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1980luvun lopulla nähtiin ensimmäisiä merkkejä siitä, että digitaalinen kuvankäsittely voisi 

pian tulla kaiken kansan ulottuville: etenkin multimediakykyinen Commodore Amiga 

suosittuine piirtoohjelmineen antoi esimakua tulevasta. Eräs alan pioneeri Suomessa oli 

Seppo Kilgast, joka paneutui vuonna 1988 Taideteollisen korkeakoulun opinnäytetyössään 

"Valokuvien käsittelyä tietokoneella" digitaalisten työkalujen luoviin mahdollisuuksiin. 

Käsittelemme tässä katsauksessa Kilgastin käyttämiä menetelmiä, peilaamme niitä aikansa 

tietotekniikan ja valokuvauksen näkymiin, sekä esittelemme lähes 30 vuoden ikäisiltä 

levykkeiltä pelastettuja esimerkkikuvia. 

 

Avainsanat: valokuvataide, digitaalinen kuvankäsittely, kotitietokoneet 

 

Tämä katsaus sai alkunsa syksyllä 2015, kun professori Merja Salo sai pöydälleen kassillisen 

Commodore Amigan levykkeitä sekä neljä täyttä laatikollista dioja. Levykkeet ja diat olivat 

osa Seppo Kilgastin vuonna 1988 Taideteolliseen korkeakouluun (nyk. Aaltoyliopiston 

taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu) tekemää lopputyötä Valokuvien käsittelyä 

tietokoneella, joka käsitteli digitaalisuuden mahdollisuuksia aikansa teknisissä puitteissa. 

Opinnäytteen tekoa korkeakoulun silloin vielä toimineella iltalinjalla olivat ohjanneet 

valokuvauksen opettajat Pentti Sammallahti, Sakari Sunila ja Timo Laaksonen (SK 1.3.2016). 
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Idea työhön syntyi jo vuonna 1986, kun Kilgast alkoi ymmärtää nopeasti kehittyvän 

tietotekniikan potentiaalin kuvankäsittelyssä (SK 15.3.2016). 

 

Aikaansa edellä ollut lopputyö nousi uudelleen esiin Jokapaikan valokuva – Suomalaisen 

valokuvan digitalisoituminen 1992–2015 kirjan (Salo 2015) taustatutkimuksen myötä. 

Alkuperäiset levykkeet ja diakuvat löytyivät Kilgastin omakotitalon kellarista. Salon kirjassa 

Kilgastin työ on osa valokuvataiteen varhaisten digikokeilujen yleisesittelyä, mutta se 

ansaitsee myös laajemman käsittelyn osana 1980luvulla tapahtunutta digitalisoitumista ja 

kotitietokonekulttuuria. Erillisen tutkimuskatsauksen kirjoittaminen aiheesta oli siten 

luonteva tapa avata tarkemmin Kilgastin kokeilujen teknisiä, historiallisia ja taiteellisia 

aspekteja. 

 

Lopputyön kirjallinen osa on toistaiseksi kadoksissa niin sen tekijältä kuin Aaltoyliopiston 

kirjastostakin, mutta onneksi aikalaisnäkökulmaa ja työnkulun kuvausta löytyy Kilgastin 

aikoinaan kirjoittamista lehtiartikkeleista. Kameralehdessä 10/1988 ilmestyi artikkeli 

"Kuvan luominen onnistuu jo tietokoneellakin" (10–14), Valokuvan numerossa 12/1989 

"Digitaalikuvan mahdollisuuksista" (26–31) ja Oppimassa 2/1990 "Valokuvien digitaalinen 

käsittely" (6–13). Lehdistä puuttuvista yksityiskohdista kuulimme haastattelussa suoraan 

Seppo Kilgastilta. 

 

Amigalla piirtely ja kuvien muokkaus oli jo 1980luvun lopulla harrastajien parissa yleistä 

hupia, mutta Kilgastin tekemien kokeilujen laajuus, systemaattisuus sekä taiteellinen 

näkemys tekevät niistä historiallisesti eri tavalla merkittäviä. Samalla niiden kautta aukenee 

konkreettisia näkökulmia moniin eri ilmiöihin, kuten digitaalisen valokuvan kotoutumiseen, 

uuden sukupolven kotitietokoneiden esiinmarssiin sekä ajalle tyypillisten tallennusmedioiden 

välisiin siirtymiin. 

Digitaalinen kuvankäsittely 1980luvun Suomessa 

Suomessa digitaalinen kuvankäsittely oli 1980luvulla vielä harvojen ulottuvilla. 

