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1 Johdanto 

 

Näennäisdokumentaarinen elokuva on suuren yleisön tietoisuudessa melko tuore elo-

kuvan tyylilaji. Mockumentarylla tai faux-dokumentilla tarkoitetaan sellaista elokuvate-

osta, joka sisältönsä puolesta näyttää aidossa tilanteessa taltioidulta - kuten perintei-

nen dokumenttielokuva - mutta vastoin katsojan käsitystä elokuvassa esiintyvät ihmiset 

ovat näyttelijöitä ja tilanteet ja tapahtumat lavastettuja (Pollick & Foster 2012). Found 

footage (suom. löydetty materiaali) on mockumentaryn alalaji, johon kuuluu olennaises-

ti materiaalin käsittelemättömyys ja ”raakuus”; ikään kuin materiaali esitettäisiin sella i-

sena kuin se on saatu haltuun. Termillä voidaan tarkoittaa myös oikeasti löydetystä 

materiaalista koottua kollaasielokuvaa, mutta tässä tutkimuksessa käsitellään nimen-

omaan käsikirjoitettua ja näyteltyä found footagea, joka on tarkoituksenmukaisesti tuo-

tettu vaikuttamaan autenttiselta, aitojen tapahtumien aikana taltioidulta materiaalilta. 

 

Tiettävästi ensimmäinen ”löydetyn materiaalin” konseptia käyttänyt elokuva on italialai-

sen Ruggero Deodaton Cannibal Holocaust vuodelta 1980. Elokuva kertoo dokument-

tielokuvaryhmän matkasta Amazonin viidakkoon. Yksikään ryhmän jäsenistä ei tule 

elävänä takaisin, mutta viidakkoon lähetetty pelastusretkikunta saa käsiinsä ryhmän 

kuvaaman materiaalin. Elokuvassa tarkastellaan tätä ”Amazonin viidakosta löytynyttä” 

materiaalia (Meslow 2012). Monet katsojista pitivät elokuvan materiaalia aitona, mikä 

johti Deodaton ja elokuvan tuottajien osalta kuolemantuottamussyytteisiin. Kanne hylät-

tiin ohjaajaan tuotua oikeussaliin kaikki elokuvassa ”kuolleet” näyttelijät, elävinä. Oi-

keudenkäyntiä vaikeutti se, että osana työsopimustaan näyttelijät olivat allekirjoittaneet 

pykälän, jonka mukaan he eivät saaneet antaa haastatteluja tai olla muuten yhteydes-

sä mediaan kuvauksia seuraavan vuoden aikana. (Rose 2011.) 

 

Vaikka Cannibal Holocaust täytti tarkoituksenmukaisesti tehtävänsä shokeeraavana ja 

muka-löydetyn materiaalin osalta uskottavana elokuvana, se oli pitkään ainut suuren 

yleisön huomiota saanut found footage -elokuva. Varsinaisen trendin aloitti vuonna 

1999 ensi-iltansa saanut The Blair Witch Project (USA) (Meslow 2012). Elokuvassa 

kolme elokuva-alan opiskelijaa katoaa Marylandin alueella sijaitsevaan metsään teh-

dessään dokumenttielokuvaa paikallisesta legendasta, Blairin noidasta (Pincus 1999). 

Vuotta myöhemmin julkaistiin suuren yleisön huomiota vaille jäänyt The St. Francisville 

Experiment (USA 2000), jonka sisällössä oli havaittavissa selvää plagiointia edellä 

mainitusta. Kaksi vuotta aikaisemmin nähtiin valitettavan vähälle huomiolle jäänyt Alien 
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Abduction - Incident in Lake County (USA 1998), jossa kiitospäivää viettävä amerikka-

laisperhe siepataan avaruusolioiden toimesta. Elokuvan huono kaupallinen menestys 

selittyy osin olemattomalla markkinoinnilla. The Blair Witch Projectin ohjaajat Daniel 

Myrick ja Eduardo Sánchez sen sijaan panostivat vakuuttavaan markkinointikampan-

jaan, jonka pohjana toimi katsojien olettamus siitä, että elokuvassa esiintyvät henkilöt 

ovat oikeasti kateissa. Uskottavan ja laajalti huomiota herättäneen Internet-

markkinoinnin lisäksi elokuva sai nimeä tekijöiden levittämien ”katoamisilmoitus”-

julisteiden kautta, joissa kerrottiin kolmikon dokumenttiprojektista sekä vuosi katoami-

sen jälkeen löydetystä videomateriaalista, joka olisi vihdoin kaikkien nähtävillä 

(IMDb.com a). 

 

2000-luvun vaihteen jälkeen näennäisdokumentaarisia elokuvia on nähty jo todella 

paljon – lähes poikkeuksetta kauhugenren alla. Nimekkäimpinä ja menestyksekkäimpi-

nä 2000- ja 2010-luvun 

found footage -

elokuvista voidaan mai-

nita mm. Paranormal 

Activity (USA 2007), 

[REC] (Espanja 2007) 

Cloverfield (USA 2008), 

The Last Exorcism 

(USA 2010), Grave En-

counters (Kanada 2011) 

ja V/H/S (USA 2012) 

(IMDb.com). 

 

Kuva 1. The Blair Witch Project 

-elokuvan markkinointiin käy-

tetty ”katoamisilmoitus”. 

 

Yksi syy siihen, miksi genren elokuvia on tehty runsaasti 2000-luvun vaihteen jälkeen 

independent-ohjaajien lisäksi myös isojen elokuvastudioiden toimesta, on varmasti se, 

että taloudellisesti ajatellen kyseisten elokuvien tekeminen on ollut todella kannattavaa: 

found footage -elokuvan tekemiseen vaadittavat resurssit ovat huomattavasti pienem-

mät kuin perinteisen fiktioelokuvan. Kun valo-, kamera- ja äänitekniikan osalta budjetti 

on vain murto-osa edellä mainitusta mutta katsojamäärät ovat jokseenkin samat, on 

helppo todeta elokuvan tuottavan huomattavan määrän voittoa. 
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Yksi tyylisuunnan kätevistä piirteistä on se, että tavanomaisiin fiktiokuvauksiin 
verrattuna valoon ja muuhun tekniikkaan ei mene paljoa aikaa. Kun en keskity 
tekniikkaan, minulla on kaikki aika maailmassa kokeilla eri skenaarioita näytteli-
jöiden kanssa. Jos haluan kuvata 20 ottoa, voin kuvata 20 ottoa.  
– Daniel Stamm (Cornet 2010). 

 

Esimerkkejä found footage -elokuvien budjetti-/tuottosuhteista: 

Elokuvan nimi: Budjetti (noin): Tuotto 1. näytösviikonlopun ajalta: 

Apollo 18 $ 4,000,000 $ 8,704,271 

Blair Witch Project, The $ 60,000 $ 1,512,054 

Chronicle $ 12,000,000 $ 22,004,098 

Cloverfield $ 25,000,000 $ 46,146,546 

Devil Inside, The $ 1,000,000 $ 33,732,515 

Last Exorcism, The $ 2,000,000 $ 20,366,613 

Paranormal Acitivity $ 15,000 $ 77,873 

Paranormal Activity 2 $ 3,000,000 $ 40,678,424 

Paranormal Activity 3 $ 5,000,000 $ 52,568,183 
Taulukko 1. Elokuvien arvioitu kokonaisbudjetti ja ensimmäisen näytösviikonlopun tuotto. (tiedot: imdb.com) 

 

Mielestäni teknisesti ja sisällöllisesti uskottavan, näennäisesti dokumentaarisen eloku-

van tekeminen on kiehtova ajatus. Tyylisuunnan ensimmäiset elokuvat vakuuttivat kat-

sojat aitoudellaan ja herättivät siksi poikkeuksellisen paljon kauhua ja hämmennystä. 

Radiotaiteen puolella jo vuonna 1938 Orson Welles todisti autenttisen kuuloisen fiktion 

tehokkuuden, kun Halloween-iltana radiosta soitettu Marsilaisten hyökkäys (Invasion 

From Mars, USA) sai tuhannet amerikkalaiset pakkamaan tavaransa ja pakenemaan 

kodeistaan heidän luultuaan, että avaruusoliot ovat todella laskeutuneet New Jerseyn 

kaupunkiin (RealDealWoman 2010). 

 

Teknisesti sinänsä heikkolaatuisen ”kotivideomateriaalin” käyttäminen tunteiden herät-

tämiseksi on osoittautunut esimerkiksi edellä mainittujen elokuvien osalta varsin tehok-

kaaksi dramaturgiseksi tehokeinoksi, joten ei ole ihme, että tämän näennäisdokumen-

taarisen elokuvakerronnan alalajilla on edelleen kasvavaa kannatusta (Becket 2010). 

Kun tyylisuunnan ehkä tunnistettavin piirre on sen käsivaralta kuvattu ja monin tavoin 

formaalista elokuvaa vastavirtaan kulkeva kuvakerronta, nousee sen rinnalle yhtä lailla 

”todenmukainen” ja vahvasti tunteita herättävä äänikerronta, joka lo-fi-statuksestaan ja 

sinänsä rajallisesta toteutustavastaan huolimatta pyrkii vaikuttamaan katsojaan yhtä 

vahvasti, ellei vahvemmin, kuin perinteisen fiktioelokuvan äänikerronta. 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on koota yhteen found footage -genrelle ominaiset 

piirteet ja antaa kattava kuvaus tyylisuunnan teknisistä seikoista sekä ilmaisumenetel-
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mistä. Genren elokuvien piirteitä verrattaessa formaalin fiktioelokuvan piirteisiin keskity-

tään pääasiassa ääni-ilmaisuun, mutta analyysiä tehdään myös visuaalisen kerronnan 

ja esimerkiksi näyttelijäntyön kannalta. Tutkimukseen on koottu tietoa useista eri läh-

teistä, minkä vuoksi se toimii myös itsenäisenä lähdemateriaalina.  

