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Teksti Petri Pöntinen Kuvat Petri Kaipiainen

ies hymyilee oudon le-
vollisesti maastotakin 
hupun alla.

On koiranilma; syk-
sytuuli ryöpyttää vaa-
kasuoraa sadetta. Äi-
ti ja pojat matelevat 
eteenpäin kevyen lii-
kenteen sillalla. Ala-
puolella pauhaa Länsi-

väylän katkeamaton autokolonna. Keilaniemen 
synkälle taivaalle nousevat Fortumin, Nokian ja 
Elisan valoisat tornitalot.

Väsymys tunkee Anu Websterin silmistä. Ben-
jamin, 5, takertuu äidin sadetakin helmoihin, lyö 
jarrut päälle. Samuel, 9, on kyllästynyt, hänet on 
maaniteltu ulkovaatteisiin.

Tätä tämä on ollut koko vuosi.
Dokumenttiohjaaja John Websterin sanat huk-

kuvat liikenteen ja sateen kohinaan.
Juuri tätä Websterien vuosi on ollut: John fi l-

maa perhettään kevyellä, käsivaraisella kameral-
la, ties monennen kerran tällä sillalla. Kaikkiaan 
54 tuntia materiaalia, keskimäärin tunti joka viik-
ko. Illalla parisängyssä, viikonloppuisin veneessä, 
lomareissulla junassa.

Vuosi on ollut myös loputonta talsimista vesi- ja 
räntäsateessa, hytisevää odotusta pysäkeillä, täy-
siä ruuhkabusseja.

Kaikki alkoi siitä, kun he päättivät luopua öl-
jystä.

Kesä 2004, Pellingin saaristo, Porvoo.
John Webster seisoi pienen ulkosaa-

ren luodolla ja veti sieraimiinsa suolaista 
tuoksua. Tuuli piiskasi vanhoja mäntyjä kuma-
raan, vesiseinämät vyöryivät ulapalta viikko toi-
sensa jälkeen. Silti hän nautti.

Tästä paikasta en voisi ikinä luopua.
John oli aina rakastanut merta, mutta täällä se 

oli erityisen vahva. Hän oli lukenut kummisedän 
omistaman mökin vieraskirjaa; aivan kuin saaren 
metsä olisi säilynyt koskemattomana puoli vuosi-
sataa. Vanhimmat männyt olivat yli 300-vuotiaita, 
kovaa tiheäsyistä puuta.

Nyt osa niistä oli kuolemassa.
Luonto oli peruuttamattomasti muuttumassa 

hänen aikanaan, yhdessä sukupolvessa. Tätä me-
noa hänen poikansa eivät voisi nelikymppisinä, 
hänen iässään, ihastella tätä maisemaa.

Ei se vaan käy!
Hän päätti tehdä dokumenttielokuvan ilmas-

tonmuutoksesta.
Jotakin, mitä kukaan muu ei ollut vielä teh-

nyt.

K esällä 2005 John mietti ilmastodokumen-
tin näkökulmaa. Hän ei halunnut Suomen 
Al Goreksi, ekomessiaaksi. Tosiasioiden 

vyöry pelottaisi ja lamaannuttaisi katsojat.
Hän halusi tehdä elokuvan hyvinvoivalle kes-

kiluokalle.
Espoolaismiehelle, joka seisoi aamuin illoin 

Länsiväylän ruuhkissa, hyppäsi tila-autoonsa ha-
keakseen lähikaupasta pastasta puuttuvan basi-
likan, lennätti perheensä viikonlopuksi Pariisiin 
shoppailemaan ja säilytti muskelivenettään Hau-
kilahden satamassa.

Hänelle, joka ansaitsi hyvin ja kulutti avokäti-
sesti.

Mutta jolla oli varaa valita myös toisin.
John asetti dokumentille kaksi reunaehtoa. 

Elokuvan oli tapahduttava kotikulmilla Tapio-
lassa, keskellä urbaania lähiötä. Ja hänen oli itse 
muututtava, leikattava hiilidioksidipäästöjä per-
heen kanssa. 

John Webster
Dokumenttiohjaaja laittoi itsensä ja 
rakkaimpansa kameran eteen. Edessä oli 
vuoden öljyselibaatti keskellä Espoota.

◼ John, Samuel, 
Anu ja Benjamin 
Webster asuvat 
Espoossa, ener-
giayhtiö Fortu-
min naapurissa.
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Me myself ja rakkaimpani. Niin se oli teh-
tävä.

