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◼ Mikko Nousiainen aistii viisimil-
joonaista suurkaupunkia Iisakin 
kirkon näköalatasanteella.

▶
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 K
iskojen päässä on met-
ropoli, suohon juntattu 
suurkaupunki.

Pietarin Suomen 
asemalla vihelsi höyry-
veturi elokuussa 1887. 
Vaunusta astui pitkä 
nuorukainen, puoli 

päätä muita pidempi. 20-vuotias ylioppi-
las Carl Gustaf Emil Mannerheim oli tul-
lut pyrkimään Nikolain ratsuväenkouluun, 
Venäjän armeijan sotilaaksi.

Loppukesän leppeässä auringossa päi-

vysti joukko hevosajureita. Matkalaukku 
kyytiin, ja huoliteltu muukalainen katosi 
miljoonakaupungin vilinään.

Nevan yllä häilyi heikko usva.

 P itkissä, kapeissa sormissa palaa sa-
vuke.

Näyttelijä Mikko Nousiainen sei-
soo asemalaiturilla. Neulepipo päässä, ten-
narit jalassa. Suomen aseman sivukadulla 
maleksii taksikuski. Nousiainen astuu ta-
kapenkille, Tampereen teatterin johtaja 
Heikki Vihinen eteen.

Siinä he tuijottavat Pietaria – Manner-
heim-elokuvan Mannerheim ja sen käsi-
kirjoittaja.

Taksi kurvaa sillalle, pysähtyy ruuhkaan, 
syöksyy eteenpäin ja jarruttaa viimein 
Špalernaja ulitsalla. Hotelli piiloutuu hupu-
tettuun, remontoitavaan rakennukseen.

Nevasta hönkii maaliskuun koleus.

 Hotelli on Marshal, Marsalkka. On 
kuin astuisi pieneen Mannerheim-
museoon. Maalauksia seinillä, veis-

toksia aulassa, matkamuistoja vitriinissä.

Baarissa on aika tilata tervetuliaismalja, 
Marsalkka-votkaa. Piripintainen ryyppy ker-
ralla kumoon, läikyttämättä ja irvistämättä 
– niin Mannerheim olisi sen ottanut.

Pehmeää, kuten hyvä venäläinen aina. 
”Katajan maku”, Nousiainen kehuu.

Tampereen teatterin 32-vuotias näyttelijä 
on ohjaaja Renny Harlinin löytö päärooliin. 
Ohjaaja, näyttelijä ja käsikirjoittaja tapasi-
vat ravintola Kolmessa kruunussa Helsin-
gissä tapaninpäivänä 2005. Syötiin lihapul-
lia, juotiin jaloviinaa ja juteltiin.

Illan päätyttyä uusi Marski oli valittu.

Siitä lähtien Nousiainen on valmistautu-
nut rooliinsa. Hän on lukenut kymmenen 
kirjaa, katsonut kymmeniä fi lmejä ja kes-
kustellut loputtomasti elokuvan päähenki-
löstä.

Lukiessaan ensimmäistä käsikirjoitus-
versiota Nousiainen näki heti itsensä Man-
nerheimina. Silti epäuskon hetkiä on ollut 
usein. Riitänkö, osaanko, näyttelijä on ky-
synyt.

”Sitten on kohtauksia, jotka tiedän jo nyt 
tarkalleen, miten ne pitää tehdä.”

Unissaan hän on kuvitellut, että pääroo-
lin esittäjä vaihtuu. Tai että elokuvaa ei kos-
kaan tehdä. Öisin alitajunta on kuljettanut 
hänet myös sodan keskelle.

”Ajattelin, että hyvä juttu, kokemus aut-
taa elokuvanteossa.”

”Olihan se korni uni.”

 Nousiainen on tullut Pietariin Man-
nerheimin jäljille. Täältä hänen roo-
linsa alkaa, 20-vuotiaana ylioppilaa-

na. Kaupungista, jossa Mannerheim asui 
17 vuotta. Nuoruuden ja rauhat vuodet.

Pietari opetti sotilaan taidot ja upseerin 
small talkin. Mutta kaupunki myös kovetti, 
kätki pettymykset.

Ilman Pietaria ei olisi tarinaa Manner-
heimista.

