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Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani yhdysvaltalaisten supersankarisarjakuvien 

suhdetta väkivaltaan sekä uusliberalistiseen ideologiaan. Pyrin selvittämään, miten 

ideologia toimii supersankarisarjakuvassa. Vastaan tutkimusongelmaani selvittämällä, 

millaisia keinoja tutkimuskohteenani olevissa sarjakuvissa Ryhmä-X (X-Men, 1963), 

Hämähäkkimies (Spider-Man, 1963) sekä Batman (1939) käytetään väkivallan 

oikeuttamiseen. Lisäksi tarkastelen aineistoni sarjakuvien suhdetta uusliberalistiseen 

ideologiaan sekä venäläis-amerikkalaisen filosofin ja kirjailijan Ayn Randin ajatteluun. 

Tutkielmani teoreettisena lähtökohtana on kaksi toisistaan poikkeavaa näkökulmaa 

ideologisten merkitysten muodostumiseen, ideologiakritiikki ja artikulaatioteoria. 

Yhtäältä tarkastelen aineistoni sarjakuvia kulttuurintuotteina, jotka uusintavat 

tietynlaista ideologiaa, ja toisaalta olen kiinnostunut siitä, millaisin keinoin lukijaa 

ohjataan muodostamaan merkityksiä. Kerronnan tasolla olen kiinnostunut erityisesti 

sarjakuvan fokalisaatiosta, siitä, kenen näkökulmasta tapahtumia tarkastellaan. 

Kaikissa kolmessa analysoimassani sarjakuvassa sekä sankarit että roistot käyttävät 

runsaasti väkivaltaa. Ryhmä-X:ssä sankareiden käyttämää väkivaltaa oikeutetaan 

esittämällä se puolustuskeinona terroristeja vastaan. Tarinan pääkonna Magneto 

rinnastetaan visuaalisia keinoja käyttäen Adolf Hitleriin, minkä lisäksi fokalisaation 

pysyminen koko tarinan ajan sankareissa ohjaa lukijaa tulkitsemaan sankareiden 

käyttämää väkivaltaa hyväksyttävänä ja jopa välttämättömänä.  

Myös Batmanissa yhteinen hyvä nousee tärkeäksi väkivallan oikeuttajaksi. Kun 

Gotham City esitetään rappion vallassa olevana rikollisuuden tyyssijana ja Batman sekä 

hänen sukunsa sen ainoina hyväntekijöinä, lukija tulkitsee sankarin käyttämän 

väkivallan välttämättömänä yleisen järjestyksen säilymisen kannalta. Bruce Wayne ja 

hänen alter egonsa Batman esiintyvät kaupungin ainoina toivoina. Sekä Ryhmä-X  että 

Batman  näyttäytyvät ideologialtaan uusliberalistisina. Molemmissa sarjakuvissa 

valtiovalta ja muut viralliset tahot esitetään saamattomina ja korruptoituneina, ja 

sankarillisten yksilöiden toiminta korostuu. 

Aineistoni kolmannessa sarjakuvassa, Hämähäkkimiehessä, uusliberalistinen ideologia 

on vahvimmin esillä. Vertailen sekä Hämähäkkimiestä että Batmania Ayn Randin 

kirjoituksiin objektivismista, ja totean, että Hämähäkkimiehen päähenkilöä Peter 

Parkeria voi pitää varoittavana esimerkkinä siitä, mitä tapahtuu, jos hylkää randilaisen 

terveen itsekkyyden ja antautuu tuhoisalle altruismille. Batman sen sijaan näyttäytyy 

täydellisenä kapitalistisena sankarina, joka kohdistaa vihansa yhteiskunnan alimpiin 

kerroksiin. 

Asiasanat: Supersankarisarjakuva, ideologiakritiikki, artikulaatioteoria, 

sarjakuvatutkimus 
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1. Johdanto 

Pro gradu -tutkielmani käsittelee yhdysvaltalaista supersankarisarjakuvaa 

ideologiakritiikin näkökulmasta. Supersankaritarinoita on usein kritisoitu niiden 

sisältämän väkivallan vuoksi, ja oman käden oikeuteen turvautuvia sankareita on 

tulkittu jopa fasistisina hahmoina (esim. Gravett 2007; DiPaolo 2011; Costello 2009). 

Oma suhteeni supersankarisarjakuviin on toisenlainen. Tutustuin Marvel-kustantamon 

luomaan sankareiden maailmaan yli kymmenen vuotta sitten, ja siitä lähtien 

supersankarisarjakuvat ovat olleet tärkeä osa elämääni. Niiden kautta käsittelin teini-iän 

ulkopuolisuuden kokemuksia sekä kasvamisen vaikeuksia, ja Hämähäkkimiestä ja 

Ryhmä-X:ää onkin tulkittu kuvauksina nuoruuden ja aikuisuuden välimaastossa 

olemisen vaikeudesta (Costello 2009, 16; DiPaolo 2011, 221). Tutkielmassani keskityn 

erityisesti tarkastelemaan väkivallan ja uusliberalistisen ideologian suhdetta 

supersankarisarjakuvissa. 

 

1.1. Tausta, viitekehys ja tutkimusasetelma 

Kesällä 2012 Turun Sanomat julkaisi artikkelin, jossa supersankarikertomuksia 

verrattiin venäläis-amerikkalaisen filosofi-kirjailija Ayn Randin uusliberalistisiin 

ajatuksiin
1
. Artikkeli totesi yksiselitteisesti, että supersankarisarjakuvat ovat 

kertomuksia randilaisen yli-ihmisen voittokulusta. Kiinnostuin toimittajan 

näkemyksestä. Siinä missä itse olen lukenut Hämähäkkimiestä ja Ryhmä-X:ää 

kuvauksina siitä, miten ulkopuolisuuden tunteesta ja kummajaiseksi luokittelusta 

huolimatta tarinoiden sankarit yrittävät sinnikkäästi puolustaa yhteisöä, joka hyljeksii 

heitä, on joku toinen lukenut kyseisiä sarjakuvia yksilönpalvonnan ja randilaisen 

objektivismin äänitorvina.  

Tulkintaerojen taustalla on ajatus kielen polyseemisestä luonteesta, sen 

monimerkityksellisyydestä. Kuten kielessä, myös ideologiassa käydään kamppailua 

merkityksistä. Kamppailun tuloksena on usein se, että jokin tietty ideologinen merkki 

saavuttaa ”luokkien yläpuolisen ikuisen luonteen” ja näyttäytyy ainoana mahdollisena 

                                                
1 Salminen, Kari: Ayn Rand löi läpi populaarikulttuurissa, TS 7.8.2012 
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puhetapana.  (Hall 1992, 178.) Ajatus hallitsevasta diskurssista perustuu siihen, että 

tietyt merkitykset nostetaan tekstissä tärkeämmiksi kuin toiset. (Hall 1992, 142, 164.) 

Pyrkimyksenäni on yhtäältä ottaa selvää, millaisia merkityksiä aineistoni sarjakuvissa 

nostetaan tärkeimmiksi suhteessa sankarihahmojen käyttämään väkivaltaan, ja toisaalta 

tarkastella aineiston avulla supersankarisarjakuvan uusliberalistisia merkityksiä 

erityisesti rinnastettuna Ayn Randin ideologiaan.  

1.1.1. Tutkimuskohteen konteksti 

Supersankarisarjakuvan synnyinhetkenä pidetään vuotta 1938, jolloin Jerry Siegel ja Joe 

Shuster loivat Yhdysvalloissa maailman ensimmäisen supersankarin, Teräsmiehen 

(Superman). Muun maailman tavoin Yhdysvallat kamppaili edelleen laman kourissa 

Wall Streetin pörssiromahduksen jälkeen, ja Euroopassa Adolf Hitlerin 

kansallissosialismi oli nostamassa päätään. Siegel ja Shuster olivat yrittäneet myydä 

Teräsmiestä alun perin strippisarjakuvan muodossa useille sanomalehdille, mutta he 

saivat vastakaikua keksinnölleen vasta sarjakuvalehden muodossa. Näin 

supersankaritarinoista tuli sarjakuvalehtien sisällön kulmakivi. (Morrison 2011, 4.) 

Monet sarjakuvatutkijat pitävät sarjakuvaa yhtenä harvoista alkuperältään 

yhdysvaltalaisista taidemuodoista. Kun vielä otetaan huomioon supersankareiden rooli 

Yhdysvaltojen kulttuurisena ikonina, voidaan supersankarisarjakuvasta puhua 

nimenomaan amerikkalaisena ilmiönä. (Miettinen 2012, 10.)  

Englantilainen sarjakuvahistorioitsija Paul Gravett on todennut supersankareiden olleen 

alkuvuosinaan ”kuin moderni versio antiikin jumalista; taivaan lahja yleisölle, joka 

kaipasi maanpäällistä vapahtajaa taistelemaan rikollisuutta vastaan ja uhmaamaan 

natseja sodan uhan varjostamassa Euroopassa.” (Gravett 2007, 74). Vaikka 

supersankarit nähdäänkin lähinnä modernina, yhdysvaltalaisena ilmiönä, ulottuvat 

ilmiön juuret 1900-luvun alun kioskiviihteeseen, 1800-luvun eurooppalaiseen 

fantasiakirjallisuuteen sekä aina muinaisiin legendoihin ja maailmanselitysteorioihin 

asti. Sankarihahmojen kautta lukijat voivat käsitellä omia riittämättömyyden tunteitaan 

ja tarvetta ylittää ihmisen normaalien kykyjen rajat. (mt., 74.) Grant Morrison on 

nimennyt antiikin Kreikan tarinoista tunnetun Hermes-jumalan supersankareiden 

edeltäjäksi. Kuten jumalten sanansaattaja Hermes, supersankarit toimivat omissa 

tarinoissaan siltana tavallisten kansalaisten ja uuden jumalallisuuden, supersankaruuden 

välillä. (Morrison 2011, 30.) 
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Marvel-kustantamon uudenlaisten, synkempien sankarihahmojen myötä 

supersankarisarjakuviin tulivat 1960-luvulla mukaan rangaistuksen, syyllisyyden ja 

koston teemat. Suuret voimat tuovat aina mukanaan suuren vastuun, ja ihmeelliset kyvyt 

voivat pahimmillaan olla kuin kirous. (Morrison 2001, 89.) Lisäksi Marvelin 1960-

luvulla syntyneet hahmot saavat voimansa vahingossa säteilyn tai eläimen pureman 

yhteydessä ‒ hahmot ovat pikemminkin synkkiä hylkiöitä kuin taivaita kohti 

kurottelevia sankareita (Gravett 2007, 76). 

Kautta 2000-luvun supersankarikertomukset ovat olleet todella suosittuja koko 

populaarikulttuurin kentällä. Aiemmin pienten piirien kiinnostuksen kohteena olleet 

supersankarit ovat esiintyneet lukuisissa suuren budjetin Hollywood-elokuvasarjoissa, 

oheistuotteiden määrä on kasvanut huimasti, ja Marvel-kustantamon 

Hämähäkkimiehestä on tehty jopa Broadway-musikaali. Yksi selitys sankarimyyttien 

uudelle suosiolle on World Trade Centerin terrori-iskut vuonna 2001 sekä niitä 

seurannut sota terrorismia vastaan. Erilaisten sankaritarinoiden kautta erityisesti 

yhdysvaltalainen yleisö on voinut käsitellä maailmassa tapahtuvia muutoksia ilman, että 

niistä on tarvinnut puhua suoraan. (DiPaolo 2011, 18.) Mielestäni on kiinnostavaa 

tarkastella usein yksinkertaiseksi viihteeksi leimattuja sarjakuvia näkökulmasta, joka 

pyrkii pureutumaan syvemmälle värikkään ja kiiltävän pinnan alle. 

1.1.2. Tutkimusperinteet, teoreettinen viitekehys ja aikaisempi tutkimus 

Tutkielmani sijoittuu sarjakuvatutkimuksen kentälle. Sarjakuva oli akateemisissa 

piireissä pitkään marginaalisessa asemassa, mutta 1980-luvulla alkanut 

sarjakuvaromaanin (graphic novel) suosio siivitti myös sarjakuvatutkimuksen kehitystä. 

Suomessa esimerkiksi Juha Herkman on kirjoittanut sarjakuvasta, ja vuonna 2012 

Tampereen yliopistossa tarkastettiin Mervi Miettisen väitös supersankarisarjakuvan ja 

amerikkalaisen identiteetin suhteesta. Sarjakuvatutkimusta tehdään paljon 

kirjallisuustieteen oppiaineessa, ja monet käsitteistä ovatkin siirtyneet suoraan 

kirjallisuudentutkimuksesta sarjakuvatutkimukseen. 

Juha Herkman kartoittaa teoksessaan Sarjakuvan kieli ja mieli (1998) sekä 

sarjakuvakerronnan rakennetta että sarjakuvan merkitysten muodostumisen prosesseja. 

Kuten Herkman toteaa, sarjakuvien merkitykset ”muodostuvat aina prosessissa, jossa on 

mukana sekä ‒ ‒niiden tekijät ja tekstuaaliset rakenteet että lukijat, jotka kaikki toimivat 

jossakin kulttuurikontekstissa.” (Herkman 1998, 14–15.) Omassa analyysissani pyrin 
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huomioimaan sekä tällaiset sarjakuvakerronnassa muodostuvat merkitykset että 

kulttuurisidonnaisemmat, konnotatiiviset merkitykset.  

Yhdysvaltalainen kirjallisuuden ja elokuvan tutkija Marc DiPaolo analysoi teoksessaan 

War, Politics and Superheroes (2011) yhdysvaltalaisia supersankaritarinoita niin 

sarjakuvien kuin elokuvienkin osalta. Hän tarkastelee supersankarikertomusten etiikkaa 

ja sitä, miten ne yhtäältä reflektoivat amerikkalaisen yleisönsä toiveita ja pelkoja mutta 

toisaalta vaikuttavat niihin. Di Paolo on tutkinut esimerkiksi supersankareiden moraalia 

ja kiinnittänyt kriittistä huomiota hahmojen tekoihin ja ideologioihin. (Di Paolo 2011, 

3.) Erityisesti DiPaolon näkemykset Batmanista ja Hämähäkkimiehestä ovat 

osoittautuneet hedelmällisiksi oman tutkielmani kannalta.  

Scott McCloudin jo sarjakuvatutkimuksen klassikoksi muodostunut Understanding 

Comics (1993) tarjoaa näkökulmia sarjakuvailmaisun ymmärtämiseen. McCloudin 

lisäksi myös Paul Gravett (2007) ja Grant Morrison (2011) ovat auttaneet ymmärtämään 

sarjakuvan merkitysten muodostumista sekä yleisesti että erityisesti 

supersankarisarjakuvan genressä. 

Ideologian ja sarjakuvan tutkimuksella on pitkät perinteet. Jo 1950-luvulla tehtiin 

huolestuneita tutkimuksia siitä, miten väkivaltaiset ja stereotyyppejä vilisevät sarjakuvat 

turmelevat nuorisoa. (Barker 1989, 14; Herkman 1996, 28.) Monet vanhemmista 

tutkimuksista ovat keskittyneet siihen, millaisia vaikutuksia sarjakuvan lukemisella on, 

kuten yllyttävätkö sarjakuvat esimerkiksi väkivaltaan tai vahvistavatko ne 

stereotyyppisiä sukupuolirooleja.
2
 Oma fokukseni on siinä, miten ideologisia 

merkityksiä tuotetaan niin kuvallisella kuin tekstuaalisellakin tasolla. 

Sarjakuvatutkimus ei ole samalla tavalla institutionalisoitunutta kuin esimerkiksi 

elokuvan tai kirjallisuuden tutkimus, joilla on selkeästi omat teoriaperinteensä. 

Sarjakuvia tutkitaan niin mediatutkimuksen, käännöstieteiden kuin sosiaalitieteidenkin 

puitteissa, ja kussakin tapauksessa tieteenalan omat tutkimuskäytännöt ja teoriaperinteet 

vaikuttavat siihen, millaisesta näkökulmasta sarjakuvia tutkitaan. Juha Herkman 

summaa toimittamassaan, suomalaista sarjakuvatutkimusta esittelevässä teoksessa 

                                                
2 Katso esim. Wertham, Fredric: Seduction of the Innocent (1954); Alderson, Connie: Magazines 

Teenagers Read (1967) 
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Ruutujen välissä (1996, 24) sarjakuvatutkimuksen jakaantuvan karkeasti kolmeen 

suuntaukseen, jotka ovat historiallinen, yhteiskunnallinen ja sarjakuvailmaisuun 

keskittyvä tutkimus. Oma tutkielmani sijoittuu sarjakuvailmaisun tutkimuksen ja 

sarjakuvan yhteiskunnallisen tutkimuksen välimaastoon. Olen yhtäältä kiinnostunut 

siitä, miten sarjakuvan visuaaliset ja tekstuaaliset merkitysjärjestelmät muodostuvat ja 

miten lukijan kulttuurinen konteksti vaikuttaa niiden syntyyn, sekä toisaalta siitä, mitä 

supersankarisarjakuvat voivat kertoa yhteiskunnallisesta kontekstista, jossa ne syntyvät.  

 

1.2. Tutkimuksen päämäärät 

Theodor W. Adorno ja Max Horkheimer (2004, 11–12) toteavat 

massakulttuurikritiikissään, että kaavamaisen kulttuurintuotteen perimmäisenä 

tarkoituksena on vahvistaa kulttuurintuotteiden kaavaa ja sitä kautta yhteiskunnan 

hegemonisia valta-asemia. Kaavamaisuus johtaa heidän mielestään myös siihen, että 

kuluttajan ei tarvitse itse tulkita tai muodostaa merkityksiä kulttuuria kuluttaessaan, 

koska kaava ei jätä tilaa erilaisten merkitysten muodostamiselle. Toisaalta taas 

kulttuurintutkija Stuart Hall (1992, 368) esittää artikulaatioteoriassaan, että kulttuuristen 

tekstien ideologiset merkitykset muodostuvat niin, että diskurssin kaksi eri osaa liittyvät 

toisiinsa tavalla, joka ei ole pysyvää. Artikulaatio, merkkien liittyminen yhteen, riippuu 

esimerkiksi vastaanottajan sosiokulttuurisesta asemasta, historiasta sekä kulttuurisista 

konventioista. Hallin merkitysten epävakaisuuksista ja moninaisuudesta kiinnostunut 

ajattelu on saanut vaikutteita esimerkiksi italialaiselta Antonio Gramscilta sekä 

ranskalaiselta filosofilta Louis Althusserilta.  

Kun Adornolle ja Horkheimerille kulttuurintuotteet ovat yksinkertaisesti yhteiskunnan 

valta-asemien uusintajia, joilla on vain yksi mahdollinen viesti ja tulkintatapa, Hall on 

kiinnostunut monitulkintaisuudesta ja siitä, miten erilaiset merkitykset muodostuvat. 

Nämä kaksi toisistaan poikkeavaa tapaa käsittää ideologisten merkitysten 

muodostuminen ovat tutkimusongelmani taustalla. Yhtäältä tarkastelen aineistoni 

sarjakuvia Adornoa ja Horkheimeria mukaillen kulttuurintuotteina, jotka uusintavat 

länsimaisessa kulttuurissa hegemoniseksi noussutta ideologiaa, mutta Hallin tavoin 

kiinnitän myös huomiota siihen, millaisin keinoin lukijaa ohjataan muodostamaan 

ideologisia merkityksiä.  
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1.2.1. Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 

Tutkielmani pyrkimyksenä on selvittää, miten ideologia toimii 

supersankarisarjakuvassa. Tämä on tutkielmani keskeinen tutkimusongelma, johon 

pyrin löytämään vastauksen kahden tutkimuskysymyksen avulla: (1) miten väkivaltaa 

oikeutetaan supersankarisarjakuvissa, sekä (2) millainen suhde supersankarisarjakuvalla 

on uusliberalismiin?  

Aineistoni laajuudesta johtuen olen rajannut analyysini koskemaan kahta erityisen 

kiinnostavaa temaattista aluetta. Keskityn pohtimaan tutkimusongelmaani yhtäältä 

hahmojen käyttämään väkivaltaan ja toisaalta uusliberalistiseen ideologiaan liittyen. 

Matthew J. Costellon mukaan sankaritarinat paljastavat, mitä tietyssä kulttuurissa 

pidetään ihailtavana ja mitä taas pelätään, ja tarkastelemalla sankaritarinoita on 

mahdollista tavoittaa kulttuurissa vallitsevat ydinarvot (Costello 2009, 15). Pyrin 

vastaamaan tutkimuskysymyksiini kiinnittämällä huomiota siihen, kuka käyttää 

väkivaltaa, miksi ja ketä vastaan, ja vertailemalla sarjakuvia uusliberalistisen kirjailija 

Ayn Randin teoksiin havainnollistan edelleen, miten supersankarisarjakuvia voi 

tarkastella ideologiakriittisesti. 

1.2.2. Keskeiset käsitteet 

Tutkielmani keskeisimmät käsitteet ovat ideologia, diskurssi, uusliberalismi sekä 

objektivismi.  

Ideologian käsite ymmärretään tutkielmassani kulttuurintutkimuksen kriittistä teoriaa 

seuraten sosiaalisena rakenteena, joka häivyttää ja neutraloi erilaisia valtarakenteita 

luonnollistamalla niitä. Kieli, niin visuaalinen kuin tekstuaalinenkin, toimii alueena, 

jossa luonnollistaminen tapahtuu (katso esim. Althusser 1984). Ideologia koostuu 

uskomuksista, joille on olemassa vaihtoehtoja, ja vaikka useat ideologiat voivat elää 

rinnakkain samassa kulttuurissa, usein jokin tietty ideologia nousee kulttuurin sisällä 

hegemoniseen asemaan. Saavutettuaan hegemonisen aseman ideologiasta tulee normi; 

se määrittelee luonnollisen ja itsestään selvän tavan hahmottaa maailmaa. Hegemoninen 

ideologia saa aikaan tunteen siitä, että kaikki on niin kuin pitääkin. (Foss 2009, 210.) 

Diskurssin käsite liittyy läheisesti ideologiaan siinä mielessä, että kieltä käytetään paitsi 

kommunikaation välineenä, myös luomaan tietynlaista kuvaa todellisuudesta. 

Tutkielmassani ymmärrän diskurssin tietynlaiseksi tavaksi käyttää kieltä. Kielen avulla 
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tuotetaan merkityksiä ja arvoja, jotka puolestaan rakentavat todellisuutta sellaiseksi kuin 

sen koemme. Erilaiset diskurssit pyrkivät rajoittamaan tiettyjä tulkinnan 

mahdollisuuksia ja nostamaan toisia etusijalle (katso esim. Hall 1992). 

Uusliberalismin käsite ymmärretään tutkielmassani poliittisena ja taloustieteellisenä 

ajatusmallina, joka esimerkiksi David Harveyn (2007, 2) mukaan kulminoituu 

ajatukseen siitä, että ihmisten hyvinvointia voi parhaiten edistää ympäristössä, jossa 

yksityiseen omistukseen kannustetaan ja jossa vallitsevat vapaat markkinat ja vapaa 

kauppa. Mielestäni on tärkeää tarkastella hegemonista poliittista ja taloustieteellistä 

paradigmaa, koska hegemoniset ideologiat muuttuvat ”läpinäkymättömiksi” niin, ettei 

niille näe enää vaihtoehtoa. Siksi on kiinnostavaa pureutua pintaa syvemmälle 

ideologiaan, joka on viime vuosikymmenten aikana noussut hegemoniseen asemaan 

niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin. Vaikka uusliberalismi on vuonna 2008 

alkaneen globaalin talouskriisin jälkeen edelleen kriisitilassa, eivät markkinoiden 

sääntelymekanismit ja tyytymättömyys yritysten johtoon ole vielä horjuttaneet sen 

asemaa hegemonisena poliittisena ja taloustieteellisenä näkemyksenä (Duménil & Lévy 

2011, 1‒3). 

Objektivismi on venäläis-amerikkalaisen kirjailijana ja filosofina tunnetun Ayn Randin 

muotoilema eettinen periaate, joka perustuu ajatukseen siitä, että kaikkia yksilöiden 

tekemiä tekoja pitäisi pystyä mittamaan objektiivisesti. Kaikkia toimia tulisi pohtia 

rationaalisesti, jotta niistä olisi mahdollisimman paljon hyötyä yksilölle itselleen. Rand 

julistaa itsekkyyden hyveeksi ja altruismin tuhoisaksi voimaksi, joka lopulta johtaa 

koko länsimaisen yhteiskunnan helvettiin. Yksilön suurin ja ainoa vastuu on toimia 

itseään hyödyttäen rationaalisten päätösten varassa. (Rand 1970.) Sekä objektivismi että 

uusliberalismi näkevät yksilön yhteisöä tärkeämpänä, ja nimenomaan yksilön valinnat 

ja valintojen vapaus nousevat kummassakin tärkeiksi. Uusliberalismin pyrkimyksenä on 

luoda olosuhteet, joissa pääoman kasvattamisen mahdollisuudet ovat optimaaliset ja 

taloudellinen valta on jälleen keskittynyt eliitin käsiin (Harvey 2007; Fisher 2009). 

Randin ja hänen seuraajiensa mielestä eliitistä on tullut kärsivä vähemmistö, joka on 

jatkuvasti kollektivismin piiskansivallusten kohteena. Bisneseliittiä käytetään 

syntipukkina jota syytetään kansakunnan ongelmista. (Weiss 2012, 53.) 
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1.3. Aineiston esittely 

Olen valinnut aineistokseni kolme toisistaan poikkeavaa supersankarisarjakuvaa, 

Marvel-kustantamon Hämähäkkimiehen (Spider-Man) ja Ryhmä-X:n (X-Men) sekä DC-

kustantamon Batmanin. Batman ja Hämähäkkimies ovat kumpikin tahoillaan 

kustantamoidensa tunnetuimpia sarjakuvasankareita, ja Ryhmä-X puolestaan on yksi 

suosituimmista sankarijoukoista. Valitsin nämä kolme sarjakuvaa, koska 

monikymmenvuotisesta historiastaan huolimatta ne ovat edelleen suosittuja ja 

ajankohtaisia. Sarjakuvalehtien lisäksi kaikkien aineistoni sankareiden seikkailuista on 

tehty useita suuren budjetin Hollywood-elokuvia kuluneen vuosikymmenen aikana, 

mikä osaltaan todistaa sekä hahmojen suosiota että tarinoiden ajankohtaisuutta
3
. 

Vaikka kolmesta eri sarjakuvasta koostuva aineisto vaatii huomattavasti enemmän 

lukemis- ja analysointityötä kuin yhden supersankarin tarkastelu, on laajan aineiston 

käyttö mielestäni perusteltua tutkielmani yhteydessä. Kaikki kolme valitsemaani 

sarjakuvaa käsittelevät hyvin erilaisia teemoja, mutta niitä kaikkia yhdistää 

supersankaritarinoille tyypillinen väkivallan esittäminen. Batman ja Hämähäkkimies 

kertovat molemmat yksilöllisestä, ilman muiden apua toimivasta sankarista, mutta myös 

sankarijoukosta kertovassa Ryhmä-X:ssä hahmojen yksilöllisyys ja ainutlaatuisuus ovat 

tärkeä osa sarjakuvan tarinankerrontaa. 

Kaikista aineistoni sarjakuvista on vuosikymmenten saatossa ilmestynyt valtava määrä 

lehtiä, albumeita ja muuta materiaalia. Siksi olen valinnut kustakin sarjakuvasta 

esimerkkitarinat, joiden kautta käsittelen tutkimusongelmaani liittyviä kysymyksiä. 

Batmanin ja Hämähäkkimiehen kohdalla käytössäni ovat olleet uudempien esimerkkien 

lisäksi myös hahmojen ensiesiintymiset sarjakuvalehdissä. Varsinaisena 

tutkimuskohteenani ovat itse sarjakuvasankarit ja heidän koko tarinansa, mutta koska 

materiaalia on niin paljon, olen pyrkinyt esimerkkitarinoiden myötä tuomaan esiin 

tyypillisiä tilanteita, joihin sankarit joutuvat ja joiden kautta hahmojen ominaisuudet 

sarjakuvissa tuodaan esille. 

