
– kotimainen digikuvauslehti –

ilkka jaakola :: lauri eriksson :: kuka omistaa kuvan?
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Tuhansien kuvien 

TARINAT
Jos joskus pääset kuuntelemaan, kun oululainen Ilkka Jaakola kertoo kuvis-
taan ja kuvaustyöskentelystään, mene paikalle. Tämä artikkeli jää valitet-
tavan lyhyeksi siihen nähden, että miehellä on paljon asiaa kerrottavanaan. 



P
IK

S
E

LI 06-07•2005
7

Teksti: Heikki Valtavaara  Kuvat: Ilkka Jaakola

T oukokuun loppupuolella 
järjestetyillä Pohjois-Suo-
men Erämessuilla Ilkka 
Jaakola esiintyi kahdessa 
tilaisuudessa. Ensimmäi-

sen päivän teemana oli Siperian luontoku-
vausmatka ja toisena päivänä hän esitteli 
Afrikkaan suuntautunutta kuvausmatkaa. 
Kahdenkymmenen minuutin mittaiseksi 
tarkoitettu jälkimmäinen esitys venäh-
ti yleisön pyynnöstä tunnin mittaiseksi. 
Edellisenä päivänä esillä olleet Siperian – 
kuvat haluttiin nähdä uudestaan. 

– Ilmeisesti sana oli kiirinyt. 80 hen-
gen luentosali oli seisomapaikkoja myö-
ten täynnä, ja jouduttiin lopulta tyhjen-
tämään Erämessujen ovien sulkeutuessa 
sen päivän osalta. Samalla syntyi näiden 
messujen luentotilaisuuksien osallistuja-
ennätys. Valokuva voitti tällä kertaa, ja 
on vahvasti mukana seuraavillakin Poh-
jois-Suomen Erämessuilla, kertoo messu-
jen edustaja Pentti Uusi-Illikainen.

Minä
Digikuvaaja luonnossa -kirjaan perehty-
minen synnytti tähän haastatteluun yh-
den keskeisen kysymyksen: miksi Ilkka 
Jaakola käyttää läpi koko kirjan minä-
muotoa? Ei tämä toteutustapa lukemista 
tai kiinnostavuutta haitannut, mutta jäi 
askarruttamaan. 

– Ei minulle muuta vaihtoehtoa oike-
astaan jäänyt toteutustapaa miettiessäni. 
Työskentelen minulle soveltuvalla kalus-
tolla, kyse on minun ottamistani kuvista 
sekä minun kokemuksistani ja ajatuksis-
tani kuvien ottamishetkellä ja niitä arvi-
oidessani. Miksi sitä olisi pitänyt peitellä? 
Tämä kirjoitustyyli on minulle luonteva. 
Minämuotoa vaikeampi asia oli ratkaista 
se, kirjoitanko kirjan preesensiä vai im-
perfektiä käyttäen, selvittää Ilkka Jaako-
la esikoiskirjansa syntyä. 

Kirjan kirjoittamiseen, sen rank-
kuuteen ja ajoittain hitaaseen etenemi-
seen liittyy monta tuskaista hetkeä, mut-
ta myös perheen sisäistä huumoria. Ilkka 
lopetti joksikin aikaa kyselemästä lapsil-
taan, onko läksyt jo tehty, kun vastauk-
sena tuli pari kertaa takaisin: ”Onko kir-
ja jo valmis”. 

Jos Ilkka Jaakola joskus siirtyy hänel-
le todennäköisesti täysin soveltumatto-
maan eläkevaiheeseen ja päättää kirjoit-

Keväällä 1977 ilmestyneen Apu-lehden aukeama, jossa on esillä Ilkka Jaakolan ensimmäiset 
valtakunnallisessa aikauslehdessä julkaistut lehtikuvat. 