2 Found footage -elokuvat vuosien saatossa 

 

1980- ja -90-luvun yksittäisistä, kohua herättäneistä found footage -elokuvista huolimat-

ta tyylisuunta pysyi ennen vuosituhannen vaihdosta marginaaligenrenä. Vuonna 2007 

genren ”uuden nousun” aloitti menestyselokuva Paranormal Activity, jonka markkinoin-

nissa keskityttiin The Blair Witch Projectin tapaan autenttisuuteen; näyttelijät olivat suu-

relle yleisölle tuntemattomia eivätkä esimerkiksi antaneet lainkaan promootiohaastatte-

luja. Elokuvan äänisuunnittelu sai kehuja johtuen aidosti pelottavasta minimalistisuu-

destaan sekä ei-diegeettisen musiikin puuttumisesta (Bryant 2009, McAllister 2010). 

 

Vuosituhannen vaihteen jälkeen genren alla on nähty yhä useampia teoksia nimen-

omaan kauhuelokuvien saralla. Suosittu kehystarina on paranormaalien ilmiöiden koh-

talokkaasti pieleen menneet tutkimusprojektit, joiden pohjalta on luotu mm. Death of a 

Ghost Hunter (USA 2007), The Ghosts of Crowley Hall (Iso-Britannia 2008), Atrocious 

(Espanja 2010), The Feed (USA 2010), kanadalainen indie-menestys Grave Encoun-

ters (2011) (jatko-osineen), Apartment 143 (USA 2011) sekä The Whispering Dead 

(USA 2011). 

 

Toinen suosittu aihe on ymmärrettävästi kummitteluun ja muihin yliluonnollisiin ilmiöihin 

keskittyneet tapahtumat. Näiden osalta on nähty mm. webcam-tekniikkaa hyväksikäyt-

tävä The Collingswood Story (USA 2002), kauhua ja komediaa yhdistelevä Strawberry 

Estates (USA 2002), syöpäpotilaan ja henkiolennon pelottavasta kohtaamisesta kerto-

va In Memorium (USA 2005), demoneista ja noitakultista kertova suurmenestys Pa-

ranormal Activity (USA 2007) (jatko-osineen), samaan ideaan perustuvat Paranormal 

Entity (USA 2009) ja Paranormal Effect (Japani 2010), tunnetun sarjamurhaajan kotiin 

astuvan tutkintaryhmän kohtalosta kertova Gacy House (USA 2010), kouluryhmän ku-

vausretken viimeiset hetket paljastava The School in the Woods (USA 2010) ja usean 

eri ohjaajan kollaboraatiosta syntynyt, episodikerronnallinen V/H/S (USA 2012). 

 

Genren alla on toki tehty myös ilman yliluonnollisia elementtejä toimivia, psykologisia 

tai esimerkiksi sarjamurhaajien tarinoihin perustuvia elokuvia. Näitä ovat mm. Guinean 
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kannibaaliterritoriolle sijoittuva, legendaarisen Cannibal Holocaustin jalanjäljissä kulke-

va viidakkokauhu Welcome to the Jungle (USA 2007), murhaajapariskunnan ”videopäi-

väkirja” Head Case (USA 2007), sarjamurhaajan itsensä kuvaamasta materiaalista 

koottu Poughkeepsie Tapes (USA 2007), mieleltään järkkyneistä lapsista kertova Ho-

me Movie (USA 2008) sekä found footage -materiaalia ja perinteistä fiktiota yhdistele-

vät Lovely Molly (USA 2011) ja The Helpers (USA 2012). 

 

Kohtaamiset perinteisistä kauhuelokuvista tuttujen hirviöiden ja muiden tuntemattomi-

en/vaarallisten olentojen kanssa ovat tuttuja myös found footagen puolella. ”Monsteri-

konseptin” pohjalta on ohjattu mm. New Yorkiin sijoittuva hirviö-katastrofielokuva Clo-

verfield (USA 2008), opiskelijaryhmän ja yliluonnollisten olioiden kohtaamisesta kerto-

va, FBI:lta vuotaneesta materiaalista koottu Eyes in the Dark (USA2010), australialai-

sen uutisryhmän ja maanalaisessa tunnelissa elävän hirviön kohtaamisesta kertova 

The Tunnel Movie (Australia 2011), metsälegendasta dokumenttielokuvaa tehneen 

kuvausryhmän jälkeensä jättämästä materiaalista koottu Bigfoot: The Lost Coast Tapes 

(USA 2012) ja lentokone-onnettomuudesta selvinneiden matkustajien kuvaama, Yh-

dysvaltojen salaiselle dinosaurusalueelle sijoittuva Area 407 (USA 2012). 

 

”Inhimillisempien” hirviöiden, zombien varaan rakennettuja löytökonseptikauhuja ovat 

mm. George A. Romeron “elävät kuolleet” -elokuvasarjan found footage -osa Diary of 

the Dead (USA 2007), espanjalainen, raivotautiviruksen leviämisestä kertova menes-

tyselokuva [REC] (Espanja 2007) (jatko-osineen), edellä mainitun amerikkalainen uu-

sintaversio Quarantine (2008) sekä nuoren naisen zombiksi muuttumista seuraava 

Pretty Dead (USA 2012). 

 

Myös menestyksekkään Manaajan (USA 1973) aikaansaama vaikutus näkyy osassa 

found footage -elokuvia. Kyseisen genren alla erilaisiin demonisointeihin ja manausyri-

tyksiin perustuvia elokuvia ovat mm. 80-luvulla tapahtuneeseen riivaustapaukseen ja 

sen katolisen kirkon sisällä aiheuttamiin riitoihin perustuva Exorcist Chronicles (USA 

2008), ammattimanaajan viimeistä työtehtävää seuraava The Last Exorcism (USA 

2010), Kreikkaan sijoittuva riivauskertomus Subconscious (Kreikka 2010) ja Roomaan 

sijoittuva The Devil Inside (USA 2012). Aiheesta tehdyt found footage -elokuvat sisältä-

vät usein samankaltaisia kohtauksia ja tahallisia tai tahattomia viittauksia toisiinsa; elo-

kuvien tekijöitä onkin kritisoitu ”paikallaanjunnaamisesta” uskonnollisen aihealueen 

parissa (Conterio 2012). 

 



6 

  

Genren salaperäisyyttä tehostava kuva- ja äänikerronta sopii erinomaisesti erilaisista 

mysteereistä kertoviin elokuviin. Rajallinen kuva- ja äänikerronta luovat jo sinänsä mys-

tiikkaa, mutta jo tyylisuunnan ”löydetyn materiaalin” idea käytännössä tarkoittaa, että 

materiaalin taltioinut taho on kadonnut. Erilaisia selvittämättömiin rikostapauksiin, ka-

toamisiin ja muihin mysteereihin perustuvia found footage -elokuvia ovat mm. nuorten 

katoamistapauksista kertova June 9 (USA 2008), poliisilta vuotaneesta todistusaineis-

tosta koottu Evil Things (USA 2009), teinitytön katoamisesta kertova Megan Is Missing 

(USA 2011), NASAN viimeisen kuumatkan kohtalonhetkiä valottava Apollo 18 (USA 

2011), telttailuryhmän kauhunhetkiä kuvaava Evidence (USA 2011), Iso-Britannian 

maaseudulle sijoittuva, nuorenparin viimeisistä hetkistä kertova Hollow (Iso-Britannia 

2011), selkeästi Blair Witch Projectista vaikutteita saanut A Night in the Woods (USA 

2011), samaan ideaan perustuva intialainen ?: A Question Mark (2012), parasiittien 

aiheuttamasta ympäristökatastrofista kertova The Bay (USA 2012) ja tositapahtumiin 

perustuva, kanadalainen mysteerielokuva Severed Footage (2012). (IMDb.com.) 

 

Niistä harvoista found footage -elokuvista, jotka sisältönsä puolesta rajautuvat selkeästi 

ulos kauhu- ja mysteerielokuvien joukosta, voidaan mainita rikosdraama End of Watch 

(USA 2012) ja nuorisokomedia Project X (USA 2012). 2000- ja 2010-luvulla nimekkäitä 

found footage -elokuvia on kuitenkin julkaistu juuri kauhugenren alla jo sen verran, että 

tyylisuuntaa voidaan pitää omana sub-genrenään (Corry 2012, Faraci 2009). 

3 Tekniikan ja tyylin suhde found footage -äänikerronnassa 

 

3.1 Fiktiota ilman fiktion keinoja 

 

Found footage –tyylisuunta antaa äänisuunnittelulle tiukkaakin tiukemmat raamit niin 

teknisesti kuin sisällöllisestikin. Äänellinen fokus on lähes poikkeuksetta sidottu kame-

ran liikkeisiin, mikä vaikuttaa niin panorointeihin kuin kuvan etualalla tai sen takana 

kuultavien elementtien välisiin kontrasteihin. Parhaimmillaan ääni luo uskottavuuden ja 

aitoudentunnun lisäksi lisäsisältöä usein käytetyn point-of-view-kuvakulman ulkopuolel-

le, off screen. Tämä eroaa äänisuunnittelun kannalta perinteiseen fiktioon verrattuna 

myös siten, että ns. ”neljännen seinän” purkaminen avaa myös uuden äänellisen kuun-

telukulman; sen sijaan että katsoja tarkkailisi tilannetta vain ulkopuolelta, hänet sijoite-

taan sekä kuvan että äänen puolesta elokuvan keskiöön. Kun katsojan ”ympärillä” ta-

pahtuu saman verran - ellei enemmänkin - kuin silmien edessä, tuo tilanteen hallitse-



7 

  

mattomuus oikein käytettynä niin kuva- kuin äänikerrontaan uudenlaista levottomuutta 

ja näin myös uusia tehokeinoja (Tribute Movies 2010). 

 
 

”Löytömateriaalielokuvan” luoma illuusio oikeasti tapahtuneesta tarinasta on loppujen 

lopuksi kiinni pienistä seikoista. Äänen täytyy tietynlaisella, teknisellä heikkoudellaan 

vakuuttaa katsoja siitä, että materiaalia ei ole käsitelty, vaikka tosiasiassa äänelliset 

korostukset ja ajoitukset olisi mietitty tarinankerronnan kannalta todella tarkkaan. Toi-

saalta, mikäli katsoja saadaan samaistumaan elokuvan roolinhenkilöihin tai muuten 

uppoutumaan tarpeeksi syvälle kohtausten luomiin tunnetiloihin, saattaa tämä antaa 

tekniseenkin toteutukseen hieman joustovaraa. Tällöin tasapainotellaan genren sääntö-

jenmukaisen uskottavuuden ja elokuvan tunnemaailman välillä. (Cornet 2010.) Suu-

rimmaksi haasteeksi näennäisdokumentaarisen found footage -elokuvan ääni-

suunnittelussa nouseekin usein se, kuinka luoda fiktiota ilman perinteisen fiktioeloku-

van keinoja, pitäen silti kiinni todenmukaisesta ja uskottavasta illuusiosta. 