Ensimmäiset miljoonia markkoja maksaneet kuvankäsittelyasemat oli hankittu 

vuosikymmenen alussa suurten painotalojen kuten Yhtyneiden Kuvalehtien, Sanomien ja 
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Tamprintin reproosastoille. Niillä voitiin tehdä nelivärikuvien digitaalista jälkikäsittelyä ja 

tallentaa työvaiheita. Ensimmäiset kuvamuokkaukset tehtiin vuonna 1979 markkinoille 

tulleen israelilaisen Scitexin digitaalisella reprokuvausjärjestelmällä, jonka Suomessa hankki 

vuonna 1981 Tamprint. (Salo 2015, 31.) 

 

Painotalojen lisäksi kuvatyöasemista kiinnostuivat Yleisradio ja valokuvien jälkikäsittelyyn 

erikoistuneet studiot ja yritykset. Yle hankki TVuutisten kuvatoimitukseen ensimmäisenä 

Suomessa Quantel Graphic Paintbox työaseman vuonna 1986. Sitä käytettiin uutisgrafiikan 

tekemiseen. Valokuvastudioista helsinkiläinen Sonck & Pohjakallio hankki kuvankäsittelyyn 

soveltuvan, puoli miljoonaa markkaa maksaneen kahden työaseman ImaProlaitteiston 

vuonna 1989. Se myytiin pari vuotta myöhemmin konkurssissa Jarkoskuvalle, josta tuli 

Suomen johtava kuvankäsittelylaitos koko 1990luvun ajaksi. (Salo 2015, 42, 113.)  

 

Tässä raskaan teknologian, kalliiden ja kookkaiden laitteiden sekä suurten yritysten 

hallitsemassa digitaalisessa maisemassa Seppo Kilgast oli yksityinen entusiasti, joka 

kertomansa mukaan kyseli pääsyä skannereille ja pyysi lainaksi laitteita, joita ei 

valokuvakouluissa saati yksityisillä kuvaajilla vielä ollut (SK 1.3.2016). Tilaustyönä tehdyn 

kuvankäsittelyn hintakin oli omiaan karkottamaan vapaat kokeilijat: esimerkiksi 

Jarkoskuvassa työstä veloitettiin 1200 markkaa eli noin 305 euroa tunti (Salo 2015, 113). 

Amiga tarjosi 1980luvun loppupuolella kokeilunhaluiselle kuvaajalle kurkistusikkunan 

tulevaisuuden tekniikkaan, vaikka ammattilaislaatuun olikin vielä runsaasti matkaa. 

 

Vaikka digitaalisen valokuvauksen tulo oli 1980luvulla selvästi ilmassa ja laitteiden 

prototyyppejä esiteltiin kotimaisissakin valokuvalehdissä, valokuvaajien valtaosa oli 

teknisestä murroksesta pikemminkin huolissaan kuin innostunut. Digitalisoituminen 

miellettiin ennen muuta tietokoneella tapahtuvaksi kuvankäsittelyksi, jota kutsuttiin usein 

väheksyvään sävyyn "manipulaatioksi". Ammattitason digikamerat tulivat markkinoille vasta 

1990luvulla, joten digitaalisen valokuvauksen varsinaiset edut kuten nopeus ja mahdollisuus 

nähdä valmis kuva saman tien kamerasta eivät olleet vielä kuvaajia innostamassa. Epäluuloa 

siivittivät monet digitaalisen kuvan "manipulaatioskandaalit", kuten pyramidien digitaalinen 

siirtely National Geographic lehden kansikuvassa vuonna 1982. Manipuloituja kuvia 
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vaadittiin merkittäväksi tunnuksella, joka erottaisi ne käsittelemättömistä valokuvista. (Salo 

2015, 39.) 

 

Valokuvaukseen kuului kuitenkin 1980luvulla monia ammatti ja harrastuskäytäntöjä, eikä 

"manipulaatio" ollut läheskään kaikille niistä mikään ongelma. Mainoskuvauksessa uudet 

digitaaliset muokkauskeinot otettiin vastaan riemumielin, koska ne helpottivat aikaisemmin 

työläitä kuvien yhdistely ja jälkikäsittelyprosesseja. Myöskään valokuvataiteessa ja 

valokuvausharrastuksessa ei ollut esteitä uuden tekniikan käytölle, vaikka tarvittavat laitteet 

olivatkin kalliita ja useimpien yksityisten tekijöiden ulottumattomissa.  