Baarikaapista löytyy yömyssyjuomaa, 
Marsalkkaa. Elokuvamiehet palaa-
vat syksyiseen Pietariin 1887. Man-

nerheim hyväksyttiin Nikolain ratsuväen-
kouluun. Paroni ja luterilainen, merkittiin 
koulun matrikkeliin.

”Tuntuu järjettömältä, miksi hän halusi 
sotilaaksi. Kaikki se lahjakkuus, mitä hä-
nessä oli”, Nousiainen sanoo.

Suomenruotsalaisessa herraskartanos-
sa Askaisten Louhisaaressa väiteltiin maail-
man kielillä politiikasta, kulttuurista ja ta-

loudesta. Miksi ei tutkimusmatkailijaksi 
setänsä A. E Nordenskiöldin innoittama-
na? Tai insinööriksi, kuten toinen setä, te-
lakanomistaja Julle Julin ehdotti?

”Sotilasura oli aateliselle perinteinen 
ammatti”, Vihinen huomauttaa.

Nousiainen muistaa, että ylioppilas haa-
veili myös merille.

”Levoton sielu halusi pois.”
”Oliko se kapinointia jotain vastaan?”
Varmaan oli. Mannerheim oli jäänyt 14-

vuotiaana puoliorvoksi.
Äiti Hélène oli kuollut. Sitä ennen isä 

Carl Robert oli ajanut perheen vararikkoon 
epäonnisin liiketoimin ja paennut toisen 
naisen luo Pariisiin. Seitsemän lasta oli ero-
tettu toisistaan, sijoitettu sukulaisiin. Pa-
rempien piirien huostaanottotapaus, so-
siaalityöntekijät sanoisivat nyt.

Isä antoi ristiriitaisen miehen mallin. 
Boheemi, rahaton liikemies, joka patisti 
rasavilliä poikaansa ryhdistäytymään. Eno 
Albert Julin kustansi Gustafi n Haminan ka-
dettikouluun. Sieltä hänet erotettiin huo-
non käytöksen takia; sotilasura Suomessa 
oli tukossa.

Ainoalta vapaalta tieltä tuntui Pietari. Ja 
sinne tyhjätasku vaati jääräpäisesti päästä.

”Samoin Mannerheim toimi ylipäällikkö-
nä”, Vihinen sanoo. ”Hän ei pystynyt perään-
tymään, kun oli saanut jotain päähänsä.”

A amuruuhka on purkautunut Baltiska-
jan metroasemalla. Maan päällä au-
rinko halaa Pietaria, mutta Lermon-

tovski prospektilla ikäloput kuorma-autot 
levittävät sinistä usvaa ja sietämätöntä me-
lua.

Tästä kaupungista Mannerheim ei olisi 
pitänyt.

Liejuisessa puistossa nuokkuu runoili-
ja Lermontovin patsas. Sen takana kohoaa 
keltainen rakennus, entinen Nikolain rat-
suväenkoulu. Tuolla toisessa kerroksessa 
olivat opetustilat, vasemmassa siivessä ma-
kuusalit. Takapihalla sauna, hevostallit ja 
suuri maneesi.

Nousiainen silmäilee taloa. Väkeä ravaa 

Ilman Pietaria, metropolia, 
ei olisi tarinaa Mannerheimista.

◼ Käsikirjoittaja Heikki Vihinen ja näyt-
telijä Mikko Nousiainen sulautuvat Ne-
vski prospektin vilinään.

▶
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1887 Carl Gustaf Emil Mannerheim on 
varaton ylioppilas, kun hän pääsee Ni-
kolain ratsuväenkouluun Pie tariin. Eno 
Albert Julin on suostunut kustantamaan 
20-vuotiaan junkkarin opinnot.

Gustafi a ei kiinnosta siviiliura: ”Sovin 
paremmin istumaan hevosen selässä ja 
tappelemaan sapeli ja pistooli kädessä 
kuin istumaan kirjoituspöydän takana.”

1889 Upseeriura on katketa juopotte-
luun junassa. Mannerheim alennetaan 
toiseen käytösluokkaan. Ei jää viimei-
seksi kerraksi, kun hän pelastaa nahkan-
sa pietarilaissukulaisten suhteilla.