 

3.2 Found footage -elokuvan äänittäminen ja miksaaminen 

 

Kameraan integroidulla mikrofonilla näennäisesti äänitetty found footage -elokuvan 

ääniraitaa työstäessä on otettava huomioon se tosiseikka, että ääniraita ei saa kuulos-

taa ”liian äänitetyltä” (perinteinen puomitus, langattomat mikrofonit yms.) koska kirk-

kaaksi miksattu ja tasaisesti mikrofonin suunta-alueella pysyvä dialogi olisi ristiriidassa 

Point-of-view-kuvakulman kanssa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei kenttä-äänitystä 

voisi tehdä samoilla työtavoilla kuin perinteisen fiktioelokuvan parissa, sillä usein ääni-

raidan autenttisuus ja ”rosoisuus” luodaan vasta jälkituotantovaiheessa. (Samper 

2007.)   

 

Elokuvan äänen jälkityövaihetta on mahdollista nopeuttaa taltioimalla äänet tavoilla, 

jotka vastaavat lähemmin kameran integroidulla mikrofonilla taltioidun materiaalin tek-

nistä laatua. Yksi tapa matkia kameraan sisäänrakennetun mikrofonin käyttäytymistä 

on pitää puomimikrofoni jatkuvasti kameran lähellä ja suunnata sen suuntakeila kuva-

ussuuntaan samalla seuraten kameran mahdollisia sivuttais- tai pystyliikkeitä (Forbes 

2009). Näin tekemällä kameran takana tai muuten kuvan ulkopuolella olevien roolihen-

kilöiden repliikit kuulostavat tulevan läheltä kuvan vaatimalla tavalla, mutta puomimikro-

fonin suuntakeilan osoittaessa kuvaussuuntaan dialogin korkeat, fiktioäänelle ominaiset 

preesens-taajuudet jäävät puuttumaan. Kuvan etualalla tapahtuva replikointi kuuluu 
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selkeästi, kun taas kuva-alan takareunassa kuultava dialogi jää preesensiltään selke-

äksi mutta volyymin ja tilakaiun puolesta etäiseksi. Näin roolihenkilöiden sijoittuminen 

kuva-alassa kuulostaa realistiselta, mutta kameraan integroidun mikrofonin äänenlaa-

tuun verrattuna huomattavasti miellyttävämmältä. Mahdollisiin, puomimikrofonin kape-

asta suuntakuviosta johtuviin kuuluvuusongelmiin voidaan puuttua nostamalla puomi-

mikrofonin rinnalle näyttelijöiden langattomista mikrofoneista saatua materiaalia. (Isaza 

2010.) Jotta materiaali kuulostaisi kameran sisäisen mikrofonin läpi äänitetyltä, voidaan 

ääniraidoille lisätä keinotekoista runkokohinaa. Lopullisen raitasummauksen taajuus-

kaistaa voidaan myös kaventaa leikkaamalla taajuuksia ylä- ja/tai alapäästä, ja materi-

aalia voidaan ajaa erilaisten, nauhateknologiaa imitoivien efektilaitteiden tai vaihtoeh-

toisesti oikeiden, analogisten tallentimien ja toistolaitteiden läpi. (Samper 2007.) 

 

Koska useissa lajityypin elokuvissa kehystarinana toimii elokuvan sisällä tapahtuvien 

elokuva- tai tv-kuvausten parissa sattuvat tapahtumat, voidaan “kuvausten” näennäisen 

äänittäjän varjolla taltioida äänet hyvin korkealaatuisesti. Mikäli kuvassa nähdään äänit-

täjä esimerkiksi operoimassa puomia tai asettelemassa langattomia mikrofoneja rooli-

henkilöiden vaatteisiin, saadaan laadukkaasti taltioidulle äänimateriaalille selitys; ääni-

kerronnan ei tarvitse perustua kameraan integroidun mikrofonin matkimiseen, vaan sen 

pohjana voidaan käyttää perinteisen fiktioäänityksen metodeja. 

 

Kuva 2. Grave Encountersin (2011) alkukohtauksessa äänittäjä Matt White (Juan Riedinger) asettaa mikrofonia 

juontaja Lance Prestonille (Sean Rogerson). 
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3.2.1 Formaatin valinta uskottavuuden kannalta 

 

Eräs ongelmallinen seikka näennäisdokumentaarisen found footage -elokuvan ääni-

suunnittelussa on ääniformaatin ja/tai kaiutinkanavien määrän valinta. Mikäli elokuvan 

uskotellaan olevan esimerkiksi ammattimaiseen järjestelmäkameraan verrattuna heik-

kolaatuisella kuluttajakameralla taltioiduksi, voi 5.1-miksaus viedä elokuvalta sen po-

tentiaalisen uskottavuuden ja luoda hämmentävän ristiriidan kuvan ja äänen välille. 

Vaikka voidaan ajatella, että tällä vuosikymmenellä found footage -elokuvien uskotta-

vuus on jo lähtökohtaisesti kyseenalainen, eikä esimerkiksi The Blair Witch Projectin 

aikaansaamaa vaikutusta todennäköisesti pystytä enää toistamaan (Meslow 2012), 

kuvateknisesti heikkolaatuisen elokuvan ääniraidalla ”liian hyvin” miksatun dialogin tai 

Hollywood-tyyppisten äänitehosteiden kuuleminen voi olla häiritsevää. Perinteisen fik-

tioelokuvan ääniraitaa teknisesti heikompi ääni on tyylisuunnalle ominainen elementti 

epävakaan käsivarakuvan lisäksi.  

 

Myös kuvakerronnan teknisistä ominaisuuksista ”joustetaan” lähes poikkeuksetta miel-

lyttävämmän katselukokemuksen saamiseksi, mikä vaikuttaa osaltaan suoraan äänelli-

seen kerrontaan; kuva- ja ääni-ilmaisun tulee tekniseltä laadultaan uskottavasti vastata 

toisiaan. Äänen tai kuvan formaatteihin liittyvät epäuskottavuudet ovat useimmiten kui-

tenkin esitysteknisiä seikkoja; elokuvateatterin valkokankaalta ja laadukkaan äänen-

toistojärjestelmän kautta seurattuna liian pienen resoluution, 4:3 -kuvasuhteen tai vaik-

kapa monoäänen omaavan elokuvan katseleminen ja kuunteleminen voi olla epämiel-

lyttävää. Esimerkiksi elokuvan Paranormal Activity 3 materiaali on näennäisesti taltioitu 

VHS-kasetille 80-luvun lopulla, mutta kuvamateriaali on tätä olettamusta vastoin kor-

kearesoluutioista 16:9 -kuvaa. Poikkeuksiakin on; The Blair Witch Projectin kuvamate-

riaali konvertoitiin leikkausvaiheen jälkeen resoluutioltaan heikommaksi, jotta se vaikut-

taisi autenttiselta (Fair 2000). 

 

3.2.2 Monikanavaäänen käyttäminen 

 

Koska katsojat ovat ns. ”tottuneet” kuulemaan elokuvateatterissa surround-ääntä, voisi 

monoksi tai stereoksi miksattu elokuva kuulostaa teknisesti liian heikolta. Tyylisuunnan 

elokuvissa kuullaankin usein jonkinasteinen kompromissi ”kotivideoäänen” ja moni-

kanava-audion välimaastosta. Esimerkiksi elokuvassa [REC] suurin osa äänimassasta 

on miksattu keskikanavaan, mutta surround-kanaviin on upotettu osa pohjista ja run-

saasti viitteitä kuvan ulkopuolella tapahtuvista äänistä. Näin äänellinen fokus pysyy 
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point-of-view-kuvakerronnan tukena, mutta takakanavissa on tilaa yllättää katsoja ku-

van ulkopuolelta tulevilla äänillä ja pitää yllä lajityypin luonteelle ominaista hektisyyttä. 

(Isaza 2010.) 

 

5.1-miksausta voidaan toki käyttää yhtä vapaasti kuin perinteisessäkin fiktiossa, mikäli 

tekninen toteutus on sujuvaa ja saa näin katsojan seuraamaan elokuvaa tunteella; kun 

katsoja ikään kuin ”luovuttaa” itsensä elokuvan maailman sisään, voidaan niin taiteell i-

sia kuin teknisiä raameja hieman venyttää (Cornet 2010). Elokuvan [REC] 2 ääniraita 

on miksattu 5.1-muotoon ja elokuvan ääni-ilmaisu on muutenkin lähempänä perinteistä 

fiktiota kuin edeltäjänsä. Kun kyse on jatko-osasta (ja katsojan voidaan näin ollen olet-

taa tiedostavan elokuvan olevan käsikirjoitettu) on found footagen äänikerronnalle aset-

tamista rajoista mahdollista poiketa; autenttisuus toimii edelleen tyylikeinona, mutta 

ilmaisuun voidaan tuoda lisää tehokeinoja genren ulkopuolelta. Näiden keinojen voi-

daan sinänsä ajatella horjuttavan genrelle ominaista uskottavuustekijää, mutta löytö-

materiaalikonseptin ollessa vain tehokeino voidaan pienet ”rikkeet” antaa anteeksi. 

(Izasa 2010, Samper 2007.) 