Mutta miten säilyttää dokumentin aitous? 
John oli sekä ohjaaja että päähenkilö, sik-
si elokuvaa ei voisi käsikirjoittaa pilkulleen 
valmiiksi. Piti elää ohjelmoimatta päiviä 
liian tarkkaan.

Vielä oli suostuteltava perhe mukaan.
John tajusi, että hän katsoisi läheisiään 

kuin vieraita ihmisiä, esineellistäisi heitä. Oli-
si enemmän ohjaaja kuin aviomies ja isä.

Anua jännitti paljastaa perheen yksityi-
syys kameralle. Mutta hän tuki miestään. 
Elokuvan aihe oli Johnille tähänastisen uran 
tärkein.

Kuvaukset käynnistyivät lokakuun alussa 
2005. Elokuva kiinnosti laajasti Euroopas-
sa. Päärahoittajat, kansainväliset televisio-
kanavat, janosivat tietää, miten perheelle 
kävisi.

Ensimmäiseksi Websterit hylkäsivät es-
poolaisuuden kaikkein pyhimmän, auton.

Kerrostalon keittiössä tuoksuu kuu-
ma kaakao. Perhe istuu pöydän ym-
pärillä.

Anu: ”Suurin muutos oli liikkuminen. Jo-
ka paikkaan tuli lähdettyä ajoissa, kun ei ol-
lut autoa.”

John: ”Oli päiviä, jolloin me käytettiin 
yhdeksää bussia. Meidän elämä oli raken-
nettu auton varaan. Marketti tuolla, lasten 
koulut tuolla ja sitten vielä meidän työpai-
kat.”

Anu: ”Joka paikkaan kuitenkin pääsi bus-
silla. Mut olis se ollut helvetillistä, jos Sa-
muel ei olisi itse päässyt kouluun.”

John: ”Taksiakaan me ei käytetty.”
Anu: ”Mut siihen tarvittiin aika pitkä kes-

kustelu, että sait mut istumaan raskaaseen 
moottoriveneeseen. Sitten sä soudit kahdek-
san kilometriä saareen.”

John: ”Se matka kesti puolitoista tun-
tia.”

Anu: ”Pojat oli tosi reippaita, oli pilkkopi-
meetä, kun päästiin perille.”

Öljy kiehtoi Johnia: se on kaikkialla 
läsnä.

Musta kulta voitelee maapalloa: 
se heiluttaa taloussuhdanteita, liikuttaa lä-
hes miljardia autoa ja lähentää maanosia 
toisiinsa.

Websterit olivat maapallo pienoiskoos-
sa. 

John naputteli kilometrilukuja, kilowat-
titunteja ja litramääriä nettilaskuriin, joka 
käänsi ne hiilidioksiditonneiksi. Auto 3,5 

tonnia. Lentäminen 2,0 tonnia. Vene 0,5 
tonnia. Lämmitys, lämmin vesi ja muu ku-
lutus 1,0 tonnia.

Perheen saldo oli seitsemän tonnia hiili-
dioksidia vuodessa ilmakehään.

John arvioi, että he pystyisivät tinkimään 
90 prosenttia öljynkulutuksestaan. Ei työ-
matkoja autolla, ei lentoja etelän lämpöön, 
ei bensaveneellä saareen, ei aggregaattia 
mökillä.

Pahin öljysieppo oli auto.
John ajatteli taas poikiaan. Kun he olisivat 

aikuisia miehiä, yli puolet maailman öljyva-
roista olisi käytetty, mutta bensaa katoaisi 
kiihtyvää vauhtia aasialaisten ja amerikka-
laisten autoihin. Öljyn aika päättyisi romah-
dukseen.

John laski lisää. Jos maapallon päiväku-
lutus, 13 miljardia öljylitraa, kaadettaisiin 
Helsinkiin, kaupunki peittyisi 26 metrin sy-
vyyteen. Jos maapallon vuosikulutus muutet-
taisiin metsäpaloiksi, joka vuosi kärähtäisi 
kahdeksan kertaa Ranskan kokoinen alue.

Öljyn tragedia oli sen näkymättömyys.
Perhe luopui muovista, öljystä jalostetuis-

ta tuotteista. Ei kertakäyttömuoviin kääritty-
jä salaatteja, yrttejä ja kurkkuja. Ei muoviin 
pakattuja keksejä, muroja ja karamelleja. Ei 
muoviputkeen ahdettuja tahnoja, rasvoja ja 

pesuaineita.
Öljyyn törmäsi pienissäkin asioissa – vai-

mon sukkahousuissa ja meikeissä.

Anu: ”Onko ollut kallis vuosi? Kyllä. 
Melkein kaikelle löysi vaihtoehdon, 
mutta se maksoi enemmän.”