                                                
3 Supersankareita ja hahmojen merkityksiä ovat tutkineet esimerkiksi Bukatman, Scott: Matters of 

Gravity: Special Effects and Supermen in the 20th Century. (2003); Hassler-Forest, Dan A.: Fron Trauma 

Victim to Terrorist: Redefining Superheroes in Post 9/11 Hollywood. (2010) 
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Aineistooni kuuluvat sarjakuvien lisäksi Ayn Randin romaani The Fountainhead (1943) 

ja sekä Randin että hänen seuraajansa Nathaniel Brandenin kirjoituksia sisältävä 

esseekokoelma The Virtue of Selfishness (1970). Ne eivät kuitenkaan asetu samassa 

mittakaavassa analyysin kohteeksi kuin sarjakuvat, jotka muodostavat varsinaisen 

aineistoni. Vertailen Hämähäkkimiestä ja Batmania Randin kirjoituksiin ja tarkastelen, 

miten ne keskustelevat keskenään. 

1.3.1. Ryhmä-X 

Marvel-yhtiön kustantama X-Men syntyi vuonna 1963 käsikirjoittaja Stan Leen ja 

taiteilija Jack Kirbyn yhteistyönä. X-Men eli suomenkieliseltä nimeltään Ryhmä-X 

kertoo joukosta nuoria, jotka huomaavat murrosiässä olevansa erilaisia kuin 

ikätoverinsa – heillä on yliluonnollisia kykyjä, joiden hallitseminen, käyttäminen ja 

erityisesti muilta piilottaminen aiheuttavat ongelmia. Leen ja Kirbyn aikaisempia 

yhteisvoimin syntyneitä sarjakuvalehtiä olivat esimerkiksi Ihmeneloset, Thor ja 

Hämähäkkimies, mutta supersankaritarinoiden kysynnän kasvaessa tarjontaa oli 

laajennettava. Käsikirjoittaja Stan Lee katsoi, ettei hän voi loputtomasti turvautua 

radioaktiivisiin hämähäkkeihin ja elektromagneettiseen säteilyyn supervoimien 

aiheuttajana, joten hän keksi antaa uudelle ryhmälle synnynnäisiä voimia. (Sanderson 

2000, 7.) Supervoimat perustuvat sarjakuvassa geneettiseen mutaatioon, joka on 

harvinaista, muttei täysin tuntematonta, ja jonka aiheuttaa X-geeni. Ryhmä-X-

sarjakuvan keskiössä on Professori X, Charles Xavier, joka itsekin mutanttina on 

päättänyt omistaa elämänsä mutanttien ja muiden ihmisten rauhallisen rinnakkaiselon 

edistämiselle. Hän tarjoaa kartanossaan kaikille mutanteille paitsi koulutusta voimiensa 

käytössä, myös turvapaikan, sillä ympäröivässä yhteiskunnassa mutantteja kohdellaan 

hylkiöinä. Ryhmä-X on Professori X:n kokoama supersankarijoukkue, joka puolustaa 

professorin aatteita ja suojelee ihmisiä vihamielisiltä mutanteilta. 

Sarjakuvan pääkonna on Magneto, entinen keskitysleirivanki, joka on vannonut 

käyttävänsä kaikki keinot sen estämiseksi, ettei ihmiskunta alista jatkuvasti kasvavaa 

mutanttiväestöä kuten hänen lapsuudessaan alistettiin juutalaisia. Siinä missä Professori 

X pyrkii saavuttamaan ihmisten luottamuksen osoittamalla, ettei mutanttien erilaisuus 

tee heistä vaarallisia, on Magneton pyrkimyksenä syrjäyttää kiihkoilevat ihmiset 

vallasta ja korvata heidät mutanteilla, niin että nämä lopulta hallitsevat koko planeettaa. 

(Sanderson 2000, 9.) 



 

10 

 

1.3.2. Batman 

Batmanin syntytarina kerrottiin ensimmäistä kertaa sarjakuvien ystäville vuonna 1939, 

puoli vuotta hahmon ensiesiintymisen jälkeen Detective Comics -lehden numerossa 33 

(Daniels 2005). Kaikki alkaa siitä, kun nuori, varakkaan perheen ainoa lapsi Bruce 

Wayne on palaamassa vanhempiensa Thomasin ja Marthan kanssa elokuvista. Varas 

yllättää kolmikon ja vaatii Martha Waynen kaulakorua aseella uhaten. Kun Thomas 

Wayne yrittää estää ryöstön, varas ampuu tämän ja sen jälkeen myös Marthan. Nuori 

Bruce jää orvoksi ja vannoo kostavansa vanhempiensa kuoleman käymällä lopun 

elämänsä sotaa rikollisia vastaan. Lyhyessä, vain kahden sivun mittaisessa tarinassa 

Bruce kuvataan kouluttautumassa tiedemieheksi ja valmentautumassa fyysisesti tuleviin 

taisteluihin rikollisia vastaan. Loppusilaukseksi hän tarvitsee enää valeasun, koska 

”[R]ikolliset ovat taikauskoisia pelkureita. Asuni pitää siis kyetä herättämään pelkoa 

heidän sydämessään. Minusta tulee jokin yön olento, jokin musta ja kammottava…” 

(Batman: Parhaat tarinat, ”Alkuperä”, 9). Samassa avoimesta ikkunasta lentää sisään 

lepakko, ja Bruce päättää alkaa kutsua alter egoaan Batmaniksi.  

Sen lisäksi, että Batman on kaupungissaan Gotham Cityssä kuuluisa hahmo, myös 

Bruce Wayne on seurapiirien suosikki, päinvastoin kuin useimmat muut supersankarit. 

Miljonääri-playboy Bruce Wayne ei varsinaisesti tee mitään ja on silti mittaamattoman 

varakas. Häntä ei koskaan kuvata tuskailemassa laskujen parissa tai tasapainoilemassa 

stressaavan freelance-työn ja öisten sankaritekojen välillä, kuten esimerkiksi 

Hämähäkkimies Peter Parkeria.  

1.3.3. Hämähäkkimies 

Marvelin lippulaiva Hämähäkkimies sai alkunsa vuonna 1963, samana vuonna kuin 

Ryhmä-X. Kuten monissa muissa aikakauden sarjakuvissa, myös Hämähäkkimiehen 

taustalta löytyy Stan Lee. Hahmo syntyi yhteistyössä taiteilija Steve Ditkon kanssa.  

Ollessaan nuori lukiolaispoika Peter Parker joutuu radioaktiivisen hämähäkin puremaksi 

laboratoriossa, jossa hän on luokkansa kanssa tutustumisretkellä. Hintelä lukutoukka 

Peter huomaa pian, että hämähäkin puremassa on jotakin epätavallista. Sen lisäksi, että 

hämähäkki on antanut hänelle normaalia suuremmat lihasvoimat, hän pystyy myös 

kiipeämään seiniä pitkin ja liikkumaan ketterämmin kuin normaalit ihmiset. Tämän 

lisäksi aiemmin silmälaseja käyttäneen Peterin näkökyky paranee huomattavasti. Aluksi 

Peter käyttää voimiaan rahan ansaitsemiseen; hän ryhtyy show-painijaksi, ja menestyy 
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lajissa kohtalaisesti. Kaikki kuitenkin muuttuu, kun Peter saa kuulla rakkaan kasvatti-

isänsä, Ben-sedän, tulleen ammutuksi. Peter päättää tarttua toimeen ja etsiä rikollisen 

käsiinsä pukeutuneena Hämähäkkimieheksi. Lopulta Peter saa tietää, että Ben-sedän 

murhaaja on sama pikkurikollinen, johon Peter oli törmännyt joitakin päiviä 

aikaisemmin. Peterillä olisi tuolloin ollut mahdollisuus pysäyttää rikollinen 

ryöstösaaliineen ja toimittaa hänet vankilaan, mutta hän ei tehnyt sitä. Tunnontuskissaan 

Peter ymmärtää, että suuri voima tuo aina mukanaan suuren vastuun, ja päättää siitä 

hetkestä lähtien käyttää Hämähäkkimiehen voimiaan kaupunkilaisten suojeluun. 

(Amazing Fantasy #15, 1962.)  

1.3.4. Tutkimusmenetelmä 

Tarkastelen aineistoni sarjakuvia ideologiakriittisestä näkökulmasta. Olen kiinnostunut 

niistä tavoista, joilla supersankarisarjakuvissa tuotetaan merkityksiä sekä siitä, miten 

merkityksiä ylläpidetään ja uusinnetaan. Analyysini teoreettisena perustana ovat 

Theodor W. Adornon ja Max Horkheimerin kritiikki kulttuuriteollisuutta kohtaan sekä 

Stuart Hallin artikulaatioteoria. Vaikka Adornon ja Horkheimerin artikkeli 

”Kulttuuriteollisuus. Valistus joukkohuijauksena.” on ilmestynyt alun perin jo vuonna 

1944, osa siinä esitetyistä kriittisistä huomioista on nykykulttuurinkin kannalta 

kiinnostavaa. He suhtautuvat kriittisesti mekaaniseen kulttuurintuotantoon, jossa 

kuluttajien kasvavaa määrää käytetään perusteluna sille, että kulttuurista on tullut 

teknologian avulla monistettava kulutustuote. Adorno ja Horkheimer kritisoivat 

kulttuurintuotteiden kaavamaisuutta sekä sitä, miten kulttuurin kaikki eri osa-alueet 

muistuttavat toisiaan ja toistavat samaa, kapitalistista ideologiaa. (Adorno & 

Horkheimer 2004) Sonja K. Fossin mukaan ideologiakritiikin tärkein päämäärä on 

havaita ja tehdä näkyväksi vallitseva ideologia tai vallitsevat ideologiat, jotka kussakin 

kulttuurisessa tekstissä ovat sisään kirjoitettuna. Ideologisen analyysin avulla pyritään 

tuomaan esiin kommunikaation rooli ideologian luomisessa ja ylläpitämisessä. Tärkeää 

on myös selvittää, kenen intressit tulevat esiin ideologiassa. (Foss 2009, 213.) 

Pyrin löytämään vastauksen tutkimusongelmaani tarkastelemalla aineistoni sarjakuvien 

kerrontaa fokalisaation käsitteen avulla. Kiinnittämällä huomiota kerronnan 

fokalisaatioon analysoin esimerkiksi sitä, miten lukijaa ohjataan muodostamaan 

ideologisia merkityksiä (Herkman 1998, 146). Kerronnan analyysin lisäksi tarkastelen 

aineistoani myös Stuart Hallin artikulaatioteorian puitteissa (Hall 1992, 368). 
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Tarkoituksenani on selvittää, miten diskurssien eri osa-alueet liittyvät toisiinsa 

esimerkiksi väkivallasta puhuttaessa tai sitä kuvattaessa. Analyysini tapahtuu lukemalla 

sarjakuvia ja kiinnittämällä huomiota sekä tekstiin että kuvalliseen ilmaisuun. Etsin 

sarjakuvista väkivaltaan liittyviä tilanteita ja erittelen niiden elementtejä; esimerkiksi 

kuka käyttää väkivaltaa ja ketä vastaan, miten väkivallasta puhutaan, tai ovatko teot ja 

sanat ristiriidassa keskenään vai vallitseeko niiden välillä ykseys. Vertailen myös 

sarjakuvia keskenään siinä suhteessa, miten väkivallan ja uusliberalismin teemat 

nousevat niissä esille. 

  

1.4. Rakenne 

Tutkielmani ensimmäisessä pääluvussa tarkastelen Batman- ja Ryhmä-X-sarjakuvia 

ideologiakritiikin näkökulmasta. Erityisesti olen kiinnostunut sarjakuvien suhteesta 

väkivaltaan. Stuart Hallin mukaan ideologia on käytäntöä, jonka tuottamisesta vastaavat 

instituutiot, kuten perhe, koulu ja joukkoviestimet. Nämä instituutiot käyvät kamppailua 

ideologisista merkityksistä, kuten siitä, mitä esimerkiksi vapauden tai yksilön käsitteellä 

kulloinkin yhteiskunnassa tarkoitetaan. (Hall 1992, 271.) Supersankarisarjakuvissa 

yksilöiden käyttämä väkivalta on saavuttanut aseman, jossa sitä ei kyseenalaisteta. Pyrin 

analysoimaan aineistoni avulla niitä keinoja, joilla väkivaltaa oikeutetaan, sekä 

merkityksiä, joita väkivalta aineiston sarjakuvissa saa. Olen kiinnostunut siitä, miten 

erilaiset diskurssit artikuloituvat toisiinsa ja muodostavat ideologisia merkityksiä.  

Luvussa 2.1. tarkastelen Ryhmä-X-sarjakuvaa ja erityisesti merkityksiä, joita 

suvaitsevaisuus ja yhteisöllisyys saavat sarjakuvassa. Analyysini kohteena on 

sarjakuvakerronta ja sen eri tasot. Tarkastelen fokalisaation käsitteen avulla esimerkiksi 

sitä, miten lukijaa ohjataan muodostamaan merkityksiä (Herkman 1998, 146). Pelkkä 

kerronnan rakenteen analyysi ei kuitenkaan tarjoa riittävän laajaa näkökulmaa siihen, 

miten ideologiset merkitykset sarjakuvassa muodostuvat, joten tarkastelen Stuart Hallin 

artikulaatioteorian avulla sitä, miten sarjakuvan saamat merkitykset riippuvat paitsi 

rakenteellisista seikoista, myös lukijan yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta kontekstista. 

Luvussa 2.2. keskityn erittelemään koston ja väkivallan oikeuttamista Batmanissa. 

Analysoin sekä kuvallisia että tekstuaalisia tapoja erottaa sankari roistoista. Lopuksi 
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vertaan hahmoa Susan Jeffordsin (1994) analyysiin vigilantismista ja 1980-luvun 

muskelielokuvista. 

Kolmas luku keskittyy supersankarisarjakuvien tulkintaan uusliberalistisina 

kertomuksina yksilön potentiaalista ja valintojen tärkeydestä. Uusliberalistinen 

poliittinen ideologia perustuu ajatukseen siitä, että kaikki inhimillinen toiminta on 

tuotava markkinoiden piiriin, ja että yksilönvapaudet ovat sivistyksen keskeisin arvo 

(Harvey 2007, 5). Valinnan diskursseista on tullut tärkeä paikka länsimaisille ajatuksille 

yksilöllisyydestä. Yksilöä määrittelee sisäsyntyinen vapaan valinnan mahdollisuus, ja 

tämä valinta ilmaisee henkilön autenttista yksilöllisyyttä. (Cronin 2000, 279.) Olen 

kiinnostunut siitä, millainen suhde aineistoni sarjakuvilla on uusliberalistiseen 

ideologiaan. 

Luvuissa 3.1. ja 3.2. tarkastelen rinnakkain Hämähäkkimiestä ja Ayn Randin 

kirjoituksia. Ayn Rand on vienyt kehittämässään objektivistisessa ideologiassa 

uusliberalistiset ajatukset äärimmilleen. Hänelle altruismi ja kollektivisaatio ovat 

osoitus yhteiskunnan rappiosta, kun taas itsekkyys ja rationaalinen omien valintojensa 

punnitseminen näyttäytyivät hyveinä. (Rand 1961.) Hämähäkkimiehen keskiössä ovat 

sen päähenkilö Peter Parkerin tekemät valinnat sekä vastuu, jota hän kokee 

supersankarina toimimisesta. Vertailen yhtäältä Randin kirjoitusten ja toisaalta 

Hämähäkkimiehen käsityksiä yksilön velvollisuuksista. 

Luvussa 3.3. käsittelen Batmanin suhdetta yksilöön ja yksilöllisyyteen. Jatkan aineiston 

analyysia suhteessa Ayn Randin kirjoituksiin ja tuon esiin ajatuksen Batmanista 

”kapitalismin sankarina”. Luku 3.4. palaa Batmanissa esiintyvään väkivaltaan, mutta 

näkökulma on toisenlainen kuin luvussa 2.2., sillä tarkastelen Batmanin käyttämää 

väkivaltaa objektivismin ja koston suhteen kautta. Lopuksi luvussa 3.5. nostan esiin 

uusliberalistisen ajatuksen konsumerismista ja pakkoyksilöllisyydestä, jossa valinnan 

vapaus kääntyy pakoksi tehdä valintoja (Cronin 2000, 279). 
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2. Supersankarit ja väkivallan ideologia 

Tässä luvussa tarkastelen Batman- ja Ryhmä-X-sarjakuvia ideologiakriittisestä 

näkökulmasta. Laajempana viitekehyksenä toimii ideologiakritiikki sellaisena kuin Max 

Horkheimer ja Theodor W. Adorno sen linjasivat 1940-luvulla, mutta hyödynnän myös 

konkreettisempaa, retoriikan tutkimukseen nojaavaa Sonja K. Fossin metodia 

ideologiakritiikin esittämiseen.  

Adornon ja Horkheimerin kritiikki kulttuuriteollisuutta kohtaan lähtee siitä, että heidän 

mukaansa kaikki kulttuurin osa-alueet ovat keskenään samanlaisia: ”[E]lokuvista, 

radiosta ja aikakauslehdistä koostuva järjestelmä on yhdenmukainen niin osiltaan kuin 

kokonaisuudeltaankin.” Sekä tiedotusvälineet että niiden välittämät kulttuurin tuotteet 

palvelevat samaa ideologiaa, kapitalismia. ”Taloudellisesti vahvimpien herruusasema 

yhteiskunnassa” on Adornon ja Horkheimerin mukaan se perusta, jolta tekniikka 

”alistaa yhteiskunnan valtaansa”. (Adorno & Horkheimer 2004, 9–10.)  

Supersankarisarjakuvan voidaan ajatella edustavan Adornon ja Horkheimerin 

kritisoimaa, kaavamaista kulttuurin tuotetta, jossa valmiit kliseet voivat saada 

vaihtelevia merkityksiä, mutta jonka tarkoituksena on lopulta vain vahvistaa 

kulttuurintuotteiden kaavaa ja sitä kautta yhteiskunnan hegemonisia valta-asemia 

(Adorno & Horkheimer 2004, 12). Esimerkiksi Umberto Eco on todennut Teräsmies-

sarjakuvaa analysoidessaan, että supersankarisarjakuva on erinomainen 

myöhäiskapitalistisen ajan kulttuuristen myyttien areena juuri toisteisuutensa ja 

kaavamaisuutensa vuoksi. Sankari ei kehity, vaan kaikki kertomukset tapahtuvat 

nykyisyydessä ja toistavat samaa viestiä. (Eco 1972, 14–22.)  

Eco liittää Teräsmies-analyysiinsa myös väitteen siitä, että Teräsmiehen mittaamattomat 

voimat ja toisaalta hahmon kapea toiminnan ala toimivat yksityisomistusta ja 

myöhäiskapitalismia legitimoiden. Huolimatta voimiensa rajattomuudesta Teräsmies on 

tarinan toisteisuuden vuoksi pakotettu toimimaan pienessä mittakaavassa. Hän ei voi 

korjata maailman epäoikeudenmukaisuuksia, vaikka voimiensa perusteella pystyisikin 

siihen, koska tällainen voimien käyttö johtaisi pysyviin muutoksiin tarinan maailmassa. 

Niinpä Teräsmies keskittyy yhtäältä pankkiryöstöjen ja toisaalta ulkoavaruudessa 

olevien uhkien torjumiseen. (Eco 1972, 14–22.) Sama pätee myös tutkimuskohteenani 

oleviin sarjakuviin. Vaikka sankareiden voimia kuvaillaan mahtaviksi, ja osa heistä 
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esitetään jopa lähes kaikkivoipaisina, sankariteot ja niiden vaikutukset ulottuvat 

useimmiten sankarin oman asuinkaupungin laajuudelle. 

Supersankarisarjakuvia pidetään usein poliittisesti konservatiivisina ja ideologialtaan 

oikeistolaisina. Supersankarikertomuksia tutkinut yhdysvaltalainen kirjallisuuden ja 

elokuvien tutkija Marc DiPaolo kuitenkin huomauttaa, että esimeriksi World Trade 

Centerin terrori-iskuja seuranneina vuosina journalistit ja oppositiopoliitikot eivät 

kyseenalaistaneet presidentti George W. Bushin päätöksiä tai esittäneet vastakkaisia 

mielipiteitä läheskään siinä määrin, mitä populaarikulttuurin kentällä tehtiin. 

Esimerkiksi Thor- ja Teräsmies-sarjakuvissa käsiteltiin kriittisesti terrorismin vastaista 

sotaa ja amerikkalaisten arvojen tyrkyttämistä muille kansoille. Supersankarisarjakuvien 

poliittinen sijoittuminen muuta yhdysvaltalaista populaarikulttuuria enemmän 

vasemmalle saattaa myös johtua siitä, että useiden sarjakuvien luojat ovat lähtöisin 

yhteiskunnallisesti marginalisoiduista ryhmistä. (DiPaolo 2011, 22–26.) Tässä luvussa 

tarkastelemani Ryhmä-X:n tunnetuimmista tekijöistä useat ovat juutalaisia, ja 

todennäköisesti siitä johtuen sarjakuva käsitteleekin usein antisemitismiin liittyviä 

kysymyksiä. Mutantteja vainoavat white power -tyylisten ryhmittymien lisäksi myös 

uskonnolliset fanaatikot, joiden mielestä mutantit ovat sairaita ja vaarallisia.  

Esimerkiksi Marc DiPaolo (2011) ja Andreas Rauscher (2010) ovat lukeneet Ryhmä-

X:ää useista erilaisista suvaitsevaisuuteen liittyvistä näkökulmista. Sankarijoukkoon 

kuuluvat mutantit ovat joustavasti edustaneet erilaisia ryhmiä, jotka ovat olleet 

poliittisesti ja yhteiskunnallisesti riistetyssä asemassa. Sen lisäksi, että sarjakuva kertoo 

joukosta mutantteja, jotka geeniperimä erottaa valtaväestöstä, ryhmän sankarit ovat 

1970-luvulta asti edustaneet useita eri kansallisuuksia, etnisyyksiä ja uskontoja. 

Sarjakuvassa käsitelläänkin toistuvasti erilaisuuteen ja sen hyväksymiseen liittyviä 

teemoja otteella, joka voidaan tulkita Yhdysvaltain kontekstissa liberaaliksi ja 

vapaamieliseksi. 

Ideologiakritiikillä tarkoitetaan kriittiseen teoriaan perustuvaa lähestymistapaa, jonka 

tarkoituksena on paljastaa yhteiskunnan vallitsevan ideologian sekä todellisuuden 

väliset ristiriidat. Erityisesti Frankfurtin koulukunnan ideologiakritiikki oli kiinnostunut 

”väärien” ideologioiden ja selitysten purkamisesta sekä uusien, parempien 

kehittämisestä niiden tilalle. Frankfurtin koulukunnan jälkeen esimerkiksi ranskalainen 

filosofi Louis Althusser on jatkanut ajatusta siitä, että ideologia on ”ihmisen tai 
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yhteiskunnallisen ryhmän mieltä hallitsevien ajatusten tai käsitysten järjestelmä”, joka 

ilmentää yksilöiden kuviteltuja suhteita heidän olemassaolonsa todellisiin ehtoihin. 

(Althusser 1984, 114‒118.) 

Ideologiakritiikki on myös retorisen kritiikin muoto, jossa pyritään kiinnittämään 

kriittistä huomiota retorisiin tuotteisiin tarkastelemalla niitä pintaa syvemmältä. 

Tarkoituksena on selvittää, millaisia uskomuksia, olettamuksia ja arvotuksia tekstit 

kantavat mukanaan. Kaikissa kulttuureissa esiintyy samanaikaisesti useita toisistaan 

poikkeavia ideologioita, joilla kaikilla on mahdollisuus tulla näkyväksi retoristen 

tuotteiden kautta. (Foss 2009, 209.) Sonja K. Foss on kehittänyt ideologisten tuotteiden 

tutkimiseen konkreettiset ohjeet aina tekstin sanavalintojen sekä visuaalisen tekstin 

yksityiskohtien erittelystä ja luokittelusta alkaen. Omassa tutkielmassani en varsinaisesti 

käytä Fossin metodia sellaisenaan, mutta se on vaikuttanut aineiston analyysin taustalla 

ja toimii muistutuksena siitä, miten erilaiset osat muodostavat kulttuurisen tekstin ja 

voivat olla tarkastelun kohteena. 

Ideologiakritiikkiin liittyy ajatus siitä, että tietyt ideologiat saavat etuoikeutetun, 

hegemonisen aseman kulttuurissa, jolloin niitä vastustavat tai niille ylipäänsä 

vaihtoehtoiset ideologiat tulevat tukahdutetuiksi (Foss 2009, 210–211). Jokin tietty 

ideologia pyritään esittämään mahdollisimman neutraalina ja yleisenä, vaikka 

todellisuudessa kyseessä on yhden henkilön tai intressiryhmän tapa jäsentää subjektin ja 

todellisuuden välistä suhdetta (Althusser 1984). 

Marc DiPaolon teos War, Politics and Superheroes (2011) tarjoaa hyviä keinoja 

supersankaritarinoiden ja niiden mahdollisen poliittisen sanoman analyyttiseen 

tarkasteluun. DiPaolo esittelee teoksen johdannossa metodologian, jota hän itse käyttää 

artikkelikokoelmansa myöhemmissä sarjakuva- ja elokuva-analyyseissa. 

Ideologiakritiikin metodin tapaan DiPaolon tarkoituksena on tarjota työkaluja sen 

paljastamiseen, millainen poliittinen ja ideologinen näkökanta sarjakuvan taustalla on. 

DiPaolo on kiinnostunut siitä, ovatko supersankarisarjakuvat konservatiivisia vai 

liberaaleja. Saadakseen selvyyttä kysymykseen hän kiinnittää huomiota erityisesti 

siihen, miten kertomuksessa käsitellään väkivaltaa, seksuaalisuutta, luontoa, naisia sekä 

rotuun ja luokkaan liittyviä kysymyksiä. (DiPaolo 2011, 41.) DiPaolon analyysin 

ongelma oman tutkielmani kannalta on siinä, että hän pyrkii jakamaan 

supersankarikertomukset karkeasti joko konservatiivisiin tai liberaaleihin antamatta tilaa 
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erilaisille tulkinnoille. Siitä huolimatta hänen huomionsa esimerkiksi 

supersankarisarjakuvissa esitetyn väkivallan tarkastelusta ovat osoittautuneet 

kiinnostaviksi oman tutkielmani kannalta. DiPaolon metodi tarjoaa ideologiakritiikin 

rinnalla täydentäviä kysymyksiä, joita esittää aineistolle. 

 

2.1. Ryhmä-X suvaitsevaisuuden puolustajina 

Yksilöiden väliset erot sekä niiden hyväksyminen ovat alusta lähtien olleet Ryhmä-X-

sarjakuvan keskeisiä teemoja. Sen lisäksi, että uskomattomia mutanttivoimia omaavat 

sankarit ovat erilaisia valtaväestöön nähden, he ovat myös keskenään erilaisia. 

Sarjakuvan tekijät ovat korostaneet erojen ja niiden hyväksynnän tematiikkaa 

esimerkiksi käsikirjoittamalla sarjakuvaan eri maista ja maanosista tulevia hahmoja, eri 

uskontokuntia edustavia hahmoja sekä roistoista hyvien puolelle kääntyneitä hahmoja. 

Sankarit joutuvat jatkuvasti kohtaamaan näistä eroista johtuvia konflikteja ja toimimaan 

yhdessä niistä huolimatta. Vaikka sarjakuvalla on omat vakituiset superroistonsa, usein 

myös tavalliset ihmiset ja heidän ennakkoluulonsa osoittautuvat Ryhmä-X:n 

vihollisiksi.  