 

3.3 Ääni suhteessa kuvaan 

 

Yksi näennäisdokumentaarisen found footage -elokuvan tunnuspiirteistä on lähes poik-

keuksetta käsivaralta kuvattu point-of-view-kuvakulma, jota käytetään usein elokuvan 

alusta loppuun. POV:llä voidaan tarkoittaa yhden tai useamman henkilön katseensuun-

taa imitoivaa kuvakulmaa, mutta tässä yhteydessä termillä tarkoitetaan näennäisen 

kameran katseensuuntaa, jonka läpi katsoja seuraa elokuvan tapahtumia. Tämä kuva-

kulma muuttuu näennäisesti kameraa operoivan henkilön liikkeiden mukaan. Kyseinen 

kuvaustyyli asettaa katsojan samaan tilanteeseen elokuvassa esiintyvien henkilöjen 

kanssa; ilman neljättä seinää katsoja on kuin yksi roolihenkilöistä. (McHargue 2012, 

Ponder 2009.) Kun henkilöhahmot esimerkiksi käyvät dialogia kameraa näennäisesti 

operoivan henkilön kanssa, roolihenkilöt suuntaavat usein katseensa suoraan kameran 

linssiin tai sen suuntaan (kohti katsojaa), mikä saa katsojan asettumaan samaan tilan-

teeseen henkilöhahmojen kanssa. Kyseinen kuvaustyyli myös aiheuttaa mielenkiintoi-

sia haasteita äänisuunnittelun osalta; äänellinen fokus tulisi realismin raamien mukai-

sesti pitää kuvan etualalla, sillä kaikki materiaali elokuvan ääniraidalla on usein kuvit-

teellisesti äänitetty POV-kuvakulmaa käyttävän kameraan integroidulla tai sen päälle 

sijoitetulla, suuntaavalla ”frontti”-mikrofonilla. (Forbes 2009.) 
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Genressä ei ole kyse pelkästään siitä, että katsoja pääse seuraamaan elokuvan 
tarinaa kameran läpi, vaan myös siitä. miten kameran läsnäolo vaikuttaa tilantee-
seen ja ihmisten käyttäytymiseen. – David Bruckner (StreamTV 2012). 

 

Kuva 3. James Lyons elokuvassa Area 407. 
 

Vastapainona hektiselle ja epävakaalle point-of-view:lle käytetään tyylisuunnan eloku-

vissa usein ”taltioimaan jätettyä kameraa”, jolloin kamera on jonkun henkilöhahmon 

toimesta jätetty tai pudotettu esimerkiksi pöydälle, lattialle tai muulle vastaavalle tasol-

le. Tällä ratkaisua käyttämällä päästään eroon POV-kuvakulman subjektiivisesta luon-

teesta ja siirrytään katsojan kannalta ”ulkopuolisempaan” asemaan; näkemään tilanne 

eri kulmasta kuin roolihenkilöt. Vastaavaa seurantakerrontaa on käytetty paljolti esi-

merkiksi elokuvassa Paranormal Acitivity 2 (USA 2010), jossa tapahtumia seurataan 

suurissa määrin päähenkilöiden taloon asennettujen valvontakameroiden materiaalin 

kautta. Tämä kuvakerronta vastaa luonteeltaan enemmän perinteisen fiktioelokuvan 

tyyliä, sillä toisin kuin subjektiivinen kerronta, se luo häilyvän, ns. neljännen seinän kat-

sojan ja elokuvan maailman välille. Found footagelle ominainen autenttisuudentunne ja 

”rosoisuus” on silti helppo sälyttää teknisesti tavallista heikkolaatuisemman kuvan- ja 

äänenlaadun myötä. 

 

Subjektiivisesta käsivarakuvasta staattiseen siirryttäessä myös äänikerronnan fokus 

stabiloituu kuvan mukaiseksi. Ääniraidan ”kulkuväylä”, kuviteltu mikrofoni pysyy paika l-

laan ja äänilähteet panoroituvat eri puolille äänikenttää sijainnistaan riippuen. Tällaisia 
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kuvakulmia käyttäessä kuullaan usein tapahtumia kuvan ulkopuolelta; tapahtumia ei 

nähdä, mikä toimii osaltaan merkittävänä tehokeinona (Kelly 2010). kts. s.22-23. 

 

Kuva 4. Yökohtauksissa käytetty, staattinen kuvakulma elokuvasta Paranormal Activity. Kuvassa Katie Feathers-

ton ja Micah Sloat. 

 

Point-of-view-kuvakerronnan vahvuus on sen ympäröivyys. Sen sijaan, että yleisö tark-

kailisi tilanteita ulkopuolisen silmin neljännen seinän takaa, se pakotetaan sisälle tilan-

teeseen ja neljännen - formaalissa fiktiossa usein koskemattoman - suunnan antama 

suoja poistetaan. Näin katsoja on roolihenkilöiden tavoin keskellä tilannetta. Samais-

tuminen elokuvan henkilöhahmoihin on helppoa kun kokee olevansa samassa tilan-

teessa, eikä katsoja voi koskaan tietää, mitä kuvan ulkopuolella tapahtuu. Katsojan 

ympärille muodostuva, 360 astetta käsittävä maailma luo levottomuutta, ja juuri tämä 

turvattomuuden tunnetta ruokkiva tekijä onkin todennäköisesti se syy, miksi found foo-

tage on valjastettu lähes poikkeuksetta kauhu-, jännitys- tai muiden mysteerielokuvien 

tyylisuunnaksi. (Digital Spy 2010.) 

 

Kun elokuva kuvataan ”muka-dokumentti”-tyylillä, neljättä seinää ei ole olemas-
sa. Katsojat saavat katsoa asioita kameran läpi eivätkä saa turvaa erikoistehos-
teista, valaisusta tai muista elementeistä, jotka tietyllä tapaa muistuttavat siitä, et-
tä kyseessä on elokuva. Taitavan ohjaajan käsissä tämä kerrontatapa on usko-
mattoman tehokas. – Eli Roth (FEARnet 2010 b). 
 
(Elokuvassa The Last Exorcism) point-of-view-tekniikka saa katsojan tuntemaan 
olonsa turvalliseksi elokuvan hahmojen kanssa. Niin kauan kun kaikki on hyvin, 
tilanne tuntuu miellyttävältä. Kun kontrolli lopulta katoaa ja pelottavia asioita al-
kaa tapahtua, katsoja on jo saatu kuvakerronnalla elokuvan sisään. Tilanteesta ei 
pääse enää pois ja se tekee kuvaustyylistä upean tehokeinon. – Patrick Fabian, 
(FEARnet 2010 a). 
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Äänikerronnan luonnetta ja jopa teknisiä ominaisuuksia (esim. kaiutinkaistojen määrä, 

äänenlaatu) voidaan muuttaa kesken elokuvaa sen kuvakerronnasta riippuen. Jos esi-

merkiksi elokuvassa esiintyvien henkilöhahmojen hallussa on kaksi tai useampia kame-

roita (joilla elokuvan materiaali on näennäisesti taltioitu), voidaan yksittäisten kameroi-

den ääniraidoille luoda esimerkiksi omat toisistaan poikkeavat taajuusvasteet, kaista-

määrä tms. Näin tekemällä jokainen, omat visuaaliset piirteensä omaava kuvakulma 

myös kuulostaa erilaiselta (esim. laajan taajuuskaistan läpi tallennettu stereoääni ver-

rattuna kapeampikaistaiseen, pienemmällä signaali/kohina-suhteella taltioituun mono-

ääneen). (Izasa 2010, Samper 2007.) 

 

The Blair Witch Projectin loppukohtauksessa kaksi jäljellä olevaa päähenkilöä juokse-

vat hylätyssä talossa etsien kadonnutta ystäväänsä. Toinen hahmoista operoi kuluttaja-

tasoista digivideokameraa, toinen ammattikäyttöön tarkoitettua filmikameraa. Kohtaus-

ta seurataan vuorotellen molempien kameroiden läpi, mutta koska filmikamera ei pysty 

taltioimaan ääntä, kohtauksen koko äänellinen fokus pysyy vain toisen hahmon luona. 

Tämä luo kohtaukseen todella mielenkiintoisen kuva-ääni suhteen ja katsoja voi filmi-

kameran läpi näytetyissä kohdissa ikään kuin seurata molempien henkilöhahmojen 

toimintaa samaan aikaan; toista silmillään, toista korvillaan. 

 

Kuva 5. Chernobyl Diaries -elokuvan kuvakerronta asettuu jonnekin subjektiivisen POV-kuvan ja formaalin kuva-

kerronnan välimaastoon. Tuntematonta uhkaa pakoon juoksevat Devin Kelley ja Jonathan Sadowski. 

 

Found footage -elokuvien kiihtyvä julkaisutahti on saanut aikaan sen, että genren kuva- 

ja äänikerronnasta on lainattu tehokeinoja formaalin fiktioelokuvan käyttöön. Bradley 
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Parkerin ohjaamassa elokuvassa Chernobyl Diaries (USA 2012) nähdään tekniseltä 

toteutukseltaan hämmentäviä kompromisseja; kuvakerronta huojuu subjektiivisen käsi-

varakuvan ja perinteisen, ”näkymättömän” kameran välillä ja äänikerronnassa esimer-

kiksi dialogin tekninen taso on jostain perinteisen fiktion ja found footagen väliltä. Tyyli 

sijoittaa teoksen ääni- ja kuvakerronnan outoon välimaastoon, mutta toisaalta palvelee 

tehokeinona levottoman ja nopeatempoisen sisällön parina. Tyyli voidaan kuitenkin 

nähdä myös ”katsojan silmät ja korvat” -tyyppisenä ratkaisuna, jonka tarkoituksena on 

saada katsoja tuntemaan olevansa näyttelijöiden mukana tapahtumapaikalla (Horror 

Preview 2012). 