John. ”Eikä kaikkea saanut aina ensim-
mäisestä kaupasta. Piti etsiä, nähdä vai-
vaa.”

Anu: ”Aina oli laukussa pari paperipussia 
mukana. Kun jossain näki jotain, sen osti 
heti.”

John: ”Kuin Neuvostoliitossa ennen van-
haan.”

Anu: ”Vessapaperia me löydettiin teolli-
suuspakkauksina, mut talouspaperia ei käy-
tetty vuoteen. Siihen ei löydetty ratkaisua.”

John: ”Mut olihan tiskirätti keksitty. Ja pe-
suaineena käytettiin etikkaa ja ruokasoodaa, 
vanhan ajan keinoja.”

Anu: ”Ja sä ostit työmatkalla Tukholmasta 
shampoota, dödöä ja ihonhoitoainetta, jot-
ka olivat pieniä, kuivia kakkuja. Kotona val-
mistit itse hammastahnaa ja geeliä.”

John: ”Hammastahnaa oli helppo tehdä: 
ruokasuolaa, ruokasoodaa, piparminttua ja 
glyserolia. Geeliä keitin pellavansiemenistä, 
mut siitä ei tullut kovin hyvää.”

Anu. ”Jos joku ripsiväri olisi loppunut, mä 

en olisi sitä kaivannut. Uskomatonta, miten 
paljon sitä sai jatkettua vedellä.”

John: ”Jatkoitko sä sitä vedellä?”
Anu: ”Joo, joo.”
John: ”Mut yhdet sukkahousut sä ostit.”
Anu: ”Kahdet. Ilmoitin, että Jussi-gaalaan 

mä en mene ilman sukkahousuja.”

Talvi 1979, Lauttasaari, Helsinki.
Ikkunoissa kajasti joulukuun hämä-

rä. John seisoi tutun aivokirurgin kans-
sa isän sängyn vieressä. Äkkiä isä sai uuden 
kohtauksen, valtavan aivoverenvuodon.

Seuraavan yön John nukkui sisaren kans-
sa äidin huoneessa.

Hän oli peloissaan. Kohta kaikki voisi olla 
lopullisesti toisin. Isä, yliopiston englannin 
kielen opettaja, oli vasta 57-vuotias.

Samana viikonloppuna perhe oli muut-
tamassa lapsuuden Lauttasaaresta Espoon 
Kiloon. Tiivis kaveripiiri oli jäämässä 12 ki-
lometrin päähän, se tuntui nyt valovuoden 
etäisyydeltä.

Aamulla puhelin soi. Isä oli kuollut.

M iksi muutos on niin vaikea?
John halusi tutkia elokuvassa 

ilmastonmuutoksen tärkeintä ky-
symystä. Miksi emme edes hillitse kulutus-

ta, vaikka öljy varmasti loppuu? Miksi em-
me toimi yksilöinä? Miksi sydän sanoo yhtä, 
järki toista?

Isän kuoleman jälkeen John oli  kammon-
nut muutosta yli kaiken. Outo tilanne tar-
koitti aina selviytymistaistelua.

Hän oli tehnyt kiitettyjä dokumentteja pö-
lynimurikauppiaan, stripparin, poliitikon, 
prostituoidun ja poliisin ammateista. Niissä 
toistui sama pohjavire: ennakkoluulojen lei-
maamia ihmisiä vieraassa ympäristössä.

Nyt hän oli samassa jamassa, kummajai-
nen öljyä palvovassa espoolaislähiössä.

Luopuminen öljystä tuntui vähittäisel-
tä liu´ulta johonkin. Minne se päätyisi, oli 
vielä arvoitus.

John yritti kuitenkin rimpuilla sovituista 
pelisäännöistä. Hän ehdotti perheelle vii-
konloppua, jolloin saisi käyttää öljyä. Anu 
torjui heti ajatuksen. Isä vastusti fl uoriham-
mastahnan ostoa lapsille, mutta käytti sitä 
itse salaa.

John tunnusti olevansa perheen lusmu-
ri.

Hän halusi käsitellä elokuvassa näitä heik-
kouksia, katastrofi n aineksia. Niitä riitti: Ky-
vyttömyys oppia menneestä. Psykologinen 
kieltäminen. Kiinnittyminen vääriin ydin-
arvoihin. Marginalisoitumisen pelko. Ei et-

◼  John kuvaa syysmyrskyssä Tapiolan rampin kävelysillalla. ◼ Kuvaaja Tuomo Utri katsoo otosta näytöltä. ◼ John laittaa Anulle mikrofonin espoolaisessa supermarketissa. ◼ Assistentti Mika Ailasmäki auttaa, John seuraa taustalla.