Esimerkkinä tästä nostan esille Suomessa vuonna 2003 ilmestyneen neliosaisen 

tarinakokonaisuuden Perikadon kynnyksellä (Eve of Destruction, 2001) sekä sitä 

edeltäneen Lopun alku -prologin (Prelude to Destruction, 2001). Tarina sijoittuu 

tilanteeseen, jossa mutantteja piinannut perintövirus (Legacy Virus) on vihdoin saatu 

parannettua, sillä Ryhmä-X:n jäsen Kolossi on uhrannut itsensä pysäyttääkseen 

viruksen etenemisen. Maailman mahtavimmaksi mutantiksi itseään kutsuva Magneto 

syyttää Professori X:ää siitä, että hän mieluummin antaa mutanttien kuolla kuin ryhtyy 

toimeen heitä alistavien ihmisten kukistamiseksi, ja julistaa sodan mutanttien ja 

ihmisten välille. Hän on kerännyt samanmielisistä mutanteista koostuvaa sotajoukkoa 

pahamaineiselle Genoshan saarelle, jonka synkkä salaisuus on paljastunut koko 

maailmalle. Miellyttävänä lomapaikkana pidetyn saarivaltion koko infrastruktuuri on jo 

vuosia perustunut mutaattiorjien
4
 alistamiselle. Magneto on ottanut saaren haltuunsa, 

julistautunut valtion päämieheksi ja lietsonut orjat kapinaan. Lisää päänvaivaa Ryhmä-

                                                
4 Mutaateilla tarkoitetaan geneettisesti muokattuja ihmisiä. Mutaattien ja mutanttien ero on siinä, että 

mutanttien geneettinen poikkeama on synnynnäinen, kun taas mutaateilla keinotekoisesti aikaansaatu. 
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X:lle aiheuttaa se, että suurin osa ryhmän vakituisista jäsenistä on lähtenyt suorittamaan 

muita tehtäviä eri puolille maailmaa.  

2.1.1. Kerronnan taso ohjaa tulkintoja 

Sarjakuvakerronta on sarjakuvissa tarinan kertomisen ylin taso, joka koostuu kuvista, 

sanoista, efekteistä sekä ruutujen välisistä siirtymistä. (Herkman 1998, 136). Vaikka 

sarjakuvan kerronta koostuu useasta eri tasosta, useimmiten tarinoista voidaan 

määritellä jokin kerronnan järjestäjä, joka ohjaa lukijoita muodostamaan kuvista, 

tekstiaineksesta ja efekteistä eheän kokonaisuuden. Tätä kerronnan järjestäjää on 

elokuvan- ja kirjallisuudentutkimuksessa tutkittu kerronnan näkökulman käsitteen 

avulla. Käsitettä on sovellettu myös sarjakuvakerronnan tutkimuksessa. Näkökulman 

merkitystä sarjakuvassa voi tarkastella esimerkiksi kiinnittämällä huomiota siihen, kuka 

sarjakuvassa on katsojan roolissa ja mikä on katseen kohteena. (mt. 140‒141.) 

Esimerkiksi Perikadon kynnyksellä -tarinan ensimmäisessä osassa on kohtaus, jossa 

ensin kahden ruudun ajan näytetään kahta hahmoa, Paulieta ja Jean-Paulia, 

tappelemassa keskenään. Kolmannessa ruudussa lukijalle näytetään Paulien kasvot 

Jean-Paulin näkökulmasta, siis ikään kuin lukija olisi nyrkkitappelun toisena 

osapuolena. Näin lukija asetetaan katsovan hahmon positioon. (Kuva 1) 

Sarjakuvan merkitysmaailman muodostumisen kannalta on tärkeää, minkä hahmon 

perspektiivistä tarinaa kerrotaan ja mihin näkökulmaan kerronta kannustaa lukijaa 

asemoitumaan. Koska sarjakuvassa on visuaalisen tason lisäksi läsnä myös tekstin ja 

efektien sekä ruutujen välisen dynamiikan tasot, ei pelkkä kerronnan näkökulman käsite 

ole riittävä sarjakuvan analyysissa. Juha Herkman nostaa esiin Gérard Genetten 

esittelemän, narratologian teoriaperinteeseen kuuluvan fokalisaation
5
 käsitteen, jolla 

voidaan laajemmin tarkastella sitä, kenen perspektiivistä lukija seuraa sarjakuvan 

tapahtumia. Kun kerronnan näkökulma viittaa sanamukaisesti siihen, kuka on 

sarjakuvan näkevä subjekti, on fokalisoija näkijän lisäksi myös kokija ja tietäjä. 

(Herkman 1998, 142.)  

Kutsu aseisiin -tarinassa (Perikadon kynnyksellä osa 2) fokalisaation psykologinen osa 

samastetaan Ryhmä-X:n jäsenen Wolverinen ajatuksiin, eli hahmo toimii ikään kuin 

                                                
5 Katso esim. Genette, Gérard. 1980. Narrative Discourse. An Essay in Method. Ithaca: Cornell 

University Press 
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kertojana, jonka kokemuksen kautta lukija seuraa tapahtumia. Sen sijaan visuaalisella 

tasolla fokalisoija on kertomuksen ulkopuolella, sillä tapahtumia seurataan 

sivustakatsojan roolissa eikä suoraan hahmojen näkökulmasta. Fokalisaatio rakentaa 

tiettyjä subjekti–objekti-suhteita fokalisoijan ja fokalisoitavan välille ja pyrkii näin 

ohjaamaan lukijaa arvostelmiin ja ideologisten merkitysten muodostamiseen (Herkman 

1998, 146). 

Se, kenen näkökulmasta tarinan tapahtumia seurataan, miten tapahtumia näytetään ja 

niistä kerrotaan lukijalle, tai millaisia tunteita tarinan hahmojen näytetään kokevan, 

ohjailee siis lukijan asemoitumista. Ideologiset merkitykset muodostuvat lopulta lukijan 

ja tekstin välisessä kohtaamisessa, ja sarjakuvakerronnan rakenteeseen liittyvien 

seikkojen, kuten fokalisaation, tarkastelu tarjoaakin vain yhden näkökulman siihen, 

miten sarjakuvan merkitykset määrittyvät (Herkman 1998, 147).  

Jo aiemmin kuvailemani Perikadon kynnyksellä -tarinan kohtaus, jossa kuvataan Jean-

Paulin ja Paulien nyrkkitappelua, korostaa kerronnan rakenteen tasolla Ryhmä-X:n 

kantavia erilaisuuden hyväksymiseen liittyviä teemoja. Sen lisäksi, että Jean-Paul on 

mutantti ja siksi erilainen valtaväestöön nähden, hän on myös yksi harvoista 

homoseksuaalisista supersankareista. Paulie esitetään homofobisena italialais-

amerikkalaisena rikollissuvun jäsenenä, joka ei suostu tekemään Jean-Paulin kanssa 

yhteistyötä tämän seksuaalisen suuntautumisen takia. Kun tilanne kerrotaan lukijalle 

Jean-Paulin näkökulmasta ja näytetään lähikuva homofobisen Paulien verisistä 

kasvoista, ohjataan lukijaa kerronnan keinoin tulkitsemaan tilannetta niin, että moiset 

ennakkoluulot ansaitsevatkin selkäsaunan. (Kuva 1) 
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Kuva 1 

 

Paulie rinnastetaan ennakkoluuloisiin valtaväestön ihmisiin, jotka pelkäävät ja inhoavat 

mutantteja näiden syntyperäisten ominaisuuksien vuoksi. Ryhmä-X on vannonut 

suojelevansa kaikkia ihmisiä, olivat he mutantteja tai eivät, kiihkoilijoilta, jotka näkevät 

mutanttien ja ihmisten yhteiselon mahdottomana. Kun Paulie syyllistyy samanlaiseen 

ennakkoluuloisuuteen Jean-Paulin kohdalla, hän saa opetuksen. Näin väkivalta 

kytkeytyy tärkeäksi osaksi Ryhmä-X:n ideologiaa. 

2.1.2. Aktivismia vai oman käden oikeutta? 

Marc DiPaolo toteaa, että osa Ryhmä-X:n suosiosta perustuu siihen, että se käsittelee 

allegorisesti kaikenlaista sortoa ja suvaitsemattomuutta. Ajatuksena on, että kuka 

tahansa lukijoista voi kokea hahmojen läpikäymät asiat itselleen läheisiksi, koska 

kokemukset ulkopuoliseksi jäämisestä ja sorretuksi tulemisesta ovat niin 

yleismaailmallisia. Tämän lisäksi erilaisista taustoista lähtöisin olevien lukijoiden on 

helppo tuntea yhteenkuuluvuutta Ryhmä-X:n hahmoihin, koska heilläkin on kaikilla 

toisistaan poikkeavat lähtökohdat. (DiPaolo 2011, 219.) 

Edellisessä alaluvussa esittelemäni fokalisaation käsite auttaa kuvailemaan lukijan ja 

sarjakuvan välisiä suhteita, mutta Stuart Hallin artikulaatioteoria auttaa ymmärtämään 

sitä, miksi lukijat muodostavat tietynlaisen kerronnan näkökulman tietyn sarjakuvan 

yhteydessä. Hall kuvailee artikulaatioteoriaa tapana ”ymmärtää, miten ideologiset 
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ainekset voivat tietyissä oloissa liittyä diskurssissa yhteen ‒ ‒ .[S]en avulla pystymme 

hahmottamaan, miten ideologia toimii ihmisten voimanlähteenä ja tekee heille 

mahdolliseksi saada jotain tolkkua tai järkeä historialliseen tilanteeseensa.” Hall 

tarkoittaa artikulaatiolla diskurssin kahden eri osan liittymistä toisiinsa tavalla, joka ei 

ole pysyvää (Hall 1992, 368). 

Artikulaatio siis selittää merkityksiä, joita sarjakuvat saavat tietyissä tilanteissa. 

Merkityksiin vaikuttavat esimerkiksi lukijan historiallinen ja sosiokulttuurinen tilanne 

sekä kulttuuriset konventiot. (Herkman 1998, 202.) Ryhmä-X on saanut historiansa 

aikana monenlaisia tulkintoja yleisönsä ja sarjakuvatutkijoiden keskuudessa. 

Historiallisesta kontekstista riippuen ryhmän jäsenten käymää taistelua valtaväestön 

ennakkoluuloja vastaan on tulkittu niin 1960-luvun mustien amerikkalaisten 

kansalaisoikeusliikkeen näkökulmasta kuin allegoriaksi juutalaisten kokemasta 

syrjinnästä
6
. Kunkin aikakauden yhteiskunnalliset ja poliittiset virtaukset ovat 

artikuloituneet sarjakuvassa käytävään kamppailuun ennakkoluuloja vastaan, ja 

merkitykset ovat muodostuneet sen myötä. (Trushell 2004, 154–155.) 

Nykypäivän Suomessa, jossa keskustelu esimerkiksi tasa-arvoisesta avioliittolaista sekä 

transsukupuolisten pakkosterilisaatiosta on ollut vilkasta, Ryhmä-X-sarjakuvan aiheet 

artikuloituvat keskusteluun seksuaalivähemmistöjen oikeuksista. 2000-luvun lukijat 

muodostavat sarjakuvasta merkityksiä, joissa vähemmistöasemassa olevat mutantit 

rinnastuvat LGBT-oikeuksia vaativiin ryhmiin. Adornon ja Horkheimerin väite, jonka 

mukaan teollinen kulttuurintuotanto ja kaavamaiset kulttuurin tuotteet johtavat siihen, 

että kuluttajan ei tarvitse itse muodostaa merkityksiä (2004, 11), osoittautuukin 

artikulaatioteorian puitteissa vääräksi. Stuart Hallin (1992, 140) mukaan jokaisella 

merkillä on sekä kirjaimellinen että kontekstisidonnainen puoli, joita kutsutaan myös 

denotatiiviseksi ja konnotatiiviseksi puoleksi. Juuri konnotatiivinen puoli on ideologian 

kannalta merkityksellinen, sillä sen kautta merkki on mahdollista niveltää osaksi 

laajempaa ideologista merkitystä. Ryhmä-X:n mutantit eivät ole ainoastaan geneettistä 

                                                
6 Katso esim. Housel, Rebecca; Wisnewski, Jeremy: X-Men and Philosophy: Astonishing Insight and  

Uncanny Argument in the Mutant X-Verse. (2009) ja Trushell, John M.: American Dreams of Mutants: 

The X-Men – “Pulp” Fiction, Science Fiction and Superheroes.(2004) 
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mutaatiota kantavia ihmisiä, vaan konnotatiivisella tasolla hahmot voidaan ymmärtää 

oikeuksiaan puolustavina LGBT-aktivisteina. 

Sarjakuvia ja ideologiaa kriittisestä näkökulmasta tarkastellut Martin Barker (1989, 

106) toteaa, että lukijan suhtautuminen sarjakuvahahmoon määräytyy sen perusteella, 

miten ja millaisesta näkökulmasta hahmo esitetään. Tästä johtuen roistoilta ja 

sankareilta sallitaan hyvin erilaisia toiminnan muotoja. Ryhmä-X:n lukijat suostutellaan 

sankareiden puolelle esimerkiksi kuvaamalla joukon yhtenäisyyttä ja keskinäistä 

huumoria sekä erottamalla roistot ja sankarit ulkonäöllisesti toisistaan. Sarjakuva tuottaa 

”me vastaan ne” -muotoista ulkopuolisuuden kuvaa, jossa ”me” viittaa vähemmistössä 

olevaan Ryhmä-X:ään ja ”ne” aggressiiviseen enemmistöön. Lukijalle osoitetaan, että 

on parempi kuulua vähemmistöön kuin ennakkoluuloiseen enemmistöön. 

Yhdysvaltalainen sarjakuvantekijä Scott McCloud on pohtinut syitä sille, miksi 

sarjakuvamainen kuvallinen ilmaisu, pilakuvat ja karikatyyrit herättävät niiden 

vastaanottajissa kiinnostusta ja sympatiaa, vaikka pilapiirrokset on nähty 

yksinkertaisina, abstrahoituina kuvina, jotka keskittyvät usein kuvaamaan vain 

muutamaa piirrettä kuvauskohteessaan. Yksinkertaisella piirrostyylillä, esimerkiksi 

pelkistämällä sarjakuvahahmon kasvot, taiteilija ohjaa lukijan kiinnittämään huomiota 

vain tiettyihin seikkoihin, jotka kertovat hahmosta jotakin oleellista. (McCloud 1993, 

26‒31.) Sankareiden ja roistojen väliset erot käyvät lukijalle nopeasti ilmi pelkistetystä 

hahmojen kuvauksesta.  

Ryhmä-X vetoaa henkilöhahmojen ja tarinan tasolla laajaan yleisöön. Sarjakuva on 

alusta alkaen sisältänyt eeppisten taisteluiden ja maailman pelastamisen lisäksi runsaasti 

ihmissuhteita sekä arkisten tilanteiden kuvailua. Kansainvälinen ja eri-ikäisistä 

sankareista koostuva hahmogalleria mahdollistaa sen, että kaikenlaiset lukijat kokevat 

päähenkilöt tunnistettaviksi. Lisäksi ryhmää ja heidän seikkailuitaan pitää koossa 

taistelu epäoikeudenmukaisuutta ja syrjintää vastaan. Vaikka tyypillinen lukija ei 

todennäköisesti ole joutunut estämään terroristeja tappamasta poliitikkoja tai 

pysäyttänyt hullua tiedemiestä juuri ennen kuin tämä aiheuttaa ydinräjähdyksen, lähes 

kaikilla on kokemusta pienimuotoisemmista taisteluista syrjintää vastaan.  

Ryhmä-X kuvataan sarjakuvassa usein joukkona lainsuojattomia taistelijoita, joiden 

toiminta muistuttaa aktivistien toimintaa. Toisin kuin Marvel-universumin toinen 
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tunnettu sankarijoukko, Kostajat, Ryhmä-X ei ole Yhdysvaltain hallituksen salainen ase 

supervoimaisia terroristeja vastaan. He saavatkin usein vastaansa paitsi superroistoja, 

myös virallisia lainvalvonnan tahoja, kuten poliisin tai armeijan joukkoja. Lopun alussa 

poliitikot ja armeija esitetään hitaina ja haluttomina toimimaan apua tarvitsevien 

mutanttien puolesta, ja tarinan seuraavassa osassa Ryhmä-X päättää puuttua 

tilanteeseen. 

Ryhmä-X:n ideologia näyttäytyy valtiovaltaa vastustavana. Lopun alussa on kohtaus, 

jossa Genoshan terveysministeriön edustaja Jared Barthmounte puhuu televisiossa 

perintöviruksesta, joka on tarttunut jo tuhansiin Genoshan mutaatteihin. (Kuva 2) 

Barthmounte on kapeaharteinen mies, jonka sormessa komeilee suuri kultasormus ja 

joka polttaa paksua sikaria. Korostetun luisut hartiat asettavat tämän virkamiehen kauas 

Ryhmä-X:n lihaksikkaista sankareista, jotka ovat paitsi voimakkaita, myös rehellisiä ja 

oikeudenmukaisia, ”suoraselkäisiä” yksilöitä. Kapeat hartiat antavat virkamiehestä 

luihun ja selkärangattoman kuvan, mitä korostavat hänen sanansa:  

 ”Olkaamme rehellisiä. Hallitus tekee kaiken voitavan näiden onnettomien 

 kansalaisten eteen. Mutta sekä resurssimme että ymmärtämyksemme 

 mutaattipopulaatiosta ovat rajalliset. Rukoilkaamme heidän puolestaan. Se 

 saattaa auttaa.” 

Barthmounten sanojen ja hänen olemuksensa välillä oleva ristiriita on huomattava. 

Puhuessaan resurssien vähyydestä hän polttaa sikaria suuri kultainen sormus 

sormessaan. Sen lisäksi, että viralliset tahot esitetään sarjakuvassa hitaina ja 

tehottomina, niistä annetaan myös välinpitämätön kuva. Aluksi vain mutantteihin 

tarttuva perintövirus on kuin HIV, jonka uskottiin viruksen löytymisen ja ensimmäisten 

diagnoosien aikana tarttuvan ainoastaan homoihin. Kuten todellisen maailman HIV, 

fiktiivinen perintövirus herättää päättäjät ja asiantuntijat vasta, kun tauti lakkaa olemasta 

”niiden” ongelma ja alkaa vaikuttaa myös ”meihin”.  
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Kuva 2 

 

Valtiovaltaa kritisoiva poliittisuus ei rajoitu ainoastaan vieraiden valtioiden 

poliitikkojen esittämiseen huonossa valossa, vaan koko kansainvälinen yhteisö saa 

osakseen kritiikkiä. Y.P.K.V.V.:n 
7
 johtaja Sharon Carter ilmoittaa, ettei järjestö aio 

ryhtyä toimiin Magnetoa vastaan ennen kuin hän loukkaa jonkin Genoshan 

naapurivaltion rajoja. Myös Kapteeni Amerikka, Kostajien johtaja ja Yhdysvaltain 

symboli, kieltäytyy puuttumasta tilanteeseen ja toteaa: ”Tilanne on kuitenkin se, että 

hän [Magneto] on itsevaltaisen valtion päämies. Genoshan maaperälle hyökkääminen 

aiheuttaisi enemmän pahaa kuin hyvää tässä vaiheessa.”  

Sellaiset tahot, jotka voisivat virallisesti valtiovallan tuella taistella Magnetoa vastaan, 

eivät suostu auttamaan. Ryhmä-X lainsuojattomana aktivistiryhmänä on ainoa, joka 

                                                
7 Ylimmän päämajan kansainvälisen vakoilun vastustamisjaos, Marvel-universumissa toimiva 

terrorisminvastainen yksikkö, joka auttaa supersankareita ja tavallisia kansalaisia vastustamaan sekä 

luonnollisia että yliluonnollisia uhkia. Kansainvälinen elin, jonka toimintaan suurin osa maailman 

vapaista valtioista osallistuu. http://fi.wikipedia.org/wiki/YPKVV (Linkki tarkistettu 17.1.2014.) 
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tarttuu toimeen, sillä sitä eivät sido hallitusten väliset sopimukset. Virallisten tahojen 

korruptiota ja saamattomuutta näyttämällä lukijoita ohjataan tulkitsemaan Ryhmä-X:n 

usein hyvin väkivaltainen aktivismi positiivisena asiana. Ryhmä-X:lle tärkeintä on 

hädässä olevien ihmisten auttaminen ja Magneton suunnitteleman kansanmurhan 

estäminen, eikä väkivaltaisen vastarinnan tekemisen seurauksia juuri pysähdytä 

miettimään. Koska Ryhmä-X:n toiminta esitetään ongelmattomana ja ainoa mahdollinen 

ratkaisu terrorismin uhkaan on väkivallan käyttö, hallitsevaksi kulttuuriseksi 

järjestykseksi nousee oman käden oikeus. Väkivallan käyttö terroristeja vastaan on 

paitsi välttämätöntä itsepuolustuksen vuoksi myös koko yhteiskuntaa hyödyttävä teko. 

Yhteisen hyvän diskurssi nousee Ryhmä-X:ssä hallitsevaksi. Ajatus hallitsevasta 

diskurssista taas perustuu siihen, että kieli nähdään välineenä, jossa merkitykset 

tuotetaan, ja tietyt merkitykset nostetaan tekstissä tärkeämmiksi kuin toiset (Hall 1992, 

142, 164). Sarjakuvan sankareiden käyttämä väkivalta tulkitaan nimenomaan 

yhteiskunnan puolustamisena eikä esimerkiksi pyrkimyksenä kontrolloida muita 

ihmisiä. 

Vaikka Ryhmä-X:ssä hahmojen käyttämä väkivalta saa oman käden oikeuden piirteitä, 

nousee etusijalle diskurssi, jossa sankarijoukko nähdään enemmänkin hyväntekijöinä 

kuin oman käden oikeutta käyttävinä kostajina, vigilante-hahmoina. Vigilantismilla on 

perinteisesti tarkoitettu lain ulkopuolista, järjestäytynyttä toimintaa, jossa liikkeeseen 

kuuluvat ryhmittymät ottavat lain ja järjestyksen omiin käsiinsä. Ilmiön juuret ovat 

leimallisesti amerikkalaiset, sillä se sai alkunsa uudisraivaajien kyllästyttyä rajaseutujen 

puutteellisen järjestyksenpitoon. (Brown 1975, 95–96.) Populaarikulttuuriin vigilante-

hahmo on tullut esimerkiksi Clint Eastwoodin elokuvien myötä (Jeffords 1994, 17).  

Ryhmä-X:n johtaja, Professori Xavier, pitää Perikadon kynnyksellä -tarinan lopussa 

puheen, jossa hän vetoaa kaikkiin mutantteihin: 

 ”Voiko kukaan väittää, että on oikein tuomita muita elollisia olentoja, jos 

 he ovat syntyneet erilaisiksi? Olette vapaita. Eikö se riitä? Tulevaisuus on 

 avoinna teille kaikille. Käyttäkää lahjojanne. Opettakaa muitakin 

 ymmärtämään. Ja jonain päivänä voitte herätä maailmaan, jossa voimme 

 kaikki elää rauhassa.” 

Professorin puhe kytkee Ryhmä-X:n toiminnan osaksi vapaustaistelijoiden toimintaa ja 

samalla erottaa sen vigilantismista. Puhe ymmärtämisestä, opettamisesta ja rauhassa 



 

26 

 

elämisestä ohjaa tulkintaa poispäin oman käden oikeudesta ja järjestyksen 

palauttamisesta väkivallan keinoin. 

Supersankarisarjakuvia on kritisoitu niiden väkivaltaa ihannoivien, usein jopa fasististen 

piirteiden vuoksi. Sankarit näyttäytyvät vigilante-hahmoina, jotka nostavan oman käden 

oikeuden virallisen lain ja järjestyksen yläpuolelle. Väkivaltaisia ja kyseenalaisia 

keinoja käyttäessään supersankarit eivät eroa paljoakaan roistoista, joilta he yrittävät 

maailmaa suojella. (Di Paolo 2011, 22, 58; Costello 2009, 215.)  

Siinä missä Ryhmä-X pyritään irrottamaan vigilantismista, sarjakuvan lukijoiden 

keskuudessa ryhmän suosituin hahmo Wolverine on klassinen asiat omiin käsiinsä 

ottava vigilante. Hän on väkivaltaisempi kuin muut ryhmän jäsenet, eikä epäröi tappaa 

vihollisiaan. Wolverine on vihainen ja katkeroitunut Yhdysvaltain hallitukselle ja 

armeijalle, jotka käyttivät häntä koekaniinia sotilaallisissa kokeissaan. Hänen 

väkivaltaiset väliintulonsa saattavat usein taistelut vihollisia vastaan päätökseen. 

Wolverine toimii kontrastina muille ryhmän jäsenille, jotka uskovat Professori Xavierin 

tavoin siihen, että väkivalta ja terrorismi eivät auta mutanttien aseman parantamisessa. 

Wolverine on ikään kuin ”likaisen työn tekijä”, joka ei kuuntele muiden ohjeita vaan 

toimi oman päänsä mukaan. Näin Ryhmä-X:n kanta väkivallan käyttämisestä ainoastaan 

pakon edessä sekä rauhanomaisen yhteiselon tavoittelu säilyttävät uskottavuutensa. 

Perikadon kynnyksellä päättyy kohtaukseen, jossa Wolverine tappaa mutanttiterroristi 

Magneton. Kuvaa, jossa murha tapahtuu, ankkuroi Ryhmä-X:n jäsen Jeanin ajatusääni: 

”En voi hyväksyä sitä. En voi ikinä hyväksyä sitä, että toisten satuttaminen o lisi oikein, 

jos se auttaa joitakin muita”. Jeanin ajatus on kontrasti Wolverinen toiminnalle, ja se 

asettuu ikään kuin muistutukseksi lukijalle, että kyseessä on poikkeustapaus, teko, jota 

ei tule hyväksyä. Ryhmä-X:n käyttämää väkivaltaa häivytetään ja ylevöitetään 

esittämällä se välttämättömänä pakkona, joka on vastoin sankareiden vakaumusta. 

2.1.3. Kuvaston voimakkuus ohjaa tulkintoja 

Supersankaritarinoissa kaikenlainen liioittelu on yleistä. Hahmot ovat äärimmäisen 

lihaksikkaita, roistot äärimmäisen pahoja ja taistelut äärimmäisen tuhoisia. Perikadon 

kynnyksellä tarjoaa sivu toisensa jälkeen voimakkaita kuvallisia symboleja ja räjähtävää 

toimintaa.  
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Kutsu aseisiin alkaa kohtauksella, jossa Ryhmä-X:n vanhin vihollinen, mutanttiterroristi 

Magneto pitää puhetta sotajoukoilleen. Hän seisoo parvekkeella joukkojen yläpuolella, 

ja alhaalla näkyvät sotilaat ovat kaikki pukeutuneet identtisiin asuihin (Kuva 3). 

Aukeama, jolle kohtaus on levitetty, ei koostu varsinaisesti sarjakuvan ruuduista, vaan 

toistensa kanssa limittäin olevista erikokoisista kuvista ja puhekuplista. Paikka, jossa 

Magneto puhettaan pitää, on prologissa kuvattu valtavana areenana, joka on koristeltu 

punaisilla viireillä ja lipuilla, jotka on kuvioitu esimerkiksi miekoilla ja graafisilla 

lintukuvioilla. Aukeamalla on kuva, jossa Ryhmä-X:n perustaja Professori X roikkuu 

ylävartalo paljaana ketjujen varassa ristillä. Magneto pitää seuraajilleen puhetta: 

 ”Sillä tämä mies haluaa kuohita meidät! Hän haluaa, että kiellämme 

 voimat, joiden ansiosta olemme ylempää rotua! Tämän miehen mielestä 

 on parempi alistua kansanmurhaan kuin nousta vainoajiamme vastaan! 

 Hän on yrittänyt myydä meille unelmaa fantasiamaailmasta, jossa ihmiset 

 ’antavat’ meidän elää, kunhan pysymme piilossa. Tänään heräämme siitä 

 unesta! Tänään otamme kohtalon omiin käsiimme! Tänään yhdistymme 

 luodaksemme uuden maailman, jossa mutantit viimein hallitsevat 

 kaikkivoipaisina!” 

Magneton puhe, areenalla hurraavat sotilaat, palavat soihdut ja punaiset viirit viittaavat 

Adolf Hitleriin ja kansallissosialismiin ylipäänsä. Sanavalinnat, kuten ”ylempää rotua” 

sekä ”uusi maailma” muistuttavat Hitlerin käsityksiä arjalaisesta rodusta ja sen 

ylivoimaisuudesta.  
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Kuva 3 

 

 

Sarjakuvat, kuten muutkin tekstit, kytkeytyvät toisiinsa monilla erilaisilla tavoilla. 

