välitiloja kuten lentokentän, ruuhkaisen 
moottoritien ja ostoskeskuksen (vrt. Zukin 1991) 
vastapainona maaseudun pysähtyneelle ja eristäyty-
neelle uneliaisuudelle. Kuutamosonaatissa myös 
päähenkilöiden käyttämät ajoneuvot kytkeytyvät 
saumattomasti kuvaamaan maaseudun ja kaupun-
gin välistä eroa. Annin Manageri Carli ajaa Range 
Rover -maastoautolla, joka 1980-luvun lopun Suo-
messa oli huomattavan arvokas ajoneuvo. Auto il-
mentää vaurasta ja modernia kaupunkilaishahmoa, 
joka tuntee länsimaisen kulttuurin oikeanlaiseen 
kulutukseen perustuvan symboliikan (Mitchell 
2000). Kansainvälistynyt malli Anni puolestaan 
taittaa matkaa lentokoneella, kun taas maaseutua 
edustava Arvo liikkuu potkukelkalla, bussilla tai 
vanhalla traktorilla, siis kulkuneuvoilla, joilla liikku-
misella ei vallitsevassa modernissa kulutuskulttuu-
rissa ole mahdollista korottaa statustaan. Arvon hah-
mo kuitenkin tuntee modernin kulutusyhteiskun-
nan statussymbolit. Tämä ilmenee kohtauksessa, 

jossa hän kutsuu traktoriaan ”verrariksi” italialaisen 
urheiluauton mukaan, joten täysin tietämättömiä ei 
moderneista kulutussymboleista olla Kyyrölän tilal-
lakaan, vaikka niitä ei omisteta. Kuutamosonaatissa 
luotavan jaon moderneja statussymboleja käyttäviin 
kaupunkilaisiin ja niistä piittaamattomiin maalaisiin 
voidaan nähdä ilmentävän Suomessa 1980-luvulla 
tapahtunutta kulutuskulttuurin nousua, joka teki 
kuluttamisesta aiempaa hyväksyttävämpää. Kulu-
tuskulttuurin nousuun liittyi Helsingissä alkunsa 
saanut ja yhdysvaltalaisiin esikuviin perustunut ku-
lutusta ja kaupunkimaista elämäntapaa korostanut 
juppi-ilmiö, jonka vastavoimana Suomessa nähtiin 
maaseutu ja sen perinteisiin sidotut asukkaat eli jun-
tit (Schmidt 1986: 292–294; Yle 2008a; Yle 2008b).

Jonathan Murdochin ja Andy Prattin (1997: 51) 
mukaan maaseudun kuvaaminen muuttumattoma-
na ja homogeenisena tilana, siis eräänlaisena ulkoil-
mamuseona on tyypillistä maaseudun toiseuden 
tuottamisessa Britanniassa. Maaseudun kuvaaminen 
ei sinällään pidä sisällään negatiivista arvolatausta, 
vaan vanhanaikaisuus voi myös henkiä idealismia 
puhtaasta ja alkuperäisestä kulttuurista, jota kau-
pungeista ei enää löydy (emt.). Kuutamosonaatin 
kontekstissa maaseudun vanhanaikaisuus ei kuiten-
kaan ole idealistista. Sen avulla pyritään nimen-
omaan luomaan käsitys ihmisistä, jotka elävät nega-
tiivisessa mielessä toisessa ajassa ja todellisuudessa, 
ymmärtämättä modernia elämäntapaa tai voimatta 
täysin osallistua siihen, vaikka asuvat saman maan 
sisällä. Elokuvan kontekstissa maaseutu jäsentyy 
vastakohtana kaupungille, kehittymättömänä taka-
pajulana ja menneen ajan jäänteenä. Kyse ei ole kui-
tenkaan täydellisessä umpiossa elämisestä, mitä ku-
vaa elokuvan kohtaus, jossa Arvo paljastaa seuran-
neensa kansainvälisen mallin uraa lehdestä 
todetessaan että: ”kaikki on tiiossa”. James Dunca-
nin (1993) mukaan ajan ja tilan kytkeminen toisiin-
sa on keskeinen elementti sisäisen toiseuden luomi-
sessa: saman yhteiskunnan sisällä eri paikoissa asuvat 
ihmiset voivat jakaa yhteisiä piirteitä ja heillä voi 
olla samat mahdollisuudet, mutta eläminen eri si-
janneissa erottaa heidät tehokkaasta toisistaan ja 
asettaa heidät ikään kuin keskenään eri aikaan 
(Duncan 1993: 40), minkä voidaan nähdä johtavan 
marginalisoitumiseen ja toiseuteen.
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Maaseudun epätasa-arvoiset 
sukupuoliroolit