 

3.4 Elokuvan äänellisen maailman esittely 

 

Found footage -tyylisuunnan elokuvien ääni-ilmaisun ollessa niin tekniseltä laadultaan 

kuin ilmaisulliselta fokukseltaankin perinteisestä fiktioelokuvasta poikkeavaa, on mie-

lestäni tärkeää tehdä katsojalle jo elokuvan alussa selväksi kuva-alan äänelliset ulottu-

vuudet; miltä dialogi kuulostaa kameran edessä, läheltä puhuttuna? Entä jos puhe kuu-

luu kameran takaa? Saako dialogista selvää jos puhuja on kahdenkymmenen metrin 

päässä kamerasta? Kuuluuko kamerasta käsittelyääniä? Jos kuuluu, niin millaisia? Kun 

kuva-alan äänelliset realiteetit on jo elokuvan alkumetreillä esitelty katsojalle, on eloku-

van maailmaan helpompi uppoutua sisään; katsojan on helpompi ymmärtää, mistä 

suunnasta ja/tai kuinka läheltä kuvan ulkopuolelta kuultavat äänet tulevat. Elokuvassa 

Paranormal Activity kameraa näennäisesti operoiva henkilöhahmo kuvaa elokuvan 

alussa toista roolihenkilöä eri etäisyyksiltä ja pyytää tätä puhumaan kohti kameraan 

liitettyä mikrofonia erilaisilla äänenvoimakkuuksilla. Näin äänellisen maailman esittely 

on kirjoitettu kiinteästi mukaan elokuvan tapahtumiin; kohtaus tuntuu uskottavalta sillä 

roolihahmojen tekemälle mikrofonitestaukselle on perusteltu syy. Kohtauksen jälkeen 

katsoja tietää, miltä dialogi kuulostaa eri etäisyyksiltä ja on näin ollen paremmin perillä 

elokuvan äänellisestä ilmaisusta. 

 

Kuvaan sidotuilla, äänellisillä ulottuvuuksilla voidaan myös hämätä katsojaa ja luoda 

yllätysmomentteja eri kohtauksiin. Katsojalle voidaan esimerkiksi luoda elokuvan alku-

puolella selkeä kuva siitä, miltä kuulostaa kun kameraa näennäisesti operoivaa hah-

moa lähestyy joku/jokin tietystä suunnasta. Kun elokuvan loppupuolella ”äänikuva” on 

vakiintunut, voidaan katsoja yllättää tuomalla kuvaan esimerkiksi jokin uhkaava hahmo 

lähestyvällä äänellä mitenkään varoittamatta. Elokuvassa Grave Encounters (2011) 

päähenkilöt liikkuvat elokuvan läpi tiiviisti POV-kuvakulman lähellä aiheuttaen runsaasti 
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vaatekohinaa, askelääniä ja dialogia. Näin äänimassa pysyy runsaana aina kun kame-

ran lähellä on joku. Useissa kohtauksissa katsoja yllätetään tuomalla kuvaan uhkaava 

henkiolento/demoni; yllätysmomentti toimii, sillä uhkaava hahmo ei aiheuta edellä mai-

nittuja liikeääniä eikä katsojalla ole näin ollen mahdollista ennustaa uuden hahmon 

yllättävää ilmaantumista. 

 

Edellä mainitussa elokuvassa katsojaa ajetaan haluttuihin tunnetiloihin myös pelkän 

äänellisen maailman muutoksilla. Päähenkilöiden luoma äänimassa vakiintuu elokuvan 

edetessä ”äänelliseksi normiksi”, jonka rikkominen erilaisilla tehosteilla toimii tehoke i-

nona; roolihahmojen aiheuttamien hengitys-, vaatekohina- ja puheäänten keskelle tuo-

daan elokuvan autenttisesta äänimaailmasta poikkeavia efektejä, jotka vievät katsojan 

huomion lähes pakonomaisesti äänelliseen ympäristöön. Katsojan keskittyessä ympä-

rillä kuuluviin ääniin voidaan seuraava yllätysmomentti rakentaa kuvien kautta. Näin 

äänen ja kuvan keskinäisellä vuoropuhelulla saadaan kerrontaan tehokkaita, ”drama-

turgisia piikkejä”. 

 

3.5 Mitä rajoituksia tai mahdollisuuksia genre antaa äänelle? 

 

Tyylisuunnan elokuvissa usein käytetty, yhden kuvakulman kuvakerronta jo yksinään 

rajaa äänellistä maailmaa pistemäiseksi ja kameran liikkeistä riippuvaiseksi, mutta 

oman haasteensa tuo myös todenmukaisen ja katsojan kannalta uskottavan materiaa-

linen aikaansaaminen; mikäli elokuvan ääniraita kuulostaa hiotulta, kirkkaaksi miksatul-

ta tai muilla tavoin ”liian hyvältä”, menettää elokuva nopeasti uskottavuutensa ja illuusio 

”löydetystä materiaalista” katoaa. Niinpä dialogin, atmosfäärien ja toimintaäänten tulee 

olla ilmailullisesti mielenkiintoisia mutta teknisesti tietyllä tapaa ”huonoja” ollakseen 

uskottavia. Juuri ilmaisun kontrasti perinteiseen fiktiokerrontaan tekee found footage -

elokuvien äänimaailmasta vangitsevan ja todenmukaisen. Dramaturgisesti mukaansa-

tempaavan mutta silti todellisen kuuloisen äänimaailman aikaansaaminen voi näillä 

keinoilla kuitenkin olla hyvin haasteellista. (Isaza 2010.) 

 

Vaikka tyylillinen rajaus on näennäisdokumentaarisen found footage -elokuvan alla 

hyvin raaka, voi illuusion vaatima heikko laatu antaa äänityöskentelyyn mahdollisuuk-

sia, joita perinteisen fiktion osalta ei välttämättä löydy. ADR (automatic dialogue repla-

cement) eli dialogin jälkiäänitys voidaan toteuttaa teknisesti hieman helpommin, kun 

merkittävä osa vuorosanoista replikoidaan kuvan ulkopuolella; tämä työvaihe on usein 

myös välttämätön, sillä improvisoidut (ja näin ollen äänittäjälle yllätyksenä tulevat) rep-
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liikit voivat olla vaikeita taltioida tarpeeksi hyvälaatuisina kuvauspaikalla. Foley- tai 

muiden tehosteiden korkeasta signaali-kohina-suhteesta tai muusta teknisestä moit-

teettomuudesta ei tarvitse huolehtia samoissa määrin kuin perinteisen fiktioelokuvan 

äänisuunnittelussa, sillä heikohko tekninen laatu on usein haluttu lopputulos. Usein 

jälkitöissä äänitettyä materiaalia miksataan tarkoituksella heikkolaatuisemmaksi ”löyde-

tyn materiaalin” -illuusion aikaansaamiseksi (Isaza 2010). 

 

3.6 Found footage näyttelijän kannalta 

 

Yksi huomioon otettava seikka uskottavuuden kannalta on se, kuinka tunnistettavia 

elokuvassa esiintyvät näyttelijät ovat. Mikäli katsoja tunnistaa genren elokuvasta yhden 

tai useamman näyttelijän, saattaa haluttu illuusio rikkoutua - siitä huolimatta että mate-

riaali olisi muuten autenttisen vakuuttava. Tästä johtuen tyylisuunnan elokuvissa esiin-

tyvät näyttelijät ovat usein tavallista tuntemattomampia/kokemattomampia. Löytömate-

riaalikonseptin ja näin ollen koko elokuvan toimivuuden kannalta outoa markkinointitak-

tiikkaa on nähty esimerkiksi elokuvassa Home Movie (2008), jonka yhtä päähenkilöä 

näyttelee suositusta Heroes -tv-sarjasta tuttu Adrian Pasdar. Elokuvan promootiomate-

riaaliin (trailerit, julisteet yms.) ja jopa dvd- ja blu-ray-julkaisun kansikorttiin on sisällytet-

ty yksinkertaisuudessaan koko elokuvan ”todenmukaisuuden” romuttava lause; ”Star-

ring Adrian Pasdar from Heroes”. 

 

Näyttelijän teknisestä näkökulmasta ajateltuna found footage on genrenä todella eri-

tyislaatuinen; kun kameraa oletetusti operoiva henkilö on yksi elokuvan roolihenkilöistä, 

toimii kamera myös yhtenä subjektiivisena näkökulmana, jolloin näyttelijöiden on väis-

tämättä otettava se huomioon omassa esiintymisessään. Kuvakerronta on rajallista ja 

kuvakulmien mahdollinen yksipuolisuus vaatii näyttelijältä eleiden ja repliikkien suhteen 

tarkkaa ajoitusta ja tilannetajua. (FEARNet 2010 a.)  

 

Uskottavuusaspekti voidaan näyttelijän kannalta viedä kuvauksissa todella pitkälle. 

Elokuvan The Blair Witch Project kuvauksissa näyttelijät jätettiin usein keskenään ku-

vaamaan materiaalia elokuvaan; ohjaajat pitivät heihin yhteyttä radiopuhelimitse ja 

näyttelijät yöpyivät teltassa useita öitä kuvaspaikalla. Käsikirjoitus ei sisältänyt vuoro-

sanoja tai tarkkoja toimintaohjeita – vain ympäripyöreän kuvailun siitä, mistä tilanteesta 

kohtaukset alkaisivat ja millaiseen tilanteeseen näyttelijöiden tulisi päätyä. Elokuvan 

tarinan pohjana toiminut mytologia kerrottiin näyttelijöille totena ja paljastettiin keksityk-

si vasta kuvausten jälkeen. Kuvausten edetessä myös näyttelijöille annettujen ruoka-



17 

  

annospakkauksen kokoa pienennettiin päivittäin jotta hahmojen välillä käytävät riitati-

lanteet syntyisivät luonnollisemmin. (The Late Late Show 1999, Pincus 1999.) 

 

Meille ei koskaan kerrottu, mitä seuraavan kuvaspäivän aikana tapahtuisi, ei ai-
nakaan yksityiskohtaisesti. Näytteleminen oli erilaista, sillä tilanteet ja tapahtumat 
olivat meille oikeasti yllätyksiä. Reaktiot olivat usein aitoja, mutta annoin sytty-
neelle tunnetilalle aina pienen ’lisäsysäyksen’ jotta pääsisimme haluttuun loppu-
tulokseen – Heather Donahue (The Late Late Show 1999). 
 
Genre eroaa perinteiseen verrattuna eniten siinä, että kuvaaja on tavallaan yksi 
kanssanäyttelijöistäni. Pidän siitä, että voin katsoa suoraan linssiin ja ikään kuin 
puhutella katsojia; mikäli jotain erikoista tapahtuu, voin kysyä heiltä katseellani: 
”Näettekö saman kuin minä?” – Patrick Fabian (FEARnet 2010 a). 

 
 

Kuva 6. Patrick Fabian puhuttelee katsojaa katsomalla suoraan kameraan elokuvassa The Last Exorcism.  
 

