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SOSIAALISTA TOIMINTAA JULKISISSA
KULKUVÄLINEISSÄ
Irma Sorvali
Oulun yliopisto
The aim of this article is to study language and social action in public transportation,
especially on trains. The data were collected by observing passengers on trains in naturallyoccurring situations. The data are compared with non-authentic material, i.e. fictional travel
books. Ethic problems due to the authentic material are discussed as well. The language and
the social action are also seen from a semiotic point of view
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1 AINEISTOA, KYSYMYKSIÄ JA ANALYYSIMENETELMIÄ
Artikkelin ensisijaisena tarkoituksena on esimerkkitapausten avulla
kuvata kieltä ja sosiaalista toimintaa julkisissa kulkuvälineissä, erityisesti
junassa. Matkustajat muodostavat autenttisen ryhmän, josta käytän
nimitystä esitysryhmä (ks. luku 2). Tätä kuvausta varten olen monien
vuosien ajan tehnyt muistiinpanoja matkustaessani julkisissa
kulkuneuvoissa. Havainnot olen kirjoittanut muistiin sellaisina, kuin olen
ne kuullut, nähnyt ja kokenut. Keskityn pääosin junissa vuodesta 1994
lähtien kirjoittamieni muistiinpanojen tarkasteluun. Merkintä Juna 2003
tarkoittaa kyseisenä vuonna junassa kirjattua esimerkkiä. Vertailuaineistona käytän eräitä kaunokirjallisuuden kuvaamia matkoja (ks. luku 4).
Tarkoitukseni ei ole matkan eri vaiheiden selostaminen, kuten matkakertomuksissa useimmiten tehdään, vaan kiinnostukseni kohdistuu matkustajiin ja heidän väliseen kanssakäymiseensä. Se millaisia nähtävyyksiä ja elämyksiä matkalla nähdään ja koetaan, ei myöskään kuulu tämän
työn alueeseen, ellei sillä ole erityistä merkitystä ilmiöiden ja tapahtumien ymmärrettävyyden kannalta.
Ihmistä ja hänen toimintaansa pohtivaan tutkimukseen tarvittavan
aineiston kokoaminen ei ole tutkimuseettisesti itsestään selvää. Se aineiston osa, joka pohjautuu kaunokirjallisuudessa kuvattuihin tilanteisiin, ei
tässä suhteessa aiheuta ongelmia. Sen sijaan autenttisen aineiston
kokoaminen julkisista kulkuvälineistä on monimutkaisempaa. Autentti309

sessa aineistossa ei mukana voi olla mitään ennalta järjestettyä, vaan
havainnot tehdään sen pohjalta, keitä junanvaunussa sattuu matkustamaan ja mitä matkan aikana heidän välillään tai heidän toimestaan tapahtuu. Artikkelinsa Tieteen etiikka metodologian näkökulmasta Rolin
aloittaa kysymällä, millainen aineisto on tutkimusongelman kannalta
relevantti (Rolin 2002: 92). Matkustajien kielen ja sosiaalisen toiminnan
selvittäminen vaatii autenttisen, relevantin aineiston, jonka kokoaminen
voi tapahtua ainoastaan siellä, missä matkustajat ovat eli kulkuvälineissä.
Koska julkisissa kulkuneuvoissa tapahtuneiden tilanteiden esittely koko
laajuudessaan on tässä yhteydessä mahdotonta, valitsen esimerkkejä
näitä tilanteita edustamaan. Tässä olen pyrkinyt käyttämään moraalista
harkintaa (vrt. Rolin 2002: 93–98). Otan esille tilanteita, joissa olen ollut
mukana ja joita olen observoinut, joten aineiston kokoaminen pohjautuu
osallistuvaan havainnointiin. Keskityn kuvauksessani joukkoon yksittäistapauksia, jotka eivät mahdollista laajempien johtopäätösten vetämistä.
Havaintoni pohjautuvat todellisiin matkoihin eri puolilla Suomea, mutta
esimerkeissäni en anna niistä yksityiskohtaisia tietoja. Kaikki nimet,
jotka olen autenttisissa keskusteluissa kuullut, olen tässä muuttanut.
Tässä yhteydessä hyödyntämäni havainnot ovat peräisin noin kymmenen
vuoden ajalta. Videointia, joka voisi helpottaa tutkimuksen eri vaiheissa,
erityisesti matkan sosiaalista käyttäytymistä tarkasteltaessa, ei sen sijaan
eettisistä syistä voi järjestää.