Maaseutua on perinteisesti kuvattu miesten hallitse-
maksi tilaksi. Tämä asetelma on kuitenkin kyseen-
alaistettu viime vuosina, ja maaseudun miehet on 
haastettu niin naisten kuin kaupunkilaismiesten ta-
holta. Berit Brandthin (2002: 191) mukaan maa-
seudun miehet eivät ole enää aktiivinen ja pystyvä 
sukupuoli, vaan päinvastoin heitä voidaan kuvata 
ajastaan jälkeenjääneiksi, yksinäisiksi, haavoittuvik-
si ja marginalisoituneiksi. Brandthin ja Marit Hau-
genin (2005) mukaan maaseudun miehet ovat 
myös alakynnessä suhteessa kaupunkilaismiehiin, 
joiden tapa toteuttaa maskuliinisuuttaan on yhteis-
kunnassa vallitseva normi, johon maaseudun mie-
het joutuvat sopeutumaan ja joihin heitä verrataan.

Kuutamosonaatissa maaseudun miesten ongel-
mat kiteytyvät Arvo Kyyrölän hahmoon, joka voi-
daan nähdä taantuneen ja syrjäytyneen suomalaisen 
maaseudun tuotteena. Arvo on mies, joka elää sel-
västi yhteiskunnan marginaalissa. Hän on mitä il-
meisimmin sangen vähävarainen ja asuu kotitalos-
saan komentelevan äitinsä ja vähäjärkisen, fyysisesti 
poikkeavan veljensä Sulon kanssa. Arvo on taipu-
vainen juomaan ja hän keittää pontikkaa. Arvon li-
säksi maaseudun miesten alkoholiongelmaan viita-
taan myös kohtauksessa, jossa Anni ja tämän veli 
Johannes tapaavat Arvoa paetessaan miehen, joka 
on tulossa kaupasta syli täynnä olutpulloja.

Arvo on yksinäinen mies, jolla on vaikeuksia 
olla vuorovaikutuksessa vastakkaisen sukupuolen 
kanssa, eikä hän tee vaikutusta maailman metro-
poleissa liikkuneeseen Anniin. Arvon hahmon 
huonoutta naisten suhteen, kuvataan myös eloku-
van alkupään kohtauksessa, jossa tämä pohjustaa 
Annin seksuaalisen ahdistelun aloittamista kerto-
malla kaveristaan, joka sydänsurujen vuoksi viilsi 
ranteensa auki. Tragikoomisista piirteistään huoli-
matta kohtaus viestii maaseudun miesten epätoi-
vosta, poikkeavuudesta ja kyvyttömyydestä löytää 
itselleen kumppania modernissa urbaanin miesku-
van ja sukupuolten tasa-arvon maailmassa. Maa-
seudun miesten kyvyttömyyttä naisten suhteen 
alleviivataan myös laajemmin kohtauksissa, jossa 
Anni nousee paikallisbussiin, jonka kaikki mat-
kustajat ovat miehiä, sekä kohtauksessa, jossa Kar-

tano-motelli nimisen majoitusliikkeen omistaja 
toteaa ääneen, ”ettei täällä ole naisia, minä vaan”. 
Elokuvassa siis annetaan se kuva, että jokseenkin 
kaikki naiset olisivat jättäneet maaseudun, sillä ai-
noa maaseudun naishahmo koko elokuvassa on 
Kyyrölän veljesten vanha äiti. Ruotsissa vastaava 
sukupuolijakauman vääristymisen liioittelu näkyy 
mediassa elokuvien lisäksi laajemmin myös toimit-
tajien ja jopa tutkijoiden tavassa kuvata Norlantia 
alueeksi, jossa asuu lähes yksinomaan miehiä 
(Eriksson 2010a: 31).