4 Ilmaisu uskottavuuden rakentajana 

 

4.1 Episodikerronta ja kohtausten väliset siirtymät 

 

Autenttisuuden ja uskottavuuden lisäksi ääni toimii found footage -elokuvassa usein 

episodimaisena kerrontavälineenä. Kuvakerronnan ollessa todella rajattua äänisuunnit-

telu nousee tärkeään rooliin kiihdyttäjänä ja/tai rauhoittajana. Elokuvan kokonaisdyna-

miikan kannalta on usein suotavaa, että nopeatempoisen tai tunnelmaltaan hyvin ah-

distavan kohtauksen jälkeen katsojalle annetaan hetki aikaa ”hengähtää”; äänellinen 

atmosfääri voidaan muuttaa rauhallisemmaksi ja erottaa näin edeltäneestä kohtaukses-
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ta. Toisaalta äänimaailman rauhoittaminen antaa myös mahdollisuuden uuteen drama-

turgiseen nousuun kun katsoja on taas altis yllätyksille. Elokuvan episodeja jakavien 

leikkausäänien osalta lähes klassikoksi on muodostunut kameran ”pip”-merkkiääni koh-

tauksen lopussa tai alussa (kameran sammuessa tai käynnistyessä). 

 

Segmenttimäisestä kerronnasta huolimatta äänellisen dramaturgian ei tarvitse olla tau-

otettua tai edeltävää/seuraavaa kohtausta ennakoivaa. Äänellinen dynamiikka voidaan 

linkittää esimerkiksi roolihenkilöiden välisen draaman tai tapahtumapaikan vaihdoksen 

mukaan, kuten elokuvassa Grave Encounters. Elokuva sijoittuu suljettuun mielisairaa-

laan, jonka käytävillä ja huoneissa roolihenkilöt liikkuvat lukittuaan itsensä rakennuksen 

sisään. Elokuvan alkupuolella - ennen rakennuksen sisälle siirtymistä - ääniraidalla 

käytetyt atmosfäärit ovat neutraaleja ja mitäänsanomattomia. Roolihenkilöiden edetes-

sä mielisairaalan eri tiloihin atmosfääreissä on huomattavissa matalilla taajuuksilla soi-

via huminoita ja suhinoita, joiden sointikorkeudet vaihtelevat sen mukaan, missä osas-

sa rakennusta kohtauksessa ollaan (Angelski 2011). Huminapohjat nousevat suurem-

maksi osaksi ääniraitaa roolihenkilöiden menehdyttyä yksi kerrallaan. Kun elokuvan 

loppupuolella elossa on enää yksi henkilö, tumma ja kaikuisa atmosfääri nousee täyt-

tämään puuttuvat dialogin jättämää äänellistä aukkoa. Elokuvan muuten realistiselle 

ääniraidalle lisätyt, paranormaalien tapahtumien huippuhetkiin ajoitetut äänitehosteet 

luovat oman teemansa yliluonnollisille tapahtumille. 

 

Pohjien luonteen vaihtelevuuden lisäksi myös niiden dynamiikka mukautuu tilanteen 

dramaattisuuden mukaan. Kokonaisdynamiikan kannalta elokuva kulkee episodimai-

sesti, mutta jatkuvasti nousevalla intensiteetillä, ilman äänellisiä ”hengähdystaukoja”. 

Tämä tekee elokuvan ääniraidasta tarkoituksenmukaisesti levottoman ja tehokkaasti 

otteessaan pitävän, sillä muutokset tapahtuvat vaivihkaa ja sujuvasti. 

 

Vaikka elokuvassa (Grave Encounters) ei ole perinteistä musiikkia, rakennus it-
sessään luo elokuvan ”scoren”. Joka huoneessa on omintakeinen matala ja kat-
keamaton sointi tai ”humina” joka pysyttelee roolihenkilöiden mukana ja tapah-
tumien alla kokoajan. Tapahtumapaikka on ikään kuin yksi elävä, äänekäs hah-
mo.  – Collin Minihan (Angelski 2011). 

 

Samankaltaista, ambienssien muutoksiin nojaavaa dramaturgiaa on käytetty elokuvas-

sa The Blair Witch Project, jossa atmosfäärit kuulostavat luonnollisilta elokuvan loppu-

puolelle asti, kunnes viimeisen kohtauksen pohjalla kuultava taustahumina muuttuu 

päällekäyväksi, tukien sekavia ja pelottavia tapahtumia (Sonnenschein 2001).  
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Äänellinen kokonaisuus voidaan myös hahmottaa erilaisten äänimaailmojen summana; 

äänet voidaan jakaa ryhmiin esimerkiksi niiden lähteen tai ilmaisullisen tarkoituksen 

mukaan (Samper 2007). 

 

([REC] -elokuvan jälkitöiden aikana) jaoin kaikki tekemämme ambienssit ja te-
hosteet kahteen ryhmään; rakennuksen ulkopuolelta tuleviin (aina off screen), 
sekä rakennuksen sisäpuolelta kuuluviin ääniin. Sisä-ääniin kuuluivat mm. Ilmas-
tointi, putkistosta kuuluva kolina ja veden virtaus, rakennuksen huojuminen yms. 
Ulkoa tuleviin ääniin kuuluivat sireenit, kovaääniset, helikopterien roottoriäänet ja 
ihmisjoukon hälinä. Ensin mainittua ryhmää käytin samaan tapaan kuin musiik-
kia, myötäillen elokuvan draamaa. Jälkimmäisen ryhmän äänet miksattiin pintaan 
rauhallisissa kohtauksissa, joissa ei ollut paljon tapahtumia. – Oriol Tarragó (Isa-
za 2010). 

 

Eräs huomioonotettava asia found footage -elokuvan äänellisessä dramaturgiassa on 

myös sen yllätyksellisyys ja poikkeukset perinteisestä tarinankuljetuksesta. Elokuvassa 

The Devil Inside (2012) nähdään katsojan kannalta yllättävä ratkaisu, kun teos ikään 

kuin ”loppuu kesken” ennen kuin aloitettu tarina on saatu päätökseensä. Elokuvan roo-

lihenkilöt joutuvat loppukohtauksessa auto-onnettomuuteen jolloin kamera, jonka läpi 

katsoja seuraa tapahtumia, rikkoutuu ja taltioitu materiaali päättyy. Kuvaan ilmestyy 

vielä lopuksi tekstiä: linkki nettisivulle, josta on mahdollisuus saada lisää tietoa tarinan 

lopusta ja sen jälkeisistä tapahtumista. (Cornet 2011.) Näin katsojan odottaessa tarinal-

le vielä jatkoa dramaturginen kaari vedetään väkisin korkealta huipulta suoraan ”nolla-

tasolle”, eikä katsoja saa teokselta odottamaansa lopetusta. Jotta näin poikkeukselli-

nen kerrontakeino saataisiin toimimaan, myös äänellisen ilmaisun täytyy olla paljasta-

matta yllätyksellistä loppua välttämällä ennakoivaa ääni-ilmaisua. 

 

Kuva 7. The Devil Inside -elokuva päättyy katsojan yllätykseksi traagiseen auto-onnettomuuteen. 
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Kuva 8. Ennen lopputekstejä katsojaa kannustetaan ottamaan selvää elokuvan jälkeisistä tapahtumista.  
 

 
Tiesimme, että tehdessämme elokuvan lopusta “epä-hollywoodmaisen” ja perin-
teisestä poikkeavan saisimme ihmiset reagoimaan rajusti. Meille elokuvan loppu-
kohtaus tuntui kuitenkin uskottavalta. – William B. Bell (Screenrant.com 2010). 
 

4.2 Merkitysten luominen äänillä 

 

Eräs tehokeino katsojan hämmentämiseksi/levottoman tunnelman luomiseksi on ääni-

raidalle sellaisten äänten istuttaminen, joille ei anneta tilanteessa loogista selitystä. 

Tämä on ominaista found footage -elokuville, sillä kuvakerronnan ollessa suuntien 

osalta rajallista katsojalle ei usein anneta mahdollisuutta saada äänelle visuaalista seli-

tystä. Tätä ”mysteeriäänten” konseptia on käytetty mm. elokuvassa Apollo 18, jossa 

tapahtumapaikkana on kuu. Kuvakerronta rajoittuu ajoittain vain laskeutumiskapselin 

sisään, jolloin sen ulkopuolelta ilman näkyvää syytä kuuluvat äänet tuntuvat pelottavan 

tehokkailta, samaan tapaan kuin The Blair Witch Projectissa teltan ulkopuolelta kuulu-

vat äänet (Hansen 2011). Tapahtumapaikan ja ympäristön ollessa sinänsä äänetön, 

selittämättömät äänet luovat levottomuutta ja toimivat näin hyvänä tehokeinona. 

 

Parasta tämän tyylisuunnan elokuvissa on se, että kuvan keskittyessä vain yh-
teen suuntaan voidaan ympäröivään maailmaan äänisuunnitella melkein mitä ta-
hansa. Se merkitsee äänisuunnittelijalle ennenkuulumatonta vapautta. Jokaiselle 
äänelle täytyy kuitenkin olla perusteltu syy. Vaikka katsoja ei jonkun tietyn ääni-
tehosteen lähdettä sen enempää miettisikään, minun täytyy perustella itselleni 
sen käyttötarve; rakennan päässäni kuvan ulkopuolella tapahtuvia kohtauksia - 
sitten äänitän ne. – Oriol Tarragó (Isaza 2010). 
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Toinen tapa rakentaa hienovaraista äänellistä draaman kaarta on luoda jostakin tietys-

tä, yksittäisestä äänitehosteesta toistuva teema, joka on kuultavissa elokuvan eri vai-

heissa. Tehoste ei sisällöltään varioidu erilaiseksi eri tilanteissa, mutta sen luoma mer-

kitys muuttuu. Esimerkiksi kellon viisareiden tikitys voi jossain kohtauksessa luoda rau-

hallista tai tylsistynyttä tunnelmaa, mutta saman elokuvan toisessa kohtauksessa se 

voi olla päähenkilöä motivoiva, äänellinen elementti joka ilmaisee kiirettä, stressiä tai 

jännitystä. (Sonnenschein 2001.) Samalle äänelle saadaan näin luotua monta merkitys-

tä, jotka voivat elokuvan kulusta riippuen erota toisistaan suurestikin. 