Öljy tekee asiat nopeammiksi, mutta ei   välttämättä paremmiksi.”

▶
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paketin ekologinen jalanjälki on viisi kiloa 
hiilidioksidia.

Tai entä ne tuulisähköä kuluttavat sähkö-
patterit, jotka hän oli ostanut kotiin? Miten 
paljon öljyä oli kulunut metallien ja patte-
rien valmistukseen?

Kun Websterien öljytön vuosi läheni lop-
puaan, Johnilla oli puhdas omatunto Länsi-
väylän ruuhkassa. Katastrofaalisen pakokaa-
sutestin syyksi oli paljastunut moottorivika, 
ei polttoaine.

Mutta kilvoittelu jatkui.
Tiedostusvälineet raportoivat VTT:n tut-

kimuksesta, jonka mukaan biodieselin val-
mistus tuotti rypsin typpilannoituksen takia 
enemmän kasvihuonepäästöjä kuin fossii-
linen diesel. Biodieselin valmistaja, tuttu 
maanviljelijä, vakuutti, että rypsin typpi-
lannoituksen pystyi pudottamaan karjan-
lannalla puoleen.

John oli hämmentynyt. Keneen sanaan 
luottaa?

Hän oli jo hurahtanut öljyttömyyteen, ha-
luun pelastaa maailmalle lisäaikaa. Lapset 
kutsuivat elokuvaprojektia ”isin hulluksi 
vuodeksi”.

Päähenkilö aavisti, että tältä tieltä ei ollut 
paluuta.

Pojat tulevat yöpuvuissa keittiöön. 
Suukkoja ja halauksia. Äiti kysyy Sa-
muelilta, onko läksyt tehty.

Anu: ”Mikä meillä muuttui pysyvästi? Sitä 
pitää kysyä vuoden kuluttua, nythän me vas-
ta rakennamme uutta elämää ehdottoman 
vuoden jälkeen.”

John: ”Pitää olla tosi painava syy, omaisen 
kuolema, että lentäisin.”

Anu: ”Sittenhän se testataan, kieltäydyt-
kö lentämästä lomamatkalle mun ja lasten 
kanssa.”

John: ”Missä olosuhteissa meidän on pak-
ko lentää? Onhan lomapaikkoja, jonne pää-
see junalla.”

Anu: ”Mä ainakin aion lentää jatkossa. Me 
matkustettiin kuusi päivää junassa ja oltiin 
neljä päivää perillä Italiassa. Siinä ei ollut 
mitään järkeä.”

John: ”Öljy tekee asiat nopeammiksi, mut-
ta ei välttämättä paremmiksi.”

Anu: ”Niin, onhan meillä ollut paljon 
enemmän aikaa lasten kanssa. On pystytty 
juttelemaan asioista perusteellisesti bussis-
sa ja junassa.”

John: ”Siitä lähdettiin, että lapset eivät 
saa kärsiä, mutta ne on ottanut tämän to-
si hienosti. Vuosi on ollut heille seik-
kailu.”

Anu: ”Pojat on vaan niin hyviä tyyppejä.”

John hehkuttaa Audin dieselmoottoria, 
sitten kuuluu hörähdys. Moottorista tul-
vahtaa paistetun munkin ja sulan stea-

riinin tuoksu.
Hän jättää toimittajan bussipysäkille ja 

jatkaa äidin luokse.
Audin peräkoukkuun on kiinnitetty pieni 

kärry. Sen päällä on hihnoin kiinni tuhan-
nen litran säiliö. Sisällä heiluu 200 litraa bio-
dieseliä. Äiti on antanut pojalleen luvan va-
rastoida tankkia omakotitalon pihalla.

Muuttaa maailmaa litra kerrallaan.
John on hautonut ajatusta monta kuu-

kautta. Elokuvan teema, öljyttömyys, on al-
kanut elää omaa elämäänsä kameran etsi-
men ulkopuolella.

Hän suunnittelee myyvänsä biodieseliä 
Länsiväylää pendelöiville espoolaisille, toi-
mittaa kotiovelle niin kuin maitopojat mai-
toa Englannissa. Vielä hänellä ei ole valtuu-
tetun varastonmyyjän lupaa, mutta tuttaville 
hän voi toimittaa omakustannehintaan.

Pyyhkimet viuhtovat sadetta tuulilasista. 
John vilkaisee taustapeiliä; valkoinen tankki 
on tallella. Tänään säiliöstä on jo valutettu 
kullankeltaista ainetta kanistereihin.