Kuutamosonaatissa maaseutukuvauksen kautta 
rakennetaan ja tuetaan käsitystä maaseudun arvo-
maailman jälkeenjääneisyydestä, jota luonnehtivat 
erityisesti vanhanaikaiset sukupuoliroolit. Maa-
seudun ja kaupungin vuorovaikutus johtaakin elo-
kuvassa törmäykseen ja väkivaltaisen kohtaamisen 
väistämättömyyteen, mikä kärjistyy Arvo Kyyrö-
län naisia väkivalloin alistamaan pyrkivässä mies-
hahmossa.

Maaseudun miesten heikkouden ja marginaali-
suuden sijaan elokuvassa esiintyvät muutamat kau-
pungista kotoisin olevat mieshahmot kuvataan sel-
västi Arvoa etevämmiksi. Anni esimerkiksi osoittaa 
elokuvan alkupuolella seksuaalista kiinnostusta vai-
kutusvaltaista mallitoimiston manageria Carlia 
kohtaan, vaikka tämä tuo hänet maaseudulle vasta-
lauseista huolimatta. Arvon edustama väkivaltainen 
maaseudun mies ei myöskään pärjää kekseliäisyy-
dessä kaupunkilaisille. Tämä näkyy esimerkiksi elo-
kuvan loppukohtauksessa, jossa Anni ja tämän veli 
Johannes ovat lukinneet itsensä mökkiin turvaan 
Arvolta, joka pyrkii sorruttamaan mökin traktorilla. 
Kaupunkilaiset kuitenkin voittavat maalaisen rai-
von Johanneksen rakentaman ansan ja Annin päät-
täväisyyden johdosta ja tappavat Arvon. Ajastaan 
jälkeenjäänyt, poikkeava maaseudun mies ei siis 
pärjää kaupunkilaismiehille eikä -naisille.

Suomalainen heinähattu vai 
Hollywoodin hillbilly?

Kuutamosonaatin keskeinen mieshahmo Arvo 
Kyyrölä vaikuttaa yksinomaan suomalaiskansalli-
selta maalaisjunttihahmolta Nokian Hai-saappai-
neen, potkukelkkoineen ja tarinoineen pontikan-
keitosta, minkä myös elokuvan aikalaiset havaitsi-
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vat (Elonet 2012). Tarkemmin Arvon hahmoa 
tarkastelemalla on kuitenkin mahdollista huomata, 
että hänen hahmossaan on paljon yhteneväisiä piir-
teitä Hollywood-elokuvissa kuvattuihin sivistymät-
tömiin, yksinkertaisiin ja usein väkivaltaisiin maa-
seudun hillbillyihin tai punaniskoihin (redneck), 
jotka väijyvät pahaa aavistamattomia kaupunkilai-
sia ainoana tarkoituksenaan näiden vahingoittami-
nen. Hillbilly on halventava maaseudun asukasta 
kuvaava käsite, joka voidaan kääntää esimerkiksi 
maalaisjuntiksi tai kaurahatuksi. Toisaalta hillbilly-
hahmojen vanhakantaisuus, epäsiisteys ja yhteis-
kunnan vallitsevista normeista piittaamattomuus 
voi olla myös humoristista, kuten Williamson 
(1995) on todennut. Tämä humoristisuus ilmenee 
myös Arvon olemuksessa ja käyttäytymisessä.