Commodore, Amiga ja Andy Warhol 

Commodore oli 1980luvun kotitietokonevalmistajien jättiläinen, jonka laitteet olivat 

suosittuja niin läntisessä Euroopassa kuin PohjoisAmerikassakin. Etenkin 1982 esitelty 

Commodore 64 (tai lyhyemmin C64) oli kilpailijoihinsa verrattuna ylivoimainen monissa 

maissa, kuten myös meillä Suomessa, jossa konetta markkinoitiin mm. "tasavallan 

tietokoneena". Commodoren virallisena maahantuojana täällä toimi PCIData aina keväällä 

1991 tapahtuneeseen konkurssiin asti. (Saarikoski 2004, 101–107, 389–390; ks. Bagnall 

2005, 282–303.) 

 

8bittisten kotimikrojensa menestyksen jälkeen Commodorella ei ollut valmiina 

kilpailukykyistä uutta tuotetta, johon kuluttajat olisivat voineet luontevasti siirtyä 

tehokkaampien 16bittisten tietokoneiden saapuessa markkinoille vuosikymmenen 

puolivälissä. Lisäksi yhtiön keulakuvana toiminut, aggressiivisesta strategiastaan tunnettu 

Jack Tramiel oli savustettu ulos jo 1984. Seuraavan laitteen tekijätiimi palkattiin 

poikkeuksellisesti talon ulkopuolelta, ja Lorraine sekä Zorroprototyypeistä kehitetty 

tietokone julkaistiin monien käänteiden jälkeen 1985 nimellä Commodore Amiga (1000). 

(Bagnall 2005, 338–339, 426–442.) 

 

Multimediakykyisen Amigan julkaisu 23.7.1985 oli mediaspektaakkeli, joka järjestettiin New 

Yorkin Lincoln Centerissä. Luovia käyttömahdollisuuksia alleviivatakseen Commodore 

värväsi paikalle poptaideikoni Andy Warholin sekä tämän mallina jo aiemminkin olleen 
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Debbie Harryn. Tilaisuuden huipennuksessa Warhol digitoi Debbie Harrystä otetun kuvan ja 

muokkasi sitä (video 1) käyttäen RJ Micalin kolmessa viikossa pikaisesti ohjelmoimaa 

GraphiCraftohjelmaa. Huolimatta käyttöjärjestelmän ja ohjelmistojen keskeneräisyydestä 

sekä kokemattomuudestaan Warhol sai onnistuneesti aikaan kuvan, joka tietyssä määrin jopa 

muistutti hänen tunnetuimpia töitään. (Bagnall 2005, 445–447; Maher 2012, 43–45.) 

Haastatteluissamme Seppo Kilgast kertoi kuulleensa Warholin kokeiluista jo 1980luvulla, 

joskaan hän ei vielä tuolloin nähnyt Amigalla tehtyjä kuvia (SK 1.3.2016; 15.3.2016). 

 

 

Video 1. Andy Warhol ja Debbie Harry Amigan julkistamistilaisuudessa 1985. 

<https://www.youtube.com/watch?v=wXIckkOrDg> 

 

Julkistamistilaisuus ei suinkaan jäänyt Warholin ainoaksi kosketukseksi Amigaan, vaan hän 

jatkoi sillä työskentelyä kuolemaansa, vuoteen 1987 asti. Joitakin näistä töistä oli tullut 

julkisuuteen jo aiemmin, mutta selvästi mittavin arkistointihanke sai alkunsa 2011 

mediataiteilija Cory Arcangelin aloitteesta. Arcangel sekä Carnegie Mellon yliopiston 

tietokonekerho (CMU Computer Club) taltioivat Warholmuseon kokoelmista löytyneet 40 

levykettä. Edellä mainitun GraphiCraftin lisäksi Warhol käytti kuvien muokkaamiseen ja 

piirtämiseen ainakin Electronic Artsin julkaisemaa Deluxe Paintia. GraphiCraftin varhaisten 

versioiden käyttämä oma tiedostomuoto aiheutti ylimääräistä päänvaivaa, mutta kotitekoisen 
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konvertterin avulla myös vanhimmat kuvat saatiin muunnettua nykylaitteille sopivaan 

muotoon. (The FrankRatchye Studio for Creative Inquiry, 2014.) 

