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Olen vieremäläinen ammattiluontokuvaaja ja luontoalan yrittäjä. Olen kotoisin Helsingistä ja asunut valtaosan 
elämästäni kaupungissa. Vuosi 2004 toi mukanaan elämänmuutoksen ja lähdin Pohjois-Savoon opiskelemaan 
luontoalaa. Sillä tiellä olen tänäkin päivänä. Koulutukseltani olen erä- ja luonto-opas sekä luontoneuvoja.

Olen kuvannut tavoitteellisesti luontoa vuodesta 2010. Saavutettuani ensimmäisen flow-kokemukseni silloin 
lainassa olleen järjestelmäkameran kanssa, jäin kerrasta koukkuun luontokuvaukseen. Onnistumisen tunne oli niin
voimaannuttava, että opettelin nopeassa tahdissa erilaisia kuvaustekniikoita ja lähestyin ennakkoluulottomasti 
uusia aiheita. Uutta kohdetta kuvatessa ajantaju katosi ja yhdestä kasvista saattoi syntyä monen tunnin aikana 
satoja erilaisia ruutuja. Samalla luontoyhteyteni voimistui lapsuuteni vuosien tasolle ja opin valtavasti uutta 
esimerkiksi lintujen käyttäytymisestä ja valon luonteesta erilaisten sääilmiöiden yhteydessä.

Lapsiperheen arjen ja tavoitteellisen luontokuvauksen yhdistäminen on usein haasteellista. Osittain tämä seikka 
on ohjannut minua aiheiden valinnassa ja suurin osa kuvaustyöstäni on tapahtunut omassa pihapiirissä tai kodin 
välittömässä läheisyydessä. Kotipihan kuvauskohteita ovat olleet yötaivaan lisäksi linnut ja makro-objektiivilla 
ihmissilmälle näkyviksi muuttuvat pienen pienet yksityiskohdat. Koen olevani onnekas saadessani asua puhtaan 



luonnon keskellä valosaasteen ulottumattomissa ja kuvausmaastojen alkaessa kotirappusilta.
Minusta luonnolla on ihmisestä riippumaton itseisarvo ja ympäristönsuojelu ohjaa kaikkea toimintaani. Eläinkuviini
olen tyytyväinen silloin, kun niistä välittyy yksilön persoona. Pyrin kuvieni välityksellä koskettamaan katsojaa 
tunnetasolla, sillä uskon sen toimivan keinona herättää heidät kiinnostumaan lajien ja elinympäristöjen tilasta, 
sekä toimimaan niiden säilyttämisen puolesta.

Luonnon keskellä eläminen on aiheissa kaikkiruokaiselle luontokuvaajalle lottovoitto. Moni ”Wau!”-tilanne olisi 
jäänyt ikuistamatta, jos kuvauskohde olisi ollut kauempana. Esimerkiksi sääilmiöiden kehittymistä on helppo 
seurata kotona ikkunasta. Valon taittuminen ja heijastuminen erilaisista pinnoista kiehtoo minua loputtomasti. 
Yöpakkanen, aamukaste tai sateen jälkeinen auringonpaiste saavat minut takuuvarmasti kaivamaan kameran 
esiin ja siirtymään ulos. Käytän kuvatessani vain luonnonvaloa, valonlähteenä ehdoton suosikkini – ja samalla 
suuri haasteeni - on täysikuu. Metsästänkin useimmiten pehmeää, usvan tai pilvien läpi suodattuvaa valoa ja 
liikun maastossa myöhään illalla tai aikaisin aamulla. Yksin metsässä kulkeminen on minulle meditatiivinen 
kokemus, kesäöiseltä kuvausreissulta on yleensä tuliaisina uusia ideoita, inspiraatiota ja rauhallinen, 
tasapainoinen mieli.

Luonnon myönteisiä terveys- ja hyvinvointivaikutuksia koskeva kansainvälinen ja kotimainen tutkimusnäyttö on 
vahva. Jo 5-10 minuutin luonnossa oleilulla on fysiologisia vaikutuksia; verenpaine ja hengitystiheys laskevat 
samalla, kun stressihormoniksi sanotun kortisolin määrä vähenee. Vaikutukset ovat tiedostamattomia ja hyvin 
nopeita. Parissakymmenessä minuutissa voi huomata mielialansa kohentuvan ja elinvoimaisuuden tunteen 
lisääntyvän. Jos ihminen viettää luonnossa vähintään pari tuntia viikoittain, alkavat terveysvaikutukset näkyä 
myös solutasolla.

Aina luontoon lähteminen ei syystä tai toisesta ole mahdollista mutta onneksi elpyminen on mahdollista myös 
luontokuvien avulla. Jo luontomaiseman näkeminen kuvassa, videolla tai ikkunan toisella puolella rauhoittaa ja 
kohentaa mielialaa, auttaa keskittymään ja vähentää fyysistä oireilua sekä nopeuttaa sairauksista toipumista. 
Tutkimusten avulla on havaittu luontonäkymää kiviseinän sijasta katselleiden sairaalapotilaiden parantuneen 
nopeammin.

Näyttelyni kuvat kertovat omakohtaista tarinaa kaupungista maalle muuttaneen ihmisen luonnosta 
voimaantumisesta ja henkiseen kotiin palaamisesta. Tammikuisen täysikuun valaiseman yön syvä hiljaisuus, jossa
ainoana äänenä kaikuu pakkasessa halki napsahtelevien puiden pauke, huhtikuinen teerensoidin ja sulavan 
lumipeitteen alta paljastuvan maan huumaava tuoksu. Valoisa alkukesän aamuyö täynnä elämää ja Pohjolaan 
palanneiden lintujen pakahduttavaa riemulaulua. Ensimmäisen syysmyrskyn vimmaisena takin liepeitä repivä 
tuuli ja kasvot kasteleva, hengityksen salpaava hyytävä räntäsade. Mitä kaikkea ilman jäinkään kaupungissa 
eläessäni, sen kaiken saan syväksi onnekseni ja ilokseni lapsilleni tarjota. Ja toivon mukaan voin välittää osan 
noiden hetkien tunnelmasta Sinulle kuvieni kautta.