Mielenkiintoisella tavalla tätä yhdenmukai-
suutta voidaan löytää myös elokuvan puvustukses-
ta ainakin yhden yksityiskohdan eli Arvo Kyyrölän 
CAT-mainoslippalakin osalta, jonka kaltaista myös 
Dennis Hopperin elokuvassa Easy Rider (1969) yk-
si väkivaltaisista maalaisista käytti. Tämä voi toki 
olla sattumaa, mutta todennäköisemmin kyseessä 

on elokuvamaailman sisäinen viite ja ohjaaja Olli 
Soinion kunnianosoitus Dennis Hopperin ohjaus-
työtä kohtaan.

Williamsonin mukaan hillbilly-hahmoille on 
tyypillistä, että heidät kuvataan köyhiksi ja vanhan-
aikaisiksi, ja he vastustavat joko tahdostaan tai tah-
tomattaan modernin yhteiskunnan kulutukseen 
perustuvaa valtavirtaa (Williamson 1995: 2, 27). 
Kuutamosonaatissa Arvon hahmon kotipaikkana 
on vanhanaikainen hirsitalo ilman nykyajan muka-
vuuksia. Arvon vaatetus ja vaatimattomat kulkuväli-
neet kertovat joko hänen varattomuudestaan tai sit-
ten piittaamattomuudesta modernien kulutushyö-
dykkeiden kuten auton hankinnan suhteen.

Maaseudulle sijoittuvissa kauhuelokuvissa on 
tyypillistä, että paikalliset asukkaat asuvat tiiviissä 
ja ulkopuolisille vihamielisessä kyläyhteisöissä tai 
pikkukaupungeissa, joissa sukulaisuussuhteet ko-
rostuvat (Bell 1997: 103; Eriksson 2010b: 3). 
Kuutamosonaatissa Arvon kotikylä on juuri tällai-
nen tiiviiden sukulaissuhteiden värittämä yhteisö. 
Tämä ilmenee esimerkiksi kohtauksessa, jossa 
kauppiaana toimiva Arvon serkku kieltäytyy soit-
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tamasta poliisia Annin pyytäessä apua. Maaseudul-
le sijoittuvissa kauhuelokuvissa esiintyy myös usein 
hirviömäisiä, epämuodostuneita ja yksinkertaisia 
mieshahmoja (vrt. Bell 1997: 102). Kuutamoso-
naatti ei tee tässä suhteessa poikkeusta, vaan Arvon 
fyysisesti poikkeava veli Sulo, joka ulvoo susien 
kanssa ja asuu teljettynä perunakellariin, on ni-
menomaan tällainen maaseudun äärimmäisen toi-
seuden ilmentymä, korpien piiloteltu hirviö.

Maaseudun toiseutta korostavissa elokuvissa it-
se tehdyllä alkoholilla ja sen juomisella on aivan 
erityinen merkitys (Willamsson 1995: 2, 6, 11). 
Esimerkiksi Moonshine Mountain-elokuva (1964) 
on saanut nimensä kotipolttoisesta alkoholista (va-
paasti suomennettuna Pontikkavuori). Kuutamo-
sonaatissa kotipolttoinen alkoholi on myös keskei-
sessä roolissa. Arvo kehuu estoitta valmistamaansa 
pontikkaa, tarjoaa sitä Annille ja juo sitä itse. Pon-
tikan vaikutuksen alaisena Arvo myös raivoaa elo-
kuvassa. Runsaan alkoholinkäytön lisäksi hillbilly-
hahmoille on tyypillistä epäsiisteys (Williamson 
1995: ix, 5), mikä näkyy myös Arvon huonosti 
leikatussa tukassa, parransängessä ja epäsiistissä 
vaatetuksessa. Sukupuolten välisen tasa-arvon si-
jaan hillbilly-hahmot ovat avoimen seksistisiä 
(Williamson 1995: 12; Eriksson 2010b: 99) ja 
suhtautuvat naisiin hyvin halventavasti. Arvon 
hahmo on tässäkin suhteessa hyvin tyypillinen hill-
billy, sillä hän ei selvästikään kunnioita naisia, vaan 
ahdistelee sekä henkisesti että fyysisesti. Bellin 
(1997: 96) mukaan Hollywood-elokuvan hirviö-
mäiset maalaismiehet ovat usein seksuaalisesti 
poikkeavia. Tämä poikkeavuus voi olla esimerkiksi 
sukurutsaa tai kyvyttömyydestä johtuvaa murhan-
himoisuutta (vrt. Bell 1997). Kuutamosonaatin 
Arvo tirkistelee, paljastaa itsensä ja pyrkii väkival-
loin kontaktiin Annin kanssa. Hän on muutoinkin 
hyvin väkivaltainen ja yrittää lyödä Annia ja Johan-
nesta talikolla sekä ajaa näitä traktorilla takaa niin 
että lumiketjut kilisevät. Tämänkaltainen käytös 
on Hollywoodin hillbilly-kuvauksissa hyvin tavan-
omaista (Williamson 1995: 2; Bell 1997: 97), ja 
myös niistä vaikutteita saaneissa Norlantiin sijoit-
tuvissa ruotsalaiselokuvissa tämä piirre on selvästi 
näkyvissä (ks. Eriksson 2010b: 98).