Loppukesästä keisarinna Maria 
Fjodorovna ojentaa Gustav Karlovits 
Mannerheimille määräyksen upseeriksi 
ylentämisestä Krasnoje Selon harjoitus-
kentällä. Kornetin pettymykseksi hänen 
ensimmäinen komennuspaikkansa on 
Kaliszin kaupunki kaukana Puolassa.

1891 Kummitäti Alfhild Scalonin suh-
teilla sukulaispojalle järjestyy paikka 
hovin suosimassa chevalier-kaartissa. 
Taas tarvitaan myös Albert-enon ra-
hallista tukea; tsaarin salonkisotilaiden 
pitää hankkia seitsemän univormua ja 
kaksi hevosta.

1892 Kummitädin puhelahjoista on 
jälleen apua, kun hän järjestää Man-
nerheimin avioon Anastasia Arapovin, 
kenraalin tyttären kanssa. ”Vaalea, kes-
kimittaista pitempi, täyteläinen, reipas 
ja pirteä”, aviomies kuvaa puolisoaan 
suvulle. Upseerin rahahuolet helpotta-
vat, mutta liitto on jääkylmä. Muistelma-
teoksessaan Mannerheim omisti aviolii-
tolleen ja vaimolleen yhden lauseen.

1893 Chevalier Mannerheim osallistuu 
arvostettuun esteratsastuskilpailuun 
Insinöörilinna Mihailin maneesissa. 
Lillyllä, suosikkihevosellaan, hän voittaa 
tuhat ruplaa ja hurmaa pietarilaisleh-
distön: ”Varmuus, sirous, erinomainen 
mielenmaltti – siinä hänen osoittamansa 
ominaisuudet.” Pian Mannerheim saa 
uuden roolin, isyyden. Esikoinen kaste-
taan Anastasieksi.

1895 Vapaaherra, kolmen maatilan 
isäntä, haluaa perustaa hevostilan ja 
sijoittaa pörssiin, mutta kurssien romah-
dus pilaa suunnitelmat. Perheen toinen 
tytär Sophie syntyy. Kotikieli on ranska, 
jota isä opettaa tyttärilleen. Muutoin 
hän on etäinen lapsilleen, usein töissä.

1896 Chevalier osallistuu Moskovassa 
tsaari Nikolai II:n kruunajaisiin – astelee 
kulkueen kärjessä. Taidemaalari Albert 
Edefelt seuraa tilaisuutta paikalla. 
”Gustaf Mannerheim kulki keisarin bal-
dakiinin edessä miekka paljastettuna ja 
näytti erittäin komealta.”

1897 Luutnantti Mannerheim vaihtaa 
työpaikkaa, keisarillisen hovitallihallin-
non palvelukseen. Esikuntaupseerin työ 
on mieluisa: hevoskauppoja Venäjän ja 
Länsi-Euroopan parhaissa siittoloissa. 
Matkoissa on vaaransa; Berliinissä nuori 
tamma potkaisee, vasen polvilumpio 
hajoaa viiteen osaan. Taitavat lääkärit 
pelastavat jalan.

1899 Helmikuun manifesti herättää 
suomalaisessa upseerissa levottomuut-
ta. Suomea venäläistetään. Suku on pe-
loissaan, mutta ei vaadi Mannerheimia 
eroamaan tsaarin palveluksesta.

1900 Vaimo Anastasia Mannerheim 
lähtee salaa Venäjän Kaukoitään 
Punaisen ristin sairaanhoitajaksi. Hän 
pakenee kurjaa avioliittoa; vapaaherra-
tar tietää, että aviomies on ollut kauan 
uskoton. Mannerheim viihtyy ratsastus-
kilpailuissa, niin kuin monesti aiemmin.

1903 Kulissit kaatuvat, kun Anastasia 
muuttaa lapsineen Pietarista Pariisiin. 
Lasten isälle jää muistoksi vain taidok-
kaasti valmistettuja valokuvia. ”Tekee 
tietysti hyvin kipeätä todeta varmaksi 
asia, jonka minä jo kauan olen aavista-
nut”, Gustaf kirjoittaa Eva-siskolleen.

