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Sylvia curruca, 2019
Hernekerttu

Emberiza leucocephalos, 2019
Mäntysirkku

Valkoista valoa hohtava laatikko metsässä tai kallioilla
on Sanna Kanniston kuvausstudio. Kannettava studio
koostuu valoa heijastavista ja -läpäisevistä opaaleista
akryylilevyistä ja on nopeasti koottavissa. Kannisto
on kuvannut useat teoksensa kenttästudiossa ja
kuvaustapa on osoittautunut vuosien varrella hänelle
toimivaksi.
Sanna Kannisto tuli 2000-luvun alussa tunnetuksi
sademetsien kasvejaa ja eläimiä esittävistä teoksistaan. Sittemmin kiinnostus lintujen valokuvaamiseen
on vienyt hänet Italiaan Ponzan saarelle sekä Venäjän
Baikalille. Ikuistaessaan lintuja Kannisto tekee yhteistyötä tutkijoiden ja rengastajien kanssa. Viime vuosina
hän on keskittynyt kuvaamaan Hangossa.
Kannisto on romanttinen retkeilijä, joka poimii
luonnon tutkimuksen puolelta itseään kiinnostavia
asioita, hyödyntäen niitä kuvien tekemisessä.

Sanna Kannisto suunnittelee teostensa asetelmat
ja valaistuksen valmiiksi mahdollisimman tarkasti.
Hän ikään kuin lavastaa näyttämön valmiiksi mallejaan varten. Kerättynä on valikoima oksia, joista hän
valitsee kullekin lajille sopivimman. Myös oksia pitelevät telineet ovat oleellinen osa asetelmaa. Malleina
toimivat eläimet käyttäytyvät näissä lavasteissa
osin ennakoimattomasti, mutta puitteet niiden ympärillä ovat yksityiskohtaisen harkinnan ja viimeistelyn tulosta. ”Elävien lintujen kanssa työskentely on
jännittävää, koska kaikkea ei voi aavistaa ennalta.
Joskus jokin sattumanvarainen onkin juuri se, mikä tekee kuvaustilanteesta onnistuneen.”
Valaistuksen ja taustan kontrollointi ovat muotokuvauksen peruskiviä, ja valokuvausstudiot kehittyivät
vastaamaan näihin tarpeisiin jo liki 200 vuotta sitten.
Kannisto jatkaa osaltaan näitä perinteitä, mutta vie
studionsa ulos luontoon, sinne missä hänen mallinsa
ovat.
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Freezing rain (European robin), 2017
Jäätävä sade (Punarinta)

Pyrrhula Pyrrhula, 2019
Punatulkku

Kaksiulotteinen kuva on ollut esihistoriallisista ajoista
lähtien luonnon tutkimisen väline. Kasvien ja eläinten
luokittelun ja tunnistamisen tarpeisiin on luonnontieteen piirissä kehitetty kuvaamisen tapoja, joissa
lajien ominaisuudet tulevat selkeimmin esille. Sanna
Kanniston teoksissa eläinten hienot, pienet yksityiskohdat piirtyvät esiin valkoista taustaa vasten tarkkuudella, joka vastaa näitä tieteellisen kuvaamisen
perinteitä. Samalla Kannisto kuitenkin luo luonnontieteestä poikkeavaa omaehtoista ilmaisua. Tutkijoiden
työn rinnalle hän luo näyttämön, jolla on yhtymäkohtansa myös taiteen perinteissä: asetelmissa ja lavastetuissa valokuvissa.