Edellä mainittujen esimerkkien valossa voidaan 
väittää, että sekä pohjoismaiset maaseudun toiseut-

ta korostavat elokuvat, joita Kuutamosonaatti 
edustaa, sekä amerikkalaiset hillbilly-elokuvat ker-
tovat omalta osaltaan maaseudun ja kaupungin 
välisistä ongelmallisista suhteista. Elokuvien tapa 
kuvata maaseudun miehiä vanhanaikaisiksi, väki-
valtaisiksi ja moraalittomiksi, kertoo ennen kaik-
kea niistä ennakkoluuloista, joita kaupungistuneis-
sa moderneissa yhteiskunnissa tunnetaan vähem-
mistöä edustavia maaseudun asukkaita kohtaan.

Maaseudun toiseuden 
tuottaminen ja yhteiskunnan 
jatkuva muutos

Kuutamosonaatti-elokuva rakentaa maaseudun 
toiseutta ja käyttää siinä maaseudulle sijoittuvan 
kauhuelokuvan (rural horror, hillbilly horror tai 
rural slasher, Bell 1997: 94, 97) keinoja, joita on 
maustettu kansallisilla aineksilla. Pohjimmiltaan 
kaikki tämäntyyppiset elokuvat rakentuvat yhden 
keskeisen idean varaan: maaseudun ja kaupungin 
asukkaat eivät voi tulla keskenään toimeen. Eloku-
va ja laajemmin muutkin populaarikulttuurin 
tuotteet kuvastavat aina sitä maailmaa, jossa eläm-
me, ja samalla niillä on ilmeistä vaikutusta myös 
siihen tapaan, jolla hahmotamme ympäröivää to-
dellisuutta. Tämä herättää kysymyksen, mihin 
maaseudun negatiivisia representaatioita elokuvas-
sa tarvitaan ja mitä nämä representaatiot kertovat 
siitä yhteiskunnallisesta tilanteesta, jossa elämme 
tai elokuvan valmistumisen aikoihin elettiin.