2 NÄKÖKOHTIA MATKUSTAJIEN KIELEEN
JA SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN
Matkojen aikana tekemieni havaintojen pohjalta esitän ensin muutamia
esimerkkejä matkustajien kielestä ja luonnehdin yleisesti heidän käyttäytymistään. Sitten pohdin matkustajien muodostamaa ryhmää, josta löytyy
myös semioottisia piirteitä. Tästä siirryn aineistoni varsinaisiin tapauksiin. Matkustajien kielen ja käyttäytymisen muodostamaa kokonaisuutta vertailen lopuksi Noreenin tekemän kielen jaottelun pohjalta.
Junassa syntyy matkustajien kesken eräänlainen suljettu piiri, joka on
tilannesidonnainen. Minne olet(te) matkalla? on tavallinen kuulemani
aloitus piirin keskustelulle. Matkalla olen kuullut myös lyhyitä yksinkertaisia keskusteluja, kuten Höh!, jolla pyydetään anteeksi. Moi! on tervehdys, johon useimmiten vastataan Moimoi! Kysymykseen Nomitäjätkä? kuulee vastauksena Eipämitä tai Mitäpätässä. Keskustelu päätetään
esimerkiksi sanomalla Nonniimmoi. Lyhyt sanonta edesauttaa viestin
nopeaa perillemenoa. Vuorosanoja lausutaan ohimennen, mutta erityisesti pitkänmatkanjunissa kuulee pitkiä, jopa syvällisiä keskusteluja.
Keskusteluja leimaa sattumanvaraisuus; aiheet riippuvat siitä, keitä
kulkuneuvossa matkustaa. Ihmiset suhtautuvat eri tavoin omiin asioihinsa. Jotkut näyttävät mielellään kertovan henkilökohtaisia asioitaan, toisille se ei taas lainkaan ole mahdollista.
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Useimmat kanssamatkustajat ovat ventovieraita ja muodostavat tuntemattoman ihmisjoukon. Bauman vertaa tällaisten tuntemattomien ihmisten lukumäärää listaan niistä, jotka ihminen on tavannut ja jotka hän tunnistaa ulkonäöltä tai muistaa nimeltä. Hänen mielestään ihmiselle tavalla
tai toisella tutut muodostavat varsin pienen osan. "Et koskaan saa tietää,
kuinka pienen osan", hän toteaa (Bauman 1997: 49). Näitä tuntemattomia
me kohtaamme julkisissa kulkuvälineissä, ja nämä siis muodostavat
tämän artikkelin empiirisen aineiston.
Kiinnostavaa on seurata, kuinka nämä toisilleen tuntemattomat ihmiset asettuvat vaunussa istumaan. Nykyisen lippujärjestelmän mukaan
lunastettava paikkalippu osoittaa paikan kullekin matkustajalle.
Suomalaisissa junissa istutaan tavallisesti kaksi vierekkäin käytävän molemmin puolin. Uudemmissa vaunuissa on myös yhden istuttavia penkkejä sekä erillisiä kuuden tai kahdeksan hengen osastoja, joissa
matkustajat istuvat kasvot vastatusten. Seurueet näyttävät valitsevan mielellään tällaisen osaston, mutta suomalaisia toisilleen ventovieraita ei
tämä kasvotusten istuminen omien havaintojeni mukaan erityisesti miellytä. Vaunuosasto istuimineen muodostaa kehyksen, josta Kress ja van
Leeuwen käyttävät termiä framing. Tällä he tarkoittavat muun muassa
junan ja ravintolan penkkejä, esikaupungin taloja tai toimistossa työskenteleviä ihmisiä (Kress & van Leeuwen 2001: 3). Matkustajat asettuvat
näihin kehyksiin.
Julkisissa kulkuneuvoissa samaan aikaan matkustavista ihmisistä käytän Goffmanin käsitettä ja termiä esitysryhmä (Goffman 1971a). Tämä
ryhmä esiintyy näyttämöllä, joka on juna tai muu julkinen kulkuväline.
Esitysryhmällä tai vain ryhmällä Goffman tarkoittaa ”mitä tahansa
yksilöjoukkoa, jonka jäsenet yhteistoiminnassa asettavat näyttämölle
yksittäisen rutiinin” (Goffman 1971a: 91). Goffman pitää lähtökohtanaan
yksilön esitystä ja kohdistaa huomionsa kahdelle tosiseikkatasolle,
”toisaalta yksilöön ja hänen esittäviin suorituksiinsa, toisaalta
osanottajien
koko
joukkoon
ja
vuorovaikutustapahtumaan
kokonaisuutena” (ibid.). Esimerkkejä molemmista tasoista, niin
yksilösuorituksista kuin joukon vuorovaikutuksesta, voi havaita yhden
matkan aikana. Junan penkit muodostavat kehyksen tämän ryhmän suorituksille.