Punatulkku, Ruokokerttunen, Keltahemppo —
Suomessa asuvat ja vierailevat linnut muodostavat
monipuolisen ryhmän, jota Sanna Kannisto on vuodesta 2014 lähtien tarkkaillut ja kuvannut Hangossa,
Helsingin Seudun Lintutieteellisen Yhdistyksen ylläpitämällä lintuasemalla. Linnuilla on luonnetta, ne
ovat ilmeikkäitä ja niiden tapa olla kuvissa vetoaa
taiteilijaan.
Kuvaustilanteen Kannisto pyrkii rakentamaan
linnuille mahdollisimman rauhalliseksi. Ainoastaan
hyväkuntoiset yksilöt valikoituvat kuvattaviksi tutkijoiden avulla, sillä eläimen hyvinvointi on tärkeintä.
Kuvaustilanteen alussa taiteilija vain havainnoi lintua
ja sen liikkeitä. Myös linnut tarkkailevat kuvaajaa.
Lähes kaikki Kanniston kuvaamat linnut on
rengastettuja. Tutkijat ja rengastajat pyytävät lintuja
ja rengastavat niitä osana linnuston tutkimusta ja
seurantaa. Tämän tutkimustyön yhteydessä Kannisto
kuvaa lintuja. Rengastettu lintu on nopean tutkimuksen jälkeen taas vapaa luontokappale. Rengas jää
muistuttamaan siitä, että lintu on ollut tutkimuksen
kohteena: se on ikään kuin rekisteröitynä, numeroitu
ja tuotu kulttuurin pariin.
Linnut ovat älykkäitä ja orientoituvat nopeasti uuteen, hetkelliseen ympäristöönsä. Kannisto asettelee kenttästudioon oksia ja muita levähdyspaikkoja
linnuille. Itse kuvaustilanne kestää noin 20 minuuttia. Joskus lintuparvi lentelee lähipuiden oksistolla ja
odottaa niitä, jotka ovat studiossa kuvattavana. Näin
on erityisesti sosiaalisten pyrstötiaisten kohdalla.
Vapauduttuaan linnut lentävät lajitovereidensa luo ja
muuttomatka jatkuu.

Sanna Kannisto

www.sannakannisto.com

@sanna_kannisto

Päiväkirjoja vuosilta 2000–2010 (vitriini)
Päiväkirjat ovat olleet Sanna Kannistolle tärkeitä
käytännön työskentelyn ja muistin apuvälineitä aina
ensimmäisestä kuvausmatkasta vuodesta 1997.
Mamiya RZ -filmikameralla kuvatessa konkreettinen
lopputulos, pinnakkaiset ja printit, olivat nähtävillä
vasta viikkojen kuluttua itse kuvaustapahtumasta.
Mamiya oli Kanniston pääasiallinen kuvausväline
vuosina 2000-2018. Polaroideihin, jotka Kannisto
kuvasi Kameran Polaroid-perällä, Kannisto tallensi
kuvanottohetkiä ja liitti niitä muistiinpanonomaisesti
päiväkirjoihinsa. Myöhemmin kuvausreissuilla kulki
mukana digikamera. Tarve digikameran käyttöön
syntyi muun muassa lentävien kolibrien ja lepakoiden
kuvaamisen yhteydessä.
Taiteilijan päiväkirjamerkinnät hahmottelevat
tämän omaa tekemistä, teoksen suunnittelua ja ideaa.
Päiväkirjat, joita Kannisto ei koskaan ajatellut kenenkään nähtäväksi, tallentavat myös kohteen lähestymisen vaikeutta ja haastavien olosuhteiden synnyttämiä turhautumisen tunteita. Kirjoittamiseen
on usein syvennetty pitkän päivän päätteeksi, väsyneenä. Päiväkirjojen merkinnöistä nousee esiin
myös taiteilijan innostus ja ihastus kohtaamisista
kuvattavan luonnon kanssa:

13.9.2000 Les Eaux Claire, Ranskan Guayana
”Olen tainnut rakastua lepakoihin ihan kokonaan. Ne
ovat älyttömän veikeän näköisiä otuksia. Sitten vielä
niin kauniita ja mahdottoman suloisia. Pienillä on
mustat killisilmät ja lehtinenät on tosi hienostuneita.
Olen juottanut niille pipetin kanssa sokerivettä, kun
tutkimus on saatu valmiiksi! Ei kai siinä muuta voi kuin
ihastua pieneen karvapalloon!
”Tänään virittelin kaksi hiuspinniä ja laitoimme
”kuvaustelineestä” roikkumaan hedelmän, jonka
kanssa lepakko lensi. Siinä se tyytyväisenä söi
hedelmää tunnin verran, eikä välittänyt salamavalojen
välkkeestä tai muusta täydellisen keskittyneenä
ateriointiinsa. Kun se oli syönyt yli puolet hedelmästä,
se piteli sitä omilla siivillään ja käänsin pinnin pois. Se
pissaili ja kakkaili. Keräsin kakat talteen Heatherille,
joka tutkii siemeniä niistä. Sitten, kun hedelmä oli
syöty Artibeus katsoi minua kuin sanoakseen: ”Auta
vähän, tästä on vaikea lähteä, kun ei oikein saa siipiä
levitettyä ja jalat on huonossa asennossa.” Joten otin
sen hanskoihin ja heitin ilmaan talon sivusta, jolloin
se lähti lentoon. Tosi kiltti lepakko ei edes yrittänyt
purra vaan tunsi olonsa ihan turvalliseksi. Onneksi ei
sentään pissannut kameran päälle.”
Sanna Kannisto
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Densiometer, 2012 / 2020
Densiometri