Sarjakuvan tekijät voivat olettaa, että lähes jokainen lukija on nähnyt elokuva- tai 

valokuvamateriaalia Hitleristä puhumassa suurille ihmisjoukoille. Natsien 

puoluekokouksista säilyneet visuaaliset ja tekstuaaliset taltioinnit, esimerkiksi Leni 

Riefenstahlin kuuluisa propagandaelokuva Tahdon riemuvoitto (1935) ovat Kutsu 

aseisiin -tarinan subteksti; aiempi teksti, joka näkyy tekstissä ja motivoi siten sen 

merkitysmaailmaa. Jos yleinen intertekstuaalisuus luo kehykset, jossa kaikki tulkinta 

tapahtuu, on subtekstien alue osa tulkintaa. Se on ”intertekstuaalisuuden rajattu osa, 

jossa tulkintoja tehdään tekstuaalisesti ’kiinnitettyjen’ vihjeiden kautta.” (Herkman 

1998, 179‒181.) Riveissä seisovat sotilaat, korokkeella seisova puhuja ja puheen 

sanavalinnat, kuten ”olemme ylempää rotua”, toimivat vihjeinä, jotka ohjaavat tulkintaa 

kohti natsien puoluekokouksia.  

Magnetossa yhdistyvät yhdellä ainoalla aukeamalla hämmentävällä tavalla sekä 

juutalaisia alempana rotuna vainonnut Adolf Hitler että Jeesuksen tappamisesta syytetyt 

juutalaiset. Hän on sitonut rauhasta ja väkivallattomuudesta unelmoivan Professori X:n 

ristille symboloimaan sitä, mitä vastaan hän haluaa joukkojensa taistelevan. Kyseessä 
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on ”hänen elävä ja hengittävä symbolinsa typerästä pasifismista”, joka ”roikkuisi 

näytillä, kunnes viimeinenkin ihminen on kaatunut mutanttien mahdin alla.”  

Magneton hahmossa yhdistyvät sekä Adolf Hitlerin pahuus että epäoikeudenmukaisuus, 

joka liittyy syyttömänä tuomitun Jeesuksen tappamiseen. Asetelma korostuu entisestään 

seuraavalla aukeamalla. Ryhmä-X:n johtohahmo Kyklooppi pitää sylissään jokeltelevaa 

vauvaa. Värit ovat kirkkaita ja hahmot hämmästyttävän hyvin valaistuja ottaen 

huomioon, että tapahtumapaikkana on jonkinlainen maanalainen tunneliverkosto. 

Kontrasti Magneton silkasta pahuudesta kertovaan edelliseen aukeamaan on 

huomattava. Magneton pahuus tulee länsimaisen kulttuurin vaikutuspiirissä oleville 

lukijoille selväksi ilman, että sitä on välttämätöntä sanoa suoraan, koska sekä Raamatun 

tapahtumat että Hitlerin juutalaisvainot ovat diskursseja, joihin on kerrostunut historian 

kulussa teemoja ja lähtökohtia, jotka ohjaavat lukijaa kohti merkitysten muodostumista. 

Lajityyppikonventiot ovat yksi sarjakuvan intertekstuaalisuuden muodoista. Lajityypit 

jäsentävät lukijoiden ennakko-odotuksia ja ohjaavat siten myös sarjakuvan tulkintaa. 

(Herkman 1998, 185.) Supersankarisarjakuvan lukija tietää todennäköisesti jo valmiiksi, 

että aluksi alakynnessä olevat sankarit nousevat aina lopulta kukistamaan vastustajansa. 

Toisaalta supersankarisarjakuvaan kuuluvat myös lukuisat kuolleiden hahmojen henkiin 

herättämiset, joten roiston paluuseen voi melko varmasti luottaa.  

Supersankarigenren konventiot sisältävät lupauksen sankarien voitosta. Kutsu 

aseisiin -tarinassa on genrelle tyypillinen kohtaus, jossa kaksi sankaria, Wolverine ja 

Kyklooppi, kohtaavat suuren joukon vihamielisiä hahmoja. Heidät näytetään 

aseistettujen vihollisten ympäröimänä, mutta jo seuraavassa ruudussa roistot ovat 

joutuneet taipumaan Kykloopin mutanttivoimien edessä.  

Tarinan sankarit asetetaan toistuvasti tilanteisiin, joista selviäminen vaikuttaa 

epätodennäköiseltä tai jopa mahdottomalta. Ruutujen asettelu, hahmojen sommittelu 

ruutujen sisällä ja kuvakulma, joka näyttää sankarit vastustajiaan pienempinä, kertovat 

lukijalle, miten pahasta tilanteesta on kyse. Tarinakokonaisuuden viimeisessä osassa 

näyttää jo uhkaavasti siltä, että Magneto olisi kukistanut lopullisesti Ryhmä-X:n (Kuva 

4). Viime hetkellä selviää kuitenkin, että työskentelemällä yhdessä sekä käyttämällä 

oveluutta ja luovuutta sankarit voittavat konnan. Ryhmä-X:ssä korostuu usein juuri 

yhdessä työskentelemisen merkitys, oveluuden käyttäminen raa’an voiman sijaan ja 
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keskinäisten kiistojen syrjään asettaminen yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Vaikka 

kaikki Ryhmä-X:n jäsenet ovat supersankareita yksinäänkin, vasta yhdessä toimiessaan 

he pärjäävät roistoille.  

Kuva 4 

 

Ryhmä-X eroaa muista aineistoni sarjakuvista juuri siinä, että se korostaa yksilön 

hämmästyttävien voimien sijasta yhdessä toimimisen merkitystä. Joukko hylkiöitä 

taistelee maailman mahtavimmaksi mutantiksi itseään kutsuvaa, mutanttien ylivallasta 

haaveilevaa vihollista vastaan. Tämän lisäksi myös tavalliset ihmiset sekä valtiovalta 

ovat Ryhmä-X:ää vastaan. Huonoista lähtökohdista huolimatta yhdessä alistajiaan 

vastaan toimiva yhteisö voittaa lopulta. Hegemoniseksi ideologiaksi nousee yhtäältä 

suvaitsevaisuus ja toisaalta kansainvälisestä yhteisöstä piittaamaton aktivismi.  

Stuart Hallin mukaan ideologiat eivät ole pelkästään yhteiskunnallisten taisteluiden 

heijastumia, vaan omia taisteluitaan. Kielessä voidaan käydä taisteluita yhdestä ja 

samasta merkistä, joten sama merkki voi eri diskursseissa saada erilaisia konnotaatioita. 

Hall käyttää esimerkkinä termiä musta, jonka alentava konnotaatio sai 
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kansalaisoikeusliikkeen diskurssissa merkityksen ’musta on kaunista’. (Hall 1992, 181–

183.) Ryhmä-X:ssä termi mutantti on samanlaisen taistelun kohteena, kun valtaväestö 

käyttää sitä halventavana ilmauksena, Magneto pyrkii nostamaan sen ylempää rotua 

merkitseväksi termiksi, ja Professori X pyrkii häivyttämään termin merkitystä 

kokonaan. Sama termi yhdistettynä eri elementteihin voi saada hyvin erilaisia 

ideologisia merkityksiä. Hall kutsuu tätä merkitysten kamppailua luokkataisteluksi 

kielessä
8
. (mt., 180–181.)  

Koska sama merkki voi saada erilaisia merkityksiä eri diskursseissa, Perikadon 

kynnyksellä -tarinassa esiintyneen Jared Barthmounten sormissa olevat, yleensä 

rikkaudesta kertovat kultasormukset saavat merkityksen, joka korostaa hahmon 

korruptiota ja lipevyyttä. Samoin Ryhmä-X:n käyttämä väkivalta saa lähes positiivisia 

merkityksiä, kun sitä jäsennetään suhteessa heikkojen puolustamiseen. 

 

2.2. Batman ja oman käden oikeus 

Siinä missä Ryhmä-X:n keskeisiä teemoja ovat sorretussa asemassa olevien oikeuksien 

puolustaminen, yhdessä alistajia vastaan taisteleminen ja oveluuden korostaminen 

voiman sijaan, Batman kertoo täysin päinvastaista tarinaa. Sarjakuvan päähenkilö Bruce 

Wayne on miljonääri, joka on kehittänyt alter egonsa Batmanin taistellakseen 

terroristeja ja rikollisia vastaan yön pimeyden turvin. Kun Ryhmä-X joutuu 

piilottelemaan paitsi superrikollisilta, myös Yhdysvaltain viranomaisilta, Batman 

työskentelee yhdessä kotikaupunkinsa Gothamin poliisin kanssa saadakseen 

rikollisuuden kuriin.  

2.2.1. Batman ja yksilön voima 

Max Horkheimerin ja Theodor W. Adornon ideologiakritiikkiin kuuluu ajatus siitä, että 

kulttuurin tuotteet kertovat kaikki samaa, valheellista versiotaan todellisuudesta. Tämä 

tarina on muodostunut vallitsevaksi ideologiaksi, joka rajoittaa yksilöiden ymmärrystä 

ja käsitysten muodostamista ympäröivästä maailmasta. Näin onnistutaan legitimoimaan 

yksilöiden alistaminen kapitalistisen järjestyksen osiksi. Kritiikki kohdistuu erityisesti 

                                                
8 Luokkataistelu kielessä on alun perin Voloshinovin termi. Voloshinov, V.N: Kielen dialogisuus, 

Marxismi ja kielifilosofia. Suom. Tapani Laine. (1990) 
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massatuotettuun kulttuuriin, kuten elokuviin ja radioon, jonka Adorno ja Horkheimer 

(2004, 9) erottavat taiteesta. Heidän mielestään liiketoiminta on näiden viestinten ainoa 

ideologia, joka oikeuttaa niiden tuottaman ”roskan”. Ideologiakritiikin näkökulmasta 

Batman on hedelmällinen tutkimuskohde. Sen poliittisuus on valtiovaltaa puolustavaa, 

eli Adornon ja Horkheimerin sanoin ”kuuliaista yhteiskuntahierarkiaa kohtaan” 

(Adorno & Horkheimer 2004, 15).  

Matthew J. Costello toteaa sankaritarinoiden olevan kertomuksia hyvästä ja pahasta, 

hyveistä ja paheista sekä siitä, millaisia tekoja vaaditaan pelastuksen saamiseksi. 

Sankaritarinat paljastavat, mitä tietyssä kulttuurissa pidetään arvokkaana ja mitä taas 

alempiarvoisena. (Costello 2009, 15.) Batmanissa keskeisenä konfliktina on Gothamin 

puolustajaksi itsensä nostaneen Bruce Waynen taistelu rikollisuutta vastaan. 

Taistellessaan Batmanina kotikaupunkinsa puolesta hän käyttää välillä kyseenalaisiakin 

keinoja, mutta tärkeintä on rikollisuuden ja väkivallan kitkeminen kaupungin kaduilta.  

Jos sankaritarina paljastaa sen synnyttäneen kulttuurin keskeiset arvot, on helppoa 

todeta Batmanin edustavan konservatiivista Amerikkaa, jossa hyvin toimeen tuleva, 

vahva yksilö taistelee moraalista rappeutumista ja rikollisuutta vastaan.  

Batmanin konservatiivinen ideologia näkyy sekä sarjakuvan kuvakerronnassa että 

tarinan tasolla. Esimerkiksi tästä nostan Yksinäisen miehen tarinan (Detective Comics 

574, 1987), jossa Batman muistelee omaa nuoruuttaan samalla kun hänen nuori 

suojattinsa Robin on sairaalassa hengenvaarassa. Kuvaruudut ja teksti yhdessä 

johdattavat lukijaa muodostamaan ideologisia merkityksiä tarinasta, joka sijoittuu 

Robinin sairasvuoteen äärelle. Tapahtumapaikkana on Waynen säätiön rahoittama 

sairaala. Tarina rakentuu takaumista, joissa kuvataan Batmanin nuoruusvuosia sekä 

keskustelusta, jota Batman käy sairaalan johtajan Leslie Thompsonin kanssa.  

Sarjakuvan diskurssi muodostuu Juha Herkmanin mukaan neljästä tasosta, jotka 

pyrkivät ohjaamaan lukijan merkityksellistämisen prosesseja ja ideologisten tulkintojen 

muodostamista. Nämä neljä tasoa ovat (1) näkökulma, josta sarjakuvan tapahtumat on 

esitetty ja josta näin ollen muodostuu sen fokalisaatio; (2) kertova tekstiaines, joka 

järjestää sarjakuvan maailman tiettyyn muotoon ja kuvaa objekteja tietystä 

näkökulmasta muodostaen verbaalisen subjektin; (3) visuaalisen ja verbaalisen 

subjektin yhteydestä rakentuva psykologinen subjekti, joka suhtautuu arvolatautuneella 
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tavalla sarjakuvan tapahtumiin; sekä (4) sarjakuvan aukot, ruutujen väliin jäävät tilat, 

jotka lukija täyttää omalla mielikuvituksellaan, kokemuksillaan ja konteksteillaan. 

(Herkman 1998, 168‒169.)  

Yksinäisen miehen tarinan tapahtumat näytetään pääasiassa tarinan ulkopuolisen 

sivustakatsojan näkökulmasta. Poikkeuksen luovat takaumakohtaukset, joissa Batman 

muistelee lapsuuttaan ja tapahtumia, jotka ovat johtaneet hänet valitsemalleen tielle. 

Tarinan alussa miljööksi määritellään Park Row, Gotham Cityn kaupunginosa, joka 

muutama vuosikymmen sitten on ollut ylemmän luokan suosiossa. Alue on kuitenkin 

rappeutunut paikalla tapahtuneiden veritekojen vuoksi, ja visuaalisella tasolla 

nykytilanne vaikuttaa slummiutuneelta.  

Ravintoloiden ja liikehuoneistojen ikkunat on peitetty umpeen, roskasäkit lojuvat 

kadunkulmissa ja seinillä näkyy graffiteja. Ainoat ihmiset ovat laitapuolen kulkijoina 

esitetyt miehet, joista toinen kantaa kädessään taskumattia ja toisen takin selkämyksessä 

lukee ”DEMONS”. Ainoa rakennus, jonka ikkunoissa näkyy valoa ja joka ei näytä 

romahtamispisteessä olevalta, on sairaala, jonka Thomas Waynen säätiö omistaa (Kuva 

5). 
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Kuva 5 

 

Jo tarinan kaksi ensimmäistä sivua kertovat lukijalle, miten rikollisuus on rappeuttanut 

ennen niin loisteliasta Gothamia, ja miten ainoastaan yksi nimi tuo valoa rapistuneen 

maiseman keskelle. Batmania aiemmin lukeneet lukijat tietävät lisäksi, että Park Row 

on juuri se paikka, jossa Martha ja Thomas Wayne, Brucen vanhemmat, murhattiin 

kylmäverisesti. Batmanin vanhempien murha esitetään Yhden miehen tarinassa 

tapahtumana, joka on aiheuttanut kokonaisen kaupunginosan kurjistumisen, ja jonka 

kostaminen on siksi paitsi oikeutettua, myös välttämätöntä järjestyksen palauttamiseksi. 

Tarinan nykyhetkessä Park Row’lla kulkevat miehet kirjaimellisesti demonisoidaan 

toisen takin selkämyksessä olevalla tekstillä. 

Myös tarinan kertova tekstiaines tukee visuaalista kerrontaa. Tarinan kertoja luo 

kontrastia entisten loiston päivien ja nykyisen kurjuuden välille. Teksti hahmottelee 

subjektiposition, josta sarjakuvan kohteena oleva maailma halutaan lukijalle näyttää 

(Herkman 1998, 169), ja tässä tapauksessa lukijan toivotaan asettuvan asemaan, jossa 

yhtäältä rikollisuus tuomitaan voimakkaasti ja toisaalta sen väkivaltainenkin kostaminen 

oikeutetaan. Tarinan menneisyyden Park Row’hun on yhdistetty esimerkiksi ”rikkaat ja 

menestyvät ihmiset”, ”hienoimmat ravintolat” sekä ”kauneimmat naiset ja 
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tyylikkäimmät miehet”. Kaupunginosan ongelmien alkuperäksi tarinassa mainitaan 

”säälimätön aika”, joka ”toi rappion näillekin kaduille”, ja tarinan nykyisyydessä 

”yksinäiset ja epätoivoiset” liikkuvat alueella.  

Omaisuuteen kohdistuvien rikosten, kuten pankkiryöstöjen, koteihin ja 

liikehuoneistoihin murtautumisten sekä taskuvarkauksien, estäminen on Batmanin 

tärkeimpiä tehtäviä. Kuten Econ analysoimassa Teräsmiehessä, omaisuusrikokset ovat 

yksi tärkeimmistä muodoista, joita pahuus sarjakuvassa saa. Hyvyyttä taas edustaa 

hyväntekeväisyystyön tekeminen. (Eco 1972, 22.) Erityisesti Teräsmiehellä, mutta 

myös Batmanilla, olisi voimiensa ja vaikutusvaltansa perusteella mahdollisuus puuttua 

yhteiskunnan rakenteen tasolla oleviin epäkohtiin, mutta sen sijaan sankarit käyttävät 

voimiaan lähinnä oman yhteisönsä asioihin puuttumiseen. Batmanissa Gothamin 

ongelmien nähdään johtuvan alamaailmassa rehottavasta pahuudesta, eikä sosiaalisia 

ongelmia, kuten yhteiskuntaluokkien välistä eriarvoisuutta tai periytyvää syrjäytymistä, 

ole olemassa. 

Tällaiset seikat tekevät Batmanista ideologialtaan konservatiivisen sarjakuvan. Vaikka 

Gotham City onkin fiktiivinen kaupunki, sen esikuvina ovat todellisen maailman 

amerikkalaiset suurkaupungit New York ja Chicago. Stuart Hallin (1992, 180) mukaan 

ideologiaa voidaan toteuttaa painottamalla semanttisesti tiettyä merkkiä. Batmanissa 

köyhyys saa toistuvasti painotuksen, joka merkitsee sen vaaralliseksi, likaiseksi ja 

surkeaksi, kuten Yksinäisen miehen tarinan alussa kuvailtu Park Row’n kaupunginosa. 

Rikkaus taas merkitään positiivisin aksentein, ja siihen liitetään esimerkiksi Waynen 

suvun asema kaupungin hyväntekijänä. Gothamin pelastus on vanha, varakas ja 

perinteikäs suku, kun taas kaupungin voi tuhota köyhä, varasteleva alaluokka. 

Varsinaisen kertojan lisäksi myös tarinan dialogi on aina jonkun puhuntaa, ja 

repliikkien taustalla on subjekti, joka puhuu jollekin (Herkman 1998, 169). Tarinan 

alussa kaksi selvästi miljöön lailla rappeutunutta miestä suunnittelevat alueella olevan 

sairaalan ryöstöä. He havittelevat paitsi siellä mahdollisesti säilytettävää rahaa, myös 

lääkkeitä tai muita päihdyttäviä aineita. Toinen miehistä esittää vastalauseen sairaalan 

ryöstämiselle, koska ”tätä paikkaa pidetään silmällä! ‒ ‒ Se jolla on ne korvat…”. 

Herkman kehottaa kiinnittämään huomiota esimerkiksi siihen, minkälaisia puhuvat 

subjektit ovat, mistä tai kenestä he puhuvat ja miten he puhuvat (Herkman 1998, 169). 
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Park Row’n miehet positioidaan dialogin kautta rikollisiksi ja päihteiden käyttäjiksi, ja 

sen lisäksi heidän keskustelunsa asemoi Batmanin joksikin, jota heidän tulisi pelätä. 

Gothamin poliisi sivuutetaan järjestystä pitävänä tahona nopeasti, mutta ajatus 

Batmanista saa miehet kauhistumaan. Batman esitetään poliisia tehokkaampana ja 

vaarallisempana rikollisille. Toisin kuin Ryhmä-X, joka käyttää väkivaltaa lähinnä 

suojellakseen ihmisiä mutanttiterroristeilta, joilla on samankaltaisia voimia kuin 

sankareilla itsellään, Batmanin väkivalta on aktiivisempaa. Hän hyökkää rikollisten 

kimppuun ja pyrkii näin estämään laitonta toimintaa. 

Waynen suvulla on korkea valta-asema Gothamissa, ja Waynet esitetään ikään kuin 

feodaalisena hallitsijasukuna, jonka valta kaupungissa on jatkunut useiden sukupolvien 

ajan. Bruce toteuttaa arkaaisen yhteiskunnan arvoja tarjoamalla kaupungille suojelua ja 

hyväntekeväisyyttä. Hän on ”ymmärtäväinen konservatiivi”, joka kohtelee rahvasta 

hyvin, mutta joka kuitenkin on selvästi näiden yläpuolella. Batman on Bruce Waynen 

henkilökohtainen ”oikeuden miekka”, joka toteuttaa Brucen tahtoa kaupungin 

suojelemisessa. (DiPaolo 2011, 58.)   

2.2.2. Itsenäinen supersankari kohtalonsa vankina 

Batman-sarjakuvan arvomaailma perustuu vahvojen yksilöiden varaan, ja kaikenlainen 

rikollisuus ja alamaailma tuomitaan voimakkaasti. Bruce Wayne edustaa ihmistä, joka 

kokemistaan vaikeuksista huolimatta on päättänyt ottaa elämänsä haltuun, ja siihen hän 

pyrkii toimimalla niin, etteivät muut joutuisi kokemaan samanlaista rikollisuutta kuin 

hän itse on joutunut kokemaan.  

Ottaen huomioon kuinka paljon valtaa yksittäisen ihmisen harteille sarjakuvassa 

asetetaan, on kiinnostavaa huomioida, että Batman kokee itse seuraavansa kohtaloaan 

jahdatessaan Gothamin rikollisia. Hänellä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin kostaa 

vanhempiensa murha. Kyseessä ei siis olekaan sankarillisen yksilön voimannäyte, vaan 

henkilö, joka kokee että hänen elämällään ei ole muuta vaihtoehtoa. 

Batmanin nuori apuri Robin, oikealta nimeltään Jason Todd, on loukkaantunut 

vakavasti heidän taistellessaan Hullua Hatuntekijää vastaan. Batman kokee yhtäältä 

syyllisyyttä siitä, että Robin on hänen vuokseen joutunut hengenvaaralliseen 

tilanteeseen, ja toisaalta taas hän kokee pelastaneensa Jasonin ”rikollisen elämältä”. 

Rikollisten viettämä elämä näyttäytyy huonompana vaihtoehtona väkivallan täyttämälle 
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elämälle, jonka tärkein päämäärä on kostaa Batmanin kokemat vääryydet ja kitkeä 

rikollisuus Gothamin kaduilta.  

Sen lisäksi, että Batman haluaa kostaa oman orvoksi jäämisensä, hän myös tuntee 

sympatiaa kaikkia muita Gothamin orpoja kohtaan. Hän ottaa näitä suojateikseen ja 

perheenjäsenikseen, pukee heidät värikkäisiin asuihin ja ottaa mukaan taisteluun 

rikollisia vastaan. Vain Batmanin suosikkinuoret saavat esiintyä Robinina. (DiPaolo 

2011, 56.) Tilanne esitetään lukijalle niin, että vaikka Batmanin seurassa Robinin henki 

on toistuvasti uhattuna, se on silti parempi vaihtoehto kuin elää rikollisen elämää 

kadulla.  

Yksinäisen miehen tarinassa kohtalon tematiikkaa toistavat erityisesti 

takaumakohtaukset, joissa Batman muistelee paitsi omaa lapsuuttaan, myös 

ensimmäistä kohtaamistaan Jason Toddin kanssa. Batmanin varjo lankeaa Jasonin 

takana olevalle seinälle samanlaisena, kuin hautapatsaan varjo, joka piirtyy nuoren 

Bruce Waynen taakse hänen hiipiessään ensimmäistä kertaa vanhempiensa haudalle 

(Kuva 6). Varjo on samanmuotoinen kuin valo, jonka Gothamin poliisi heijastaa 

yötaivaalle tarvitessaan Batmanin apua.
9
 Yksinäisen miehen tarinassa se symboloi 

kohtaloa, joka lankeaa sekä Brucen että Jasonin ylle ja tekee heistä Batmanin ja 

Robinin. Samalla varjo on myös koston symboli, sillä Brucen kohtalo on kostaa 

vanhempiensa murha. 

  

                                                
9 ”Bat-Signaalista” kerrotaan lisää Wikipedia-sivulla: http://en.wikipedia.org/wiki/Bat-Signal (Linkki 

tarkistettu 17.1.2014.) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bat-Signal
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Kuva 6 

 

Kohtalon teeman käsittely ei jää sarjakuvassa visuaaliselle tasolle, vaan se ulottuu myös 

tekstuaaliseen kerrontaan. Batman yrittää vapauttaa itsensä vastuusta Robinin suhteen 

selittämällä Leslielle, miten hän ei itse halunnut ottaa nuorta poikaa suojatikseen ja 

asettaa tätä hengenvaaraan, mutta kohtalo puuttui peliin: 

 Batman: ”Pelastin hänet rikollisen elämältä… ja hän pelasti itsensä… 

 Minä en valinnut Jasonia tähän työhön. Työ valitsi hänet… kuten se valitsi 

 minut… tekemään sitä mitä teen.” 

Lauseiden kuvituksena on Jason, jonka taakse Batmanin varjo lankeaa, sekä Robin ja 

Batman kynttilän äärellä oletettavasti vannomassa valaa. Näin Gotham Cityn rikollisia 

vastaan taisteleminen saa yliluonnollisia ja kulttimaisia piirteitä (Kuva 7). 
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Kuva 7 

 

Marc DiPaolo on tarkastellut Batman-tarinoita näkökulmasta, joka kiinnittää kriittistä 

huomiota Batmanin käyttämään väkivaltaan. Hän toteaa, että sekä Batmanista 

kertovissa sarjakuvissa että elokuvissa on useita ongelmallisia piirteitä. Kertomukset 

ovat usein seksistisiä sekä aseita ja teknologiaa ihannoivia keskenkasvuisia miesten 

valtafantasioita. DiPaolo näkee Batmanissa jopa vaaran tulla käytetyksi Yhdysvaltain 

imperialismin ja maailmanlaajuisen kapitalismin propagandana. (DiPaolo 2011, 68.) 
10

  

Väkivaltaa oikeutetaan Yksinäisen miehen tarinassa monilla tavoilla. Kohtaloon 

viittaaminen on yksi keino; Batmanin ja Robinin kohtalona on taistella rikollisuutta 

vastaan, ja koska rikolliset käyttävät itsekin väkivaltaa, ei oikeuden puolustajillekaan jää 

muuta vaihtoehtoa. Kohtaloon vetoamisen lisäksi väkivaltaa oikeutetaan hyvällä 

tarkoituksella. Leslie muistelee vuosien takaista tapausta, jolloin Bruce oli erotettu 

koulusta väkivaltaisen käytöksen takia. Batman vastaa väkivallan kohteena olleen pojan 

olleen ”tyranni. Hän kiusasi pienempiään ja kiristi muiden ruokarahoja.” Julistamalla 

                                                
10 Perehdyn tarkemmin Batmaniin kapitalistisen ideologian supersankarina luvussa 3. 
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koulutoverinsa tyranniksi Bruce legitimoi omaa väkivaltaista käyttäytymistään. 

Väkivallan käyttäminen on sarjakuvassa sallittua ja perusteltua, jos vastapuoli ansaitsee 

sen.  

Ansaitsemisen logiikka vaikuttaa kuitenkin hämärältä, sillä narkomaanit, lounasrahoja 

varastavat lapset ja taskuvarkaat kuuluvat niihin, joita kohtaan Batman ei osoita 

hiukkaakaan armoa, kun taas Bruce itse kertoo turvautuneensa poliitikkojen lahjontaan 

nuorena opiskelijana jotta häntä ei erotettaisi yliopistosta. 

 Batman: ”Joidenkin professorien mielestä Waynella oli huono vaikutus 

 muihin opiskelijoihin. Niinpä he yrittivät saada hänet erotetuksi. Pikku 

 lahjoitus rakennuslautakunnalle poisti sen asian päiväjärjestyksestä.” 