Goffmanin esitysryhmä muistuttaa teatteriesitystä, jota on käsitelty
myös semioottisessa kirjallisuudessa. Semiootikko Juri Lotman erottaa
teatteritilassa näyttämön ja katsomon, joiden välissä on esirippu. Kyse on
olemassaolon ja olemattomuuden vastakkainasettelusta. Julkisissa
kulkuvälineissä tämä esirippu on nostettu ylös, tai sitä ei ole ollenkaan.
Katsoja on Lotmanin mukaan teatterissa esteettisten, ei todellisten elämysten vallassa. (Lotman 1989: 129.) Matkustajalla elämykset voivat olla sekä esteettisiä että todellisia. "Näyttämöllä tapahtuvan toiminnan
perusta on näyttelijä, näyttämötilaan suljettu näyttelevä ihminen"
(Lotman 1989: 134). Jokainen matkustaja ja kanssamatkustaja on tällainen näyttelijä. Esitysryhmään kuuluu myös koko henkilökunta, mikäli
tällaisia henkilöitä on samassa tilassa. "Vain teatteri edellyttää samassa
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ajassa läsnä olevaa vastaanottajaa, vain se ottaa huomioon vastaanottajan
lähettämät signaalit (vaikenemisen, hyväksymis- tai hylkäämismerkit) ja
varioi vastaavasti tekstiä" (Lotman 1989: 130). Julkisessa kulkuneuvossa
matkustaja on sekä näyttelijä että vastaanottaja. Vastaanoton määrä ja
intensiivisyys riippuu hänestä. Hän voi myös jättää näyttämön
tapahtumat täysin huomiotta.
Näyttämötoiminta käyttää erityyppisiä merkkejä, joista Peirce erottaa
symbolin, indeksin ja ikonin. Jotta merkkejä voitaisiin tunnistaa, tarvitaan hänen mukaansa kolme aspektia, ulkomaailman kohde eli objekti
(O), johon merkki viittaa, itse merkki eli representamen (R), ja tulkitsin
eli interpretantti (I), joka syntyy vastaanottajan aivoissa. Merkki, kohde
ja tulkitsin ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Tulkitsin voi vaihdella
tarkastelijan mukaan. (Ks. Peirce 2005.) Tähän liittyy myös kysymys
intuition osuudesta analyysissa. Semiotiikassa ”todellisuus ei sinänsä ole
tutkimuksen kohteena, vaan subjektin suhde todellisuuteen” (Greimas
1979: 6).
Merkki matkasta, matkan symboli, on matkalaukku ja yleensä matkatavarat. Huivin avulla vilkuttaminen on hyvästijätön merkki, mutta huivi
ei sinänsä liity primaaristi matkustamiseen. Matkalippu, joka jokaisen on
lunastettava viimeistään junassa, on indeksaalinen merkki. Lippu ja
matka seuraavat toisiaan kuin pilvi ja sade. Juna taas, joka tässä on nähty
sosiaalisen toiminnan näyttämönä, voidaan esimerkiksi liikennemerkeissä kuvata junan kuvalla. Junan kuva on junan ikoninen merkki.
Lotman katsoo veturin kuvan olevan metonymia, jossa "veturin
kuvauksen sisältönä ei ole esine tai veturin käsite, vaan rautatie, jota
merkissä ei ole kuvattu" (Lotman 1989: 14). Julkisen kulkuneuvon
näyttämöllä ihmisillä on rooleja ja näihin liittyviä erilaisia eleitä ja
asentoja. Eleet voivat olla torjuvia tai kutsuvia. Viereiselle tyhjälle
penkille asetettu laukku on merkki. Sen interpretantti sisältää torjuvuuden. Ylähyllylle nostettuna tai penkin alle pantuna se sen sijaan aiheuttaa
neutraalin interpretantin.
Laukun ja pienen pojan kanssa kulkuneuvoa odottavalla äidillä on
vanhemman rooli myös matkalla. Hän kouluttaa lastaan matkan aikana,
vaikka se ei liene ollut matkan tarkoitus. Äidin äänekäs puhuttelu on
seuraava:
Tapaus (1)
Vesa, ei täällä saa juosta missä tahansa. Tulee henkilökunta ja sanoo että mitäs te
täällä teette. Lähdetään pois, iso poika. Mä en jaksa sua kantaan. Vauhtia!
(Odotussali 2002)

Antiikin teatterille ominaista kuoroa tapaa vain harvoin julkisissa
kulkuneuvoissa. Koulunsa juuri päättänyt ryhmä nuoria voi innostua
käyttämään lyyristä viestintää. Samoin joukko juhlijoita voi toimia
laulavana esitysryhmänä, mutta tämä esitys ei aina ole lyyristä. Erilaisesta kuoro-osuudesta on kyse silloin, kun laulu- tai muu musiikkiesitys
tulee kulkuneuvon kaiuttimien kautta.