Kuutamosonaatin ensi-illan aikoihin 1980-lu-
vun lopulla maassamme puhuttiin suomalaisen 
kaupunkikulttuurin noususta, jonka yhtenä näky-
vänä ilmentymänä oli Yhdysvalloista mallinsa saa-
nut juppi- tai city-kulttuuri, jossa ihannointiin 
kaupunkimaista elämäntapaa, yksilöllisyyttä, ku-
luttamista, muotia ja pinnallisuutta (Schmidt 
1986: 292–294; Yle 2008a; Yle 2008b). Juppien 
vastakohtana olivat 1980-luvun Suomessa juntit, 
jotka olivat sielultaan maalaisia ja kaupunkielä-
mään huonosti sopeutuvia, sivistymättömiä, jäh-
meitä tai liian puheliaita ihmisiä, joilla ei ollut tyy-
liä ja jotka haisivat hieltä ja joiden olemus oli huo-
limaton (Schmidt 1986: 294). Elokuva heijasteli 
Annin hahmon kautta oman aikansa juppeihin ja 
city-kulttuurin nousuun liittyviä kuvia.  Arvon 
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hahmo puolestaan edusti ajastaan jälkeen jäänyttä 
maaseutua, josta ihmiset olivat paenneet 1960- ja 
1970-luvuilla kaupunkeihin, vain kaikkein takape-
roisimpien junttien jäädessä kotikonnuilleen. Elo-
kuvassa luotiin näiden hahmojen kautta vahva 
kontrasti maaseutu-Suomen ja uuden city-Suomen 
välille. Tämäntyyppiselle tarinalle oli olemassa so-
siaalinen tilaus, sillä vuonna 1990 Suomen väestös-
tä asui jo noin 80 prosenttia kaupungeissa (Tilasto-
keskus 2009: 72).

Yleisesti ottaen maaseutukauhuelokuvan voi-
daan nähdä palvelevan kaupungistuneen yhteis-
kunnan ja kaupungeissa asuvan väestönosan iden-
titeetin rakentamistarpeita. Maaseudun asukkai-
den kuvaaminen kaupunkimaisen, normaalin 
elämän vaatimuksista poikkeavina, uhkaavina ja 
suorastaan väkivaltaisina antaa kaupungissa eläville 
ja koulutetuille keskiluokkaisille ihmisille mahdol-
lisuuden arvioida sitä, mitä he eivät tahdo olla: 
ajastaan jälkeenjääneitä, sukupuolten tasa-arvoa 
tunnistamattomia, matalasti koulutettuja sivisty-
mättömiä ihmisiä (Eriksson 2010b: 103; Sten-
backa 2011: 237). Toisaalta Kuutamosonaatissa 
esitetty kaupunkikuva on myös vähemmän idylli-
nen rauhaton paikka, josta Annin on paettava 
maalle turvaan häiritsevältä lehdistöltä. Maaseu-
dun toiseus ei siis ole ehdotonta. Pako kaupungista 
maaseudulle ei kuitenkaan Kuutamosonaatissa tar-
joa tavoiteltua onnea ja rauhaa, vaan päinvastoin; 
keltaisen lehdistön lööpit ovat saavuttaneet myös 
syrjäisimmät suomalaiset maaseutukylät, ja ”kaikki 
on tiiossa”, kuten Arvo Kyyrölä toteaa. Turvallinen 
maaseutu on ainiaaksi kadotettu.

Monien muiden maaseudun ja kaupungin vas-
takkainasettelun varaan rakentuvien kauhuelokuvi-
en tavoin Kuutamosonaattia voidaan tulkita siten, 
että kyse ei ole pohjimmiltaan puhtaasti maalaisten 
pahuudesta, vaan oletetusta ihmisen eläimellisestä ja 
raa’asta perusluonteesta, joka kaupunkimaisessa elä-
mäntavassa on piilotettu sivistyksen kaapuun ja joka 
tahdotaan kieltää, koska se pelottaa meitä (William-
son 1995: 2, 6, 157). Sen sijaan kaupunkilaisia vai-
noavat maaseudun asukkaat ovat lähempänä ihmi-
sen luonnollista eläimellistä tilaa, ja he pakottavat 
omalla vainollaan myös kaupunkilaiset löytämään 
eläimen itsestään (vrt. Williamsson 1995: 157, 163; 
Bell 1997: 105–106). Maaseudun toiseuden varaan 

rakentuvassa kauhuelokuvassa on siis usein kysymys 
eräänlaisesta selviytymis- tai oikeastaan kehitystari-
nasta, jossa kaupungistunut ihminen joutuu lopulta 
kohtaamaan pelkonsa oman ihmisyytensä haurautta 
kohtaan ja näin on myös Kuutamosonaatissa. Kau-
pungista tullut Anni joutuu maaseudulla kohtaa-
maan oudon ja vihamielisen (ihmis)luonnon, jota 
maaseutu ja maalaiset edustavat. Samalla hän löytää 
myös itsessään piilevän alkukantaisuuden, jonka 
hän kuitenkin valjastaa, ja jonka avulla hän kukistaa 
vainoojansa. (vrt. Williamson 1995; Leffler 2010).