1904 Upseerien ratsuväkikouluun 
valittu everstiluutnantti nimetään mal-
lieskadroonan johtajaksi. ”Kaikki olisi 
hyvin, ellen tuntisi itseäni niin yksinäi-
seksi”, veli avautuu Sophie-siskolleen.

Venäjä ajautuu sotaan Japanin 
kanssa. Mannerheim, 37-vuotias 
upseeri, kutsutaan hevosineen itään 
Mantšuriaan. Hänen Carl-veljensä on 
karkotettu Ruotsiin venäläisvastaisuu-
den takia, mutta Gustaf haluaa rinta-
malle. Pois Pietarista, pakoon sotkuisia 
raha- ja perhehuolia.  ”Tarvitsen rat-
kaisevaa vaihtelua, joka ravistaa minut 
hereille ja antaa uusia intressejä”, hän 
kirjoittaa veljelleen. ▪

Lähteet: Stig Jägerskiöld: Nuori Man-
nerheim; Leonid Vlasov: Mannerheim 
Pietarissa 1887–1904.

tehtaaseen, vartijan ohi on turha yrittää il-
man lupaa.

 Nikolain ratsuväenkoulussa ratsua oli 
hallittava polvin ja rantein ilman ja-
lustimia. Oli hypättävä laukkaavan 

hevosen selkään, oli halkaistava miekalla 
langan varassa roikkuva peruna. Tuntikau-
sia ratsastusta päivässä. Nivuset hankautui-
vat verille, pesulle saunaan pääsi vain per-
jantaisin.

Mannerheimista tuli etevä hevosmies, tai-
tava esteratsastaja ja myöhemmin kiertävä 
hevoskauppias tsaarin hovitallihallinnossa.

Elokuvan Mannerheimille ratsastus on 
rohkeuskoe.

Hevosia Nousiainen pelkäsi ennen tätä 
roolia. Putkinotkon kuvauksissa hän oli pu-
donnut satulasta. Nyt hän on harrastanut 
puolitoista vuotta kouluratsastusta.

”Nautin suunnattomasti ratsastuksesta. 
Pelko karisi, mutta kunnioitus jäi.”

Sotilaat, junkkarit, kokoontuivat ke-
väisin leirille Krasnoje Seloon Pietarin 
esikaupunki alueelle. Mannerheim oli mes-
tari revolveriammunnassa. Nousiainen on 
käynyt ampumassa kiväärillä ja pistoolilla. 
Ensi kertaa elämässä.

”Pistooliin minulla on silmää. Se tuntui 
luontevalta.”

Nousiainen on vapautettu palveluksesta 
urheiluvammojen takia. Elokuvan tukiyh-
distystä, Champion of Libertyä, tieto häm-
mensi. Voiko armeijan käymätön mies näy-
tellä Suomen ainoaa marsalkkaa?

Taustajoukot ymmärsivät nopeasti, että 
valkokankaan Mannerheim ei voi olla oi-
kea kadetti.

Pietarin vuodet

6

4

1
10

12

11 8

15

14 3

9
7

5

13

2

1    Chevalier-kaarti, Špalernaja ulitsa 41
2    Nikolain ratsuväenkoulu, Lermontovski prospekt 54
3    Kummitäti Alfhild Scalonin asunto, Aptekarski pereulok 4
 4    Rautatieasema, Suomen asema
5    Räätäli Carl Nordenström, Nevski prospekt 46
 6    Talvipalatsi
7    Hôtel d’Europe (Grand Hotel Europe), Nevski prospekti/ Mikailovskaja ulitsa 1/7

8     Talliaukio, Konjunšennaja Plostšad
9    Insinöörilinna Mihailin maneesi, Maneznaja Plostšad 2
 10   Mannerheimin asunto 1891–92, Zakharjevskaja 31
 11   Mannerheimin asunto 1892–93, Moikan rantakatu 29
 12   Mannerheimin asunto 1893–94, Kutuzovin rantakatu 28 (ent. Gagarinin rantakatu 28)
 13   Mannerheimin asunto 1894–95, Ligovskaja 49
 14   Mannerheimin asunto 1895–97, Millionnaja 8
 15   Mannerheimin asunto 1897–1904, Konjušennaja Plostšad 1 ja 2

◼ Kornetti Gustaf Mannerheim 23-vuo-
tiaana vuonna 1890.