 

4.3 Ääni kuvakerronnan kontrastina 

 

Elokuvan dramaturginen kokonaisdynamiikka vaatii kuvalta ja ääneltä toimivaa yhteis-

työtä; hektisiä kohtauksia tuetaan kiihtyneellä ja kuvakulman liikkuvuudesta johtuen 

usein vaikeaselkoisellakin äänimateriaalilla, kun taas kuvallisesti rauhalliset kohtaukset 

sävytetään usein dialogipainotteisella ja miellyttävillä atmosfääreillä. Toisaalta sekoit-

tamalla kahta erisuuntaista kerrontaelementtiä voidaan saada aikaan mielenkiintoisia 

kontrasteja, kuten elokuvassa [REC], jossa eräässä kohtauksessa kamera iskeytyy 

vasten erästä roolihenkilöä aiheuttaen kohtaukseen eräänlaisen äänellisen ”aukon”; 

näennäinen mikrofoni rikkoutuu, ääniraita hiljenee hetkeksi ja katsoja kuulee dialogin 

sekä tapahtumaäänet vaimeana ja ilman preesens- tai ylätaajuuksia (Samper 2007). 

Tämä äänellinen ratkaisu tuo kyseiseen kohtaukseen yllättävää sisältöä ja tekee eloku-

van draaman kannalta kokonaisdynamiikkaan mielenkiintoisen huomiopisteen. Äänelli-

nen tauko on katsojan kannalta myös eräänlainen hengähdyshetki; muutaman sekun-

nin mittainen sekvenssi ilman selkotaajuuksilla kuuluvia ääniä. 

 

Toinen kuvan ja äänen kontrastia hyödykseen käyttävä kohtaus löytyy Grave Encoun-

tersin lopusta; elokuvan päähenkilö on yliluonnollisia ilmiöitä käsittelevän tosi-tv-sarjan 

kuvasryhmän ainoa, pieleen menneen kuvausmatkan jäljiltä eloonjäänyt henkilöhahmo. 

Henkilö etenee kameran ja taskulampun kanssa pitkin hylätyn mielisairaalan käytäviä 

ja päätyy rakennuksen kellariin. Kohdatessaan vihamielisen, yliluonnollisen olennon 

päähenkilö pudottaa kameransa lattialle, jolloin katsojalle jää nähtäväksi vain pimeän 

kellarin lattia/nurkkaus. Ääniraidalla on tämän jälkeen kuultavissa päähenkilön kauhis-

tunut, itkunsekainen huuto, josta katsojan tulee tulkita loppukohtauksen tapahtumia. 

Elokuvassa aikaisemmin annetut visuaaliset vihjeet päähenkilön kohtalosta yhdistyvät 

toimivalla tavalla viimeisen kuvan aikana kuultavan ääni-ilmaisuun rakentaen eheän, 

istutus ja lunastus -tyyppisen kaaren. 
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Kuva 9. Visuaalisesti toiminnallinen mutta lähes äänetön kohtaus elokuvasta [REC]. Kuvassa Jorge-Yamam 

Serrano ja Claudia Silva. 

 

Samankaltaista, mutta kestoltaan pidempää esimerkkiä kuvan ja äänen kontrastista 

suunniteltiin tehtäväksi elokuvaan The Blair Witch Project. Koska materiaali oli alun 

perin tarkoitus kuvata pelkästään filmille, ohjaajat suunnittelivat käyttävänsä kohtausten 

välisissä leikkauksissa end of reel (suom. nauhan/kelan loppu) -efektiä; kamerasta olisi 

näennäisesti loppunut filmi, mikä toimisi kätevänä siirtymävälineenä eri tilanteiden välil-

lä. Siirtymien lisäksi EOR oli kuitenkin tarkoitus ottaa myös äänikerrontaa alleviivaa-

vaksi tehokeinoksi hektisissä ja pelottavissa yökohtauksissa; roolihenkilöiden juostessa 

pakoon tuntematonta uhkaa pimeässä metsässä kamerassa ollut filmikela olisi loppu-

nut, mutta katsojat olisivat kuulleet tapahtumat henkilöhahmon näennäisesti operoiman 

DAT-äänitallentimen kautta.  Kohtaus olisi jatkunut ilman kuvaa, mikä olisi asettanut 

katsojat pelkän kuuloaistinsa varaan. Tätä tehokeinoa ei sellaisenaan päädytty käyttä-

mään, mutta kuvan ollessa edellämainituissa kohtauksissa todella pimeää, on niissä 

päädytty lähes samankaltaiseen ratkaisuun: pimeä, epäselvä kuva kontrastina rikkaa-

seen ääniraitaan, jonka varassa katsoja tulkitsee kohtauksen tapahtumia. (Fair 2000.) 

 

4.4 Tyylisuunnan vaihdokset 

 

Useat found footage -elokuvat ovat menestyksensä johdosta poikineet yhden tai use-

ampia jatko-osia. Esimerkiksi suurmenestys Paranormal Activity (2007) on saanut tätä 

kirjoittaessa jo kolme jatko-osaa ja neljäs on esituotantovaiheessa. (imdb.com) Elokuva 

sarja on poikkeuksetta pitänyt kiinni ”raa’asta” ja autenttisesta ilmaisusta, joka on var-
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masti yksi sen menestyksen avaintekijöistä niin taloudellisesti kuin kerronnallisestikin. 

Useiden found footage -elokuvien osalta jatko-osat ovat kuitenkin olleet tyylillisesti al-

kuperäisteoksiin verrattuna täysin päinvastaisia; näennäisdokumentaarisen kerronnan 

sijaan on päädytty käyttämään perinteistä, narratiivista kerrontaa. Tarinan jatkaminen 

eri kerrontatyylillä voi kuitenkin asettaa alkuperäisen teoksen ristiriitaiseen tilanteeseen; 

alkuperäisen, muka-löydetystä materiaalista kootun elokuvan mystiikka ja uskottavuus 

voi kärsiä merkittävällä tavalla jatko-osan ”paljastaessa” teoksen olevan käsikirjoitettu 

elokuva. 

 

Tällaiset tyylisuunnan vaihdokset ovat olleet lähes poikkeuksetta suuria floppeja; The 

Blair Witch Projectin murska-arviot saanut jatko-osa Book of Shadows – Blair Witch 2 

(USA 2000), kahta ensimmäistä, menestynyttä found footage -kauhuelokuvaa, [REC] ja 

[REC] 2:sta seurannut [REC] 3 Génesis (Espanja 2012) ja edellämainitun sarjan ame-

rikkalaisversion toinen osa Quarantine 2 – Terminal (2011).  

 

The Last Exorcism -elokuvan found footage -tyylistä täysin poikkeava jatko-osa, The 

Last Exorcism Part 2 sai ensi-iltansa maaliskuussa 2013. Yksi alkuperäiselokuvan 

päähenkilöistä nähdään myös jatko-osassa. Saman roolihahmon näkeminen perintei-

sen fiktiokerronnan keinoin kuvattuna asettaa niin hahmon kuin itse elokuvankin outoon 

valoon, mikä saattaa häiritä katsojaa niin tarinan aloittaneen elokuvan kuin jatko-

osankin kohdalla.  

 

Kuva 10. Ashley Bellin esittämää Nell Sweetzeriä estetään hyökkäämästä kameran kimppuun elokuvassa The 

Last Exorcism. 
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Kuva 11. Elokuvassa The Last Exorcism Part 2 nähdään sama hahmo, tällä kertaa fiktioelokuvalle ominaiseen, 

narratiiviseen tyyliin kuvattuna. 

 

Mielestäni toistaiseksi mielenkiintoisin ratkaisu jatko-osan tarinallista sisältöä ajatellen 

on luotu elokuvaan Grave Encounters 2 (USA). Laajan internetmainonnan kautta tietoi-

suuteen noussut found footage -kauhu Grave Encounters sai odotetun jatko-osan lop-

puvuodesta 2012. Jatko-osan idea on tiivistettynä seuraava: Joukko nuoria kauhuelo-

kuvafaneja on katsonut Grave Encountersin ja päättänyt lähteä elokuvan kuvaspaikalle 

ottamaan selvää, ovatko traagiset tapahtumat totta. Samankaltaiset, yliluonnolliset ta-

pahtumat kohtaavat jatko-osan päähenkilöitä - heidän jälkeensä jättämä materiaali löy-

detään ja kootaan jatko-osaksi. Tätä kerrontaperiaatetta käyttäessään elokuvan tekijät 

paljastavat alkuperäisteoksen olevan käsikirjoitettu ja näytelty teos, mutta vakuuttavat 

sen sijaan jatko-osan olevan aidosta kuluttajamateriaalista koottu, autenttinen löytöma-

teriaalielokuva (Heritage 2012). 

 

Tekijöiden käyttäessä elokuvan jatko-osan sisältönä edellisen osan luomaa vaikutusta 

muuttuu alkuperäisteoksen sisältö lähdemateriaaliksi. Kyseessä ei näin ollen ole enää 

pelkästään itsenäinen elokuva jonka pohjalta on tuotettu yksi tai useampia jatkoteoksia, 

vaan lähdeteos, minkä varaan jatko-osa tai -osat on rakennettu. Mikäli jatkoteoksen 

katselemisesta nauttiminen edellyttää alkuperäisteoksen tuntemusta, ei sitä voida mie-

lestäni pitää itsenäisesti toimivana elokuvana. 
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5 Musiikin ja äänitehosteiden käyttäminen 

 

Musiikki on perinteisesti ollut found footage -elokuvissa ”kiellettyjen” äänielementtien 

listalta, sillä se riitelee sekä teknisesti että tarinankerronnallisesti löytömateriaali-

illuusion kanssa. Jotta elokuvan materiaali vaikuttaisi käsittelemättömältä, ”raa’alta” ja 

todenmukaiselta, ei-diegeettistä (elokuvan maailman ulkopuolista) musiikkia on harvoin 

tämän tyylisuunnan elokuviin sävelletty. (Biodrowski 2008.) Musiikin sijaan dramaturgi-

sena ja lähes musiikillisena elementtinä käytetään tehosteenomaisia, matalavireisiä 

huminoita (Isaza 2010) ja vastaavanlaisia, FX-äänien ja melodisten iskujen välimaas-

toon sijoittuvia ääniä. Toinen tapa tuoda ääniraidalle melodista ja rytmistä rakennetta 

on sisällyttää elokuvaan diegeettistä musiikkia esimerkiksi kohtaukseen sisällytetyn 

radion tai television kautta. 