Bruce Wayne lahjoitti yliopistolleen kirjaston isänsä säätiön nimissä ja sai näin pitää 

opiskelupaikkansa. Hänen vihansa väärin tekijöitä ja rikollisia kohtaan näyttää 

kohdistuvan ainoastaan yhteiskunnan alempiin kerroksiin kuuluvaan väestöön (Kuva 8). 

Kuva 8 
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Rakennuslautakunnan lahjominen opiskelupaikan säilyttääkseen kuuluu samaan 

kategoriaan kuin ilkeän koulutoverin pahoinpitely: tarkoitus pyhittää keinot. Sekä 

koulukiusaajalle kostaminen että oman tulevaisuuden turvaaminen ovat tavoiteltavia ja 

periaatteessa hyväksyttäviä tekoja, mutta Bruce Waynen käyttämät keinot niiden 

saavuttamiseksi ovat vähintään epäilyttäviä. Gothamin rikollisia ja Bruce Waynea eivät 

koske samat ansaitsemisen säännöt, sillä ensin mainitut ansaitsevat aina rangaistuksen 

kun taas viimeksi mainittu ansaitsee epäilyttävienkin tekojensa päätteeksi lisää 

mainetta. 

Saman huomion ovat tehneet muutkin Batmania kriittisesti tarkastelleet tutkijat. Millä 

oikeudella Batman on ottanut tehtäväkseen kitkeä rikollisuuden yhteiskunnasta, ja millä 

tavoin hänen käyttämänsä väkivalta eroaa rikollisten käyttämästä väkivallasta? (DiPaolo 

2011, 58.) Saman kysymyksen voisi kysyä kenen tahansa supersankarin kohdalla. 

Batmanin näkemys on täysin mustavalkoinen sen suhteen, millaiset teot ovat 

tuomittavia ja millaiset eivät. Koska Batmanin pyrkimystä kitkeä rikollisuus pois 

kotikaupungistaan voidaan pitää yhteistä hyvää edistävänä ajatuksena, hänen 

käyttämänsä väkivalta esitetään sallittuna. Sen sijaan rikollisten väkivaltaisuus 

näyttäytyy mielivaltaisena ja pelottavana, koska näiden päämäärätkin ovat usein 

mielivaltaisia. Myös Ryhmä-X:ssä väkivaltaa pyritään oikeuttamaan yhdistämällä 

väkivallan diskurssiin elementtejä yhteisen hyvän puolesta toimimisen diskurssista.  

Yksinäisen miehen tarinan alussa esiintyvät kaksi laitapuolen kulkijaa suunnittelevat 

murtautuvansa sairaalaan varastaakseen sieltä lääkkeitä päihtymiskäyttöön. Syy 

varkaudelle näyttäytyy itsekkäänä ja rikollisten omaan nautintoon tähtäävänä, eikä 

lukijaa rohkaista pohtimaan mahdollisia muita syitä miesten käytökselle. Tarinan 

tilanteet, joissa Batmanin näytetään käyttävän väkivaltaa, ovat vähäisiä, mutta niissä 

hänet esitetään poikkeuksetta suojelemassa heikompiaan. 

Tarinan kolmas päähenkilö, Robinia sairaalassa hoitava lääkäri Leslie Thompkins, 

esiintyy Batmanin moraalia kyseenalaistavana äänenä, ikään kuin tämän omatuntona. 

Hän edustaa kunnollista Gothamin kansalaista, joka tekee rehellistä työtä sen sijaan, että 

olisi valinnut rikollisen tien. Heti tarinan alussa hänen näytetään perspektiivistä, jossa 

hän tulee suoraan kohti lukijaa baseball-maila kädessään. Tarkoituksena on häätää pois 

alueella liikkuvat laitapuolen kulkijat. Leslie on huonomaineisella alueella toimivan 

sairaalan johtaja ja mahdollisesti myös ainoa työntekijä, sillä tarinassa ei esiinny muuta 
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sairaalan henkilökuntaa. Hänen toimintansa rinnastuu sankarillisen Batmanin 

toimintaan, sillä Thomas Waynen säätiön omistaman sairaalan johtaminen 

slummiutuneessa kaupunginosassa ja rikollisten päättäväinen häätäminen lyömäaseella 

uhkaillen ovat toimia, joihin tavallinen kunniallinen kansalainen voi ryhtyä auttaakseen 

Gothamin kasvavan rikollisuuden kitkemisessä.  

2.2.3. Ongelmallinen oman käden oikeus 

Sankaria ohjaava moraalinen koodi ylittää toisinaan lait, joita sankaria ympäröivä 

yhteisö noudattaa. Sankarin puolustamat arvot ovat niin itsestään selviä ja 

yleismaailmallisia, että virallinen politiikka tai lait eivät kosketa häntä. Niinpä sankarin 

voidaan tulkita edustavan niitä arvoja, joita lukijat toivoisivat edustavansa, mutta joita 

on usein vaikea saavuttaa. (Costello 2009, 16.) Yksinäisen miehen tarinassa rähjäisellä 

ja synkällä Park Row’lla ei näy yhtäkään poliisia, Brucen lapsuusmuistoissa hänen 

vanhempiensa murhaa selvittämään tulleet poliisit ja ambulanssikuskit käyttäytyvät 

välinpitämättömästi tapausta kohtaan, ja jo nuorena Bruce päättää, että ainoa keino 

kostaa vanhempia kohdannut väkivalta on ryhtyä itse toimeen. 

Bruce Waynen lapsuudenperheen hajoaminen vanhempien murhan johdosta edustaa 

paitsi ydinperheen kriisiä myös urbaania rappiota. Näin perustavanlaatuisiin ongelmiin 

poliisilla ja poliitikoilla ei ole kykyä puuttua, joten tarvitaan Batmanin kaltaista sankaria 

puolustamaan perhearvoja ja yhteiskunnallista järjestystä.  

1980- ja 1990 -luvun Hollywood-toimintaelokuvia tutkinut Susan Jeffords määrittelee 

vigilante-elokuvat kertomuksiksi, joissa elämää suurempi, yli-inhimillisiä voimia 

omaava sankari taistelee yhä nopeammin rapautuvaa yhteiskuntaa vastaan, missä ainoa 

voima rikollisuutta, väkivaltaa ja korruptiota vastaan on periksi antamaton yksilö, jonka 

moraali ei koskaan petä (Jeffords 1994, 17). Supersankarisarjakuvissa vigilante-hahmot 

yleistyivät 1980- ja 1990 -lukujen vaihteessa. Sarjakuvien visuaalinen ilme muuttui 

selkeästä, ruutuihin jaetusta sivusta sekavampaan ruutujen ja tekstin asetteluun, mikä 

korosti tarinoiden kaoottisuutta. Tuolloin myös sankarit ja viholliset alkoivat lähentyä 

toisiaan, ja sankareiden moraalia alettiin kyseenalaistaa. (Costello 2009, 168.) 

Batman on oppikirjaesimerkki vigilante-hahmosta, jota oma yhteisö väheksyy. Häntä 

pelkäävät niin Gothamin rikolliset kuin monet kunniallisista kansalaisistakin, eikä 

eksentrinen miljonääri Bruce Waynekaan ole aina kaupungin suosituin asukas. Ryhmä-
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X:n toiminnassa on myös Jeffordsin kuvailemia piirteitä: he onnistuvat kukistamaan 

yhden superroiston tai kääntämään kiihkoilevan poliitikon pään, mutta todelliset 

ongelmat jäävät ratkaisematta. Mutanttiterroristit eivät muuta mieltään, ja kun yhden 

poliitikon tai poliisin pään saa käännettyä, toinen odottaa jo vuoroaan. Tarina ei saa 

onnellista loppua, ainoastaan suvantoja taisteluiden välillä. 

Jeffords pohtii muskelielokuvien yhteydessä esimerkiksi sitä, onko amerikkalaisilla 

erityinen tarve sankarille, joka pelastaa päivän ja toimii kansan ”isähahmona”. Sekä 

Robin Lakoff että Alan Dundes ovat todenneet, että USA kaipaa sankaria, joka peitsi 

tanassa taistelee kansansa puolesta. Jeffords toteaa, että näkyvyys on tärkein tekijä 

kansallisen identiteetin muodostumisessa. Se, miten kansalaiset näkevät itsensä sekä ne, 

joita vastaan he itsensä asettavat, määrittelee sen, millaiseksi kansallinen identiteetti 

muodostuu. Vaikka Jeffordsin tutkimus keskittyy Ronald Reaganin presidenttikauden 

menestyksen ja sen aikaisten Hollywood-elokuvien sekä itse Ronald Reaganin 

tarkasteluun USA:n kansallisen identiteetin kuvana ja ilmentymänä, hänen huomionsa 

sopivat toisenkin yhdysvaltalaisen merkkihahmon, supersankarin, tarkasteluun. 

(Jeffords 1994, 5–6.) 

Vaikka sankareiden lain ulkopuolelle jäävä toiminta pyrkiikin hyvään, vaarana on, että 

sankari alkaa nähdä itsensä lain yläpuolisena ja pyrkii muokkaamaan maailmaa itsensä 

kuvaksi. Yhdysvaltalaista supersankaria onkin tulkittu hahmona, jolla on potentiaalia 

kumota amerikkalainen demokratian eetos. (Costello 2009, 16.) Bruce Wayne/Batman 

näyttäytyy juuri tällaisena sankarina: hänen tarpeensa kostaa vanhempiensa murha 

johtaa toistuvasti tilanteisiin, joissa Bruce asettaa itsensä lain yläpuolelle ja tekee 

Batmanin hahmossa asioita, jotka eivät ole yhteiskunnan sääntöjen mukaisia. Marc 

DiPaolon ajatus siitä, että Waynet ovat Gothamin valtiaita ja verrattavissa 

feodaaliyhteiskunnan hallitsijasukuihin mahdollistaa Brucen toimintaa. Jos Bruce näkee 

kaupungin omanaan ja itsensä sen prinssinä, on oman käden oikeuden käyttäminen 

perusteltua.  

Kolme Batman-elokuvaa ohjannut yhdysvaltalainen elokuvaohjaaja Christopher Nolan 

on haastattelussa todennut Batmanin olevan altruistinen hahmo (DiPaolo 2011, 59). 

Oman tulkintani mukaan sekä Bruce Waynen että Batmanin toimintaa ohjaa kuitenkin 

lähinnä kostonhimo, katkeruus sekä oman aseman ja turvallisuuden parantaminen 

kaupungissa. Yhteisen hyvän edistäminen on lähinnä keino puolustella hahmon 
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väkivaltaista käytöstä. Vihollisistaan Batman erottuu lähinnä siinä, että hän on vannonut 

pitäytyvänsä tappamasta toista ihmistä. Kuten Ryhmä-X:n kohdalla, Batmanissa 

sankarin ja roiston käyttämä väkivalta eivät juuri eroa toisistaan. Sen sijaan tavat, joilla 

sankareiden väkivaltaa esitetään ja joilla hahmot siitä puhuvat eroaa huomattavasti 

tavoista, joilla rikollisten käyttämää väkivaltaa esitetään ja joilla siitä puhutaan. Batman 

toteaa Yksinäisen miehen tarinassa: ”[M]inua eivät kiinnosta heidän motiivinsa. Kun 

ihmiset vahingoittavat toisia, he ovat ylittäneet rajan…”. Roistojen käyttämä väkivalta 

ylittää jonkin tarkemmin määrittelemättömän rajan, jota sankarit pyrkivät puolustamaan 

käyttämällä itse väkivaltaa. 

Susan Jeffords kuvailee Reaganin aikana syntynyttä jaottelua, jonka mukaan kehot 

voitiin jakaa kahteen vastakkaiseen kategoriaan: normatiivisiin, koviin ruumiisiin, jotka 

Reaganin itsensä tavoin olivat valkoisia ja maskuliinisia; sekä epänormatiivisiin 

pehmeisiin kehoihin, jotka olivat sukupuolitautien, laittomien aineiden (huumeiden) ja 

laiskuuden vaarantamia, naisellisia sekä rodullisia. Kovasta ruumiista tuli paitsi 

sankarillisen, aggressiivisen ja päättäväisen ihmistyypin, myös koko kansakunnan 

symboli. (Jeffords 1994, 24–25.) Jaottelu on todella jyrkkä ja tarkoitushakuinen, sillä 

Jeffords pyrki tarkastelemaan lihaksikkaita sankareita sekä muskelielokuvia 

symptomaattisina, oireina jostakin. Ajatus lihaksikkaasta sankarista kansan pelastajana 

ja kansakunnan symbolina on kuitenkin supersankareita ideologiakritiikin näkökulmasta 

tutkittaessa lähes mahdotonta ohittaa. 1980-luvun alun sarjakuvassa Kapteeni 

Amerikkaa pyydettiin jopa asettumaan yhdysvaltojen presidenttiehdokkaaksi (Costello 

2009, 137), joka olisi toteuttanut toiveen sankarillisesta ja lihaksikkaasta kansakunnan 

symbolista. 

Myös Yvonne Tasker on tutkinut Hollywoodin muskelielokuvia ja lihaksikkaita 

vartaloita ylipäänsä. Hän näkee vallan ja potenssin keskeisinä maskuliinisuutta 

rakentavina diskursseina. (Tasker 1993, 94.) Bruce Wayne käyttää valtaa Gothamissa, ja 

Batman toimii tämän vallan fyysisenä ilmentymänä. Täydellisen lihaksikas ja 

urheilullinen Bruce Wayne on paitsi Gothamin keulakuva ja kaupungin hyväntekijä, 

myös Batmanin hahmossa sen voimakas suojelija. 
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2.3. Väkivallan oikeuttajat 

Sekä Ryhmä-X:ssä että Batmanissa väkivalta, siihen suhtautuminen ja sen 

oikeuttaminen nousevat tärkeään asemaan sarjakuvan ideologisten merkitysten 

muodostumisen kannalta. Sekä kuvakerronta että tekstiaines ohjaavat lukijaa 

muodostamaan tulkintoja tarinoiden tapahtumista sekä kohdistamaan sympatiansa 

sankarihahmoja kohtaan. 

Ryhmä-X-sarjakuvan sankareiden käyttämä väkivalta ei juuri eroa roistojen käyttämästä 

väkivallasta. Erot syntyvät tavoissa, joilla väkivaltaa esitetään ja joilla siitä puhutaan. 

Siinä missä mutanttiterroristi Magneto rinnastetaan kuvituksen tasolla Adolf Hitleriin, 

artikuloituu Ryhmä-X:n käyttämään väkivaltaan auttamisen, suvaitsevaisuuden ja 

vapauttamisen teemoja. Hegemoniseksi diskurssiksi muodostuu yhteinen hyvä. 

Sankarijoukon toiminta esitetään yhteiskuntaa auttavana, eikä väkivallan käyttämisen 

tilalle näytä olevan tarjolla muuta vaihtoehtoa. Sankarit paheksuvat väkivaltaa puhe- ja 

ajatuskuplissaan, mutta paheksunta ei vaikuta heidän toimintaansa. Väkivaltaa 

oikeutetaan sekä visuaalisella että tekstuaalisella tasolla. 

Myös Batmanissa päähenkilön käyttämää väkivaltaa oikeutetaan auttamisen ja yhteisen 

hyvän diskursseilla. Bruce Wayne esitetään Gothamin valtiaana, joka huolehtii oman 

kaupunkinsa hyvinvoinnista, ja hyvinvoinnin kannalta on välttämätöntä turvautua 

väkivaltaan. Samoin kohtalon diskurssi artikuloituu osaksi Batmanin toimintaa. Bruce 

kokee, että hänellä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin kostaa vanhempiensa väkivaltainen 

kuolema.  

Väkivallan oikeuttaminen, Ryhmä-X:n taistelu valtiovaltaa vastaan ja rikkaan Bruce 

Waynen toimiminen Gothamin suojelijana rakentavat sekä Ryhmä-X:n että Batmanin 

konservatiivista ideologiaa. Kummassakin sarjakuvassa on piirteitä uusliberalistisesta 

ideologiasta, jonka tärkeimpiin periaatteisiin kuuluvat yksilön valinnan vapaus sekä 

yksityisen yrittäjyyden mahdollistaminen ilman valtiollista väliintuloa (Harvey 2007, 2–

3). Batmanissa alempaan yhteiskuntaluokkaan kuuluvat alamaailman toimijat tuomitaan 

voimakkaasti, samoin kuin Ryhmä-X:ssä viralliset valtiolliset tahot. Rikas Bruce Wayne 

käyttää valtaansa tuomitakseen ryöstelijöitä, ja Ryhmä-X taistelee yksilöllisen 

itseilmaisun puolesta fasistista terroristia vastaan. Seuraavassa luvussa tarkastelen 

lähemmin uusliberalistista ideologiaa sekä syvennän sen suhdetta 

supersankarisarjakuvaan. 
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3. Randilaiset supersankarit uusliberalistisessa maailmassa 

Tässä luvussa tarkastelen Hämähäkkimiehen ja Batmanin suhdetta Ayn Randin 

objektivistiseen etiikkaan. Vertailen sekä Randin fiktiivisiä että teoreettisia kirjoituksia 

supersankarisarjakuviin. Vaikka Randin tekstit ovat tutkimuskohteena hyvin erilaisia 

kuin sarjakuvat, on niiden keskinäinen vertailu mielestäni kiinnostavaa. Jo luvussa 2 

käsittelemäni vigilantismin ja väkivallan teemat antavat vihjeitä supersankarisarjakuvan 

konservatiivisesta ideologiasta, ja uskon, että vertailu uusliberalistiseen ideologiaan 

usein yhdistetyn Ayn Randin tekstien kanssa tarjoaa lisää näkökulmia pohdintaani 

supersankarisarjakuvien ideologiasta. Ayn Randia pidetään Yhdysvaltain 

oikeistopiireissä eräänlaisena kapitalismin airuena, ja oikeistopoliitikot käyttävät usein 

hänen ajatuksiaan perustellessan omia poliittisia näkemyksiään (Weiss 2012, 33). 

Esimerkiksi Republikaanisen puolueen äärilaitaa edustava, niin kutsuttu Teekutsuliike 

on ilmoittanut Randin ajatusten olevan liikkeen taustalla. 

 

Aineistoni Hämähäkkimies-tarina One More Day (Sensational Spider-Man vol. 2 #41 ja 

Amazing Spider-Man vol. 1 #545, 2007–2008) alkaa kohtauksella, jossa Peter Parker 

tapaa puiston penkillä miehen, joka lukee Ayn Randin Atlas Shrugged -romaania. Mies 

kertoo olevansa tietokonepelialalla ohjelmistosuunnittelijana. Hän suunnittelee pelejä, 

koska nykyisessä maailmassa ei ole enää mahdollisuutta sankarillisiin tekoihin, kuten 

uusien maailmojen löytämiseen tai neitojen pelastamiseen. Kirjat ja pelit ovat tapa paeta 

sitä, millaiseksi maailma on muuttunut. Samanaikaisesti kun mies puhuu siitä, miten 

maailma ei olekaan sellainen kuin sen piti olla, hänet näytetään lukemassa Ayn Randin 

romaania (Kuva 9). 

 Mies puistossa: ”Jos voisin tehdä jotain niistä asioista todellisessa 

 elämässä, todella olla sellainen, sankari, joku joka voisi muuttaa 

 maailmaa, pelastaa henkiä … Luulen, että olisin maailman onnellisin 

 mies. En ikinä pyytäisi mitään muuta. En tarvitsisi mitään muuta. Olisin 

 kiitollinen. Koska muu maailma ei koskaan saa tilaisuutta siihen.”
 11

 

 

                                                
11 Kirjoittajan oma suomennos. Käytän lähteenäni kokoelmateosta, joka käsittää useita Hämähäkkimies -

tarinoita vuosien varrelta. Kokoelmasta puuttuvat sivunumerot, joten ne jäävät puuttumaan myös suorista 

lainauksistani. 



 

47 

 

Myöhemmin Peterille selviää, että mies edustaa yhtä niistä potentiaalisista asioista, joita 

hänestä olisi voinut tulla jos hän olisi tehnyt elämässään toisenlaisia valintoja.  

 

Kuva 9 

 

 

Kirjallisuudentutkija Michael Riffaterren mukaan intertekstuaalisuus jakautuu kahteen 

toisistaan poikkeavaan kategoriaan. Aleatorinen tekstienvälisyys merkitsee satunnaisia 

yhteyksiä, joita kukin lukija luo tekstien välille omista lähtökohdistaan, kun taas 

obligatorinen intertekstuaalisuus merkitsee yhteyttä, jonka lukija luo tekstissä esiintyvän 

kohdan ja jonkin toisen, aivan tietyn tekstin välille. Riffaterren mukaan kyseessä on 

tarve tai jopa pakko löytää selitys jollekin tekstin kohdalle kytkemällä se toiseen 

tekstiin. Tekstissä saattaa esimerkiksi ilmetä outoja tai poikkeavia ilmauksia, joille 

tekstin konteksti ei tarjoa selitystä. Teksti ohjaa lukijaa etsimään subtekstiä, joka 
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tarjoaisi ratkaisun tulkinnan ongelmaan. (Herkman 1998, 178‒179; Makkonen 1991, 

23‒24.) One More Dayssa viittaus toiseen teokseen, Randin Atlas Shruggediin, on niin 

suora ja ilmeinen, että mielestäni on perusteltua puhua obligatorisesta 

intertekstuaalisuudesta. Tämä intertekstuaalinen yhteys Ayn Randin tekstin ja 

Hämähäkkimiehen välillä on erittäin kiinnostava ja yksi syy omalle kiinnostukselleni 

Hämähäkkimiehen ja objektivismin suhdetta kohtaan. 

 

Peter Parkerin Hämähäkkimiehenä tekemät valinnat sekä niiden pohdiskelu etiikan ja 

moraalin kautta ovat Hämähäkkimiehen keskiössä. Esimerkkinä tästä nostan esille 

vuosina 2007–2008 ilmestyneen tarinan One More Day. Se sijoittuu tilanteeseen, jossa 

supersankareiden maailmassa riehuu sisällissota. Hämähäkkimies ja Kapteeni Amerikka 

taistelevat lainsuojattomina hallituksen sortotoimenpiteitä vastaan, kunnes Peter 

Parkerin perhe joutuu hyökkäyksen kohteeksi. Hänen onnistuu pelastaa vaimonsa Mary 

Jane, mutta rakas kasvattiäiti May-täti loukkaantuu pahasti. Peter koettaa epätoivoisesti 

löytää keinon jolla voisi pelastaa tätinsä. Peter kokee syyllisyyttä May-tädin 

loukkaantumisesta, sillä hyökkäyksen syynä oli Hämähäkkimiehen salaisen identiteetin 

paljastuminen. One More Dayn lisäksi käytän esimerkkinä tarinaa, jossa Peter Parker 

saa Hämähäkkimiehen voimat, sekä toista vanhempaa klassista seikkailua, Turning 

Pointia (1973). 

Objektivistisen ajattelun tärkein pyrkimys on kyseenalaistaa ajatus siitä, että etiikka ja 

moraali olisivat subjektiivisia käsitteitä. Randin mukaan hyvien ja pahojen tekojen 

välinen luokittelu on pohjimmiltaan hyvin yksinkertaista: kaikki yksilön oman elämän 

säilyttämiseen tähtäävät teot ovat hyviä, ja oman elämän säilymistä uhkaavat teot taas 

pahoja. (Rand 1970, 17.) Esseessään ”The Objectivist Ethics” hän käy perusteellisesti 

läpi järjen asemaa ihmisen elämää ylläpitävien toimintojen tärkeimpänä lähtökohtana. 

Järki on ihmisen keino säilyä hengissä, ja kaikki se, mitä ihminen tarvitsee, tulee keksiä 

ja tuottaa omalla tuottavalla toiminnalla. (Rand 1970, 22.)  

Uusliberalismilla tarkoitetaan poliittista ja taloustieteellistä teoriaa, joka perustuu 

ajatukseen siitä, että yksilöiden hyvinvointia edistää parhaiten yksityiseen yrittämiseen 

kannustaminen. Tämä mahdollistetaan yksityisomistuksen, vapaiden markkinoiden sekä 

vapaan kaupan avulla, ja valtion puuttuminen markkinoihin tulee kaiken kaikkiaan pitää 

minimissä. Uusliberalismiin kuuluu ajatus kaiken inhimillisen toiminnan tuomisesta 
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markkinoiden piiriin. Ideologia perustuu ajatukseen siitä, että ihmisen omanarvontunto 

sekä yksilönvapaudet ovat sivistyksen keskeisiä arvoja. Näitä arvoja uhkaavat 

esimerkiksi diktatuuri ja fasismi, mutta myös kaikenlainen valtion puuttuminen 

vapaiden yksilöiden päätöksentekoon ja valintoihin. (Harvey 2007, 2–3, 5.) Myös Ayn 

Randin kirjoituksissa yksilö nostetaan yhteisön yläpuolelle ja omaa yrittämistä sekä 

omia valintoja korostetaan tuhoisan altruismin ja kollektivismin voittajina. 

Uusliberalismia on tulkittu pyrkimyksenä rakentaa teoreettinen malli kansainvälisen 

kapitalistisen järjestyksen organisoimiseksi uudelleen. Toinen tulkintatapa on nähdä 

uusliberalismi poliittisena pyrkimyksenä vakiinnuttaa uudelleen pääoman kerryttämisen 

olosuhteet ja turvata näin taloudellisen eliitin olemassaolo. (Harvey 2007, 19.) Oman 

tutkielmani kannalta jälkimmäinen tulkinta nousee tärkeämmäksi näkökulmaksi, sillä 

sekä Ayn Randin romaani The Fountainhead (1943) että Hämähäkkimies ja Batman 

kertovat vaurauden tavoittelusta. Adornon ja Horkheimerin mukaan 

kulttuuriteollisuuden tuotteet ovat pienoismalleja ”talouden jättikoneistosta”, ja 

jokainen kulttuuriteollisuustuote uusintaa ihmiset sellaisina, jollaisiksi 

kulttuuriteollisuus on heidät tehnyt. (Adorno & Horkheimer 2004, 15.)  

Tulkinta, jossa uusliberalismi nähdään markkinoiden toimintaa korostavana ja valtion 

roolia supistavana politiikkana, on sosiologi Wendy Larnerin mukaan kuitenkin suppea. 

Hän peräänkuuluttaa lisäksi uusliberalismin ymmärtämistä ideologiana sekä 

valtiollisuutena. On tärkeää ymmärtää, että poliittiset liikkeet ovat usein huomattavasti 

moniäänisempiä kuin kuvittelemme, ja uusliberalismin kaltaiset ideologiat ovat 

saavuttaneet hegemonisen aseman poliittisten kamppailujen kautta. Kyseessä ei ole 

yhtenäinen ja yksinkertainen ajattelutapa, vaan kompleksinen poliittinen projekti, joka 

pitää sisällään useita erilaisia näkemyksiä. Uusliberalismin ja valtion suhteesta Larner 

toteaa, että vaikka uusliberalismin pyrkimyksenä on pienentää valtion hallinnon roolia, 

seurauksena on yksilöiden ja instituutioiden asettuminen markkinoiden hallittaviksi. 

(Larner 2000.) Esimerkiksi pakkoyksilöllisyys, jota käsittelen luvussa 3.5., liittyy 

markkinoiden hallintaan siinä mielessä, että kuluttaminen ja itsensä ilmaiseminen 

hyödykkeiden kautta ovat näennäisesti osoitus yksilön vapaudesta, ja samalla 

markkinoiden yksilöön kohdistamasta hallinnasta.  
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3.1. Hämähäkkimies valintojen ja vastuun vankina 

Hämähäkkimiehen kantavia teemoja ovat valinta ja vastuu. Ihmisen tekemien valintojen 

merkitys hänen elämänsä koko kaaren kannalta on myös vahvasti läsnä objektivistisessa 

etiikassa. Yksilöllä on mahdollisuus valita sellaisten tekojen välillä, jotka johtavat 

menestykseen, ja sellaisten, jotka johtavat tuhoon. Randin mukaan tuho on seurausta 

siitä, että sulkee silmänsä todellisuudelta ja elää ”tiedottomassa tilassa”, siis ottamatta 

huomioon tekojensa hyviä ja pahoja seurauksia. Tiedottomuudesta voi havahtua ja 

pyrkiä tietoisesti muuttamaan elämänsä suuntaa, mutta jo elettyjä kokemuksia ja 

mahdollisesti tehtyjä virheitä ei voi koskaan paeta. Siksi hänen mukaansa yksilön on 

aina valittava päämääränsä, toimintansa ja tavoitteensa koko elämänkaarta ajatellen. 