 

Amiga 1000 sai runsaasti näkyvyyttä, mutta myyntimenestykseksi nousi vasta edullisempi 

sekä ominaisuuksiltaan paranneltu Amiga 500, joka julkaistiin 1987. "Viissatanen" 

profiloitiin erityisesti kotitietokoneeksi ja se oli C64:n tavoin hyvin suosittu myös Suomessa 

(Saarikoski 2004, 134–137). Seppo Kilgastin käyttämä tietokone oli niin ikään alkupään 

versio Amiga 500:sta. 1990luvun alussa Commodoren asema mureni sekä lisääntyneen 

kilpailun että heikon johtamiskulttuurin vuoksi, eivätkä viimeisiksi malleiksi jääneet Amiga 

1200 ja 4000 enää kääntäneet kurssia, vaan yhtiö ajautui konkurssiin vuonna 1994 (Bagnall 

2005, 500–546). 

Filmiltä biteiksi ja paperille 

Seppo Kilgast dokumentoi kuvien digitointiin ja käsittelyyn käyttämiään menetelmiä 

yksityiskohtaisesti Valokuvassa 12/1989; muissa lehdissä julkaistuissa artikkeleissa on 

pitkälti sama sisältö. Käymme seuraavaksi läpi artikkelissa ja haastatteluissa esiin nousseita 

työkaluja ja prosesseja, peilaamme niitä käytetyn laitteiston ominaisuuksiin sekä arvioimme 

formaatista toiseen tapahtuneiden siirtymien merkitystä. Nykytilanteeseen verrattuna kuvan 

saaminen ylipäänsä tietokoneella käsiteltävään muotoon oli 1980luvun kuluttajalaitteilla 

(8bittiset kotitietokoneet sekä 16bittiset, kuten Atari ST, Amiga ja PCyhteensopivat) 

kaikkea muuta kuin yksinkertainen tehtävä, samoin kuin lopputuloksen saattaminen yleisön 

nähtäväksi. 

 

Alun perin Kilgastin oli tarkoitus skannata valokuvat, mikä kuitenkin kariutui tarvittavan 

laitteiston hintaan ja alan yritysten haluttomuuteen lainata arvokasta skanneria opiskelijalle. 

Commodoren maahantuoja, PCIData, oli suopeampi ja antoi hänelle käyttöön 512 kilotavun 

lisämuistilla varustetun, aivan hiljattain markkinoille ilmestyneen Amiga 500:n 

lisälaitteineen. Työmuistin kokonaismäärä koneessa oli siis yksi megatavu. Näyttöinä 

toimivat sekä tavallinen Commodore 1084S videomonitori että 15tuumainen Idekin 

monitaajuusnäyttö. (Kilgast 1989; SK 1.3.2016.) 
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Kilgast otti suurimman osan valokuvista lopputyötä varten, mutta käytti ensimmäisissä 

kokeiluissaan myös lehdistä löytyneitä ja itse aiemmin ottamiaan kuvia. Digikameroiden aika 

oli vielä kaukana, joten kuvaaminen tapahtui sekä negatiivi että diafilmille. Digitointia 

varten haluttu kuva projisoitiin diaprojektorilla – tai paperikuvan tapauksessa teipattiin – 

seinälle, minkä jälkeen siihen kohdistettiin jalustalla seisova mustavalkoinen videokamera. 

Itse digitointi tapahtui kameraan kytketyn DigiViewlaitteiston ja sen mukana seuranneiden 

ohjelmien avulla. Värejä varten videokameran linssin eteen asetettiin vuorollaan kolme eri 

suodinta, joilla saatiin talteen kuvan sininen, punainen ja vihreä komponentti. (Kilgast 1989.) 

Amerikkalaisen NewTekin 1986 julkaisema DigiView mahdollisti 12bittisen väritarkkuuden 

ja se kytkettiin Amigan rinnakkaisporttiin (Maher 2012, 111–142; Amiga Hardware Database 

2015). Andy Warholilla oli niin ikään käytössään samaisen DigiView:n varhainen versio 

(The FrankRatchye Studio for Creative Inquiry, 2014). 

 

Itse kuvankäsittelyyn Kilgast käytti useita eri ohjelmia tarkoituksesta riippuen. Valokuvan 

artikkelissa on mainittu Digi Paint, Prism, Butcher sekä Deluxe Paint (Kilgast 1989; ks. 

Maher 2012, 43–81). Samaisessa artikkelissa käsiteltiin seikkaperäisesti erilaisia digitaalisia 

muokkaustekniikoita kuvien yhdistelystä peilaukseen, maskaukseen, rajaukseen, 

skaalaukseen ja pyöritykseen – 1980luvun jälkipuoliskolla nämä sittemmin arkipäiväistyneet 

työkalut olivat vielä uutuuksia, etenkin kuluttajille suunnatuissa sovelluksissa. 