Luontokuvaajana Ilkka hakeutuu aina 
mahdollisimman lähelle kohdetta. 
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taa kirjan kuvaustyöskentelystään, sen ot-
sikoksi sopisi hyvin ”Tuhat ja kaksi tari-
naa”. Tyylilleen uskollisena hän liitti lä-
hes kaikkiin käsittelemiimme asioihin ker-
tomuksen jostain kuvaustapahtumasta, ja 
juttujen tueksi löytyi lähes poikkeukset-
ta jokin kuva arkistoista. Ilkkaa oli top-
puuteltava kuvien esille hakemisessa, jot-
ta haastattelun sai vietyä läpi edes jossain 
säädyllisessä ajassa, vaikka aikarajoitusta 
ei kummallakaan osapuolella ollut. 

Rohkeutta riitti
– Aloitin kuvan kanssa työskentelyn nuo-
rena miehenä piirtämällä ja maalaamalla. 
Kun silloinen tyttöystäväni lainasi parik-
si päiväksi kameraansa, olin myyty mies 
valokuvaukselle. Maalaaminen loppui sii-
hen, ja valokuvaaminen vei minut men-
nessään – varsinkin sen jälkeen, kun olin 
pärjännyt ensimmäisillä kilpailukuvilla-
ni. Vanhempieni kauhuksi sijoitin koko 
ensimmäisen opintolainani kameraan ja 
muuhun kuvauskalustoon. Olin päättänyt 
ryhtyä kuvaajaksi, kertoilee Ilkka urarat-
kaisunsa taustoista. 

1970-luvulla oli Ilkan kertoman mu-
kaan kova juttu, jos valokuvaaja ja toimit-
taja saivat aineistoaan sisään Suomen Ku-
valehteen. Niinpä hän ja toimittaja Rei-
jo Rinnekangas tarttuivat yksissä tuu-
min haasteeseen ja lähtivät keikalle Lap-
piin. Kukaan ei ollut pyytänyt, saati tilan-
nut heiltä mitään materiaalia, mutta kan-
nuksia lähdettiin kunnolla hankkimaan 
vuonna 1977. 

– Haastattelimme tuolla matkalla Rei-
dar Särestöniemeä ja otimme hänestä ku-
via. Kun Reidar kysyi meiltä, mistä leh-
destä olemme, oli pakko vastata: ”Ei me 
vielä tiedetä”. Jututin siinä pikkuhiljaa 
Reidaria ja hän kiinnostui lopulta asias-
ta todeten: ”Mie tykkään kuunnella sun 
juttujas”. Siitä hetkestä alkoi haastattelun 
tekeminen. 

– Samalla reissulla teimme jutut myös 
Lapin vesipiirin oikeudenkäynneistä ja 
saamelaisten Enontekiön Marianpäivä-
tapahtumasta  – toivoen, että joku lehti 
kiinnostuisi niistä. Luottamus omiin ky-
kyihin oli riittävä, ja uskallus laittaa ai-
neistot eteenpäin lähenteli joidenkin mie-
lestä varmaan hullunrohkeutta, muistelee 
Ilkka naureskellen lähes 30 vuoden takai-
sia tapahtumia. 

Monipuolinen valokuvaaja
Jutut ja kuvat lähtivät pikakirjeenä eteen-
päin, Apu-lehteen Särestöniemen haastat-
telu, Suomen Kuvalehteen Lapin vesipiirin 
juttu ja Hymyyn saamelaisartikkeli. Miehet 
kokivat luonnollisesti saavuttaneensa suu-
ren voiton, kun Avusta tuli ensimmäisenä 
tieto, että heidän juttunsa nostetaan näyt-
tävästi lehteen. Myös Suomen Kuvalehti ja 
Hymy käyttivät saamansa aineiston. 