Katto kupruilee kosteudesta ja ikkunasta avautuu
näkymä pimenevään sademetsään. Lattialla odottavat
päivän aikana tutkimuslinjalla kerätyt, juuri tietyn
mittaiset kasvit. On ilta Reserva Ducken tutkimusasemalla Brasiliassa, jonne Sanna Kannisto on
matkustanut osana Helsingin Yliopiston retkikuntaa.
Metsässä vietetyn pitkän päivän jälkeen tunnistamista odottavien kasvien paljous herättää suomalaisissa biologian opiskelijoissa turhautumista. Sama
lajien runsaus tekee Kanniston mukaan sademetsän
kuvaamisesta vaikeaa ja hän on joutunut pohtimaan,
kuinka esittää sitä kuvallisesti: ”Monimuotoinen
sademetsä, lukuisine lajien välisine vuorovaikutussuhteineen, ikään kuin pilkkaa ihmistä, joka yrittää
lähestyä sitä.”
Erään opiskeluaikaisen työpajan aikana vuonna
1995 Kannisto oli kuvannut mustavalkoisia muotokuvia rupisammakoista mökillä Hämeessä. Siitä syntyi ensimmäisen kerran idea ja halu kokeilla samaa
trooppisissa sademetsissä, joissa lajimonimuotoisuus
on maailman runsainta. Yhteensä Kannisto on tehnyt
sademetsiin vuosina 1997–2018 kymmenen kuvausmatkaa. Matkoista kaksi ensimmäistä suuntautui
Peruun, vuosina 2000 ja 2005 hän työskenteli
Brasiliassa ja Ranskan Guyanassa. Costa Ricassa

Sanna Kannisto muistaa edelleen elävästi, kuinka
astui ensimmäisen kerran lentokoneen kuivasta
ilmasta sademetsän kosteuteen. ”Meidän metsiimme
verrattuna sademetsä on runsas ja kerroksellinen.
On kuin kasvit kilpailisivat tilasta vailla sääntöjä.
Äänimaailma on voimakas. Korkea ja kostea metsä
sulkee ihmisen sisäänsä. Yö ja päivä ovat hyvin erilaiset, myös lajien aktiivisuuden kannalta. Säätilat voivat
vaihtua hyvin nopeasti ja päivittäiset sateet tulevat
voimalla ja runsaina.”
Densiometer on teos, joka kertoo ristiriidasta
oman aistihavaintoihin pohjaavan kokemuksen sekä
objektiivisuuteen pyrkivän, mittaavan ja luokittelevan
tieteen välillä. Samanlaisia lähtökohtia liittyy myös
Private Collection ja Close Observer teoksiin. Kuvassa
Kannistolla on kädessään densiometri. Se on laite,
jota käytetään apuna puiden latvuspeittävyyttä
arvioitaessa. Kansainvälinen metsän määritelmä
perustuu juuri tähän latvuspeittävyyteen eli siihen,
kuinka suuren osan taivaasta puiden latvat peittävät
maan pinnalta arvioituna.
”Olen halunnut kuvata tässä teoksessa ironisesti
ja lempeällä huumorilla ihmistyyppiä, jolla on valtava
tiedonjano ja intohimoinen suhde luontoon. Halu tutkia, kerätä ja taltioida ajaa tämän ihmistyypin äärimmäisiin paikkoihin ja olosuhteisiin.” Sademetsän
rajattomassa runsaudessa tutkija-taiteilija törmää
tehtävänsä mahdottomuuteen. ”Tietynlainen melan-

Kannisto on työskennellyt kuudesti.

kolia ja riittämättömyyden tunne ovat tässä läsnä.”