 

Eräs lopputulokseen merkittävästi vaikuttanut seikka on se, että Amigan useimmissa 

grafiikkatiloissa on käytössä säädettävä paletti: 2–32värisissä tiloissa on mahdollista vaihtaa 

nopeasti koko värimaisema toiseksi paletin RGBarvoja muokkaamalla. Useat opinnäytteen 

kuvasarjoista perustuvatkin juuri tällaiseen värien muokkaukseen joko manuaalisesti tai 

toisesta kuvasta siirtämällä. 

 

Tietokoneella käsitellyt kuvat piti vielä tuolloin myös palauttaa takaisin analogiseen muotoon 

niiden esittämistä varten; digitaalinen muoto oli sikäli pikemminkin välivaihe kuin 

lopputulos. Vaikka ammattilaiskäytössä olikin jo väritulostimia (laserien lisäksi mm. 

sublimaatiotulostimia), olivat perinteisen valokuvan menetelmät paljon helpommin 

opiskelijan ulottuvilla. Niinpä Kilgastkin päätyi ottamaan Amigan monitorista valokuvia, 

joista tehtiin jälleen paperikuvia tai dioja. (Kilgast 1989.) Tunnetut Amigaa kokeilleet 
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aikalaistaiteilijat eivät olleet tyytyväisiä vaatimattomiin tulosteisiin, mikä kertoo yhtäältä 

taidemaailman käytännöistä – rahaa saatiin fyysisten töiden myynnistä – ja toisaalta uuden 

työvälineen mahdollisuuksien hahmottumattomuudesta (Maher 2012, 44). 

 

Kameran kautta kierrätyksestä seurasi jälleen ylimääräinen formaatista toiseen siirtymä, joten 

dioiksi päätyneet opinnäytteen kuvat ovat teknisesti ottaen heikkolaatuisempia kuin 

levykkeiltä löytyneet tiedostot, joissa pikselit ovat säilyneet tarkalleen alkuperäisessä 

asussaan. Samalla dioille on kuitenkin tallentunut sellaista historiaa, joka ei pelkissä biteissä 

säily: kuvaputken vääristymät, käytössä olleet monitorin säädöt, nykypäivän näytöistä 

poikkeava dynamiikka sekä vierekkäisten pikselien toisiinsa sulautuminen, jotka olivat kaikki 

kiinteä osa aikansa käyttökokemusta. 

 

Amigalla työskentelyä leimasivat monin tavoin välttämättömät tallennusmedioiden väliset 

muunnokset, joissa kussakin saavutettiin ja menetettiin jotain: hyvälaatuinen valokuva kadotti 

tarkkuutensa ja dynamiikkansa digitoinnissa, mutta samalla se saatiin muotoon, joka 

mahdollisti lukemattomat uudenlaiset kokeilut. Lopullista käyttöä varten tarvittiin vielä uusi 

muunnos, että kuva saatiin yleisön nähtäville. Vertailukohdaksi voi ottaa tämänhetkisen 

tilanteen, jossa kuvat paitsi tuotetaan, myös pääasiassa jaellaan ja katsellaan puhtaasti 

digitaalisilla välineillä. 

Korppuja pelastamassa 

Amiga 500:n ehdottomasti yleisin tallennusmedia oli 3,5tuumainen levyke, "korppu". Myös 

Kilgastin kuvakokeilut olivat diojen lisäksi tallessa tiedostoina korpuilla. Arkistointia ja 

lähempää tarkastelua varten kuvat piti luonnollisesti siirtää levykkeiltä turvaan nykyaikaisille 

tallennusvälineille sekä muuntaa tämän päivän tietokoneille kelpaavaan kuvamuotoon (vrt. 

The FrankRatchye Studio for Creative Inquiry, 2014). 

 

Ensimmäinen tekninen haaste oli tiedostojen lukeminen Amigan levykkeiltä. 

USBlevyasemat tai perinteiset PCasemat eivät tarkoitukseen sovi, sillä ne tukevat 

pääsääntöisesti vain FATmuotoisia 720 kilotavun ja 1,44 megatavun levykkeitä, siinä missä 

Amiga käytti omaa 880 kilotavun formaattiaan. Toimivin ratkaisu löytyi hallussamme 
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olevasta, runsaasti lisävarustellusta Amiga 1200:sta, jolla ei ollut ongelmia korppujen 

lukemisessa (vrt. The FrankRatchye Studio for Creative Inquiry, 2014). Kiintolevylle 

kopioinnin jälkeen kuvat saatiin siirrettyä nopeasti lähiverkon yli LinuxPC:lle, jossa alkoi 

niiden jatkokäsittely. 