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Keskustelut julkisissa tiloissa ovat muuttuneet käsipuhelimien
käyttöön ottamisen jälkeen radikaalisti. Osa matkustajista puhuu puhelimeensa niin äänekkäästi, ettei sitä voi välttyä kuulemasta. On toinen
kysymys, kuuleeko sitä. Seuraava käsipuhelimessa käyty keskustelu ei
paljasta kanssamatkustajille puhujan henkilöllisyyttä:
Tapaus (2)
Täs varmaan pätkii. Soitan junasta. Halo kuuletsä mitä?
Nonniin. Nyt tuli kentät takasi. Mä en tiijä koska mä tuun töihi.
Oolrait selvä. Mä oon reissussa, mä voin sieltä soitella.
Nonniimoro.
(Juna 2004)

Matkastaan ilmoittanut puhuja tuo selkeästi esille viestinsä, ja tähän
puheluun osallistuu tietenkin myös toisessa päässä oleva henkilö, joka ei
kuulu junan varsinaiseen esitysryhmään.
Junamatkan kieli ja käyttäytyminen nähdään yhteenkuuluvana
kokonaisuutena. Lähtökohdan tälle keskustelulle antaa ruotsalaisen
kielentutkija Adolf Noreenin teoksessaan Vårt språk (1903) tekemä kielen jaottelu. Mainittakoon, että teos ei omana aikanaan saanut uudesta
näkemyksestään huolimatta sille kuuluvaa huomiota. Kielen osat ovat
Noreenin mukaan tunnekieli (känselspråk), näkökieli (synspråk) ja
kuulokieli (hörselspråk) (Noreen 1903: 11–21). Esimerkkejä kaikista
näistä voi nähdä ja kuulla junassa.
Tunnekielen ilmaisuissa iho on keskeisellä sijalla. Esimerkkejä ovat
taputtaminen, hyväily ja suudelma. (Noreen 1903: 12.) Tunnekielen
ilmenemismuotoja on matkalla selvästi nähtävissä vastaanottoseremonioiden ja jäähyväisten yhteydessä.
Näkökieli liittyy nimensä mukaisesti näköhavaintoihin. Tällaisia ovat
muun muassa mimiikka (esimerkiksi olankohautus ja vilkutus), optinen
merkinanto (esimerkiksi hatun, nenäliinan tai sateenvarjon heilutus) ja
kirjoitus laajassa merkityksessä (esimerkiksi isot kirjaimet ja välimerkit).
(Noreen 1903: 12–16.) Näkökieleen liittyy runsaasti havaintoja paitsi
matkustajista myös vaunun seinillä olevista graafisista teksteistä, joissa
on informaatiota matkustajille.
Kuulokieleen kuuluvat akustinen merkinanto muiden kuin puheelinten avulla, elinkieli, joita ovat äänet tai artikuloimattomat äänet
(esimerkiksi nauru ja yskä), ja puhe eli artikuloidut äänet (esimerkiksi
puheen tuottaminen ja laulaminen). (Noreen 1903: 17–21.) Kuulemisen
avulla tehdyt havainnot ovat omassa aineistossani keskeisiä. Matkan
aikana on helpompi kuulla koko vaunun tapahtumista, kun taas
näkökenttä on rajoitetumpi muun muassa penkkien suoman näkösuojan
(tai näköesteen) vuoksi (vrt. framing edellä). Havaintojen tekeminen on
näköaistin päinvastoin kuin kuuloaistin avulla tahdosta riippuvaa.
Kulkuvälineissä henkilökunta antaa myös erilaisia tiedotuksia ja
kuulutuksia usealla eri kielellä, tai ne tulevat automaattisesti laitteiston
kautta, eikä niitä voi välttyä kuulemasta.
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3 MATKUSTAMISEN INNOITTAMAA KESKUSTELUA JA
VAIKENEMISTA
Matkustaessaan julkisissa kulkuvälineissä ihminen voi valita
käyttäytymiselleen useita tapoja, kuten edellä on esitetty. Hän voi joko
puhua koko matkan ajan vierustoverinsa kanssa tai valita vaikenemisen,
yksikseen olemisen ja pysytellä (kohteliaan) tarkkaamattomana. Tämä
tarkoittaa sitä, että hän teeskentelee, ettei hän katso eikä kuuntele.
Näkyvästi kohtelias tarkkaamattomuus ilmenee katsekontaktin
välttämisenä. Samalla kun teeskentelee, ettei katso, täytyy kuitenkin
nähdä. Siinä on kohteliaan tarkkaamattomuuden ydin. (Vrt. Goffman
1971a, 1971b, Miller & McHoul 1998.) Suhtautuminen hiljaisuuteen ja
vaikenemiseen on vaihdellut aikojen kuluessa. Esimerkiksi ateriat on
kauan ollut tapana syödä hiljaisuuden vallitessa, ja maaseudulla on
hiljaisuuden sietäminen ollut suurempaa kuin kaupungissa (Einarsson
2004: 107). Junamatkoilla tekemieni havaintojen mukaan junanvaunu on
hyvin harvoin aivan hiljainen, mikäli siellä istuu muutama matkustaja.