▶
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”Armeijajuttu häiritsi mua…”, Nousiai-
nen sanoo.

”En tykkää puhua tästä asiasta.”

 Rampa raahaa jalantynkiään Nevski 
prospektin yli. Liikenne seisahtuu 
sekunneiksi.

Pääkadun jalkakäytävillä naiset kopisut-
tavat korkokenkiä. Minkkiturkkeja, mini-
hameita ja maalattuja huulia. Venäläismie-
het ovat yhtä tummaa massaa, Nousiainen 
ja Vihinen sulautuvat joukkoon.

Nevski 46:ssa Mexx esittelee kevään muo-
tia. Täältä, räätäli Carl Nordenströmin liik-
keestä, Mannerheim osti univormuja. Vaa-
telias, laatutietoinen asiakas, se pantiin 
merkille.

Kadulle astuttuaan hän oli yksi musta 
piste miljoonan pietarilaisen joukossa.

 Nuori Mannerheim on näyttelijälle 
yhä arvoitus.

”Mikä on se persoona, ihminen? 
Mitä haluan siitä sanoa? Pitää tehdä valin-
toja,” Nousiainen sanoo.

Aatelisen ceevee – varaton ja huono-
käytöksinen – ei ollut meriitti Venäjällä. 
Gustav tarvitsi rahaa ja suhteita. Eno Albert 
Julin rahoitti opinnot. Pietarilainen kum-
mitäti Alfhild Scalon avasi suhteillaan ovet 
tsaarin hoviin.

”Mannerheimissa oli annos opportunis-
tia, kiipijää”, Vihinen sanoo.

Moskovalaisille pääkaupunki Pietari 
edusti eurooppalaista Venäjää. Ylellisiä 
rakennuksia, suurellisia tanssiaisia, pöyh-
keitä paraateja. Väliäkö sillä, Mannerheim 
laski. Chevalier-kaartin salonkisotilas tie-
si, että univormu kotkakypärineen oli pa-
ras suositus uralla.

”Hän pelasi järjellä”, Nousiainen uskoo. 
”Piti päästä niin pitkälle kuin mahdollis-
ta.”

Avioliitto kenraalin tyttären Anastasia 
Arapovan kanssa oli myös järkiliitto. Se rat-
kaisi rahahuolet. Lapsia syntyi kaksi, Ana-

stasie ja Sophie. Vanhempi tytär muisteli 
myöhemmin, että isää pelkäsivät kotona 
kaikki – paitsi hevoset ja koirat.

”On vaikea ajatella Mannerheimia isä-
nä”, Nousiainen, pienen pojan isä, sanoo. 
”Tuskin hän osasi olla lasten kanssa.”

Kolmas lapsi, poika, syntyi kuolleena. 
Olisiko hänkään tuonut onnea taloon, sil-
lä ratsumies kävi rakastajattarien sylissä 
 Fontankalla ja Bolšoi prospektillä. Man-

nerheimin kevyt eleganssi hurmasi ja hu-
vitti naisia.

Upseerikuorensa hän piti supussa kuin 
simpukka.

”Hän ei antanut itsestään mitään, riisu-
nut panssaria.”

 Kylmät silmät. Intohimoinen mutta 
varautunut. Niin pietarilaiset luon-
nehtivat Mannerheimia.

”Pidättyneisyys, eristyneisyys… Mutta ei se 
ollut tunnekylmyyttä”, Nousiainen uskoo.

”Kova lapsuus oli siellä takana. Hän ehkä 
pelkäsi uusia menetyksiä, siksi ei uskalta-
nut sitoutua.”

Nousiainenkin on hillitty seurassa, tark-
kailija.

”Minun on vaikea avata itseäni. Pystyn 
ymmärtämään, miksi Mannerheim oli niin 
kiinni.”

 K arvaanpunainen aurinko katoaa Ne-
vajoen suistoon.

Miliisit ratsaavat goretex-asuisia 
kalastajia, humalaisia naisia kipittää Hum-
mer-limusiinista joentörmälle pissille. Pie-
tari painaa näyttelijän ja käsikirjoittajan 
jaloissa. Hotellikatu, Špalernaja ulitsa, on 
neljä kilometriä pitkä. Luotisuoraa tietä.