Diversity, 2000
Diversiteetti
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Forest Fire 1 and 2, 1998
Metsäpalo 1 ja 2
Kaskenpoltto on perinteinen viljelymuoto Amazonin
alueella. Maanpinnan hedelmällinen kerros on sademetsissä ohut, sillä ravinteet ovat maaperän sijaan
maatuvassa aineessa. Kasketut pellot köyhtyvät
muutamassa vuodessa, jolloin viljelijät raivaavat uusia
peltoja. Niin kauan kuin työ tehtiin lihasvoimin, pysyi
poltettava peltoala kohtuullisen pienenä. Nykyisin
metsiin kohdistuu laajamittaisia hakkuita, joissa
tukkipuut kuljetetaan ensin pois ja sen jälkeen maasto
muokataan koneiden avulla helpommin palavaksi.

Tree Death /
Photosynthesis shutdown 1, 2010
Puun kuolema / Fotosynteesin pysähdys 1
Kuollut puu on kaatuessaan romahduttanut liaanit
ja muut päällyskasvit sekä joukon pienempiä puita.
Sademetsään on syntynyt aukko kuin myrskyn jäljiltä.
Teos kuuluu kokonaisuuteen, jonka taustana ovat
La Selvan tutkimusasemalla Costa Ricassa
1980-luvulta asti tehdyt tutkimukset. Niissä
kartoitetaan hiilidioksidipitoisuuden ja lämpenemisen
vaikutuksia puihin ja metsään.
Vuosittainen hiilidioksidin määrän vaihtelu ilmakehässä vaikuttaa puiden kasvuun. Jos tasapaino
on hyvä, puut kasvavat ja sitovat hiiltä. Kuumimpina
vuosina fotosynteesi vähenee ja puut vapauttavat
hiiltä. Häiriö fotosynteesissä voi aiheuttaa jopa puun
kuoleman. Kannisto on seurannut tutkijoiden käytännön työskentelyä ja tutustunut tutkimuksiin.
”Puun fotosynteesin prosessi on vähän niin kuin
hengitys”, Kannisto vertaa. ”Kun se vaurioituu, puu
on kuollut. Näyttää siitä, että tällaista romahdusta
ei voi ennustaa. On pelottavaa, että mittaushistorian
kuumimmat vuodet osuvat kaikki lähivuosiin.”

Sanna Kannisto

Close Observer, 2010
Havainnoija
7.11.2008
”Mitä kuvassa tapahtuu? Tärkeää on mittakaavan
hämärtyminen, isot kasvit. Mitä henkilö tekee? Katsoo
kompassia? Mittaa jotain? Pitääkö kuvata myös pois
kääntyneenä? Vihreä sadetakki ja harmaa reppu?
Kerää sammakonpoikasia? Purkki! Ehkä pakko ottaa
Mamiyan lisäksi myös digikamera, jotta näkee vielä
paremmin asennot? Kuvaa myös videokameralla?
Ongelma: lisää kantamista.
Mietin huomista kuvausta. Sataa kaatamalla.
Koetan miettiä miten henkilö on kuvassa. Pitäisikö
kuvassa sittenkin olla Vita enkä minä itse? Jos
en olekaan jälkeenpäin tyytyväinen siihen miltä
näytän? Kun olemme kantaneet kamat kuvauspaikalle, jonne on 1–1,5 tunnin patikointi ja ainakin kaksi
puroa ylitettävänä niin olisi ihan kiva saada kuva
tehtyä! Pitää viedä myös Elinchromen salamat ja niiden jalustat. Ne painaa todella paljon. Niiden akku
on pakko laittaa reppuun. Elinchromen laukussa
itsessään ei ole mitään reppumekanismia. Kyllä olisivat voineet sellaisen suunnitella, vaikka ei kukaan
hullu varmaan niitä tällaisissa oloissa kuljeta matkojen päähän.
Ihan uskomaton sade. Istun keskellä isoa ruokailuhuonekatosta, joka puolelle on noin 5 metriä
kattoa vähintään, ja silti tänne tulee kosteutta ja
pisaroita. Ajattelin mennä kämpille, mutta siellä oli
niin ankeaa, että palasin. Ihan pimeää, kosteaa ja