Ravintolavaunussa riittää ääntä matkustajien määristä riippumatta
(esimerkiksi dialogit asiakaan ja ravintolanpitäjän kanssa). Työmatkalla
olijat tuntuvat muodostavan vaiteliaamman esitysryhmän kuin muut.
Poikkeuksena havaintojeni joukossa on eräs nuori nainen,
todennäköisesti sihteeri, joka äänekkäästi hoiti käsipuhelimen avulla
työtehtäviään usean tunnin ajan (Juna 2002). Hän soitti eri paikkoihin ja
tarkisti kovaäänisesti tiettyjä henkilö- ja kontaktitietoja. Saamansa tiedot
hän äänekkäästi toisti, joten hänen sooloesityksensä ei jäänyt muilta
vaunussa istujilta kuulematta. Eräs matkustaja sen sijaan piiloutui
puhelimineen takkinsa sisälle niin, etteivät kanssamatkustajat olisi
kuulleet hänen puhelinkeskusteluaan. Joissakin junissa on erityisiä pieniä
osastoja, joissa kukin voi rauhassa keskustella oman käsipuhelimensa
avulla. Nykyisin on havaittavissa, että monet pyrkivät puhumaan
käsipuhelimeensa hiljaa luultavasti ainakin osaksi siksi, että ovat itse
häiriintyneet muiden puheluista. Puhelimen avulla kommunikointiin ei
liity visuaalisuutta (ks. Argyle 1992: 23), jota äänen voimakkuudella
voidaan joskus pyrkiä korvaamaan.
Keskustelu julkisissa kulkuneuvoissa vaihtelee luonnollisesti
matkustajista
ja
kulloisestakin
tilanteesta
riippuen
eivätkä
kanssamatkustajat voi valita kuulemaansa, vaikka se olisi äänekäs
kuorsaus. Ihmiset kyselevät hiljaa tai äänekkäästi vaunun ja istumapaikan
numeroa, junan kulkusuuntaa ja määränpäätä. Tavallisia keskustelujen
aiheita ovat säätila, sairaudet, matkaohjelma, saattajat ja vastaanottajat
sekä monet yksityisluontoiset asiat. Tavallinen aloitus käsipuhelimen
kautta tapahtuvaan puheluun on lokalisointi. Soittaja kertoo, mistä on
lähdetty, mihin ollaan tulossa ja missä hän itse tällä hetkellä on. Tähän
liittyy usein tiedustelu, missä soiton kohde on. Ookkonäämissä? on
junassa usein kuultu kysymys, jota erityisesti nuoret tuntuvat suosivan
ainakin Pohjanmaan junissa. Isän ja kahden, arviolta 6–8 vuoden ikäisen,
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pojan matkalla nousivat teemoiksi itse suoranaisesti matkantekoon
kuuluvat seikat, ja keskusteluun liittyi isän opetusta, jopa kilpailuhenkeä
ja pelottelua. Tästä keskustelusta seuraavassa katkelma:
Tapaus (3)
Isä: Minulla oli armeijassa sotilaspuvussa tuollaiset merkit, katsokaa pojat. [--]
Isä: Jos on yksi ananasmehu, vain yksi voi sen saada. Vedetään pitkää tikkua. Se
joka vetää pitkän, voittaa, joka vetää lyhyen häviää. Jännitystä kilpailuun! [--]
Isä: Pitää olla kunnolla, muuten konduktööri poistaa teidät junasta.
Paavo: Minäpä lyön sitä konduktööriä kepillä päähän.
Isä: Se pistää sinut vankilaan.
Pekka: Paha isä!
(Juna 1994)

Isä muodostaa poikineen esitysryhmän, joka piittaamatta yleisöstään tai
juuri sen vuoksi esiintyy näyttämöllä suurimman osan matka-ajasta.
Vaikka keskustelussa esiintyy sellaisia sanoja kuin kilpailu, vankila ja
lyödä, ei esitys ollut kuitenkaan luonteeltaan aggressiivinen. Näiden
sanojen ääntäminen tuntui kaikesta huolimatta leppoisalta, eikä katsoja
kokenut olevansa todistamassa murhenäytelmää, vaan isän ja poikien
arkista toimintaa.