(Rand 1970, 22–24.)  

Romaanissaan The Fountainhead (1943) Rand käsittelee aihetta erään päähenkilönsä, 

nuoren arkkitehti Peter Keatingin kautta. Keating on töissä menestyvässä 

arkkitehtitoimistossa ja on ahkeruutensa ja osin myös oveluutensa ansiosta päässyt 

esimiehensä, toimiston toisen osakkaan suosioon. Eräänä iltana hänen kihlattunsa 

Catherine ehdottaa naimisiin menemistä, mieluiten niin pian kuin mahdollista. Peterin 

äiti kuitenkin estelee poikaansa, koska avioliitto ei olisi sillä hetkellä uran kannalta 

järkevä teko. Keating on nimittäin päässyt esimiehensä tyttären Dominiquen suosioon, 

ja äidin mielestä olisi järkevää antaa esimiehen ymmärtää, että Peter olisi viemässä 

Dominiquen vihille. Näin Peterillä olisi mahdollisuus päästä osakkaaksi 

arkkitehtitoimistoon. (Rand 1943, 154.) Keatingin ja Catherinen avioliittoaikeet 

esitetään päähänpistona, hölmönä oikkuna, joka voisi mahdollisesti pilata Keatingin 

urasuunnitelmat ja näin olla tuhoisaa hänen elämänsä kannalta. Randin mukaan kaikkia 

tekoja tulisi aina pohtia mahdollisimman perusteellisesti ja tarkasti, armotonta loogista 

päättelyä hyödyntäen. (Rand 1970, 26.) 

Hämähäkkimiehessä on siis usein kyse valintojen tekemisestä ja omien valintojen 

merkityksistä.  One More Day käsittelee sekä tarinan että teeman tasolla Peter Parkerin 

tekemien valintojen seurauksia. Hämähäkkimies kohtaa unenomaisessa ympäristössä 

kolme itselleen vierasta henkilöä: nuoren tytön, pelialalla olevan keski-ikäisen miehen 

sekä limusiinilla ympäri New Yorkia ajelevan rikkaan keksijän. Käytyään keskusteluja 

kaikkien kohtaamiensa hahmojen kanssa, Peterille selviää, että molemmat mieshahmot 

ovat representaatioita siitä, millainen Peteristä olisi voinut tulla, jos hän ei olisi saanut 
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nuorena supervoimiaan. Näkyjen takana on Mephisto, demoni, joka on erikoistunut 

kaupantekoon supersankareiden kanssa
12

. Hän tarjoaa Hämähäkkimiehelle sopimusta, 

joka pelastaisi May-tädin hengen, mutta jonka myötä Peterin ja Mary Janen rakkaus 

pyyhkiytyisi pois, aivan kuin he eivät koskaan olisi olleet rakastuneita ja naimisissa. 

Peter joutuu jälleen kerran pohtimaan päätöstensä ja tekojensa seurauksia tilanteessa, 

jossa kumpi tahansa valinta tuntuu yhtä kestämättömältä. 

 

Ensimmäisen keskustelun päätyttyä puiston laitaan ajaa tyylikkään ja kalliin näköinen 

auto, jonka sisällä pukuun pukeutunut, viiniä siemaileva vanhempi mies pyytää Peterin 

kyytiinsä (Kuva 10). Mies tarjoaa Peterille viiniä, mutta tämä kieltäytyy kohteliaasti ja 

toteaa, että on päättänyt valita olla juomatta. Valintojen tematiikka korostuu, kun mies 

toteaa Peterille: ”Hassua, mihin valintamme meidät vievätkään, vai mitä?”. Mies kertoo 

olleensa koulussa kiusattu, koska ei ollut samanlainen kuin muut, eikä edes halunnut 

olla. Hän voisi olla hahmo Ayn Randin romaanissa: menestynyt keksijä, joka on 

käyttänyt lahjakkuutensa oman elämänsä rakentamiseen eikä muiden miellyttämiseen. 

 

Kuva 10 

 

 

The Fountainheadin toinen päähenkilö, Howard Roark, on nuori mies, joka romaanin 

alussa erotetaan yliopistosta, koska hän ei arkkitehtuuriopinnoissaan suostu 

opettelemaan entisten mestareiden tyylejä, vaan kulkee omia polkujaan. Hän on täysin 

vapaa kaikesta sellaisesta, mitä objektivistinen filosofia halveksii, kuten toisten apuun 

luottaminen tai päätösten tekeminen tunteiden varassa. Roarkin ystävä Austen Heller 

                                                
12Mephistosta kerrotaan Marvelin omalla internet-sivulla. http://marvel.com/universe/Mephisto  

Mephiston hahmo perustuu Faust –myytin Mefistofeleeseen. (Linkki tarkistettu 29.1.2014.) 
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toteaa, että vaikka Roark on kylmin hänen tuntemansa ihminen, on hän silti eniten 

”elämää antava”(life-giving) henkilö jonka tämä on tavannut. (Rand 1943, 160.)  

 

Tuottava työ on Randin filosofian mukaan yksi elämää luovista ja säilyttävistä hyveistä. 

Tuottavuuden ansiosta ihmisen ei tarvitse mukautua ympäristöönsä selviytyäkseen 

kuten eläimet tekevät, vaan ihminen voi itse muokata ympäristöään. Tuottamisella 

tarkoitetaan nimenomaan tietoisesti valitun uran tai merkkipaalun tavoittelua, ei 

manuaalisia suorituksia, jotka moniin ammatteihin liitetään. (Rand 1970, 26.) Selkeän 

uran valinnut, omaa hyötyään määrätietoisesti tavoitteleva henkilö, joka ei anna muiden 

odotusten vaikuttaa itseensä, toimii objektivistisen etiikan mukaan moraalisesti ja 

eettisesti. Ensimmäinen Peterin tapaamista miehistä, puiston penkillä istunut fiktiivisiin 

maailmoihin uppoutunut pelisuunnittelija, ja kalliissa autossa istunut keksijä ovat 

toistensa vastakohtia tässä suhteessa. Molemmat miehet esitetään sarjakuvassa 

kuitenkin surullisina hahmoina, sillä kumpikin on yksinäinen koska ei voi saavuttaa 

rakkautensa kohdetta. 

 

Vaikka rinnakkaiset todellisuudet Peterin nähtäväksi tuonut superroisto Mephisto ei ole 

vielä pakottanut Peteriä valitsemaan tätinsä hengen ja avioliittonsa välillä, molemmat 

hahmot toimivat vihjeinä siitä, miten Peterin tulisi valita. Valintojen merkitystä 

painotetaan esittämällä kaksi hyvin erilaista hahmoa: ensimmäinen, jonka 

koulukiusaaminen on johtanut epävarmuuteen ja todellisuuden pakenemiseen fiktiivisiin 

maailmoihin, ja toinen, jonka nuorena kokemat nöyryytykset ovat johtaneet 

sisuuntumiseen ja näyttämisenhaluun. Kumpikaan valittu polku ei kuitenkaan ole 

johtanut Peteriä onnellisuuteen, sillä kumpikin hahmo on täynnä katkeruutta ja 

halveksintaa. Mephisto näyttäytyy sarjakuvassa ikään kuin objektivismin äänitorvena. 

Miehet tuovat hyvin selvästi esille, että suurin syy heidän onnettomuuteensa on 

rakkauden puute. Peter saa kaksi hyvin konkreettista vihjettä siitä, millainen valinta 

johtaisi hänet onnelliseen elämään, mutta ei tästä huolimatta lopulta päädy valitsemaan 

avioliittonsa säilyttämistä. Sekä Neil Mussett (2012, 11) että Marc DiPaolo (2011, 104) 

muistuttavat, että Hämähäkkimiehen alkuperäisellä piirtäjällä Steve Ditkolla oli lähes 

kulttimainen suhde Randiin ja objektivismiin. On melko epätodennäköistä, että 

sarjakuvaan ei olisi välittynyt lainkaan vaikutteita sen toisen luojan vakaumuksesta. 
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Vaikka yleisesti ottaen teoksen tulkinta sen tekijän henkilöhistoriaan liittyvien seikkojen 

perusteella saattaa olla arveluttavaa, on Hämähäkkimiehen objektivistisia vaikutteita 

mahdotonta olla huomaamatta ja huomioimatta. Hämähäkkimiehen hahmossa 

yhdistyvät sen molempien luojien, Steve Ditkon ja Stan Leen, arvot ja maailmankuvat. 

Peter Parker on yhtäältä objektivismin sankari, omien kykyjensä avulla pärjäävä älykkö, 

joka kaipaa menestystä, ja toisaalta taas keskiluokkaisen kodin kasvatti, joka auttaa 

ympärillään olevia, pulaan joutuneita ihmisiä. Stan Leen vasemmistolaiset ”hippi-

sympatiat” asettuvat vastakkain Steve Ditkon oikeistolaisen Ayn Rand -ihailun kanssa 

luoden Hämähäkkimiehelle sen keskeisen jännitteen. (DiPaolo 2011, 104.)
13

 

 

One More Dayssa objektivistinen filosofia on mielestäni varsin selkeästi huomattavissa, 

mikäli lukija on tutustunut Ayn Randin ajatuksiin. Supersankarisarjakuvan kaanonia 

noudattelevalla tavalla superroisto Mephisto pitää mahtipontisen ja kohtalokkaan 

puheen Peterille ennen kuin paljastaa todelliset suunnitelmansa. Juuri hänen 

monologissaan tuodaan esille, että molempien Peterin alter egojen onnettomuus johtuu 

siitä, että he ovat liiaksi kiinnostuneita muista ihmisistä, on se sitten ikävistä muistoista 

johtuvaa välttelyä tai halua todistaa olevansa muita parempi. Objektivistisen etiikan 

mukaan jokainen ihminen ja jokainen elämä on itsessään tavoiteltava päämäärä, ei keino 

auttaa muita saavuttamaan omat päämääränsä. Jokaisen ihmisen tulisi elää vain itseään 

varten, omaa onnellisuuttaan tavoitellen. (Rand 1970, 27.) 

 

Peter Parker pyrkii toimimaan oikein asettaessaan muut itsensä edelle, mikä johtaa 

hänet toistuvasti vaikeuksiin. One More Day:n tapahtumia on edeltänyt tilanne, jossa 

Peter on paljastanut olevansa Hämähäkkimiehen naamion takana. Tarkoituksena oli 

auttaa kiistassa, jossa hallitus vaati supervoimaisten sankarien rekisteröintiä ja 

                                                
13 Monet Ditkon jälkeiset Hämähäkkimiehen kirjoittajat ovat palanneet objektivismin teemoihin. 

Esimerkiksi Peter Bagge kuvaa vuonna 2001 ilmestyneessä seikkailussa The Megalomaniacal Spider-

Man sitä, millainen Peter Parkerista olisi saattanut kasvaa ilman Ben-sedän vaikutusta. Peter kuvataan 

Spider-Man Oy:n toimitusjohtajana, joka on lumoutunut Ayn Randin teksteistä ja käyttää ihailijoitaan 

hyväkseen. (DiPaolo 2011, 93.) Hämähäkkimiehen objektivistisia piirteitä ovat siis käsitelleet paitsi 

sarjakuvatutkijat, myös itse tekijät.  
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henkilöllisyyden paljastamista, mutta avuksi tarkoitettu teko paljastui virheeksi kun 

hänen tätinsä joutui hengenvaaraan Peterin paljastuksen myötä. 

 

Siinä missä edellisessä luvussa käsittelemäni Ryhmä-X:n kohdalla sankareiden 

käyttämään väkivaltaan liitetään positiivisia merkityksiä yhdistämällä siihen elementtejä 

yhteisen hyvän diskurssista, Hämähäkkimiehessä yhteiseen hyvään liitetään 

negatiivinen, ikuisen häviämisen diskurssi. Peter Parker ei koskaan voi voittaa, sillä 

pyrkiessään tekemään muiden kannalta hyviä päätöksiä hän aiheuttaa itselleen harmia. 

Näin sarjakuva uusintaa Randin filosofiaa ja siten myös uusliberalistista ideologiaa, 

jossa yksilön vapaudet ja mahdollisuudet nousevat yhteisöä tärkeämmiksi. Stuart Hallin 

mukaan ideologialle ominainen mekanismi on saada erityiset maailmankatsomukset 

vaikuttamaan universaaleilta (Hall 1992, 161). Mark  isher (2009) siteeraa Slavoj 

 i ekiä kirjoittaessaan, että on helpompi kuvitella maailmanloppu kuin kapitalismin 

loppuminen. Fisherille sitaatti on osoitus kapitalistisesta realismista; siitä, että 

kapitalismi nähdään ainoana mahdollisena poliittisena ja taloudellisena järjestelmänä, 

eikä sen tilalle voida kuvitella toista toimivaa järjestelmää. (Fisher 2009, 2.) 

Hämähäkkimiehessä Peterin epäitsekkyydestä johtuvat ongelmat ovat arkipäivää. 

Muiden asettamisesta itsensä edelle ei koskaan seuraa hänelle mitään hyvää. 

Uusliberalistinen ja objektivistinen ideologia toimivat sarjakuvassa Peter Parkerin 

epäonnistumisten kautta, sillä altruismista seuraava epäonni ei ole satunnaista tai 

yllättävää, vaan luonnollista ja vaihtoehdotonta. 

 

Pohtiessaan uusliberalismin nousua demokraattisissa yhteiskunnissa David Harvey 

nostaa esiin Antonio Gramscin ajatuksen yhteiskunnassa yhteisestä arkiajattelusta, 

common sensestä. Gramsci tarkoittaa sillä sellaisia ajattelutapoja ja käytäntöjä, jotka 

ovat juurtuneet syvälle yhteiskunnan kulttuuriseen ymmärrykseen. Yhdysvalloissa 

vapauden käsite on noussut niin tärkeäksi osaksi yhteistä ajattelua, että sen avulla 

voidaan perustella esimerkiksi sotaa. Vapauden käsite on myös uusliberalistisen 

poliittisen ideologian taustalla. (Harvey 2007, 39.) Peter Parker ei saavuta todellista 

vapautta, sillä häntä kahlehtivat altruismi ja huono omatunto. 

 

Uusliberalistisen ideologian nousu johtavaksi poliittiseksi suuntaukseksi esimerkiksi 

Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa on tapahtunut pitkällä aikavälillä. Julkilausuttu 
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pyrkimys taloudellisen eliitin vallan palauttamiseen ei välttämättä olisi saavuttanut 

suurta tukea, mutta ohjelmallinen pyrkimys edistää yksilön etuja ja mahdollisuuksia 

vetoaa laajaan yleisöön. (Harvey 2007, 40.) Koulu on yksi niistä instituutioista, joiden 

kautta ideologiat vaikuttavat ja siirtyvät osaksi yhteisen ajattelun arkijärkeä. Samoin 

mediatuotteet, kuten sarjakuvalehdet, ovat osa instituutioiden verkostoa. Ayn Rand 

Institute lähettää joka vuosi yhdysvaltalaisiin kouluihin Randin romaaneja oppilaiden 

luettavaksi, ja näin sadattuhannet nuoret kouluissa ympäri Yhdysvaltoja tulevat 

randilaisen ajattelun piiriin (Weiss 2012, 57). 

 

 

3.2. Altruismi ja itsekkyys 

Mephisto asettaa Peterin elämänsä kenties suurimman tietoisen valinnan eteen: hän 

joutuu päättämään, säästääkö tätinsä hengen vai oman avioliittonsa. Molemmat 

vaihtoehdot ovat yhtä huonoja, sillä ne sulkevat toisensa pois; Peter voi saada vain 

jommankumman.  Hän saa yhden päivän aikaa miettiä valintaansa yhdessä vaimonsa 

kanssa. Tietoisen valinnan merkityksen lisäksi sarjakuvassa tuodaan esiin toinen 

objektivismin perusajatuksista, altruismin tuhoisuus ja moraalittomuus. 

Järjen ja tietoisuuden merkityksen korostamisen ohella objektivismin lähtökohtina voisi 

pitää itsekkyyden maineen puhdistamista ja altruismin tuhoisuuden osoittamista. Randin 

mukaan altruistinen etiikka on kehittänyt omia tarkoitusperiään edistääkseen kuvan 

itsekkäästä raakalaisesta, joka ei kaihda mitään keinoja tavoitellessaan jokaista kohdalle 

sattunutta päähänpistoaan. Tämän kauhukuvan avulla yksilöt pyritään saamaan 

uskomaan siihen, että mikä tahansa omia tarkoitusperiä hyödyttävä toiminto on väärin 

ja mikä tahansa, josta muut hyötyvät, vastaavasti hyvin tehty. (Rand 1970, vii.)  

 

Pinnalta katsottuna Hämähäkkimies/Peter Parker edustaa kaikkea sitä, mitä Ayn Rand 

halveksii objektivistisen etiikkansa puitteissa. Sarjakuvan kuuluisin iskulause ja opetus 

on ”suuri voima tuo mukanaan suuren vastuun”, minkä voi helposti tulkita 

opettavaisena muistutuksena siitä, että omista teoista on aina seurauksia myös muille. 

Jos itsellä on käytössä resursseja, joita muilla ei ole (kuten hämmästyttäviä 

supervoimia), niitä tulee käyttää tavalla, joka hyödyttää ja kunnioitta myös muita. Peter 

Parker saa aiheesta konkreettisen opetuksen, kun hänellä olisi mahdollisuus pidättää 
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rikollinen, joka myöhemmin tappaa hänen setänsä. Väsynyt ja kiukkuinen Peter ei 

vaivaudu pysäyttämään rikollista, koska kokee olonsa hyväksikäytetyksi.  

 

 Poliisi: ” Mikä sinua vaivaa? Olisi riittänyt että olisit kampannut hänet tai 

 pitänyt hetken kiinni hänestä!” 

 Hämähäkkimies: “Sori, kaveri! Se on sinun tehtäväsi! Olen saanut 

 tarpeekseni  komentelusta! Tästä lähtien huolehdin vain tärkeimmästä - - 

 itsestäni!”  

 

Päättäessään huolehtia ainoastaan itsestään Peter ei pysäytä murtovarasta ja syyttääkin 

lopun ikänsä itseään setänsä kuolemasta. Ayn Randin mukaan suurin osa ihmisistä elää 

koko ikänsä ”kyynisyyden ja syyllisyyden rumassa sekoituksessa.”. Kyynisyys johtuu 

siitä, että yksilö ei harjoita tai edes hyväksy altruistista moraalia, ja syyllisyys taas siitä, 

että hän ei kaikesta huolimatta uskalla hylätä sitä. (Rand 1970, ix.) New Yorkin roistot 

tuntevat Hämähäkkimiehen itseironisista ja kyynisistä vitseistä. Yhdistettynä Peter 

Parkerin kokemaan jatkuvaan syyllisyyteen hahmo vaikuttaisi olevan täydellinen 

esimerkki siitä suuresta osasta ihmisiä, jotka eivät hyväksy altruismia mutta eivät 

toisaalta uskalla hylätäkään sitä. 

 

Peter Parker on eräänlainen varoittava esimerkki siitä, miten toistuva muiden 

asettaminen itsensä edelle johtaa jatkuvasti toinen toistaan pahempiin ahdinkoihin ja 

suurempaan syyllisyydentuntoon. Turning Point -tarinassa Peter menettää silloisen 

tyttöystävänsä Gwen Stacyn, sen lisäksi että hän on jo joutunut hyvästelemään rakkaan 

setänsä lopullisesti. One More Day -tarinassa taas Peter joutuu valitsemaan tätinsä ja 

avioliittonsa välillä. Hämähäkkimiestä erilaisista eettisistä lähtökohdista tarkastellut 

Neil Mussett toteaa vuonna 2012 ilmestyneessä esseessään, että Randilla ei luultavasti 

olisi hyvää sanottavaa Peter Parkerin valitsemasta elämäntyylistä. Hämähäkkimies on 

monella tapaa allegoria sille, mitä Rand kutsuu uhrauksen moraaliksi. Uhrauksen 

moraali on eettisen toiminnan täysi vastakohta. Uhrauksen moraalissa hyvänä nähdään 

aina muille tapahtuva, annettu tai sattuva hyvä; se ylistää mitä tahansa tekoja joita 

motivoi toiselle henkilölle koituva hyvä, ja kritisoi tekoja, joiden motiivina on yksilölle 

itselle koituva hyvä. (Mussett 2012, 12.) Jos moraalisuus määritellään ainoastaan sen 

perusteella, kuka lopulta hyötyy mistäkin teosta, jäävät ihmiset todellisuudessa ilman 



 

57 

 

moraalista ohjausta. Randin mukaan moraalisuudesta tulee yksilön vihollinen, sillä 

toimimalla moraalisesti ei ole mahdollista voittaa, ainoastaan hävitä. Moraalisesta 

toiminnasta seuraa vain itse aiheutettuja menetyksiä ja tuskaa, sekä käsittämättömien 

velvollisuuksien mukanaan tuoma lamaannus. (Rand 1970, viii.) 

 

Peter Parkerin kamppailu erilaisten, usein häntä eri suuntiin kiskovien velvollisuuksien 

kanssa on yksi Hämähäkkimiehen toistuvista tarinan aiheista. Ensinnäkin hän yrittää 

elää tavallista nuoren miehen elämää milloin tutkijana yliopistolla, milloin freelance- 

valokuvaajana paikallisessa sanomalehdessä. Lehden päätoimittaja kohtelee Peteriä kuin 

roskaa, mutta silti hän ei lopeta työskentelyä tyrannimaisen esimiehen alaisuudessa, 

eikä useimmiten edes valita surkeasta palkkauksestaan. Toiseksi Peter kokee työstä 

johtuvien velvollisuuksien lisäksi vastuuta ikääntyvästä kasvattitäti Maysta, jonka luona 

Peter vierailee usein. Hän myös kokee sarjakuvissa jatkuvasti huonoa omaatuntoa, jos ei 

ehdi tätinsä luokse. Kolmas Peterin pakottavista velvollisuuksista on 

Hämähäkkimiehenä toimiminen. 

 

One More Dayssa Peterin huono omatunto saa hänet lopulta valitsemaan tätinsä hengen 

oman avioliittonsa sijasta. Avioliitto Mary Janen kanssa on yksi niistä harvoista asioista 

Peterin elämässä, jotka eivät aiheuta hänelle jatkuvasti tuskaa ja ahdistusta. Lisäksi 

May-täti on jo huomattavan iäkäs, hän asuu vanhainkodissa ja hänet on kuvattu 

sarjakuvassa alusta lähtien noin 70-vuotiaan näköisenä, harmaantuneena naisena. Mary 

Janekin toteaa heidän pohtiessaan yhdessä ratkaisua, että May-täti on elänyt pitkän ja 

hyvän elämän, ja että ”entä jos nyt on hänen vuoronsa? Olet aina yrittänyt niin kovasti 

kohdella häntä oikein… entä jos tällä kertaa… olisikin oikein päästää irti?”. 

Objektivistista etiikkaa seuraten looginen valinta olisi tietysti oman avioliiton 

pelastaminen, sillä se johtaisi todennäköisesti moniin hyviin hetkiin Peterin elämässä, 

onnellisiin vuosiin yhdessä vaimon kanssa, kun taas ikivanhan sukulaisen pelastaminen 

edustaa altruismia pahimmillaan. Uhrauksen moraali toteutuu Peterin kohdalla 

täydellisesti, kun hän uhraa oman avioliittonsa pelastaakseen toisen hengen. 

 Peter: Jos tässä olisi kyse luonnollisista syistä, sydänkohtauksesta tai 

 vanhuudesta, se olisi eri asia. Luulen… luulen, että voisin jopa hyväksyä 

 sen. Mutta niin ei tapahtunut. Häneen osui luoti, joka oli tarkoitettu 
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 minulle. Sitä ei koskaan olisi ammuttu ellen olisi tehnyt kaikkia tekemiäni 

 asioita.” 

 

Peter voi toki toivoa, että toiset välillä uhraavat itsensä hänen puolestaan, kuten hän 

tekee muiden puolesta, mutta tällainen suhde ihmisten välillä tuo mukanaan vain 

halveksuntaa ja kaunaa. (Rand 1970, viii.) 

 

 

3.3. Batman – kapitalismin sankari 

Bruce Wayne esitetään Batmanissa ihanteellisena yhdysvaltalaisena, jolta löytyy paitsi 

liikemiesvaistoa, myös halua tehdä hyväntekeväisyyttä. Hänen rikkautensa ovat peräisin 

vanhempien perinnöstä, ja vaikka hän omistaakin osakkeita Wayne Enterprises 

-yhtiöstä, joka myös on vanhempien perintöä, ei hän sarjakuvissa juuri koskaan tee 

päätöksiä yhtiön tulevaisuudesta tai joudu ponnistelemaan talouskriisin kourissa. Hän 

kuuluu vallan eliittiin. Lisäksi Bruce Wayne käyttää suuria rikkauksiaan 

hyväntekeväisyyteen perustamansa Waynen säätiön kautta. Tässä luvussa käytän 

esimerkkinä vuonna 2002 ilmestynyttä tarinaa 24/7 (Batman: Gotham Knights 32), 

jossa esitellään Bruce Waynen tyypillinen päivä aina aamun kokouksista yön tunteihin 

Batmanina. Brucen omistaman Wayne Enterprisesin menestyksekäs toimitusjohtaja 

Lucius Fox on joutunut sairaalahoitoon
14

, joten Brucen on itse otettava paikkansa yhtiön 

johdossa. 

 

24/7:ssä on kohtaus, jossa Bruce Wayne pelaa golfia Fritz Manning -nimisen 

liikekumppaninsa kanssa. Miehet ovat juuri sopineet kaupasta, jossa Fritz ostaa Wayne 

Enterprisesilta kiinteistöjä. Hän aikoo perustaa kiinteistöihin kahviloita, koska 

”kaikkihan haluavat sellaisen kortteliinsa ja vielä maksavatkin siitä sievoisesti.”. Bruce 

saa imartelevalla puheellaan kuitenkin miehen pään käännettyä, ja tämä päättääkin 

perustaa ”virkistyskeskuksen”, joka tulisi kaupunkilaisten käyttöön vaikka ei ehkä 

olisikaan yhtä tuottoisa kuin kahvilaketju. Bruce solmii oman yrityksensä kannalta 

                                                
14 Lucius Foxista kerrotaan hahmon Wikipedia -sivulla. http://en.wikipedia.org/wiki/Lucius_Fox (Linkki 

tarkistettu 17.1.2014.) 
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menestyksekkäät kaupat, mutta samanaikaisesti kauppa hyödyttää myös Gothamin 

asukkaita (Kuva 11). 

Kuva 11 

 

 

Samanlaisia piirteitä on Ayn Randin romaanien päähenkilöissä. Esimerkiksi Atlas 

Shrugged -romaanin (1957) sankareita ovat rahan kartuttajat, olkoon se sitten perittyä 

tai tienattua. Oligarkit, teknokraatit ja intellektuellit ovat Randin kiinnostuksen kohteita, 

kun taas palkansaajat, vanhukset ja työttömät nousevat esille vain, jos heidän kauttaan 

saa valaistua ja perusteltua omaa ideologiaansa. (Weiss 2011, 10.)  

 

Supersankareiden esikuva Teräsmies edustaa perinteistä, sci-fi-maailmasta tuttua 

sankaria: hän on toiselta planeetalta Maahan tullut orpo, joka on päättänyt käyttää 

ihmeellisiä voimiaan auttaakseen uuden kotiplaneettansa asukkaita saavuttamaan 

potentiaalinsa (Morrison 2011, 25). Vaikka Batmanin hahmo on syntynyt jo 1930-

luvulla, edustaa se silti modernia Amerikkaa vastapainona Teräsmiehen utopistiselle, 
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jopa sosialistiselle hyväntekijyydelle. Batman on täydellinen kapitalistinen supersankari 

(mt., 26). Bruce Waynellä ei ehkä ole synnynnäisiä supervoimia, mutta hänellä on 

jotakin, joka takaa mahdollisuuden saavuttaa mitä tahansa: suunnattomat rikkaudet sekä 

maineikas suku. Batmanin agenda ei ole puolustaa heikompia ja vähäosaisempia, vaan 

kostaa itse lapsena kokemansa vääryydet. Hänen itsekäs kostoretkensä ei pääty koskaan, 

ja mitättömimmätkin alamaailman surkimukset kelpaavat koston välikappaleiksi. Grant 

Morrison kutsuu Batmania etuoikeuksien ja hierarkian puolustajaksi; miljonääriksi, joka 

kohdistaa raivonsa yhteiskunnan alimpiin kerroksiin (mt., 26).  