Ostaja oli hyvä ystävä, biopolttoainekaup-
piaan ensimmäisen asiakas. SK

Websterin dokumentin 
kuvaukset päättyivät lokakuussa. 
Elokuvan työnimi on Katastrofi n ainekset, 
se saa ensiesityksensä 
keväällä 2008. 
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si vaihtoehtoja ennen kuin on pakko. Se on 
jonkun muun ongelma.

Johnin ylevät tavoitteet ja henkilökohtai-
set hairahdukset olisivat dokumentissa avain 
katsojan sydämeen, huumorintajuun.

Elokuvan päähenkilö taisi brittiläisen it-
seironian.

Aihe on kuoleman vakava, mutta ei niin va-
kava, että sille ei voisi nauraa.

Benjamin ja Samuel saavat iltapalak-
si suklaajäätelöä. John kaataa lisää 
teetä.

John: ”Muistatko, kun palasimme matkal-
ta Italiasta? Täällä Suomessa jotkut tutut jo 
tiesivät, että John oli juonut kutsuilla muo-
vimukista!”

Anu: ”Ihmisistä on kivointa, kun toisen 
saa jostain kiinni. Se on vaan inhimillistä.”

John: ”Monet haluavat ajatella, että on 
mahdotonta elää ilman öljyä. Silloin heidän 
ei tarvitse ajatella koko asiaa.”

”Mutta jos se on mahdollista, ongelma 
koskee myös heitä. Ja silloin heidän pitäisi 
tehdä sille jotakin.”

Anu: ”Meille on naureskeltu mennen tul-
len.”

John: ”Varsinkin matkustelulle. Hah, haa, 
noi menee junalla Italiaan.”

Anu: ”Ei mun ystävät edes ajattele ilmas-
tonmuutosta, ei se kosketa niitä.”

Maaliskuussa 2006, öljyselibaatin 
puolivälissä, auto palasi Webste-
rien pihaan.

Se oli Audi A4, uskottava keskiluokkaisen 
espoolaisperheen autoksi. Keväällä ostettiin 
myös vene, 13 hevosvoiman dieselmoottoril-
la varustettu puupaatti.

Auto ja vene kävivät biodieselillä.
John tankkasi kullankeltaista nestettä, 

rypsimetyyliesteriä. Biodiesel oli luokiteltu 
melkein elintarvikkeeksi, mutta auton en-
simmäinen pakokaasutesti oli šokki; katsas-

tusmies ei ollut saanut yhtä huonoja arvoja 
12 vuoteen.

”Meidän isi pelastaa maailman”, lapset 
lällättivät.

John oli tyrmistynyt. Olenko investoinut 
väärään ideaan?

Hän oli tuskaantunut jo ruokakaupassa. 
Miten paljon öljyä oli käytetty aamupuuro-
hiutaleisiin? Viljan lannoitukseen, tuho-
laistorjuntaan ja kuivatukseen, sitten hiu-
taleiden valmistukseen, pakkaukseen ja 
kuljetukseen? Missään ei lukenut: tämän 
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Kuka?
John Philip Colman Webster
Ikä: 39
Syntymäpaikka: Helsinki
Kotipaikka: Espoo
Koulutus: Taiteen maisteri, 

taideteollinen korkeakoulu, 
elokuvataiteen laitos 1996

Työ: Elokuvaohjaaja
Työhistoria: Nuori, vapaa, 

naimaton (1990), Pölynimuri-
kauppiaat (1993), Tissit&tango 
(1994), Sukkien euroelämää 
(1999), Valon ja varjon huo-
neet (2001), Sen edestään 
löytää (2005)

Perhe: puoliso Anu Webs-
ter ja pojat Benjamin, 5, ja 
Samuel, 9

Harrastukset: Valokuvaus
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▶ ”Anu on tukenut minua rakkaudesta, 
pojille tämä on ollut seikkailu”, John 
Webster sanoo.

”Lastenrattaissa on isäni Michael 
noin vuoden ikäisenä. Isoisäni Syl-
vester pelleilee kameralle. Kuva on 
otettu vuonna 1922 pian sen jälkeen 
kun perhe on palannut Intiasta. Olen 
restauroinut isäni ja setäni jäämistön 
valokuvia usemman vuoden ajan. 
Kuvien restauroiminen on konkreet-
tinen tapa säilyttää juuret.”

Tutut jo tiesivät, että John oli juonut kut  suilla Italiassa muovimukista!”

◼ Biodieselkauppias Websterin Audi, 
peräkärry ja tuhannen litran säiliö.