 

Kilgastin toimittamissa laatikoissa oli kaikkiaan 72 levykettä. Liki 30 vuoden iästään 

huolimatta suurin osa niistä toimi – vastoin odotuksia – edelleen hyvin: ainoastaan neljän 

kohdalla ilmeni lukuvirheitä, ja rikkinäisiltäkin levykkeiltä saatiin talteen valtaosa 

tiedostoista. Suoraviivaisen tiedostojen kopioinnin lisäksi toinen tyypillinen tapa arkistoida 

korput on tehdä niistä ADFmuotoisia levynkuvia (Amiga Disk File), joka taltioi myös 

mahdollisen piilossa olevan sisällön (ks. Clévy 2010). Kaikkiaan kuvia kertyi 772 kappaletta, 

nykymittapuulla minimalistiset 50 megatavua dataa. Lisäksi yhdeltä levykkeeltä löytyi 

ajettavana tiedostona itse tehty muutaman kuvan animaatio. 

 

Siirretyt kuvat olivat Amigalla yleisesti käytetyssä IFFstandardimuodossa (interchange file 

format), joka mahdollisti tiedostojen siirtämisen useimpien eri ohjelmien välillä. Standardi oli 

peräisin Electronic Artsilta ja kytkeytyi läheisesti Deluxe Paint ohjelmaan (Maher 2012, 49). 

Jopa Adoben Photoshop lukee edelleen IFFkuvia, mutta yli 700 tiedoston skaalaus ja 

konvertointi onnistui sujuvammin komentorivipohjaisella ImageMagicktyökalulla, joka 

käänsi kuvat tavanomaisiksi PNGtiedostoiksi. Jälkeenpäin ilmeni, että myös Warholin 

töiden pelastajat olivat päätyneet lähes identtiseen työnkulkuun (ks. The FrankRatchye 

Studio for Creative Inquiry, 2014). 

 

Häviötön PNG on hyvä vaihtoehto arkistointiin, sillä se ei kadota kuvista informaatiota kuten 

vaikkapa JPEGmuoto. Amigan ruututiloista johtuen eri tavoin vaaka tai pystylitistyneet 

kuvat skaalattiin konversiossa tavanomaisille neliön muotoisille pikseleille, vaikka lopputulos 

onkin siten noin 7 % pystysuunnassa venähtänyt (esimerkiksi Amigan matala tarkkuus on 

320 x 256 pikseliä, siinä missä neliöpikseleille tarvittaisiin 320 x 240 eli 4:3). Näin pieni 

virhe ei kuitenkaan sanottavasti haittaa katselukokemusta, kun taas virheen korjaaminen 

huonontaisi oleellisesti laatua. Skaalauksessa piti erityisesti välttää kaikkia pehmennyksiä, 

jotta kuvien yksityiskohtia voisi jatkossa yhä tarkastella pikselitasolla. 
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Poimintoja kuvasarjoista 

Kilgastin lopputyöhön kuuluu huikeat 300 kuvaa. Ne muodostavat erimittaisia 

kokonaisuuksia, joista laajimmat ovat kymmenien kuvien vaiheittain eteneviä sarjoja. 

Yksinkertaisimpiin kokeiluihin kuuluvat kuvat, joissa Kilgast on siirtänyt pohjakuvana olleen 

tytön kasvokuvan silmiin maiseman toisesta kuvasta käyttäen Deluxe Paintin 

sivellinmetaforaa (kuvat A.1–3). Tekijän omin sanoin: 

 

Pohjakuvana oli mustavalkoinen kasvokuva. Pensseliksi olen valinnut jonkun 

maisemavalokuvan, jonka värit ovat kiinnostaneet minua. Tämän maisemapensselin 

olen pienentänyt ja muokannut silmän pupillin muotoiseksi. Mustavalkoisessa 

kuvassa olen 'maskannut' silmissä määrätyt huolella valitut värit koskemattomiksi. 