Kuutamosonaatti ei ole jäänyt ainoaksi suoma-
laiseksi maaseudun ja kaupungin vastakkainasette-
lusta ammentavaksi elokuvaksi. Kuutamosonaatin 
vuonna 1991 ensi-iltansa saanut jatko-osa Kadun-
lakaisijat kertoo maaseudun kostosta kaupungille 
tuomalla Kyyrölän perheen Helsinkiin. Elokuva 
myös leikittelee avoimesti 1950-luvun suomalaisen 
elokuvan ihanteellisella maaseutukuvauksella, ja 
Helsinkiä kutsutaan kirjaimellisesti turmion Baa-
beliksi. Kadunlakaisijoissa nostetaan maaseudun ja 
kaupungin kahtiajaon rinnalle myös vuoden 1918 
kansan kahtiajakautuminen kuvaamalla suohau-
dasta nousseen punakaartin edesottamuksia Eu-
roopan integraatioon valmistautuvassa Helsingissä.

Myös aivan viime vuosina on valmistunut koti-
maisia maaseudulle sijoittuvia kauhuelokuvia. 
2000-luvun kotimaisesta kauhuelokuvasta voi tun-
nistaa globaalin ja lokaalin vuoropuhelun ja maa-
seudun toiseuden tuottamisen suhteessa maaseu-
dun resurssiperiferiarooliin. Esimerkiksi elokuvas-
sa Rare Exports (2010) voidaan nähdä viittauksia 
kaivosteollisuuteen tai maaseudun tuotteistami-
seen markkinoille, kun häijyluontoinen joulupuk-
kia muistuttava hahmo kaivetaan maan alta ja kun 
paikalliset asukkaat onnistuvat korvamaan perin-
teisen elinkeinonsa ja luomaan globaalin vienti-
tuotteen tontuista. Elokuvassa Syvälle salattu 
(2011) puolestaan menestyvä kaupungissa asuva 
naisjuristi saa työkomennuksen lapsuutensa maise-
miin, jossa on meneillään riitainen voimalaitoksen 
rakentamisprojekti, joka kietoutuu yhteen kylän 
myyttisen menneisyyden ja päähenkilön henkilö-
kohtaisen elämän kanssa. Myös vuonna 2008 val-
mistunut Sauna sijoittuu maaseudulle, ei tosin tä-
hän päivään vaan Täyssinän rauhan rajanvetoon 
vuodelle 1595. Elokuvassa rajankäyntiin osallistu-
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vat Sporen veljekset, toinen pääkaupungissa Tuk-
holmassa opiskellut kartanpiirtäjä ja toinen sodan 
kovettama veteraani murhaavat talonpojan ja tä-
män tyttären ja joutuvat sovittamaan syntinsä suon 
keskellä sijaitsevassa saunassa.

Kotimaisen kauhuelokuvan rakennusaineina 
voidaan siis 2000-luvulla käyttää myös maaseudun 
kaltoinkohtelun ja hyväksikäytön teemoja. Vaikut-
taa siltä, että maaseudun toiseuden tuottamiselle 
kauhuelokuvan keinoin on edelleen olemassa yh-
teiskunnallinen tarve. Laajemmin kyse on nähdäk-
semme siitä, että populaarikulttuuri heijastelee 
maaseudun muuttuvaa roolia yhä kaupungistuvas-
sa ja globalisoituvassa Suomessa
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