Kielitaito ja sen puute tulevat välistä esille junassa. Suomen kieltä
osaamaton ulkomaalainen oli matkalla Savonlinnaan, jonne matkustettaessa on vaihdettava junaa Parikkalassa. Junan lähestyessä Parikkalaa
ennen sijaitsevaa asemaa käytiin seuraava keskustelu hänen ja hänen
vierellään istuneen suomalaisen välillä:
Tapaus (4)
Ulkomaalainen: Is this Parikkala?
Suomalainen: Eo oo vielä Parikkala, tää on Imatra. Nyt tullaa Imatralle. Seurraava
o Parikkala.
Ulkomaalainen: Thank you!
Suomalainen: Miekki jiä Parikkalaa.
Ulkomaalainen: Thank you!
Suomalainen: Mie oon sieltä kotosi. Parikkalasta.
Ulkomaalainen: Thank you!
(Juna 1990-luvun lopulla)

Ulkomaalainen käyttäytyi oman kieli- ja kulttuurikoodinsa mukaisesti,
itäsuomalainen mies valitsi äänekkään puheliaisuuden. Vaikka heiltä
puuttui yhteinen kieli, he olivat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja
muodostivat toimivan esitysryhmän. Matkanteko ja asiamukainen
junanvaihto näyttivät sujuvan molempien osapuolten tyydytykseksi.
Kanssamatkustajat osallistuivat näytelmään äänettöminä katsojina.
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4 MATKUSTAMINEN KAUNOKIRJALLISEN KUVAUKSEN
KOHTEENA
Juna tai yleensä kulkuneuvo on toiminut monen kaunokirjallisen
kuvauksen tapahtumapaikkana. Monet näistä ovat romaaneja, kuten
esimerkiksi Mika Waltarin Yksinäisen miehen juna, Georges Simenonin
Juna Venetsiasta ja Agatha Christien Sininen juna. On merkille pantavaa,
että juna on innoittanut salapoliisiromaaneiden kirjoittajia. Juna on myös
antanut näyttämön monelle jännitysromaanille. Junaympäristö tarkoittaa
vauhtia, liikettä, satunnaista seuraa ja muuta satunnaisuuden leimaa,
piilopaikkaa, jotain äkkinäistä, ohikiitävää, unohdettua ja täydellistä
poishyppäämistä. Matkakuvaukset eivät kuitenkaan ole kirjallisuuden
lajina uutta. Homeros kertoo noin kolme vuosituhatta sitten sankarin
matkoista Odysseiassaan, samoin Vergilius Aeneiksessään noin kaksi
vuosituhatta sitten. Skandinaavisen kirjallisuuden saagat sisältävät niin
muodoin
matkakertomuksia,
erityisesti
kuvauksia
vaikeista
merimatkoista.
Kaunokirjallisuudesta olen poiminut kolme esimerkkiä, joissa
matkustajat keskinäisine kanssakäymisineen muodostavat edellä kuvatun
esitysryhmän. Kokoomateokseen Sinisen junan ikkunasta (1992) on
valittu suomalaisten kirjailijoiden matkakuvauksia. Ne keskittyvät
pääosin kuvaamaan kirjailijoiden eri paikoissa kokemia ja näkemiä
seikkoja, eivät niinkään kertomaan sitä, mitä varsinaisesti kulkuvälineissä on koettu. Vain harvat kertojat kuvaavat suoraan kulkuvälineissä tapahtuneita asioita. Syvällisemmästä kanssamatkustajiin
liittyvästä kokemuksesta voi lukea Joel Lehtosen kertomuksesta. Nähtyään junassa matkallaan Italian portilla kauniin naisen hän puhkesi
puhumaan seuraavasti:
Tapaus (5)
Silmää hiveli tuo sopusuhtainen luojanluoma, keskellä ihastelevaa, iloista, laulavaa
väen parvea. Kuinka hän puhua helisytti! [--] Hän oli suulas. Kuinka hän puheli,
pajatti, pakisi mielellänsä! Ja kun hän avasi ohuet, puhtaat huulensa lauselmaan,
silloin pääsi hänen valkeain, kirkkaiden hammastensa takaa helmirihma sanoja,
sellainen pitkä, sointuva, helisevä. Ehkä sitä voisi verrata pääskyn viserrykseen. Se
oli italiaa, se! Pääskysen pakinaa, niin; mutta lentävämpi pääskyn pakinaakin.
Ihastuneelta näytti seura; aina kun hän heläytti soinnutuksen ihanan kielensä
kitaralla, niin joukko remahti nauruun, iloiseen, hampaat välkkyen. [--] Hänellä oli
sylissä lapsi. [--] Ave Maria, ave Marietta, joka vastaan osuit! (Joel Lehtonen, mts.
1992: 10-11)

Lehtosen kuvaamalle matkalle ilmestynyt madonna ("Ave Maria") ei
kuulu varsinaisesti matkan peruselementteihin, mutta kun tämä ilmestyy
junaan, kirjailija käy lyyriseksi ja vertaa madonnan kieltä pääskyseen.