Tämän jälkeen olen asettanut silmien 'pupillit' paikoilleen. Sen jälkeen olen käyttänyt 

'fremapping'komentoa, jolloin tietokone on laskenut molemmille kuville yhteiset 

väriarvot ja mustavalkoinen kasvokuva on saanut värinsä silminä olleesta 

maisemakuvasta. – – Joka kerta riippuen eri maisemakuvien väreistä kasvokuva on 

saanut uuden värin. En koskaan ole pystynyt ennalta täysin arvaamaan kuvan 

lopullista väriä. (Kilgast 1989.) 

 

Avoimuus teknisen kokeilun tuomille sattumille ja niiden hyväksyminen osaksi valmista 

kuvaa on yksi piirre, joka tekee Kilgastin työstä kiinnostavan ja merkittävän. Se on 

valokuvauksen historiassa ollut usein kokeilevan ja uusia uria etsivän avantgardetaiteen 

piirre, joka on kulkenut perinteisen, teknistä hallintaa, taituruutta ja osaamista korostavan 

ajattelun rinnalla. Tietokoneen laskennallisten ominaisuuksien tuottava hyväksikäyttö eli 

proseduraalisuus on Murrayn (1997, 71–94) mukaan myös yksi hypermedian avaamien 

uusien digitaalisten ympäristöjen neljästä tärkeimmästä ominaisuudesta. Kolme muuta ovat 

vuorovaikutteisuus, tilallisuus ja ensyklopedisyys, mutta näitä ei vielä ollut mukana Kilgastin 

kokeiluissa. 

 

Nykyvalokuvaukseen ja taiteeseen Kilgastin työn liittää se, että hän painottaa tekemisen 

prosessia enemmän kuin lopullista teosta. Etenkin pitkissä sarjoissa kuten naishahmon, kukan 
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ja perhosen yhdistelmissä (kuvat A.4–9) tai kolmen henkilön kasvokuvakollaaseissa (kuvat 

A.10–12) voimme seurata sekä kuvaajan ideoiden kehittelyä että tekniikan muuntumista 

kuvasarjan myötä. Naiskuvien malleina toimivat Kilgastin opiskelutoverit sekä hänen 

vaimonsa (SK 1.3.2016). Samaa tekniikkaa käyttänyt Amigaharrastaja näkee kuvista 

varmasti moninkertaisesti enemmän asioita kuin myöhäisempi ja tekniikasta vähemmän 

perillä oleva kuvien ihailija, mikä onkin teknisperustaisen ja kokeilevan taiteen yksi anti ja 

rikkaus. 

 

Kilgastin kuvasarjoissa orastavat myös ne piirteet, joita 1990luvun alun digitaalisen kuvan 

teoreetikot pitivät keskeisinä uudelle kuvakielelle. Ne olivat yhdistelmiä useista valokuvista; 

piirre, jota Druckrey (1994, 7) kutsuu "montaasin kolmanneksi tulemiseksi" taidehistoriassa, 

ja Mitchell (1992, 7) hehkuttaa "electrobricolageksi" eli sähköiseksi yhdistelmäksi, mukaillen 

antropologi Claude LéviStraussin termiä bricolage (kerätä ja koota yhteen, luoda yllättäviä 

yhdistelmiä). Juuri kuvien yhdistely sai aikaan 1980luvun suuret keskustelut digitaalisesta 

kuvamanipulaatiosta ja sen aiheuttamasta uhkasta valokuvan uskottavuudelle ja 

luotettavuudelle. Suomessa keskustelua käytiin 1980–1990luvuilla erityisesti 

kuvajournalistien ja luontokuvaajien keskuudessa (Salo 2015, 39–52, 289–300).  

 

Kilgastin kuvissa on myös piirteitä kerrostuneisuudesta, jota Manovich (2011, 10) pitää 

keskeisenä digitaalisen kuvan esteettisenä keinona. Se tosin toteutui helpommassa muodossa 

vasta vuonna 1994 Photoshopin uuden layerstyökalun myötä, joka teki mahdolliseksi 

koostaa kuvaa erillisinä "kalvoina", joiden läpikuultavuutta eli opasiteettia voitiin säätää 

erikseen ja lopulta yhdistää samaan kuvaan. 

 

Kilgast kurotti myös liikkuvan kuvan suuntaan animoidulla kuvasarjallaan hirsimökistä, 

jonka ikkunalla oleva kynttilä lepatti näyttöruudulla ja taivaalla tuikkivat tähdet (kuvat 

A.13–15). Tätä efektiä ei voitu enää toistaa painetussa kuvassa, vaan se toimi ainoastaan 

kuvaruudulla. Muita animaatioita olivat lumisade maisemassa ja väriopin harjoitustyö (SK 

15.3.2016). Hänen arvionsa uuden tekniikan mahdollisuuksista oli Amigakokeilujen 

perusteella innostunut: "Ennen kaikkea valokuvan taiteelliseen käsittelyyn avautuu aivan 

uusia näköaloja", hän kirjoitti Valokuvalehdessä (Kilgast 1989). 