Marsalkan baarissa miesseurue huutaa, 
tuulettaa Pietarin Zenitin voittoa Marseil-

Suomen marsalkkaa esittää 
armeijasta vapautettu näyttelijä.

◼ Eremitaasin taidemuseossa muiste-
taan venäläisten voittoa Napoleonista 
vuonna 1812.

▶
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lesta. Aulassa chevalier Mannerheim sei-
soo kypärä kädessä ja miekka paljastettu-
na, tauluun ikuistettuna.

Täällä hän palveli. Hotelli on vanha ka-
sarmi, chevalier-kaarti.

 M ikko Nousiainen tutkii maalausta. 
Mannerheim on pukeutunut sisä-
palvelusasuun. Mustat kiiltonah-

kasaappaat, valkoiset hanskat ja hirven-
nahkahousut, vaalea hopeakauluksinen 
verkatakki, sen päällä punainen päällyslii-
vi, jossa iso ruusuke.

Asu oli tyylikäs mutta epämukava. Hir-
vennahkahousut piti oikeaoppisesti vetää 
jalkaan kosteina saippuan avulla ja kuivat-
taa ihoa vasten.

Tuohon univormuun pukeutuu myös elo-
kuvan päähenkilö.

Asun voi räätälöidä vanhoin mitoin. Nou-
siainen on 187 senttiä pitkä. Niin oli myös 
Mannerheim, vaikka monissa lähteissä hä-
net on arvioitu viisi senttiä pidemmäksi.

”Mannerheim mittautti itsensä aina ken-
kien kanssa. Siitä ero johtuu”, Nousiainen 
sanoo.

Suitut hiukset, siistit viikset näyttelijälle 
– sitten yhdennäköisyys on ilmeinen. Sen 
on todennut myös koemaskin tehnyt taitei-
lija. Kasvojen suhteet ovat samat, kallon ja 
korvien muoto.

Se antaa hahmolle realistisuutta, uskot-
tavuutta.

”Maski on lähellä Marskia ja lähellä mi-
nua. Se on hyvä kompromissi.”

Chevalierin, ritarin, käytös oli hovissa 
muodollista, etiketti tarkka. Täällä Pieta-
rissa Mannerheim opetteli kuuluisan ryh-
din ja kävelytyylin, tuli pikkumaiseksi ta-
voistaan.

Näyttelijälle sotilaan hienostunut elekie-
li on eduksi. Ilmaisu rentoutuu ja rikastuu, 
kun tietää tarkkaan, miten käyttäytyä.

”Näennäisluontevuus jää pois.”
Nuori upseeri osasi suomea, ruotsia, ve-

näjää, englantia, saksaa, ranskaa ja puolaa. 
Ei täydellisesti mitään mutta useita kieliä 
sujuvasti. Vielä Nousiainen ei ole harjoitel-
lut puhumaan suomea kuin Mannerheim, 
väärin painottaen ja kielioppivirheitä vil-
jellen.

Käsikirjoitus on nauhoitettu venäjäksi. 
Nousiainen on kuunnellut puheen nuottia. 

Sanaakaan hän ei osaa venäjää, parhaiten 
englantia.

”Sekin on ruosteessa.”

  Eremitaasin aulassa opas tyrkyttää 
maksullista kierrosta englanniksi. 
You get lost! Eksytte tänne, hän selit-

tää sinnikkäästi.
Koululaiset hälisevät käytävillä. Loputto-

masti saleja ja taidetta.
Teatterijohtaja Vihinen johdattaa näyt-

telijä Nousiaisen toisenlaiseen Eremitaa-
sin. Täällä Mannerheim seisoi var tiossa ja 
osallistui tanssiaisissa poloneesiin hirven-
nahkahousuissaan. Mahtoi chevalier häi-
käistyä hovin kullasta, marmorista ja kris-
tallista.

Mutta kaupunki, joka oli kerran vetänyt 
puoleensa, työnsi hänet äkkiä pois.

V enäjä ja Japani ajautuivat sotaan 
1904. Nousiainen ymmärtää, mik-
si Mannerheim halusi rintamalle, 

kauas  Mantšuriaan. Uskollisuus tsaarille 
oli sotilaan hyve, ja opportunisti näki so-
dassa mahdollisuuden, tilaisuuden yletä.