Tuosta rupeamasta käynnistyi lehti-
kuvaajan ura, johon liittyy työskentely 
merkittävimpien suomalaisten sanoma- 
ja aikakauslehtien kanssa. Näitä kuvaus-
toimeksiantoja on ollut Ilkan arvion mu-
kaan pitkälti toistatuhatta – keskimäärin 
keikka per viikko -tahtiin, vaikka lehtiku-
vaajana työskentelyssä olikin luovia tau-
koja niin 1980- kuin 1990-luvullakin. 

– En pysty luokittelemaan itseäni jo-
honkin tiettyyn valokuvaajakastiin. Toi-
meksiantoni ovat sisältäneet lehti- ja uu-
tiskuvauksen lisäksi tuote- ja henkilöku-
vauksia. Viimeksi mainittuun liittyvät 
esimerkiksi levykansien artistikuvauk-
set. Luontokuvaus taas on kiinnostanut 
minua niin kauan kuin kameran kanssa 
olen yleensä seurustellut. 

Ilkka Jaakolan RecPlay Oy:n yritys-
asiakkaiden luettelo on mittava. Siitä löy-
tyy pari kolme erittäin suurta kotimaista 
yritystä, muutama suuremmanpuoleinen 
ja loputtomalta näyttävä luettelo pk-sek-
torin yrityksiä. 

Alkaneen kesän kuvauslistalla on ai-
nakin parin valmistalovalmistajan toi-
meksiannot, Iin Konepajan vientivideo, 
leikkaussalituotteiden esittelyvideo, tuo-
tekuvauksia sekä toimiminen Oulun 
400-vuotisjuhlavuoden virallisena valo-
kuvaajana. Haastattelupäivänä Ilkkaa pi-
ti pienessä jännityksessä se, hyväksyy-
kö Saksan Mercedes-Benz hänet Suomes-
sa tapahtuvien autokuvausten tekijäksi. 
Myönteinen vahvistus tuli Saksasta ke-
säkuun alussa.

Poikkitaiteelliset vaikutteet
Kun Ilkalta tiedusteli, pystyisikö hän ni-
meämään lukemattomien kuviensa jou-
kosta yhtä omasta mielestään tai hänelle 
itselleen herkintä kuvaa, hän teki sen ha-
kien arkistosta esiin Kaverukset-kuvan: 
Hugo-koiran ja Yasser-arabiorin yhteis-
kuvan. Yasser-oriinkin liittyy taustatari-

::PORTFOLIO

Ilkka joutui opetteleman myös mv-kuvien kä-
sinvärjäämisen, joka oli ainut värikuvien val-
mistustapa ennen värinegojen markkinoil-
letuloa.

Ilkan kuvausmatka Afrikkaan poiki komei-
ta eläinkuvia mm. leijonista ja muista suuris-
ta kissaeläimistä. Matkan aikana hän otti n. 
12.000 kuvaa.
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na, jonka voi Ilkan sanoja lainaten typis-
tää muotoon: ”Se oli Aaltokankaan ainut 
hevonen, joka nousi perässä halkopinojen 
päälle”. Hugo ja Yasser esiintyivät myös Il-
kan tekemässä Kymmenen uutisten loppu-
kevennyksessä, jossa Hugo juoksutti Yas-
seria ringissä narusta kiinni pitäen. 

– Iloitsen vilpittömästi siitä, että olen 
saanut kuvausten yhteydessä tutustua 
monien eri taiteenalojen edustajiin. Hei-
dän kanssaan käydyt keskustelut kuvien 
sisällöstä ja toteutustavasta, yleensä luo-
vuudesta, rytmistä ja ilmaisutavoista, joi-
takin asioita mainitakseni, ovat vaikutta-
neet työskentelyyni kuvaajana. Kuvauk-
set erilaisten taidejulkaisujen käyttöön 
ovat samalla olleet antoisia keskustelu-
matkoja.

– Poikkitaiteellisista kontakteista on 
mielestäni hyötyä jokaiselle valokuvaa-
jalle. Eri taiteenalojen edustajien kanssa 
keskustellessa syntyy kuvista hyvää dia-
logia. Olen käynyt heidän kanssaan valo-
kuvistani sellaisia keskusteluja, joita en 
olisi voinut käydä toisten valokuvaajien 
kanssa, arvioi Ilkka Jaakola kontaktiverk-
konsa merkitystä. 