WiderScreen 1–2/2016 



Lopuksi 

Valmistuttuaan vuonna 1988 Kilgast ei ryhtynyt valokuvaajan uralle, vaan pysytteli 

silloisessa työpaikassaan teräsalalla Oy Stalko Ab:ssä prokuristina, toimistopäällikkönä ja 

tietotekniikkaasiantuntijana. "Valokuvaus ja taide oli minulle rakas harrastus, johon sain 

sitten tilaisuuden perehtyä syvemmin päästyäni opiskelemaan Taideteolliseen", hän kertoo. 

Taideopiskelijaksi päätymisessä oli ollut mukana puhdasta sattumaakin: 

 

Se tapahtui puolivahingossa, koska alun perin menin pääsykokeisiin mukaan 

tukeakseni silloista tyttöystävääni. Pääsinkin sisään, mutta hän ei. Valmistuttuani sain 

kyllä tarjouksia valokuvaajan paikoista, mutta oli taloudellisesti kannattavampaa 

jatkaa vanhassa ammatissani, joten valitsin sen. (SK 1.3.2016.) 

 

Vaikkei digitaalisesta valokuvasta tullutkaan ammattia, jatkoi Kilgast edelleen alan 

seuraamista ja hyödynsi teknistä osaamistaan päivätyössään, jossa hän vastasi muun muassa 

yrityksen tietojärjestelmien kehittämisestä (SK 1.3.2016). Kuvassa 1 hän on jälleen vanhassa 

opinahjossaan, nykyisen median laitoksen valokuvataiteen yksikön tiloissa. 

 

Kuva 1. Seppo Kilgast ja Amiga 500 keväällä 2016. Kuva: Merja Salo. 
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Warholin runsaasti medianäkyvyyttä saanutta Amigataidetta ja Kilgastin yksinäisiä kokeiluja 

Suomessa on vaikea rinnastaa, vaikka käytössä olleet tietokoneet ja ohjelmat olivatkin pitkälti 

samat; etabloitunut poptaidetähti sai kaiken valmiiksi tarjottimella, siinä missä toinen kulki 

kerjäämässä pääsyä laitteiden äärelle. Heikompia lähtökohtiaan Kilgast paikkasi 

innokkuudella, ennakkoluulottomuudella ja teknisellä tietämyksellä, eivätkä hänen Amigalla 

tekemänsä kuvat suinkaan kalpene Warholin töiden rinnalla: vanha jättiläinen pitäytyi 

turvallisesti tutuissa aiheissaan, eikä koskaan täysin sisäistänyt uuden tekniikan 

mahdollisuuksia. 30 vuotta myöhemmin kummankin kuvista nousee kiinnostavimpana 

piirteenä esiin juuri tekniikka – tuolloin vielä karu, mutta samalla lupaava. 

Lähteet 

Kaikki linkit tarkistettu 15.3.2016. 
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Liite A: Esimerkkikuvia Seppo Kilgastin opinnäytteestä 

 

Kuva A.1. Kasvokollaasi. 

 

Kuva A.2. Alkuperäinen mustavalkoinen kasvokuva. 
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Kuva A.3. Heijastus silmistä. 

 

Kuva A.4. Yhdistelmä naishahmosta ja perhosesta. 
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Kuva A.5. Yhdistelmäkuvan versio eri paletilla. 

 

Kuva A.6. Yhdistelmäkuvan versio eri paletilla. 
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Kuva A.7. Nainenperhonenyhdistelmään lisätty kukkatausta. 

 

Kuva A.8. Yhdistelmäkuvan versio eri paletilla. 
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Kuva A.9. Yhdistelmäkuva eri paletilla ja kahdella naishahmolla. 

 

Kuva A.10. Kasvokollaasi. 

WiderScreen 1–2/2016 



 

Kuva A.11. Kasvokollaasi eri paletilla. 

 

Kuva A.12. Kasvokollaasi eri paletilla. 
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Kuva A.13. Alkuperäinen mökkikuva. 

 

Kuva A.14. Mökkikuva eri paletilla. 
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Kuva A.15. Mökkikuva värikylläisellä paletilla. 
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