Sotaan lähti epätoivoinen ratsumies. Vai-
mo ja lapset olivat muuttaneet Pariisiin, avio-
liitto hajonnut, varallisuus romahtanut.

”On kuvattu, että hän uhmasi kuolemaa 
rintamalla”, Nousiainen sanoo.

Historia voisi näyttää toiselta. Näyttelijää 
hämmästyttää, miten päähenkilön Pietarin 
vuodet kulkivat sattumuksesta toiseen.

”Kuin suoraan leffasta.”
Mannerheim parani kahdesti lavantau-

dista. Hän opetteli kävelemään ja ratsasta-
maan vakavan ratsastusonnettomuuden 
jälkeen. Ja kuka tietää, olisiko onnellinen 
avioliitto haudannut hänet hevossiittolan 
omistajaksi Venäjän arolle.

Mantšuriasta Mannerheim selvisi hen-
gissä. Seurasi Aasian ratsastusretki, komen-
nus Puolaan, ensimmäinen maailmansota. 
Maailman suurimmassa armeijassa suo-
malaisupseeri yleni kenraaliksi.

Mutta Pietariin hän ei asettunut enää 
asumaan.

 Nuori Mannerheim on näyttelijälle 
kiitollinen hahmo. Tuo elämänvai-
he on ohitettu monissa kirjoissa ly-

hyesti, siitä ei ole elävää kuvaa eikä ääntä.
”On kuin tekisi fantasiaa, seikkailuelo-

kuvaa.”
Nousiainen kertoo rakentavansa rooli-

hahmoon salaisuuden, sisäisen jännitteen, 
joka kulkee alaviitteenä läpi elokuvan. Pä-
tevä sotilas, vaikea ihminen – aineksia ei 
tarvitse keksiä.

”Sillä ei ole merkitystä, huomaako katso-
ja salaisuutta. Minulle se antaa rohkeutta 
kuvauksissa.”

Vanha Mannerheim on mahdoton rooli. 
Sotien ylipäällikkö, lukematon kirjo suo-
malaisten mielikuvia ja mielipiteitä, myyt-
ti. Nousiainen arvaa jo nyt, että elokuva tul-
kitaan totuudeksi henkilöstä.

”Rennosti vaan. Tuomio tulee joka ta-
pauksessa.”

Näyttelijän raamattu on käsikirjoitus, ja 
ohjaaja läheisin kumppani. Käsikirjoittaja 
Vihisen 91-vuotias isä on talvisodan vete-
raaneja. Lapsuudenkodin seinällä tuijotti 
piippua polttava ylipäällikkö. Ohjaaja Har-
linin äiti palveli lottana, isä lääkintäevers-
tiluutnanttina sodassa.

Ennen roolia Mannerheim merkitsi Nou-
siaiselle ratsastajapatsasta Mannerheimin-
tiellä. Ei puhetta kotona eikä koulussa.

”Nyt kunnioitan miestä, mutta liikaa ei 
saa glorifi oida. Sille ihmiselle on saatava 
oma arvo.”

Animaatioelokuva Uralin perhonen pal-
jasti, miten herkkä aihe Mannerheimin yk-
sityisyys on. Animaatiossa kotkakypäräinen 
ja korsettiasuinen upseeri esitetään homo-
seksuaalina.

”Jos Mannerheim oli biseksuaali, se vain 

Chevalierin, ritarin, 
käytös oli muodollista, etiketti tarkka.

◼ Elokuvan Mannerheim maistaa Mar-
salkka-votkaa Marsalkka-hotellissa.

▶

Parasta mitä vesi päällään kantaa = Made in Finland

Paitsi maailman parhaat matkapuhelimet Suomessa tehdään myös maailman 
hienoimmat laivat. Esimerkiksi uusimmat ja suurimmat Karibian luksusristeilijät 
tulevat Suomesta. Ja parasta aikaa työn alla on näitäkin huikeampia kelluvia 
lomakaupunkeja.

Ylelliset risteilyalukset ovat kuitenkin vain jäävuoren huippu. Suomen meri-
teollisuudessa on mukana perinteisten laivanrakentajien lisäksi joukoittain 
eri alojen huippusuunnittelijoita. Mieti, mitä kaikkea nykyaikaiseen offshore-
tuotantoyksikköön tai valtamerialukseen tarvitaan!