– Uskallan ajatella, että omaehtoisen 
kuvaustyöskentelyni taustaksi ovat muo-
dostuneet Reidar Särestöniemeltä kuu-
lemani sanat, kun hän kertoili maalauk-
siensa syntymisestä: ”Teen kuvat itselle-
ni. Ei sillä ole väliä, mitä muut niistä ajat-
televat”. Tältä pohjalta olen ottanut suu-
rimman osan kuvista vain omaan käyt-
tööni, vaikka tilaustöidenkin määrä on 
melkoinen.

– Tekniikan merkitys tai merkitykset-
tömyys kuvaamisessa puolestaan napsah-
ti ainakin minulle kohdalleen, kun eräs 
kirjailija totesi kertoessani kuvieni taus-
toista: ”Pystytkö lukemaan tekstistäni, 
minkä merkkisellä koneella olen sen kir-
joittanut, tai montako lyöntiä olen tehnyt 
minuutissa?”, arvioi Ilkka naurahdellen 
yli kolmen vuosikymmenen kuvaustaipa-
leella kuulemiaan ja kokemiaan asioita.

Videokuvaaja
Vuosi 1981 toi Ilkka Jaakolan kuvaajatyös-
kentelyyn merkittävän muutoksen, jonka 
myötä still-kuvaaminen jäi joksikin aikaa 
paitsioon. Hän siirtyi Mainostelevision lei-
piin käynnistysvaiheessa olleiden Kymp-
piuutisten filmikuvaajaksi. Kuinkahan 

::PORTFOLIO

Kiinnostuksen kohteet ovat samat kaikkialla mailmassa – autojen tuunaus. Tämän aherruksen 
Ilkka Jaakola kuvasi yhdellä monista Vejänelle suuntautuneista kuvausmatkoistaan. 

Hugo ja Yasser: Hugo ja Yasser olivat ylimmät ystävät.

Lennart Meri ja Jaakola kohtasivat Lapissa ensimmäisen kerran 1970-luvulla, jolloin Meri oli 
salaa käymässä Suomessa.
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moni Pikselin lukijoista muistaa sen lop-
pukevennyksen, jossa kuvaaja teki benji-
hypyn kameran kanssa. Kuvaajana toimi 
Ilkka Jaakola.

– Koulutus filmillä tehtävien uutis-
materiaalien kuvaajaksi oli suppea. Jos 
en väärin muista, niin päivässä siitä sel-
vittiin. Yhtenä asiana tuolta kurssilta jäi 
mieleen toteamus: ”Elokuvafilmi on ar-
vokasta materiaalia. Sillä ei kannata tur-
haa räiskiä.” Otin toteamuksen tosissa-
ni ja sainkin aina silloin tällöin palautet-
ta, että 48 sekunnin mittaiseksi tarkoitet-
tua uutiskuvaa varten voisi lähettää hie-
man enemmän kuin vain 50 sekuntia ku-
vamateriaalia.

– Minun vastuualueekseni määritel-
tiin pohjoisen Suomen uutisaineistojen ja 
loppukevennysten kuvaaminen Mainos-
television käyttöön, kertoo Ilkka maikka-
rille 16 vuotta säännöllisenä jatkunees-
ta uutis- ja ajankohtaistuotannoista. Mai-
nostelevision lisäksi Ilkka on tuottanut 
TV-ohjelmia myös kolmelle muulle koti-
maiselle TV-kanavalle ja muutamille eu-
rooppalaisille televisioyhtiöille. 

Ilkka on kolunnut Pohjois-Suomen yl-
tympäriinsä. TV-tuotantoja on uralla ker-
tynyt käsittämätön yli 2000 kuvauskei-
kan määrä. 