Myös näköhavainnot ovat kuvauksessa mukana. Kanssamatkustajat
muodostavat yhdessä madonnan kanssa esitysryhmän.
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Tunnettu junaan liittyvä kertomus on Juhani Ahon Rautatie, josta
seuraavassa lyhyt ote:
Tapaus (6)
Eivät tienneet oikein Matti ja Liisa, kuinka olivat rautatievaunuun joutuneet. Liisa
ei varsinkaan tiennyt.
Ja nyt sitä oltiin siinä!…
Ja nyt se lähti liikkeelle… koko huone… ovet ja ikkunat ja lattia… Herra jumala,
kunhan ei hajoaisi!…
Siihen oli nyt jouduttu ja siinä sitä nyt mentiin…Liisa istui penkillä ja piteli
tiukasti kiinni. Matti seisoi penkkien välissä ja piteli hänkin kiinni…
(Juhani Aho: Rautatie 1994: 145)

Matin ja Liisan junamatka on kahden kansanihmisen kokemus upouuden
kulkuvälineen myötä. Konduktööri ja kanssamatkustajat kuuluvat
samaan esitysryhmään. Tätä liikkeeseen liittyvää kokemusta Aho kuvaa
episodeineen myötätuntoisesti loppuun saakka.
Tove Jansson kertoo kirjassaan Nukkekaappi ja muita kertomuksia,
sen luvussa Aikakäsite, mummun lentomatkasta seuraavasti:
Tapaus (7)
Nyt hän [mummu] istuu ikkunapaikalla koneessa, olen peitellyt hänet hyvin. Joka
kerta herätessään hän voi nähdä pohjoisnavan. Hetki sitten lentoemäntä jakoi
kauniita kortteja joissa on takuu että matkustaja tosiaan on lentänyt aivan
pohjoisnavan yli; kaksi jääkarhua kohopainokuviona katsoo ylös kohti etääntyvää
lentokonetta, valkoista valkoisella kompassia muistuttavassa kehyksessä. Säästän
kortin mummua varten. [--] Hän iloitsi sanomattomasti matkasta, ja tämä oli
tosiaankin ensimmäinen kerta kun hän nousi lentokoneeseen. Kiintoisinta hänen
mielestään oli ateriatarjotin jossa oli saippuakupin tapainen syvennys kullekin
esineelle, hän pisti pienenpienet pippuri- ja suolatölkit laukkuunsa, samoin kuin
pienet muovilusikatkin. Ne hemmottelevat meitä, hän sanoi. Koko ajan antavat
jotakin uutta, karamellin, lehden, mehulasin…
(Tove Jansson: Nukkekaappi ja muita kertomuksia, suom. Eila Pennanen 1980:
33-34)

Lentomatka tarkoittaa valtavaa muutosta mummun elämässä. Matka on
pitkä ja sen aiheuttama pelko arkipäiväistyy. Mummun huomio keskittyy
mitättömiin, jopa naiiveihin, seikkoihin. Hänen saamansa pienet pippurija suolatölkit kontrastoituvat valtavan lentokoneen kanssa. Lentomatkan
aikana hän kokee jotain uutta, voittaa pelkonsa ja keräilee lapsellisia
asioita kenties voittaakseen ainakin osan pelostaan.
Kaunokirjallisten esimerkkien matkustajat muodostavat kahden tai
useamman henkilön esitysryhmän. Kertomuksissa on myös dialogia,
jossa toinen puhuu toisen kuunnellessa. (Vrt. Goffman 1981: 129–130.)
Todellisten matkojen aikana esitysryhmien henkilöt puhuvat sen sijaan
myös yhtä aikaa. Kahden henkilön keskustellessa mukaan liittyy Rautatiessä konduktöörin lisäksi muuan sivullinen, ja Tove Janssonin lentokoneessa istuu mummun ja hänen sukulaisensa lisäksi muitakin henkilöitä.
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Lentoemäntä on jokseenkin persoonaton, mutta hänellä on keskeinen
rooli syömisten ja tavaroiden jakamisessa.
Juhani Ahon ja Tove Janssonin kertomusten esimerkit kertovat
sellaisesta uuden pelosta ja vastustamisesta, jota ei aiemmin ollut koettu.
Suomalaiseen ympäristöön asetetut henkilöt edustavat myös vanhaa
sukupolvea, jolloin vanhan ja uuden sekä vanhan ja nuoren vastakohta on
tullut perinteisesti ja painokkaasti esille. Esimerkkeinä mainituissa
kaunokirjallisissa kuvauksissa ihmiset syövät ja juovat, ja niissä on
pelkoa uutta ja ihmeellistä kohtaan. Italialaiseen ympäristöön ilmestynyt
nainen, madonnan personifioituma, poikkeaa ympäristöstään.