www.sannakannisto.com

@sanna_kannisto

tunkkaista ja sade ropisee. Veranta on täynnä meidän
likaisia vaatteita. Öljylamppuihin ei syttynyt tuli. Ja
muutenkin niissä on jotain muuta kuin lamppuöljyä,
ne haiskahtaa petroolille. Meidän sängyt ovat kuin
kaksi linnunpesää. Vanhat patjat ovat täysin kuopalla
ja lakanat rutussa ja hirmuinen kasa peittoja. Ja
hajukin on varmaan vastaava. Olen väsynyt. Pitäisi
mennä sänkyyni tästä. Parina iltana on tullut valvottua
liikaa.”

8.11.2008
Tehtiin tänään kuvaus isojen vesikasvien luona. Tuli
ihan mahtava - ainakin siltä tuntuu! Lähdettiin kello
07.00 aikaan aamiaisen jälkeen. Eilisen kävelyn perusteella tehty kävelymatka-arvio oli pahasti alakanttiin.
Meillä kesti puolet kauemmin kävellä, kun mukana oli
Elinchromet, kamerakamat ja jalustat. Planilla-polku
on aika hankala, kuten kaikki polut täällä. Tuntui, että
oli koko ajan nousua ja sitten taas alamäkeä. Paljon
juuria maassa ja mutaa. Sitten oli liukkaita kiviä.
Aina, kun pysähdyimme lepäämään, höyrysimme kuin
olisimme tulleet saunasta, koska lämpötila on täällä
vaan noin 20 astetta. Ylitimme myös kaksi isoa jokea
kiviä pitkin ja muutaman pienemmän puron. Olimme
kuvauspaikalla 2,5 tunnin päästä kello 9.30 aikaan.
Ensin oli pakko levätä. Vaihdettiin kuivat paidat. Sitten
alettiin laittaa salamalaitteita pystyyn rinteeseen ja
sidottiin niitä kiinni kasveihin kaatumisen estämiseksi.
Mulla oli vaan 90 mm:n linssi mukana. Koin pieniä
kauhun hetkiä, kun sovittelin linssiä Mamiyan runkoon
jyrkässä rinteessä. Kamera jalustalla meinasi kaatua.
Mäki on siinä mielessä hyvä, että saan kuvattua
korkeammalta ja saan rajattua taivaan pois. Jouduin
vielä katkomaan joitain oksia pois ja taivuttamaan ja
sitomaan puita syrjään.
Jouduimme odottamaan yli tunnin, kun oli liian
aurinkoista. Sitten löytyi joku vallitsevan valon ja
salamavalon yhdistelmä, joka tuntui toimivalta. Koko
kuvaustilanne, isot vesikasvit, puron pohja ja kalanpoikasten ja sammakon nuijapäiden kerääminen tuntui
kivalta ja luontevalta. Vähän kuin lapsena, kun keräsi
purkkiin ötököitä.”

Sanna Kannisto

Preserved Specimen of
the Extinct Golden Toad, 2006 / 2020
Museonäyte sukupuuttoon kuolleesta
kultakonnasta
Kultakonna on sammakkolaji, joka kuoli sukupuuttoon
vuonna 1989. Laji eli ainoastaan pienellä alueella
Costa Ricassa Monteverden alueella, jossa lämpimät
ilmamassat rinnettä noustessaan tiivistyvät utuisiksi
pilviharsoiksi. Kultakonnien kuolemaksi koitui vuosien
1986–1987 El Niño -sääilmiön vauhdittama kuiva
kausi.
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Kollaasit
Kollaasiteoksissaan Kannisto tuo esille ekologisia
kysymyksiä ja ihmisen toiminnan vaikutuksen
luontoon, kuten lintujen ja hyönteisten määrän
vähenemisen. Kuvien, tekstien ja diagrammien
rinnastusten kautta teokset käsittelevät luonnontutkimustyöhön, tutkimusasemiin sekä erilaisiin
uhkakuviin liittyviä aiheita. Samalla teoksissa näkyy
Kanniston teoksia taustoittava työskentely: taiteilija
kuvaa muistaakseen ja samalla kerää erilaista kuvamateriaalia, lehtileikkeitä sekä vanhoja negatiiveja.