– Elokuvien ja myöhemmin videoi-
den tekemisen yhteydessä opin sen, mi-
ten ihmiset saa peloteltua kuin seipään 
nielleiksi, tai pidettyä aitona, omana itse-
nään elokuva- tai videokuvauksen yhte-
ydessä. Ihmiset jännittävät edessään ole-
vaa filmikameraa monin verroin still-ka-
meraa enemmän. Videokuvaaminen ja -
ohjaaminen ovat tuoneet paljon lisäarvoa 
jälleen voimissaan olevaan still-kuvaami-
seeni, kertoo Ilkka Jaakola kahden eri ku-
vausmedian käyttökokemuksiaan. 

Haasteita riittää
Onko Ilkka Jaakola tänä päivänä lopulta 
video- vai valokuvaaja, vastausta hän ei 
pysty siihen antamaan. Hän kokee luon-
tevaksi tilanteeksi vaihdon videokuva-
uksesta valokuvaukseen tai päinvastoin. 
Kuvattavana ovat samat asiat ja kohteet, 
kummankin median vaatimukset ja nii-
den tarjoamat mahdollisuudet on tunnet-
tava ja tiedettävä. 

Videotuotantojen intensiivisyydestä 
kertoo se, että parinkymmenen vuoden 

::70-LUVUN PORTFOLIO

Päiväuni (alempi kuva): Ensimmäinen valokuva, jolla Ilkka Jaakola osallistui Kameraseurojen 
liiton kilpailuun. Tämä kuva pääsi kilpailussa parhaiden kuvien joukkoon.
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aikana Ilkka Jaakola on tehnyt noin 800 
TV-mainosta ja yli 40 yritys- ja esittelyvi-
deota. Tuotantotyöskentely jatkuu edel-
leen täysipainoisena. Mainostuotanto-
jen huippu, lähes 220 mainosta, sijoittuu 
vuosiin 1996–1997, jolloin Ilkka työsken-
teli juuri uusittua kuvaus- ja editointika-
lustoa käyttäen ympäripyöreitä päiviä.

– Laitteet oli pakko saada kuoletet-
tua nopeasti. Kyllähän se onnistui, mutta 
tahti oli kova, liiankin kova näin jälkeen-
päin ajatellen. Kuvasin tuolla kalustolla 
kolmisen vuotta, ja sain onneksi myytyä 
sen ennen kuin se jäi tekniikaltaan liian 
vanhaksi, selvittää Ilkka Jaakola tekemi-
ään ratkaisuja. 

– Pystyn tuottamaan nykyisellä ka-
lustollani asiakkaitani ja myös itseäni 
tyydyttävää jälkeä digivalokuvien ja nyt 
myös videoiden osalta. Hiljattain hank-
kimani HD-kamera tekee mahdolliseksi 
tuottaa huippulaadukasta kuvaa ja ker-
rontaa aitoa laajakuvaformaattia käyttä-
en. Myös liikkuva kuva on nyt teknisesti 
laatuluokassa, toteaa Ilkka Jaakola. 

Hyvä kuva
Kun Ilkkaa pyytää nimeämään hyvän valo-
kuvan saamiseen liittyviä tekijöitä luonto- 
tai henkilökuvauksessa, ei hän mieti pitkään 
nimettäviä asioita, vaikka hän ei halua-
kaan antaa mitään yleispäteviä listauksia 
tai neuvoja. Jokainen kehittyy haluaman-
sa kaltaiseksi kuvaajaksi vain kuvaamalla 
ja kokeilemalla – kuvaamalla mahdollisim-
man paljon sekä arvioimalla itse ja arvioi-
tuttamalla toisilla kuviaan. 