RISTEILYALUS SUOMESTA !

Samppanja Ranskasta

kronometri Sveitsistä
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nostaa hänen arvoaan, tekee hahmosta 
kiinnostavamman”, Nousiainen sanoo.

 Grand Hotel Europen aulabaarissa 
kaksi liituraitamiestä pitää aamu-
päivän palaveria. Turvamies seisoo 

toteemina sivummalla, nappi korvassa.
Für Elise soi, valo leikkii tiffany-ikkunois-

sa. Elokuvamiehet tilaavat länsioluet.
Tässä baarissa viihtyi myös kenraali 

 Mannerheim. Kenties tuon vihreän kaake-

litakan lämmössä, kun piipahti Pietarissa 
komennuspaikoiltaan. Joulukuussa 1917 
hän majoittui viikoksi hotelliin.

Ne olivat viimeiset yöt kaupungissa.

V esisade hyvästelee uuden Marskin. 
Nousiainen on ollut ensi kertaa Pie-
tarissa. Lapsena hän kävi perheen 

kanssa Terijoella ja Viipurissa, isän suvun 
juurimatkalla.

”Ahdisti, kun Viipuri oli niin tuhottu.”

Hän on yllättynyt, miten vähän Pietarin 
vanha keskusta on muuttunut. Leveitä ka-
tuja, vanhoja kivitaloja, suuria puistoja, 
lukemattomia kanaaleja. Pohjolan Venet-
sia.

”Kesällä tämän täytyy olla jumalattoman 
kaunis kaupunki. Esteetikkona Manner-
heim varmasti tykkäsi.”

Tsaarin armeijan upseeri rakasti Venä-
jän maata. Sitten Puolaa, Ranskaa, Ruotsia, 
Suomea, luultavasti tässä järjestyksessä.

”Suomen asia oli hänelle tärkeä, ei Suo-
mi”, Vihinen sanoo.

Venäjä oli myös viheliäinen Mannerhei-
mille, korruptoitunut ja byrokraattinen. 
Valta on vaihtunut monesti, vanhat tavat 
eivät. Liikenne on lähes mahdoton pysäyt-
tää, rahalla voitelu on riistäytynyt käsistä. 
Siksi elokuvaa ei voi kuvata Pietarissa, vain 
joitakin ulkokuvia.

Ei se Nousiaista harmita. Hän on kävel-
lyt, katsellut, aistinut kaupunkia kuvauk-
sia varten.

”Muistikuvat ovat valmiina päässä.”

 Sibelius nytkähtää laiturista. Junarata 
halkoo esikaupunkialuetta. Neuvosto-
ajan korkeita kerrostaloja, ränsistynei-

tä, hiljaisia datšoja, uusrikkaiden aidattuja 
palatseja. Kohta passit kerätään pois, ves-
sat ja ravintola suljetaan Viipurin jälkeen.

Nousiainen katsoo lohdutonta maise-
maa. Suota ja kitukasvuista metsää.

Samalla raiteella juna kolkutti kohti Hel-
sinkiä 18. joulukuuta 1917. Penkillä istui 
50-vuotias työtön kenraali, siviiliasussa. 
Bolševikit olivat vallassa, tsaariperhe sy-
sätty syrjään.

Sekasortoisessa Pietarissa Mannerheim 
oli selvinnyt miliisien tarkastuksista hy-
vällä onnella, vieläpä kahdesti. Nyt hän oli 
turvassa, mietti ehkä kaupungissa kuule-
maansa uutista.

Suomi oli julistautunut itsenäiseksi. SK

Mannerheim-elokuvan kuvaukset alkavat tä-
nä syksynä. Elokuvan ensi-ilta on syyskuussa 
2009, samana päivänä, jolloin on kulunut 70 
vuotta talvisodan syttymisestä.

”Jos Mannerheim oli biseksuaali, 
se vain nostaa hänen arvoaan.”

◼ Mikko Nousiainen tupakkatauolla 
Talliaukiolla. Täällä Mannerheim asui 
ja työskenteli hovitallihallinnossa.
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