Gotham Cityn keltainen lehdistö kutsuu Bruce Wayneä ”Gothamin prinssiksi”, sillä 

hänen sukunsa on hallinnut kaupunkia jo useiden sukupolvien ajan. Waynen suku on 

toiminut moraalisena kompassina koko kaupungille, ja heidän nimissään on rakennettu 

orpokoteja sekä vapautettu orjia. Tällainen menneisyys velvoittaa myös Bruce Waynea 

toimimaan moraalisesti oikein ja pitämään huolta omasta kaupungistaan. Vaikka Bruce 

esiintyykin hyväntekijänä ja maltillisemman kapitalismin kannattajana esimerkiksi 

objektivismiin verrattuna, toteaa Marc DiPaolo silti hänen kaltaistensa mahtavien 

sukujen perillisten olevan yksi osa Yhdysvaltojen luokkayhteiskunnan ongelmia. (Di 

Paolo 2011, 58; 66.) Vaikka Bruce käyttää osan rikkauksistaan hyväntekeväisyyteen ja 

vähempiosaisten auttamiseen, hän on silti osa valtaapitävien eliittiä. 

24/7 on hyvä esimerkki uusliberalismin strategiasta, jossa huomio pyritään 

kiinnittämään yksilön oikeuksien puolustamiseen ja yksityisyrittämiseen 

kannustamiseen sen sijaan, että paljastettaisiin poliittiset pyrkimykset eliitin vallan 

kasvattamiseen. Oman sukunsa nimeä kantavan yrityksen johdossa oleva Bruce Wayne 

ei esiinny yksinvaltaisena tyrannina tai norsunluutornissaan pysyttelevänä eliitin 

jäsenenä, vaan hänen näytetään jatkuvasti tekevän yhteistyötä niin yrityksensä 

johtoryhmän kuin muidenkin työntekijöiden kanssa. Brucen toiminta Gothamissa 

esitetään täydellisenä, kaupungissa vallitsee tasapaino hänen hallitessaan päivisin 

kaupungin yritysmaailmaa ja öisin puuttuessaan rikoksiin (Kuva 12). 



 

61 

 

Kuva 12 

 

 

Siinä missä Peter Parkerin voi nähdä varoittavana esimerkkinä siitä, mihin altruismi ja 

muiden asettaminen itsensä edelle voivat johtaa, on Bruce Wayne esimerkki ohjat omiin 

käsiinsä ottavasta toiminnan miehestä. Suuren perheyrityksen omistajana hän kuuluu 

niiden joukkoon, jotka tuottavalla työllään mahdollistavat oman elämänsä jatkuvuuden. 

Samalla Batman taistelee nimenomaan Randin halveksimia pikkurikollisia, 

pankkiryöstäjiä ja alhaisia murhaajia vastaan. Hänen mukaansa henkilöt, jotka 

selviytyvät ja menestyvät väkivallan keinoin, ryöstämällä, huijaamalla tai tuottavia 

yksilöitä orjuuttamalla, ovat ”elämään kykenemättömiä loisia, jotka säilyvät hengissä 
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tuhoamalla heitä jotka ovat kykeneviä, heitä, jotka tavoittelevat ihmiselle sopivaa 

toiminnan suuntaa.”
15

 (Rand 1970, 23.) 

Kirjailijan omien sanojen mukaan Ayn Randin romaanit ovat inhimillisen potentiaalin 

saavuttamiseen liittyviä kertomuksia. Niiden tarkoitus on ”heijastaa kuvaa täydellisestä 

ihmisestä/miehestä” (man). (Gladstein 1999, 8.) Vaikka Bruce Waynella on omat 

lapsuuteen liittyvät traumansa ja ongelmansa, on hänen toimintansa ja 

omistautuneisuutensa kuitenkin esimerkki poikkeusyksilön toiminnasta. Brucelle on 

tärkeää puolustaa vanhempiensa kunniaa ja taistella järkähtämättömästi rikollisuutta 

vastaan. Hän kulkee omia polkujaan, vaikka monet pitävät kahdestaan palvelijansa 

Alfredin kanssa valtavassa kartanossa elävää miljonääriä eksentrisenä. Howard Roark 

The Fountainheadista kuvataan samankaltaisena hahmona. Hän ei piittaa muiden 

mielipiteistä tai vaivaudu miellyttämään ketään, vaan kulkee omia teitään. Koska Ayn 

Randin fiktiiviset teokset toimivat lähinnä hänen filosofiansa syventäjinä ja ajatustensa 

levittäjinä, Howard luonnollisesti palkitaan oman päänsä pitämisestä. Hän saa jatkuvasti 

uusia työtilaisuuksia arkkitehtina, vaikka muut romaanin henkilöt pilkkaavat hänen 

suunnitelmiaan, ja yhdestä arkkitehtitoimistosta potkut saatuaan uusi työtilaisuus 

suorastaan tipahtaa hänen syliinsä. (Rand 1943.) 

24/7-tarinassa sekä Bruce Waynesta että Batmanista luodaan kuvaa hyväntekijöinä ja 

vähäosaisten auttajina, aivan kuten edellisessä luvussa käsittelemässäni Yksinäisen 

miehen tarinassa. Tarinan kuluessa Wayne Enterprises esitetään edelläkävijänä 

ympäristöasioissa, hyvän sosiaalisen maineen omaavana yrityksenä, joka lähettää 

läheisen pikkukaupungin poliisilaitokselle uusia luotiliivejä varmistaakseen poliisien 

turvallisuuden. Bruce Wayne näytetään tarjoamassa stipendiä opiskelupaikan saaneelle 

nuorelle lähettipojalle, ja illansuussa hän pistäytyy sairaalassa olevan Luciuksen 

perheen luona syömässä. Bruce on täydellinen esimerkki Ayn Randin kuvailemasta 

kaupankävijästä (trader), henkilöstä, joka todella ansaitsee kaiken saamansa ja kohtelee 

kaikkia ihmisiä tasapuolisesti. Kaupankävijän suhde muihin ihmisiin perustuu 

vapaaehtoiseen vaihtokauppaan, josta molemmat osapuolet hyötyvät omilla 

mittareillaan. (Rand 1970, 31.)  

 

                                                
15 Kursiivi alkuperäisen kirjoittajan. 
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Bruce Waynen anteliaisuus hyödyttää paitsi anteliaiden eleiden kohteena olevia 

kansalaisia, myös häntä itseään: poliisien uudet luotiliivit suojelevat käyttäjiään, mutta 

varmistavat myös, että Batmanilla riittää apulaisia taistelussa roistoja vastaan. Nuorelle 

lähettipojalle myönnettävä stipendi hyödyttää tulevaisuudessa Wayne Enterprisesia, kun 

poika valmistuttuaan muistaa hyväntekijänsä ja säilyy uskollisena yhtiölle.  

 

Randin mukaan jokainen poliittinen järjestelmä perustuu jollekin ja johtuu jostakin 

eettisestä teoriasta. Hän väittää, että objektivismi on se eettinen perusta, josta täysin 

sääntelystä vapaa, amerikkalainen laissez-faire -kapitalismi ponnistaa. (Rand 1970, 33.) 

Amerikkalaisen kapitalismin historia on kuitenkin huomattavasti pidempi kuin Randin 

filosofian, mikä asettaa väitteen kyseenalaiseksi. Rand käyttää pikemminkin 

Yhdysvaltain kapitalistista talousjärjestelmää oman filosofiansa perusteluna. Hänen 

radikaalit ajatuksensa itsekkään toimimisen puolesta saavat vahvistusta jo vallitsevasta 

ideologiasta, jolloin on helppoa esittää väitteitä siitä, että itse asiassa objektivismi on 

kapitalismin taustalla vaikuttava filosofia eikä päinvastoin.  24/7:ssä Gotham City 

esitetään ihanteellisena kapitalismin kehtona, jossa ainoa valtiokoneiston näkyvä osa on 

poliisilaitos. Wayne Enterprises tai siihen liittyvä hyväntekeväisyysjärjestö Waynen 

säätiö huolehtii ympäristönsuojelusta, liikenne- ja säätiedotuksista, ja jopa 

vanhustenhoidosta Brucen tarjotessa lounasta kaupungin vanhuksille.  

 

Siinä missä Yksinäisen miehen tarina käsittelee Bruce Waynen traumaattisia lapsuuden 

ja nuoruuden kokemuksia, 24/7 esittää hahmon tasapainoisena ja hyvinvoivana 

Gothamin hyväntekijänä. Batmanin toiminnan oikeutusta ei tarinassa pohdita, vaan 

jokainen kohtaus esitetään toteavaan tapaan, ikään kuin Brucen ja sitä kautta Batmanin 

toimille ei olisi vaihtoehtoa. Analysoidessaan Batmanin hahmon positiivisia ja 

negatiivisia puolia Marc DiPaolo pysähtyy miettimään sitä mahdollisuutta, että jotkut 

sarjakuvan lukijoista saattavat viehättyä hahmon ongelmallisista piirteistä, kuten 

väkivaltaisuudesta ja fasistisuudesta. Hän päätyy kuitenkin nopeasti johtopäätökseen, 

jonka mukaan Batmanin suurin viehätys piilee päähenkilön sankarillisuudessa, 

jaloudessa ja epäitsekkyydessä. (DiPaolo 2011, 69.) 24/7:n kaltaiset tarinat, joissa 

Batmanin toiminta esitetään luonnollisena ja järkevänä, sekä DiPaolon tulkinnan 

kaltaiset näkemykset johtavat siihen, että sarjakuvan edustama vigilantismi ja 
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väkivaltaisuus legitimoidaan ikään kuin kahdesti, ensin sarjakuvassa ja sen jälkeen vielä 

tutkimuksessa. 

 

 

3.4. Väkivallan kysymyksiä 

Vaikka käsittelin Batmanin käyttämää väkivaltaa jo luvussa 1.2., palaan koston, 

kontrollin ja väkivallan teemoihin vielä suhteessa objektivismiin ja uusliberalismiin.  

Marc DiPaolo pohtii Batmanin käyttämää väkivaltaa niin sarjakuvissa kuin 

elokuvissakin ja nostaa esiin supersankaritarinoiden fasistiset piirteet. Batmanin tapa 

taistella rikollisuutta vastaan koostuu uskomattomista voimannäytteistä, joiden tarkoitus 

on tehdä vaikutus siihen väestönosaan jota hän pyrkii kontrolloimaan. Toisaalta taas 

Batman, kuten muutkin supersankarit, jättää vihollisensa usein henkiin ja poliisien, ja 

sitä kautta oikeuslaitoksen, käsiin. Lisäksi Batman kohdistaa väkivaltansa ainoastaan 

rikollisiin, mikä oikeutetaan esittämällä Gotham City huomattavan levottomana 

kaupunkina. (DiPaolo 2011, 54–55.) 

Kuten Batmanin syntytarinassakin mainitaan, suuri osa hahmon uhkaavuudesta perustuu 

ajatukselle siitä, että roistot kavahtavat synkkään asuun naamioitunutta hahmoa. 

Batmanin taistelussa käyttämiin aseisiin kuuluu myös esimerkiksi savupommeja, joiden 

avulla hän voi pelotella ja hämätä rikollisia. 24/7:ssä on kohtaus, jossa eräs rikollinen 

perääntyy koko ryöstökeikasta, koska tietää Batmanin vartioivan Gothamissa. Toisessa 

kohtauksessa taas poliisit ovat vaikeuksissa rikollisten kanssa, kunnes Batman tulee 

paikalle ja savuverhon turvin auttaa poliiseja saamaan roistot alakynteen.  

Toinen tapa oikeuttaa Batmanin harjoittama väkivalta on muistuttaminen siitä, että hän 

ei käytä taistelussa tuliaseita. Sen sijaan erilaiset heittotähdet, bumerangit ja 

savupommit kuuluvat hänen asevalikoimaansa. Batman on myös nimennyt monia 

apuvälineitään etäännyttävillä nimillä, kuten Batmobile ja Batarang. (DiPaolo 2011, 

56.) Batmobile on huippuunsa kehitetty kulkuneuvo, johon kuuluu huomattava määrä 

erilaisia taistelussa ja takaa-ajossa tarvittavia varusteita, ja Batarang taas Bruce Waynen 

itselleen kehittämä bumerangina toimiva heittotähti. Erityisesti Christopher Nolanin 

ohjaamissa 2000 -luvulla ilmestyneissä Batman-elokuvissa Batmobilen rooli aseena on 

korostunut. Se muistuttaa ulkonäöltään huomattavasti enemmän tankkia kuin autoa, 

toisin kuin sarjakuvissa esiintyvä virtaviivainen ja urheilullinen Batmobile. 
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Ayn Rand kirjoittaa esseessään ”The Objectivist Ethics” (1970) objektivismin 

poliittisen pääperiaatteen olevan ehdottoman kielteinen suhtautuminen väkivallan 

aloittamiseen. Kukaan yksilö, hallitus tai ryhmä ihmisiä ei missään tilanteessa saa tehdä 

fyysisen väkivallan tai pakottamisen aloitetta toista kohtaan. Ihmisillä on oikeus 

ainoastaan puolustaa itseään väkivallan tekijöitä kohtaan, ja silloinkin vain niitä, jotka 

ovat itse olleet aloitteellisia voimakeinojen käytön suhteen. (Rand 1970, 32–33.) 

Periaatteessa siis väkivaltainenkin itsepuolustus tai jopa kosto on oikeutettu ja 

moraalinen teko, kunhan se kohdistuu henkilöön tai ryhmään, joka ensin itse on 

käyttänyt väkivaltaa kostajaa kohtaan
16

. Objektivistinen etiikka tarjoaa siis yhden 

oikeutuksen Batmanin käyttämälle väkivallalle. Hänen pyrkimyksenään on kostaa sille 

ihmisjoukolle (kaikille rikollisille Gothamissa), joka väkivallan keinoin pyrki 

hyötymään hänen perheestään vuosia sitten. Batmanin tarinankerrontaan kuuluu myös 

se, että päähenkilöllä on erehtymätön moraalinen kompassi, joka estää häntä tekemästä 

väärin. Lisäksi supersankarisarjakuvan piirteisiin kuuluu se, että roistot kertovat hyvin 

laajasti ja yksityiskohtaisesti omista suunnitelmistaan ennen niiden toteuttamista, joten 

käytännössä Batman voi olla varma siitä, ettei vahingossa tuomitse syyttömiä 

henkilöitä. Randilaiset ajatukset tarjoavat lisää oikeutusta Batmanin vigilantismille, jota 

käsittelin lähemmin luvussa 2.2.3.  

Supersankaritarinoita on kritisoitu niiden sisältämien fasististen piirteiden vuoksi. Geoff 

Klock on todennut, että Frank Millerin taiteellisesti erittäin arvostetussa The Dark 

Knight Returns -sarjakuvaromaanissa (1986) Batman esitetään väkivaltaisena fasistina 

(Klock 2002, sit. DiPaolo 2011, 54). 24/7-tarinan kohtausta, jossa Batmanin apuri 

Robin esitetään synagogassa taistelemassa uusnatseja vastaan voi ajatella vastalauseena 

fasismi-kritiikkiä kohtaan. Batman puolustaa oikeutta, ja mikäli hän tai hänen apurinsa 

turvautuvatkin väkivaltaan, sen taustalla on oikeamielinen syy. Tarinassa on myös 

todella kummallinen kohtaus, jossa kahden miehen näytetään juhlivan kotonaan 

Batman-päivää. Kyseessä on kunnianosoitus Batmanille, ja miesten puheesta käy ilmi, 

että he ovat jostain syystä kiitollisuudenvelassa Batmanille. 

 Mies 1: ”Meillä on runsaasti syytä kiitollisuuteen!” 

                                                
16 Rand itse käyttää ilmausta retaliation, joka sanakirjan mukaan kääntyy joko (1) kostoksi, (2) 

kostoiskuksi tai (3) kostotoimeksi.  http://www.sanakirja.org/search.php?q=retaliation&l=3&l2=17 
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 Mies 2: ”Batmanille! Iäisesti kiitollisena.” 

Kohtauksella ei vaikuta olevan muuta tarkoitusta kuin osoittaa, että Batman on myös 

syrjittyjen vähemmistöjen puolella, sillä juhlivat miehet on melko stereotyyppisiä 

keinoja käyttäen merkitty homoiksi. Kun muutaman sivun päästä Robin näytetään 

puolustamassa juutalaisia, on tarinaa helppo tulkita Batmanin raa’an imagon 

pehmentämiseen tähtäävänä, ”vähemmistöyleisöä” kosiskelevana kertomuksena.  

Uusliberalistinen ihanne valtion minimaalisesta puuttumisesta yksilöiden toimintaan 

toteutuu Gothamissa lähes täydellisesti. Bruce Wayne auttaa nuoria saamaan 

työpaikkoja ja ruokkii vähävaraisia vanhuksia, ja Batman pitää huolta turvallisuudesta. 

Batmanin väkivalta legitimoituu paitsi objektivistisen etiikan myös uusliberalismin 

kautta. Jahtaamalla rikollisia hän sekä kostaa itseään kohtaan tehtyjä vääryyksiä että 

tarjoaa muille Gothamin kansalaisille paremmat mahdollisuudet toteuttaa yksilön 

oikeuksiaan. Vähemmistöryhmät, joiden vapauksia uhataan väkivalloin, köyhistä oloista 

tulevat nuoret sekä parannuksen tehneet rikolliset saavat uuden mahdollisuuden 

vapauteen Batmanin ansiosta.  

 

3.5. Pakkoyksilöllisyys, uusliberalismi ja Batman 

Uusliberalistisessa retoriikassa painotetaan usein nimenomaan ideologialle leimallista 

yksilön vapautta korostavaa peruslähtökohtaa. Samalla se pyrkii erottamaan 

libertarismin, identiteettipolitiikan, monikulttuurisuuden ja lopulta konsumerismin niistä 

sosiaalisista voimista, joita se vaihdellen ottaa käyttöönsä pyrkimyksessä sosiaaliseen 

oikeudenmukaisuuteen valtion vallan valloittamisen myötä. (Harvey 2007, 41.)  

Uusliberalismi sopii täydellisesti hankkeeseen, jossa yksilönvapaudet valjastetaan 

toimimaan valtion rajoittavaa puuttumista yksilön elämään vastustavan ideologian 

puolesta. Sen taustalle luotiin markkinaperusteinen populistinen kulutuskulttuuri, jossa 

kuluttajan vapaus korostuu. Vapaus ei koske ainoastaan kulutustuotteita, vaan myös 

elämäntyylejä, ilmaisumuotoja sekä suurta joukkoa muita kulttuurisia käytäntöjä. 

(Harvey 2007, 42.) 

Yhdysvaltalainen sarjakuvantekijä ja sarjakuvafani Grant Morrison on todennut, että 

parhaiten sankarillisen yksilön mahdista kertoo supersankarin asun rinnassa oleva 

hahmon oma tunnus. Jo ensimmäisenä supersankarina pidetty Teräsmies on niin 
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absoluuttisen yksilöllinen ja erityinen, että hän pukeutuu häpeilemättä omaa 

alkukirjaintaan kantavaan asuun. Morrisonin mukaan se kertoo Teräsmiehen luojien 

visioimasta tulevaisuudesta, jossa me kaikki kannamme ylpeinä omaa tunnustamme 

merkkinä luovuudesta ja suuruudesta. (Morrison 2011, 14‒15.)  

Vaikka ajatus on kieltämättä melko pitkälle viety ja luultavasti kertoo enemmän 

Morrisonin omasta suhtautumisesta supersankarisarjakuviin kuin Teräsmiehen luojien 

tulevaisuudenvisioista, herättää se kiinnostavalla tavalla ajattelemaan supersankarin 

asua uusliberalistisesta konsumerismin näkökulmasta. Batman pukeutuu asuun, jonka 

rinnassa on hahmon oma tunnus, tyylitelty lepakon varjokuva, ja myös 

Hämähäkkimiehen asun rintamuksessa on juuri tietynlaisen hämähäkin kuva. 

Sankarijoukot, kuten Ryhmä-X, sen sijaa pukeutuvat usein yhtenäisiin, ryhmähenkeä 

merkitseviin asuihin yksilöllisyyttä korostavien asujen sijaan. Ryhmä-X esitetään 

sarjakuvassa nimenomaan yhteisönä, joka puolustaa omaa asiaansa. Hahmojen 

yhtenäiset asut kiinnittävät huomion siihen, että kyseessä on juuri yhdessä toimiva 

ryhmä eikä yksilöllinen sankari. Keskityn pohdinnassani lähinnä yksilösankari 

Batmaniin, sillä yksin toimiva hahmo on kiinnostavampi uusliberalistisen 

yksilökeskeisyyden näkökulmasta. 

Anne Cronin kirjoittaa artikkelissaan ”Consumerism and ’Compulsive Individuality’” 

(2000), että Nike-urheiluvaatemerkin kuuluisaan sloganiin Just Do It tiivistyy useita 

tämänhetkisiä länsimaisia kulttuurisia ideaaleja, kuten itseilmaisu, ”terve vapaa tahto” 

sekä oman potentiaalinsa saavuttaminen (Cronin 2000, 273). Merkkivaatteen 

rintamuksessa tai hihassa oleva slogan tai symboli saa siis saman merkityksen kuin 

supersankarin puvun rinnassa oleva tunnusmerkki tai alkukirjain. Sen kautta yksilö 

ilmentää ”potentiaaliaan”, joka Croninin artikkelissa määrittyy tärkeäksi käsitteeksi 

identiteettipolitiikan kannalta (mt., 275). 

Cronin on lainannut potentiaalin käsitteen Charles Taylorilta, joka jäsentää 

identiteettipolitiikan yksilön potentiaalin ja sen toteuttamisen kautta. Taylor tarkoittaa 

identiteettipolitiikalla ajatusta siitä, että jokaisella yksilöllä on oma, autenttinen sisäinen 

itse (self), jonka ilmaisemiseen jokaisella on oikeus. Taylorille sisäinen itseys 

näyttäytyy yksilön potentiaalina sekä kulttuurisena imperatiivina toteuttaa sitä. Yksilöä 

rohkaistaan ”itsensä monitorointiin tuottamalla autenttista tietoa itsen sisäpuolesta 

samalla kun häntä rohkaistaan refleksiivisesti suhtautumaan itseen projektina.” (Taylor 
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1994, 78. Sit. Cronin 2000, 275.) Taylorin mukaan kontakti sisäisen itsen kanssa johtaa 

velvollisuuteen itseä kohtaan; velvollisuuteen toteuttaa potentiaaliaan ja elää 

”autenttisesti” omana itsenään (mt., 275). 

Bruce Wayne kokee velvollisuudekseen taistella Gothamin rikollisia vastaan. Hänen 

toimintansa rikollisuuden kitkemiseksi voidaan ajatella äärimmäisenä itsen potentiaalin 

toteuttamisena. Bruce käy jatkuvasti keskustelua sisäisen itsensä kanssa, mikä ilmenee 

esimerkiksi Yksinäisen miehen tarinan takaumajaksoissa. Vaikka tarinan sisällä hän 

osoittaakin sanansa tohtori Leslie Thompkinsille, selvittää hän samalla ikään kuin 

itselleen oman menneisyytensä ratkaisuja ja käy kamppailua siitä, millainen hänen 

sisäinen minänsä todella on. 

Taistelemalla rikollisuutta vastaan Bruce toteuttaa omaa potentiaaliaan ja erottaa 

samalla itsensä Gothamin rikollisista. Vaikka hän käyttää roistojen tapaan usein 

väkivaltaa, erottaa Brucen sisäinen minä kuitenkin hänet rikollisista. Itse nähdään 

projektina ja tavoitteena, jota kohti tulee pyrkiä. Ajatus sisältää sekä lupauksen 

tulevasta, muuttuneesta itsestä, että jo-olemassa olevan identiteetin, joka mahdollistaa 

muutoksen. (Cronin 2000, 276.) Bruce Waynen olemassa oleva identiteetti on 

vanhempiensa kuolemasta sisuuntuneen orpopojan, ja hänen tavoittelemansa uusi itse 

taas kotikaupunkiaan puolustava ja suojeleva hyväntekijä. 24/7 voidaan lukea 

ihanteellisena kertomuksena siitä, millainen Bruce Waynen tavoittelema identiteetti on. 

Tarinassa ei ole lainkaan todellista konfliktia, vaan pelkkä Batmanin läsnäolo Gothamin 

kaduilla saa rikolliset luopumaan aikeistaan. 

Sankarin Nike-logo, henkilökohtainen Just Do It -slogan on hänen oma pukunsa ja siinä 

oleva symboli. Just Do It -käsky sisältää ajatuksen olemassa olevasta identiteetistä, joka 

odottaa itseilmaisua brändätyn hyödykkeen avulla; se kehottaa kuluttajaa olemaan oma 

itsensä brändin tuotteiden välittämänä (Cronin 2000, 276). Batmanin puvun 

rintamuksessa oleva symboli saa samoja ominaisuuksia kuin urheiluvaatebrändin logo: 

se edustaa sankarin sisäistä minuutta. Pukeutumalla sankariasuunsa Bruce Wayne 

muuntautuu Batmaniksi ja ilmaisee itseään logon välityksellä. Siihen kiteytyvät Brucen 

sankarilliset pyrkimykset sekä velvollisuus itseään kohtaan tavoitella muutosta 

katkerasta nuorukaisesta kohti Gothamin pelastajaa. 



 

69 

 

Supersankarin asu ilmentää sankarin identiteettiä ja on usein myös kytköksissä tämän 

alkuperään ja sitä kautta supervoimiin. Puku tekee sankarista sankarin ja ajan kuluessa 

myös ankkuroi sankarin ominaisuudet ja voimat juuri tiettyyn hahmoon. Hahmon 

muuttuessa tai kehittyessä myös puvussa tapahtuu usein muutoksia. (Costello 2009, 19.) 

Sankarin asu on tärkeä osa sekä Batmanin että Hämähäkkimiehen syntyä. Aiemmin 

kuvailemassani Batmanin alkuperäkertomuksessa Bruce Wayne saa impulssin pukeutua 

juuri lepakkoa muistuttavaan asuun nähtyään ikkunasta sisään lentävän lepakon. 

Batmanin puku kantaa mukanaan ominaisuuksia, joiden Bruce toivoo auttavan 

rikollisten jahtaamisessa. Viitan avulla hän voi leijailla, tumma väri auttaa sulautumaan 

varjoihin ja naamio peittää puvun sisällä olevan henkilön kasvot. Lisäksi Bruce toivoo 

hölmöjen, taikauskoisten rikollisten pelkäävän lepakkomaista ulkomuotoa ja erilaisia 

taistelussa käytettäviä apuvälineitä joita hän on valmistanut. 

Yksilöllisen potentiaalin toteuttaminen nähdään paitsi yksilön oikeutena, myös 

velvollisuutena. Juuri tästä Anne Cronin puhuu kirjoittaessaan pakkoyksilöllisyydestä; 

omaa, autenttista itseä on pakko etsiä ja toteuttaa, sillä uusliberalistisen, 

konsumeristisen identiteettipolitiikan puitteissa se on ainoa keino saavuttaa legitimoitu 

itseys. (Cronin 2000, 276.) Yksilöt ovat uusliberalistisessa ajattelussa siirtyneet valtion 

hallinnon alaisuudesta markkinoiden hallittaviksi (Larner 2000, 12). Sarjakuvan 

todellisuuden ulkopuolella Batmanin logosta on itse asiassa tullut samankaltainen 

kulutushyödyke kuin Niken tai muiden brändien logoista. Ostamalla Batman-aiheisia 

vaatteita tai muita kulutushyödykkeitä sarjakuvan lukijat voivat itse toteuttaa omaa 

autenttista itseään ja pyrkiä saavuttamaan koko potentiaalinsa. 