– Kuvaajalla on oltava tilanteen arvi-
ointikyky ja siihen liittyvä reaktiokyky 
kunnossa. Tilanteen kehittyminen pitäisi 
pystyä aavistamaan, jotta osaisi olla mah-
dollisimman oikeassa paikassa oikealla 
hetkellä. Onnistuneita kuvia on toivotta-
vissa silloin, kun keskittyy kuvaustilan-
teeseen, menee siihen mukaan ja naut-
tii mukanaolosta. Mielenkiintoiset kuvat 
syntyvät herkästi tilannetta aistimalla ja 
aavistamalla siihen liittyvä kliimaksi. 

– Parhaissa kuvissa ei mielestäni ole 
ratkaisevana tekijänä kuvan toteutuk-
seen liittyvä laskelmointi tai käytössä 
oleva tekniikka – etenkin jos puhutaan 
muusta kuin mainos- tai tuotekuvauksis-
ta. Aitous itseään ja kuvauskohdetta koh-
taan ovat minusta tärkeitä tekijöitä. Sen 

myötä oman näkemyksen mukainen va-
lon hyödyntäminen, sommittelu ja raja-
ukset löytävät uomansa, kun ajan myö-
tä tulee riittävästi harjoiteltua ja otettua 
kuvia.

– Riittävästi tarkoittaa todella paljon 
– uudelleen ja uudelleen harjoittelua, pai-
nottaa Ilkka Jaakola.

Matkan varrella koettua
Ilkka Jaakola on tarinankertoja niin valo-
kuviensa, video-ohjelmiensa kuin jutuste-
lunsakin osalta. Tarinat hakevat nyans-
sinsa niiden kertomishetkellä pelkästään 
jo käytettävissä olevan ajan perusteella. 
Meillä oli aikaa.

– Olin kuvaamassa Urkkia Lapissa 
hänen uransa loppupuolella. Jäimme ti-
lanteeseen kahdestaan ja kuvasin hänen 
vaskoolin käyttöänsä ja kultahippujen et-
sintäänsä kaikessa hiljaisuudessa. Kuva-
uksen loppupuolella Urkki totesi: ”On tä-
män presidentin työ joskus ihan hullun 
hommaa. Isännät ovat käyneet piilotta-
massa tänne ojaan eilen illalla kultahip-
puja, ja nyt minun pitää sitten innolla ko-
ettaa ne löytää”. Sitä yksityiskohtaa, mon-
tako hippua lopulta löytyi, Ilkan tarina ei 
pidä sisällään. 

::YHTEYSTIEDOT

RecPlay Oy

Ilkka Jaakola Production

Puh. (08) 311 9611

gsm 0400 682 900

Ilkkaa pyydettiin vuosia sitten kuvaa-
maan paikallisten laskuvarjohyppääjien 
kerhotoimintaa. Hän kiinnostui asiasta 
ja suostui sillä ehdolla, että pääsee teke-
mään kuvaukset aidossa tilanteessa – it-
sekin vapaasti leijuen ja varjon varassa 
riippuen. Pikakurssien kautta koneeseen, 
ja vuosia jatkunut harrastus ja ”ilmaku-
vaustoiminta” oli saanut alkunsa. 

Kertomus Lennart Meren kolmesti ta-
pahtuneesta kohtaamisesta, ja ensimmäi-
seen tapaamiseen liittynyt kolarointi, on 
sekin luku sinänsä. Sen tarinan voi lukea 
www:stä Lukijapalvelut-sivuiltamme. Ky-
seinen artikkeli on julkaistu viime vuon-
na oululaisessa Forum24-lehdessä. 

Varmaa on, että jatkossa syntyy uutta 
tarinaa. Kotisivuillamme, lukijapalvelut-
sivulla on lisää kuvia Ilkka Jaakolan port-
foliosta – tarinoiden taustasta.

Alkaa piisata -kuva on otet-
tu Kekkosen viimeisen La-
pinmatkan aikana. Saman 
matkan aikana Ilkka ku-
vasi presidentti Kekkosta 
kullanhuuhdonnassa, jos-
ta kerrotaan haastattelun 
yhteydessä. 