Mountains and wetland at Baikal,
yellow-breasted bunting, red-list
conservation status, 2019
Vuoria ja kosteikkoja Baikalilla,
kultasirkku, lajin uhanalaisuusarvio punaisen
kirjan mukaan
Venäjän Baikalilla kuvattu Kultasirkku on vaarassa
hävitä sukupuuttoon.

Tracking bees, 2019
Mehiläisten jäljitys
Pölyttäjien katoaminen maailmasta on ajankohtainen
huoli. Ne altistuvat suurelle määrälle viljelyssä käytettäviä kemikaaleja. Tuholaismyrkyistä ja kasvinsuojeluaineista karkaa lopulta 80-98 prosenttia ympäristöön, josta ne siirtyvät ravintoketjuun.

Hollow oak, Insect trap, research article,
2019
Ontto tammi, hyönteisansa, tutkimusartikkeli
Ekosysteemi tulee kärsimään merkittävästi hyönteiskadosta. Saksassa kuvattu pystyyn kuollut tammi (lahopuu) on edelleen merkittävä elinympäristö
sadoille eri eliölajeille.

Forest hide-out, negative, spotted
nutcracker being ringed, 2019
Metsämaja, negatiivi, pähkinähakin rengastus
Eläinten tarkkailuun tarkoitettu metsämaja on kuvattu
Kanta-Hämeessä. Vähintään 70 vuotta vanhalle laakanegatiiville tallentunut lintuparvi on tuntemattomalta
bongarilta jäljelle jäänyt dokumentti. Lintujen rengastuksen tarkoituksena on merkitä lintu yksilöllisesti ja
antaa taustatietoa niiden suojeluun.

Duckling on eutrophicated lake, 2019
Sorsanpoikanen rehevöityneessä järvessä
Kuva rehevöityneestä järvestä on Saksasta. Kannisto
kuvasi sen GEO-lehden reportaasiin, joka liittyi YK:n
julistamaan Luonnon monimuotoisuuden päivään.
Kansainvälistä International Day for Biological
Diversity vietetään 22 toukokuuta.

Sanna Kannisto

Tangle, 1997
Kietoutuminen
Tangle on näyttelyn varhaisin teos, jonka Kannisto
kuvasi 22-vuotiaana Perun Amazonasilla ensimmäisellä kuvausmatkallaan. ”Teos on kuvattu hetkellä, jolloin
vesi on korkealla ja kalat uivat metsään syömään
hedelmiä. Muistan ihmetykseni, ja olin vaikuttunut
siitä, kuinka metsän pohja muuttui maiseman
heijastavaksi peiliksi.”

Chloroceryle americana, 2019
Viherkalastaja
Sanna Kannisto on halunnut teoksissaan tietoisesti
nostaa esiin pieniä ja vähäpätöisinä pidettyjä eläimiä,
kuten pikkulintuja, hyönteisiä, käärmeitä, lepakoita
ja sammakoita. Niiden rooli ekosysteemissä on hänen
mukaansa paljon merkityksellisempi ja kerrostuneempi kuin suurten nisäkkäiden, jotka tavallisesti nähdään
luontokuvauksen ja luonnonsuojelun keulakuvina.
Sademetsien monimuotoisuudessa häntä kiehtovat
juuri lajien väliset suhteet ja verkostot. Kannisto kertoo aina olleensa tarkkailija, jolle havaintojen jakaminen toisten kanssa valokuvan keinoin on tärkeää.
Vihreä kuningaskalastaja on kuvattu Costa
Ricassa. Avustaja otti kuvan linnusta, jota Sanna
Kannisto piti kädessään. ”Pitelin tässä kuvassa lintua itse, koska minulla on paljon kokemusta lintujen
käsittelystä”, Kannisto kertoo.
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