Suomalaisessa junassa matkustava vieraskielinen ei saa apua kielen
avulla, vaikka tuleekin muuten autetuksi. Matkustaja on esitysryhmässään tässä ja nyt. Käsipuhelin voi sen sijaan lisäksi irrottaa
nykymatkustajan irti junan ympäristöstä siihen ympäristöön, jossa hän ei
matkan vuoksi juuri ole. Fakta ja fiktio eroavat tässä suhteessa toisistaan.
5 KESKUSTELUA
Tarkoituksena on ollut analysoida kieltä ja sosiaalista toimintaa julkisen
kulkuvälineen luomassa autenttisessa ympäristössä ja verrata sitä eräisiin
kaunokirjallisuuden kuvaamiin matkoihin. Aineisto pohjautuu omiin
havaintoihin lukuisien matkojen aikana. Aineiston kokoaminen on
aiheuttanut pohdintaa eettisistä kysymyksistä. Havainnot on kuitenkin
tehty siten, ettei niihin liity nimiä, kuvia eikä mitään muutakaan sellaista,
mikä kyseenalaistaisi matkustajien anonymiteetin.
Matkustajat muodostavat esitysryhmän, jolle vaunu istuimineen antaa
kehyksen. Keskustelut, joita junissa käydään, ovat tilannesidonnaisia ja
sattumanvaraisia. Tässä artikkelissa käsitellyt seikat muodostavat
eräänlaisen miniatyyrikuvan matkustamisen kielestä ja sosiaalisista
tilanteista. Jotkut keskustelijat kertovat avoimesti, toiset taas pyrkivät
peittelemään asioita. Esitetyissä kaunokirjallisissa kuvauksissa on
suomalaista matkustajaa kuvattu muun muassa ennakkoluulojen,
syömisen ja juomisen avulla.
On selvää, että kun tutkija tekee havaintojaan kulkuvälineissä, paljon
havaitsemisen arvoista jää tämän ulkopuolelle. Kuitenkin hän muodostaa
käsityksensä näkemänsä ja kokemansa perusteella. Ihmismieli pystyy
täydentämään havaintoon kuuluvia, muutoin havaitsemattomiaan asioita.
Havaintoja tehdessään ja niitä analysoidessaan tutkija voi ottaa itselleen
eräänlaisen elokuvantekijän roolin, josta Juri Lotman kirjoittaa
seuraavasti:
Elokuvan maailma muistuttaa äärimmäisen läheisesti elämän näkyvää ulkomuotoa. Todellisuuden illuusio on sen erottamaton ominaisuus [--]. Kuitenkin tällä maailmalla on yksi
varsin omituinen piirre: se ei ole koskaan koko todellisuus vaan ainoastaan kappale valkokankaan kokoiseksi leikattuna. Objektin maailma jakautuu näkyvään ja näkymättömään
alueeseen, ja kun elokuvaobjektiivin silmä kääntyy jonkin puoleen, ei herää kysymys
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ainoastaan siitä, mitä silmä näkee, vaan myös siitä, mitä jää ulkopuolelle (Lotman 1989:
30).

Ulkopuolelle jäävä osa ei kuulu ainoastaan elokuvan keskusteluun, vaan
yhtä lailla myös tutkimuksesta käytävään keskusteluun.
Matkustaminen tuo mukanaan myös näkökulman muutoksen.
Amerikkalainen filosofi R.W. Emerson esittää kirjasessaan Luonto
vuonna 1836, kuinka pienikin näkökulman muutos tuo koko maailmalle
maalauksellista voimaa. ”Ja millaisia uusia ajatuksia herättääkään tutun
maiseman näkeminen junanvaunun nopeasta kyydistä käsin!”, hän
huudahtaa (Emerson 2002: 66). Tästä kertovat kaunokirjalliset esimerkit,
kun taas tekemieni havaintojen mukaan matkustajat eivät juuri ihastele
ääneen, mikä saattaa selittyä nykyisen matkanteon tavallisuudella.
Käsipuhelin auttaa irtaantumaan matkasta, mutta toisaalta sitoo ihmisen,
josta tulee velvollisuudentuntoinen (tilanne-) tiedottaja. Käsipuhelimen
avulla matkustaja pitää nykyisin yllä yhteyttä siihen ja niihin, jotka eivät
ole matkalla ja joista hän matkan vuoksi on erossa. Tämän voisi kiteyttää
seuraavasti: Kun ihminen aiemmin matkusti matkustamalla, hän pyrkii
nyt matkustamaan matkustamatta. Siitä kertovat niin junassa käytetty
kieli kuin sosiaalinen toimintakin.
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