  

3.6. Varoittava esimerkki ja kapitalismin sankari 

Vaatimattomista oloista kotoisin olevasta nörtistä valokuvaajasta Peter Parkerista 

kertova Hämähäkkimies ja rikkaasta ja vaikutusvaltaisesta perijästä Bruce Waynesta 

kertova Batman vaikuttavat tarinoidensa alkuasetelman perusteella täysin toistensa 

vastakohdilta. Siinä missä Hämähäkkimies pyrkii aina auttamaan muita ja käyttämään 

voimiaan vastuullisesti, Batmanin pyrkimyksenä on lähinnä kostaa kokemansa 

vääryydet. Lähemmässä tarkastelussa paljastuu, että kummassakin sarjakuvassa toistuu 

sama, uusliberalistinen ideologia. 
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Hämähäkkimies on kuin randilainen varoittava esimerkki siitä, mitä tapahtuu, kun 

asettaa toistuvasti muiden tarpeet omiensa edelle. Ayn Randin objektivistisen 

ideologian mukaan itsekkäät, yksilöä itseään hyödyttävät teot ovat kaikkein 

moraalisimpia ja hyveellisimpiä. Peter Parker elää jatkuvassa syyllisyydessä ja 

ahdistuksessa, koska ei kykene tekemään itsekkäitä ratkaisuja. One More Day -tarinassa 

Peterin altruismi johtaa siihen, että hän päätyy lopulta luopumaan omasta avioliitostaan 

ja samalla ainoasta asiasta, joka todella tekee hänet onnelliseksi. 

Ayn Randin romaanien päähenkilöt toimivat täysin vastakkaisella tavalla. Sankarit 

pysyvät omissa päätöksissään ja kulkevat omia polkujaan välittämättä muiden 

mielipiteistä tai hyvinvoinnista. Köyhyyttä ei randilaisessa maailmassa ole olemassa, 

koska yksilön hyvinvointi riippuu täysin hänen omista päätöksistään ja rationaalisista 

toimistaan. 

Batman sen sijaan näyttäytyy ihanteellisena kapitalistisena sankarina, joka puolustaa 

Gothamia huono-osaisten tekemiltä rikoksilta. Kostaessaan vanhempiensa murhaa hän 

suojelee samalla oman luokkansa oikeuksia. Uusliberalismia on tulkittu pyrkimyksenä 

taata pääoman ja taloudellisen vallan säilyminen pienellä eliitillä, ja puhdistamalla omaa 

kaupunkiaan rikollisuudesta Batman samalla turvaa rikkaiden omaisuutta ja 

liiketoimintaa. 

Randilaisessa ajattelussa yksilön tekemät päätökset ja ratkaisut nousevat kaikkein 

tärkeimmiksi. Uusliberalistinen ideologia ylipäänsä korostaa yksilön oikeuksia ja 

mahdollisuuksia kollektiivisen ajattelun sijaan. Yksilön valinnasta on tullut niin 

keskeinen uusliberalismille, että Anne Cronin puhuu jopa pakkoyksilöllisyydestä, 

valintoihin pakottamisesta.  Tekemällä valintoja yksilöt toteuttavat omaa potentiaaliaan, 

mikä rinnastuu Ayn Randin ajatukseen rationaalisten valintojen tärkeydestä. 

Supersankareiden taistelu rikollisia vastaan näyttäytyy äärimmäisenä oman yksilöllisen 

potentiaalinsa ilmentämisenä, ja sankarin asu taas toimii tuotemerkin tavoin. 

Pukeutumalla lepakkoasuun Bruce Wayne muuttuu Batmaniksi, aivan kuten ostamalla 

tietyn hyödykkeen kuluttaja kokee saavansa itselleen tuotemerkkiin liittyviä 

ominaisuuksia.  
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4. Lopuksi 

Tutkielmani tavoitteena oli tarkastella yhdysvaltalaisia supersankarisarjakuvia 

ideologiakritiikin näkökulmasta. Koska ideologian käsite on niin laaja ja siitä on 

kirjoitettu niin paljon, oli tarpeellista aloittaa rajaamalla se, mitä tutkielmassani 

tarkoitetaan ideologialla. Lähdin liikkeelle Adornon ja Horkheimerin kritiikistä 

kulttuuriteollisuutta kohtaan. Heidän mukaansa kaavamaisen kulttuurintuotteen 

tarkoituksena on vahvistaa itse kaavaa ja sitä kautta myös yhteiskunnan hegemonisia 

valta-asetelmia. 1940-luvulla fasismin valtaamassa Euroopassa esitetyt näkemykset ovat 

pessimistisiä ja tuomitsevat kulttuuriteollisuuden tuotteet massoja tyhmentäviksi 

liukuhihnatuotteiksi, jotka eivät jätä sijaa vastaanottajan omille tulkinnoille. Samalla 

massakulttuurin kritiikki kohdistuu myös yhdysvaltalaiseen kapitalismiin, sillä sekä 

Adorno että Horkheimer jättivät Saksan 1930-luvulla ja asettuivat Amerikkaan. 

Populaarikulttuurin asema kulttuurin kentällä on kuitenkin muuttunut 1940-lukuun 

verrattuna, eikä populaaria enää välttämättä nähdä taiteesta erottuvana ja sitä 

huonompana massakulttuurina. Populaarikulttuuria on alettu arvostaa myös 

akateemisessa maailmassa, ja siihen sisältyvät vastarinnan mahdollisuudet on 

tunnustettu. (Herkman 1996, 34; Fiske 1989.) 

Tutkielmani kannalta tärkeäksi nousikin ajatus kielen polyseemisesta luonteesta. Kieli 

voi saada monenlaisia merkityksiä, mutta usein jokin tietty ideologinen merkki nousee 

hegemoniseen asemaan ja alkaa näyttäytyä ainoana mahdollisena merkityksenä. Stuart 

Hallin artikulaatioteoriaan nojaten pyrinkin selvittämään, millaisista elementeistä 

aineistoni sarjakuvien merkitykset muodostuvat. Analyysiin ryhtyessäni lähtökohtanani 

oli, että aineistoni sarjakuvista nousee esiin uusliberalistinen diskurssi. Pyrkimyksenäni 

oli saada selville, miten lukijaa ohjataan kohti ideologisten merkitysten muodostamista 

– siis miten ideologia toimii supersankarisarjakuvassa. 

 

4.1. Väkivallan oikeuttaminen supersankarisarjakuvissa 

Ensimmäisessä käsittelyluvussa tarkastelin Ryhmä-X:n ja Batmanin suhdetta 

väkivaltaan. Tarkastelin fokalisaation käsitteen avulla sarjakuvien tekstuaalisella tasolla 

syntyviä merkityksiä Ryhmä-X-tarinassa Perikadon kynnyksellä sekä Batman-tarinassa 

Yksinäisen miehen tarina. Se, millaisesta näkökulmasta tarinan tapahtumat lukijalle 
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esitetään, vaikuttaa siihen, millaisia merkityksiä lukija tarinasta muodostaa. Ryhmä-

X:ssä tarinan fokalisaatio vaihtelee yksittäisten sankareiden välillä. Tarinan alussa 

visuaalinen fokalisaatio on Jean-Paulilla, jonka näkökulmasta kohtaukset etenevät. 

Myöhemmin fokalisaatio muuttuu tekstiin perustuvaksi, kun tapahtumia näytetään ikään 

kuin sivullisen näkökulmasta, mutta fokalisaation psykologinen osa samastetaan 

Ryhmä-X:n jäseneen Wolverineen. Hänen ajatusäänensä kommentoi tarinan 

tapahtumia, mikä osaltaan ohjaa lukijaa muodostamaan merkityksiä tarinasta. Kun 

fokalisoijana on jatkuvasti joku tarinan sankareista, lukija asemoituu sankareiden 

puolelle. 

Väkivalta on supersankarisarjakuvissa usein suuressa osassa. Siksi tarkastelinkin 

erityisesti väkivallan käsittelyä aineistoni sarjakuvissa. Sekä Ryhmä-X että Batman ovat 

sarjakuvia, joissa lukijan odotetaan asemoituvan sankarin puolelle, ja aineistoani 

analysoidessani huomasin erilaisia strategioita, joilla sankareiden käyttämää väkivaltaa 

oikeutetaan sekä erotetaan roistojen käyttämästä väkivallasta. Nämä strategiat 

osoittautuivat tärkeiksi sarjakuvien ideologian rakentumisen kannalta. 

Ryhmä-X:ssä väkivaltaa oikeutetaan esittämällä se puolustuskeinona terroristeja ja 

ennakkoluuloisia ihmisiä vastaan. Yhteisen hyvän puolustamisen diskurssi nousee 

vahvasti esille, ja sankarijoukko näyttäytyy aktivistiryhmänä, joka pyrkii edistämään 

rauhaa ja tasa-arvoa. Vaikka väkivaltaan joudutaan turvautumaan, sen käyttämistä 

paheksutaan ajatuskuplissa sekä tuomitsemalla voimakkaasti väkivaltainen 

mutanttiterroristi Magneto. Magneton käyttämä väkivalta esitetään sadistisena ja 

yliampuvana rinnastamalla hänet visuaalisin keinoin Adolf Hitleriin. Sankarit taas 

pyrkivät keskustelemaan ja ratkaisemaan tilanteet oveluudellaan, mutta lopulta heille ei 

jää muuta vaihtoehtoa kuin taistelu.  

Myös Batmanissa sekä visuaalinen että tekstuaalinen taso ohjaavat lukijan tulkintoja. 

Tarinan keskeinen konflikti muodostuu Batmanin ja Gotham Cityn rikollisten välille, ja 

taistellessaan roistoja vastaan Batman joutuu usein käyttämään kyseenalaisia keinoja 

suojellakseen kaupunkia. Ryhmä-X:n tavoin Batmanissa käytetään väkivallan 

oikeuttamiseen yhteisen hyvän diskurssia, mutta se perustellaan lukijalle toisella tavalla. 

Aineistoni Batman-sarjakuvissa Gothamin rikolliset esitetään surkeina alemman luokan 

kansalaisina, ja heidän rikoksensa esitetään mielivaltaisina ja typerinä, kuten Yksinäisen 
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miehen tarinassa kahden laitapuolen kulkijan suunnitelma sairaalaan murtautumisesta 

tai Bruce Waynen vanhempien murha äidin kaulassa olleen helminauhan vuoksi. 

Batmanin toiminta sen sijaan on järjestelmällistä ja oikeutettua, sillä hänen 

pyrkimyksenään on kitkeä rikollisuus koko Gothamista. Tarinan visuaalisella tasolla 

kostoa ja väkivaltaa oikeutetaan esimerkiksi esittämällä entinen hienostokaupunginosa 

Park Row rappeutuneena paheiden pesänä, jonka ainoa valopilkku on Waynen suvun 

ylläpitämä sairaala. Vaikka Batmanin toimien taustalla on henkilökohtainen kosto, 

hänen käyttämänsä raa’at koston keinot näyttäytyvät hyväksyttävinä koska vanhempien 

murhan seurauksena kokonainen kaupunginosa tuhoutui. Kostamalla vanhempiensa 

murhaa Batman kostaa myös kaupungin rappeutumista. 

Aivan kuten Ryhmä-X:ssä, myös Batmanissa rikolliset ja sankarit erotetaan toisistaan 

niin kuvituksen kuin tekstinkin tasolla. Bruce Wayne, kaupungin tavoitelluin poikamies 

ja suunnattoman rikas Wayne Enterprisesin omistaja ja toimitusjohtaja, toimii öiseen 

aikaan kaupunkia suojelevana Batmanina. Rikolliset puolestaan ovat köyhiä ja 

taikauskoisia, ja siksi he pelkäävät lepakoksi pukeutuvaa Brucea. Tämä voimakas 

vastakkainasettelu muodostuu Batmanin konservatiivisen ideologian kulmakiveksi. 

Batmanin käyttämä väkivalta on oikeutettua, koska se suojelee Gothamin kansalaisia 

rikollisilta, ja Bruce Wayne saa käyttää Batmanin kautta tätä valtaa koska on varakas ja 

vaikutusvaltainen henkilö. Näin yhteisen hyvän diskurssi toimii väkivallan oikeuttajana 

myös Batmanissa. 

Yhteisen hyvän lisäksi myös kohtalon diskurssi oikeuttaa Batmanin käyttämää 

väkivaltaa. Yksinäisen miehen tarinassa viitataan toistuvasti siihen, miten Bruce ei voi 

valita toimiako rikollisia vastaan vai ei, sillä kohtalo ja kostamisen pakko ohjaavat 

hänen toimintaansa. Batman esiintyy vigilante-hahmona, joka yksin pystyy taistelemaan 

ympäröivän yhteiskunnan korruptiota ja rappiota vastaan. Vaikka lain ulkopuolelle 

asettuva vigilante-hahmo tarkoittaa usein hyvää, on vaarana se, että sankari alkaa nähdä 

itsensä lain yläpuolisena. Supersankareita onkin tulkittu hahmoina, jotka voivat kumota 

amerikkalaisen demokratian eetoksen. Vaikka oman käden oikeuteen turvautuminen 

näyttäytyy Batmanissa välillä ongelmallisena, sankari itse oikeuttaa omat tekonsa 

toteamalla, että toisia ihmisiä vahingoittaessaan roistot ylittävät tietyn rajan, ja sitä rajaa 

Batmanin on puolustettava. 
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4.2. Artikulaatio oikeuttamisen mekanismina 

Artikulaatiolla Stuart Hall tarkoittaa prosessia, jossa diskurssin eri osa-alueet liittyvät 

yhteen, mutta liitos ei ole pysyvää. Artikulaatio selittää merkityksiä, joita sarjakuvat 

saavat tietyssä tilanteessa, ja joihin voivat vaikuttaa esimerkiksi lukijan sosiaalinen 

asema sekä kulttuuriset konventiot. Ryhmä-X:n asetelma, jossa vähemmistöä edustavat 

sankarit pyrkivät puolustamaan oikeuksiaan, voi siis merkitä lukijalle esimerkiksi 

seksuaalivähemmistöjen tai vammaisten kamppailua oikeuksistaan, tai lukijan omassa 

elämässä käytäviä taisteluita epäoikeudenmukaisuutta kohtaan. Useiden tulkintojen 

taustalla on kuitenkin yhteisen hyvän puolustamisen diskurssi, joka muodostuu sekä 

visuaalisesti sankari-fokalisoijien kautta, että tekstuaalisesti rinnastamalla pääkonnan 

puhe Hitlerin puheisiin sekä sankareiden tuomitessa väkivalta ajatusäänissään. 

Eronteko sankareiden ja roistojen käyttämän väkivallan välillä on tärkeä alue, jossa 

lukijat muodostavat ideologisia merkityksiä sarjakuvalle. Merkitykset artikuloituvat, 

kun kiisteltyyn väkivaltaan yhdistetään positiivisia suojelun ja yhteisen hyvän 

diskursseja. Ideologiset kokonaisuudet muodostuvat artikulaation kautta ja esimerkiksi 

intertekstuaalisuuden keinoin. Kun Magneto esitetään lukijalle Hitlerin kaltaisena 

pahuuden ilmentymänä, hänen käyttämänsä väkivalta yhdistyy natsien silmittömään 

väkivaltaan juutalaisia kohtaan. Koska sankarit on sekä visuaalisesti että tekstuaalisesti 

erotettu roistosta, demonisoimalla roistoa saadaan sankarit näyttämään vielä 

sankarillisemmilta. 

Batmania ja muita supersankaritarinoita tutkinut Marc DiPaolo vertaa Waynen sukua 

feodaalisen yhteiskunnan hallitsijasukuun, jolloin Bruce Wayne näyttäytyy Gothamin 

valtiaana. Hän näkee kaupungin omanaan ja kokee velvollisuudekseen suojella 

omaisuuttaan. Jo Umberto Eco totesi klassisessa Teräsmies-analyysissaan, että 

supersankareiden tärkein tehtävä on omaisuusrikosten estäminen ja niistä 

rankaiseminen. Batmanillakin olisi mahdollisuus puuttua yhteiskunnan rakenteiden 

tasolla olevaan epäoikeudenmukaisuuteen, mutta sen sijaan hän keskittyy jahtaamaan 

varkaita ja väkivallantekijöitä. Se, että Bruce Wayne kokee Gothamin omaksi 

kaupungikseen, toimii sarjakuvassa yhtenä oikeuttajana hänen toiminnalleen ja fasismia 

lähentelevälle kontrollilleen.  
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4.3. Supersankareiden ja uusliberalismin suhde 

Kun hahmojen käyttämään väkivaltaan artikuloituu kuvailemiani positiivisia 

diskursseja, väkivalta saa sarjakuvissa suojeluun ja auttamiseen liittyviä merkityksiä. 

Ihmisten kontrolloimisen ja hallitsemisen sijaan lukija tulkitsee sankarin toiminnan 

auttamiseksi ja hyväntekijyydeksi. Ryhmä-X:n ideologiaksi muodostuu pääasiassa 

erilaisuuden juhliminen ja suvaitsevaisuuden puolustaminen ahdasmielisiä kiihkoilijoita 

vastaan. Kaikenlaista syrjintää vastustava ideologia vaikuttaa liberaalilta, mutta 

lähemmässä tarkastelussa paljastuu, että konservatiiviset, uusliberalistiset arvot ovat 

myös Ryhmä-X:n aktivismin taustalla. Perikadon kynnyksellä -tarinassa Genoshan 

hallitus esitetään korruptoituneena ja saamattomana, eikä kansainvälinen yhteisö halua 

puuttua Magneton toimiin. Myös poliisi esiintyy usein Ryhmä-X:n sankareiden 

vastustajana. Uusliberalismiin kuuluu keskeisenä ajatus siitä, että yksilön 

mahdollisuudet ja vapaa tahto ovat kaiken kehityksen keskiössä, ja kaikenlaista valtion 

puuttumista tulee välttää. Ryhmä-X:n kokemat jatkuvat pettymykset virallisia tahoja 

kohtaan sekä heidän jokaisen yksilön ilmaisunvapautta puolustava toimintansa kertovat 

uusliberalistisesta ideologiasta. 

Tutkielmani toisessa käsittelyluvussa perehdyin tarkemmin uusliberalistiseen 

ideologiaan ja erityisesti Ayn Randiin, josta kulttimaine on tehnyt yhden 

uusliberalismin tunnetuimmista vaikuttajista.  

Vaikka myös Ryhmä-X:ssä on selkeästi uusliberalistisen ideologian piirteitä, 

selkeimmin konservatiivinen ideologia tulee esiin Batmanissa ja aineistoni kolmannessa 

sarjakuvassa, Hämähäkkimiehessä. Kiinnostuin Hämähäkkimiehen ja Ayn Randin 

välisestä suhteesta luettuani, että toinen sarjakuvan luojista, Steve Ditko, oli innokas 

Randin seuraaja. Uusliberalismin kiinnostus yksilöä ja tämän valintoja kohtaan 

huipentuu Ayn Randin objektivistisessa filosofiassa, jonka johtoajatus on, että kaiken 

yksilön toiminnan tulisi perustua rationaaliseen valintojen punnitsemiseen, ja lopulta 

suurimman hyödyn tulisi koitua yksilölle itselleen. Hän tuomitsee voimakkaasti 

altruismin ja kollektivismin, ja pyrkii korvaamaan ne terveellä itsekkyydellä. 

Lukiessani rinnakkain Ayn Randin tekstejä sekä Batmania ja Hämähäkkimiestä totesin, 

että eroistaan huolimatta molemmat sarjakuvat ovat ideologialtaan uusliberalistisia ja 

objektivistisia. Hämähäkkimiehen kantava teema on päähenkilö Peter Parkerin 

tasapainoilu valintojensa välillä, ja usein niiden huolellinenkin pohdinta johtaa hänet 
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epäonneen ja vääriin päätöksiin. One More Day -sarjakuvassa Peter asetetaan kenties 

elämänsä vaikeimman valinnan eteen; pelastaako rakas kasvattitäti vai oma 

avioliittonsa. Huolimatta useista vihjeistä joita hän saa ennen valinnan eteen 

joutumistaan, Peter valitsee pelastaa tätinsä hengen ja menettää näin vaimonsa. 

Peterin toiminta Hämähäkkimiehenä on ikään kuin varoittava esimerkki altruismin 

tuhoisuudesta. Omaa itseään aina viimeiseksi miettivä Peter elää jatkuvassa 

syyllisyydessä, hänen rahatilanteensa on surkea koska hän ei käytä uskomattomia 

kykyjään rikkauksien kartuttamiseen vaan muiden auttamiseen, ja palkaksi tästä 

kaikesta hänet on leimattu lehdistössä kriminaaliksi. Peter toimii vastoin uusliberalismin 

ja objektivismin periaatteita vaurauden tavoittelusta ja oman täyden potentiaalinsa 

toteuttamisesta, ja siksi hän on jatkuvasti onneton.  

Batman sen sijaan on Grant Morrisonin sanoin täydellinen kapitalistinen sankari. Hän 

on ihanteellinen yhdysvaltalainen, joka on paitsi menestyvän suuryrityksen omistaja, 

myös hyväntekijä, joka tekee lahjoituksen poliisille, tarjoaa vanhuksille ilmaisia 

aterioita sekä auttaa nuorta työntekijäänsä pääsemään yliopistoon. Ayn Rand oli sekä 

fiktiivisessä että teoreettisessa tuotannossaan kiinnostunut juuri Bruce Waynen 

kaltaisista ihmisistä. Hyvin toimeen tulevat ja älykkäät, mutta silti omia polkujaan 

kulkevat vahvat yksilöt ovat Randin romaanien sankareita, aivan kuten Bruce Wayne on 

Batmanin sankari. Hän kohdistaa kostonsa ja väkivaltansa yhteiskunnan alempiin 

kerroksiin ja puolustaa samalla eliitin valtaa ja hyvinvoinnin keskittymistä pienelle 

osalle väestöstä. 

Tutkielmani suurimmaksi ongelmaksi muodostui sen laajuus. Halusin käsitellä 

supersankarisarjakuvan ideologiaa laajahkon aineiston kautta, sillä yhteen sarjakuvaan 

keskittyminen ei olisi tarjonnut mahdollisuutta tehdä rinnastuksia ja vertailuja erilaisten 

sarjakuvien välillä. Myös itse ideologian käsite on valtavan laaja, eikä tutkielmani 

puitteissa ollut mahdollista käydä läpi läheskään kaikkea ideologiaan 

kulttuurintutkimuksen näkökulmasta liittyvää keskustelua.  

Laajasta aineistosta ja tutkimusasetelmasta johtuen tutkimuskysymysten täsmentäminen 

oli hankalaa. Lopulta väkivallan teemaan keskittyminen osoittautui hyväksi ratkaisuksi, 

mutta aineiston tiukempi rajaaminen olisi myös helpottanut tutkimuskysymyksiin 
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vastaamista. Pienemmän aineiston hyötynä olisi myös mahdollisuus analysoida vielä 

yksityiskohtaisemmin tiettyä tarinaa tai sankaria.  

Valikoidessani aineistoni sarjakuvia pyrin ottamaan mukaan sellaisia tarinoita, jotka 

edustaisivat tutkimiani supersankareita yleisesti. Ryhmä-X:n ja Hämähäkkimiehen 

kohdalla aineistovalinnat onnistuivat mielestäni hyvin, sillä sekä Lopun alku että One 

More Day edustavat tyypillisiä tapahtumia sankareiden elämässä. Ryhmä-X kamppailee 

usein juuri keskinäisten erimielisyyksien kanssa, kuten aineistoni sarjakuvissa, mutta 

lopulta sankarit kuitenkin yhdistävät voimansa yhteisen hyvän nimissä 

epäoikeudenmukaista vihollista vastaan. One More Day puolestaan käsittelee yhden 

tapahtumasarjan kautta koko Hämähäkkimies-sarjakuvan kantavaa teemaa, Peter 

Parkerin altruismia ja ongelmia, joihin se hänet johtaa. Tarinassa tiivistyy 

Hämähäkkimiehen hahmon keskeinen ristiriita: valinta itselle koituvan hyvän ja muiden 

auttamisen välillä. 

Batmanin osalta aineistovalinnat eivät olleet yhtä kattavia kuin kahden muun sankarin 

kohdalla. Sekä Yksinäisen miehen tarina että 24/7 keskittyvät lähinnä Bruce Waynen 

elämään, ensin mainittu sen varhaisiin tapahtumiin ja viimeksi mainittu Brucen 

nykyisiin vaiheisiin merkittävänä Gotham Cityn kansalaisena. Kummassakaan tarinassa 

ei ole merkittävää konfliktia Batmanin tunnettujen vihollisten kanssa, vaikka 

useimmiten tarinat keskittyvät juuri Batmanin ja roistojen välisiin taistoihin. Toisaalta 

Bruce Waynen menneisyyden pohtiminen ja hänen lapsuutensa traagisten tapahtumien 

toistaminen ovat tärkeässä osassa Batman-kertomuksia. Aineistoni Batman-sarjakuvat 

tarjoavat näkökulman Bruce Wayneen henkilönä, sillä ne keskittyvät vähemmän hänen 

toimintaansa Batmanina. 

Sarjakuvia tutkitaan Suomessa paljon kirjallisuudentutkimuksen puitteissa. Mielestäni 

olisi kiinnostavaa jatkaa supersankaritarinoiden analyysia niin, että kiinnittäisin 

huomiota myös supersankarielokuviin. Tutkielmassani käsittelemistäni sarjakuvista 

erityisesti Ryhmä-X olisi ajankohtainen ja kiinnostava tutkimuskohde, sillä uusi 

sankarijoukosta kertova elokuva ilmestyy toukokuussa 2014. Se perustuu 1980-luvulla 

ilmestyneeseen sarjakuvaan, ja olisi mielenkiintoista tutkia sarjakuvan kääntymistä 

elokuvaksi esimerkiksi adaptaatiotutkimuksen menetelmin. Elokuva on astunut 

sarjakuvan rinnalle supersankaritarinoille tyypillisenä mediana, ja sarjakuvien ja 

elokuvien välinen vuorovaikutus toimii molempiin suuntiin. Vaikka yleisintä on, että 



 

78 

 

elokuvat saavat aiheensa jo olemassa olevista sarjakuvista, ovat supersankarisarjakuvat 

myös innoittuneet elokuvista. Marvelin sankarihahmo Nick Fury esimerkiksi on saanut 

ulkonäkönsä näyttelijä Samuel L. Jacksonilta, ja tällä hetkellä näyttelijä esittää 

elokuvissa hahmoa jolle on antanut kasvonsa. Myös 2000-luvulla ilmestyneet kolme 

Batman-elokuvaa ovat vaikuttaneet siihen, miltä hahmo nykyään näyttää sarjakuvissa.  

Sarjakuvaa ja elokuvaa rinnakkain tutkittaessa intermediaalisuuden käsite nousee 

tärkeäksi. Siinä missä taiteen ja median tutkijat olivat aiemmin kiinnostuneita eri 

taiteenalojen välisistä suhteista, on tutkijoiden huomio siirtynyt intermediaalisten 

suhteiden tarkasteluun. Mediat ovat keskenään yhtäaikaisesti erilaisia ja samanlaisia, ja 

intermediaalisuutta on kuvattu siltana, joka yhdistää eri medioita. Intermediaalisuuden 

mahdollistaa se, että eroista huolimatta eri medioissa on myös samankaltaisia piirteitä. 

(Elleström 2010, 11‒12.) Elokuvaa ja sarjakuvaa erottaa esimerkiksi kysymys ajasta. 

Elokuvassa aika etenee katsojasta riippumatta, kun taas sarjakuvan lukija voi itse 

säädellä, kuinka nopeasti tapahtumat etenevät lukemalla eri kohtauksia erilaisella 

nopeudella.  

Elokuvan ja sarjakuvan suhde on muuttunut yhä tiiviimmäksi ja kahden erilaisen 

mediumin välinen vuorovaikutus on muuttanut kiinnostavalla tavalla kumpaakin 

osapuolta. Supersankarit vaikuttavat olevan tällä hetkellä suositumpia kuin koskaan, ja 

ilmiön monipuolinen tarkastelu toisi uusia näkökulmia sen ymmärtämiseen. 
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