 

Musiikittomuus on tehokas “kerrontaväline” nimenomaan kauhun saralla, sillä il-
man musiikkia katsoja ei voi ennustaa, milloin seuraava säikäytys tapahtuu. Elo-
kuvissa kuten Cloverfield, Paranormal Activity tai The Blair Witch Project ääni-
raidat ovat täynnä kameran käsittelyääniä, jotka täyttävät musiikin jättämän au-
kon. Kuvan ulkopuolelta kuuluvat huudot ja muut reaktiot toimivat ikään kuin in-
himillisinä jousi- ja rytmisoittimina - - 
 
- - Elokuvaa varta vasten sävelletyn scoren tai valmiiden kappaleiden käyttämi-
nen found footage -elokuvassa rikkoisi formaatin sääntöjä. Vaikka musiikki on 
yleisesti ottaen iso osa elokuvakerrontaa, juuri sen puuttuminen tekee genren 
elokuvista autenttisia ja saa ne kuulostamaan oikealta elämältä elokuvan sijaan. 
(Loring 2012). 

 

Täysin ei-diegeettistä teemamusiikkia, scorea, on kuitenkin sävelletty mm. George A. 

Romeron found footage -elokuvaan Diary of the Dead säveltäjä Norman Orensteinin 

toimesta. Elokuvan kuvakerronta nojaa täysin aikaisemmissa kappaleissa mainittuun 

point-of-view-tekniikkaan ja pysyy näin ollen perinteisen found footagen raameissa, kun 

samaan aikaa ääniraita rikkoo kuvakerronnan luomaa illuusiota kotivideosta. Musiikki 

on kuitenkin paljon pienemmässä roolissa kuin formaalissa fiktiossa; ääniraidan pinnal-

le on miksattu dialogi ja voice over musiikin ollessa etäinen tunnelmanluoja sekä koh-

tauksia löyhästi yhteensitova elementti (Biodrowski 2008). 

 

Toinen muka-löydetyn materiaalin ja diegeettisen musiikin kontrastia käyttävä elokuva 

on Daniel Stammin ohjaama The Last Exorcism. Elokuva alkaa sekä kuvallisesti että 

äänellisesti pelkistettynä ja ilman musiikkia. Elokuvan edetessä score nousee isoksi 

osaksi ääniraitaa ja myös kuvakerronnan puolella nähdään illuusiota horjuttavia ”sään-

törikkomuksia” (leikkaukset useiden kuvakulmien välillä yhden kameran tekniikasta 

huolimatta). Toisaalta elokuvan sisältö antaa viitteitä materiaalin löytymisen jälkeisestä 
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editoinnista, joten sekä kuva- että äänikerronnan rohkeita linjavetoja voidaan pitää oi-

keutettuina. (Cornet 2010.) 

 

Äänitehosteiden puolella noudatetaan found footage -elokuvissa pääsääntöisesti sa-

maa kaavaa kuin ei-diegeettisen musiikin kohdalla; äänilähteiden täytyy olla loogisia ja 

autenttisesta äänimaailmasta poikkeavat tehosteet perusteltavissa. Genren elokuvien 

usein keskittyessä yliluonnollisiin tai muuten mysteeriluonteisiin aihealueisiin, on ääni-

suunnitteluun saatu joustovaraa juuri ”paranormaalien äänten” puolella; mikäli eloku-

vassa nähdään jotain tavallisesta poikkeavaa, se voidaan myös kuulla. Jos esimerkiksi 

kuvassa nähdään jokin henkiolento tai vaikka avaruusolento, on luonnollista, että myös 

elokuvan ääniraita luodaan autenttisesta maailmasta poikkeavaksi. Näin tekemällä 

tehostetaan elokuvan kerrontaa ja fokusoidaan dramaattiset tapahtumat kuitenkaan 

äänellisiä, genrelle ominaisia ”sääntöjä” rikkomatta; autenttisen kuuloisen äänikerron-

nan ei tarvitse rajoittua vain autenttisiin ääniin. 

 

Kuva 12. Kuvassa tapahtuvat yliluonnollisuudet antavat mahdollisuuden tehdä myös ääniraidasta hetkellisesti 

autenttisesta poikkeavan. Kathryn Newton elokuvassa Paranormal Activity 4. 

 

Myös uskottavasta äänikerronnastaan kiitosta saaneiden Paranormal Activity -

elokuvien ääniraidoilta on löydettävissä yksi selkeästi ei-diegeettinen äänitehoste; en-

nen elokuvan yökohtauksissa tapahtuvia yliluonnollisia ilmiöitä kuullaan matalaa humi-

naa. Tämä ei mielestäni kuitenkaan riko elokuvan näennäistodellisuuden illuusiota, sillä 

tapahtumien yliluonnollisuus ja kuvakerronnan ”epäuskottavuus” antavat omalta osal-

taan tilaa myös ääni-ilmaisun keinoihin. Kun kohtaus on ohi ja elokuva palaa omaan 
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realismiinsa, myös matala humina katoaa ikään kuin tehden itsestään teeman elokuvan 

paranormaaleille tapahtumille. Tästä matalilla taajuksilla soivasta ”murinasta” on tullut 

elokuvasarjan ns. äänellinen tavaramerkki (Tilly 2012). 

 

Mikäli käsittelemättömän materiaalin konseptista ei haluta joustaa lainkaan - eikä elo-

kuvan tarinasisällössä ole autenttisuutta rikkovia tekijöitä joiden varjolla tehosteita voi-

taisiin lisätä - tulee elokuvan tapahtumia alleviivaavien äänitehosteiden olla tiiviisti kyt-

köksissä kuvassa näkyviin toimintoihin. Esimerkiksi kameran liikkeisiin sidotut häiriöää-

net voivat uskottavuuden lisäksi toimia alitajuisena draaman tehokeinona; kameraa 

näennäisesti operoivan henkilöhahmon aiheuttamat käsittely- ja runkoäänet voivat 

määränsä puolesta kertoa vaikkapa henkilön hermostuneisuudesta. Myös atmosfäärejä 

voidaan ”värittää” tilanteeseen sopivaksi erilaisilla taajuussuodatuksilla. Esimerkkinä 

kuviteltu kohtaus joka etenee rauhallisesta alkutilanteesta uhkaavaan loppuun: Kohta-

uksen alkuun voidaan lisätä täysin realistinen huoneambienssi jonka taajuusvaste vas-

taa tilan luonnollista sointia. Tilanteen edetessä uhkaavuutta voidaan alleviivata mik-

saamalla ambienssin ylä- ja keskitaajuuksia hiljemmalle ja nostamalla esiin alataajuuk-

sia; realistinen ja draaman kannalta minimalistinen huonekaiku on näin parhaassa ta-

pauksessa onnistuttu muuttamaan katsojan huomaamatta matalasointiseksi huminaksi, 

joka alleviivaa kohtauksen uhkaavaa tilannetta. Uskottavuuden säilyttämiseksi vaihdos 

tulee tapahtua tarpeeksi pitkällä aikavälillä, sillä atmosfäärin pistemäinen värivaihdos 

paljastaisi sen tarkoituksenmukaisuuden. Vaihdosta voidaan peittää eli maskata esi-

merkiksi dialogilla tai edellä mainituilla, kuvaan kiinnitetyillä pistetehosteilla. (Samper 

2007.) 

 

Yhteenvetona voidaan sanoa, että hyvin perusteltuna, toteutettuna ja elokuvan koko-

naisuutta tukevana tekijänä musiikki ja äänitehosteet voivat ”löydetyn materiaalin” il-

luusiota horjuttavasta asemastaan huolimatta olla merkittäviä kerrontaväline found foo-

tage -elokuvissa. 

6 Äänikerronta found footage -kauhuelokuvassa: [REC] 

 

[REC] (2007) on espanjalainen, näennäisdokumentaarinen found footage –

kauhuelokuva jonka on ohjannut Jaume Balagueró ja Paco Plaza. Ensimmäisten, sa-

man tyylisuunnan elokuvien tapaan [REC] herätti kauhua uskottavasti lavastettujen ja 

hektisten kohtausten myötä, jotka saivat elokuvan tapahtumat tuntumaan todelta. 
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Omasta mielestäni yksi suuri syy elokuvan onnistuneeseen, ahdistavaan tunnelmaan 

on sen eheä äänimaailma. 

 

Vaikka äänellinen fokus pysyy POV-kuvakulman mukana kuvan etualalla ja kaikki ää-

nelliset panoroinnit liikkuvat käsi kädessä kuvallisen ilmaisun kanssa, sivu- ja taka-

kanaviin on luotu taitavasti ääniä kuvan ulkopuolella tapahtuvista asioista. Elokuvan 

läpi on ikään kuin kuultavissa kaksi eri maailmaa; kameran edessä tapahtuva, eloku-

van tarinan pistemäinen kohde ja kuvan ulkopuolelta kuuluva, ympäröivä maailma ää-

nellisine yllätyksineen ja runsaine taustoineen. (Samper 2007) 

 

Vastoin perinteisen fiktion äänisuunnittelua, miksasimme äänitehosteista tahalli-
sesti raa’an, likaisen ja autenttisen kuuloisia. Se ei kuitenkaan tarkoita, että jälki-
töihin olisi kulunut vähemmän aikaa – päinvastoin – prosessi oli todella työläs. 
- Oriol Tarragó (Samper 2007). 

 

Subjektiivista kuvakulmaa varten jälkiäänitettiin paljon kameran käsittelyääniä, joita 

käytettiin visuaalisesti tärisevissä tai muuten kaoottisissa kohdissa. Useassa kohtauk-

sessa eri henkilöhahmot käyvät aggressiivisesti kameran tai kuvaajaan kimppuun, mikä 

antoi hyvän syyn tehdä ääniraidalle runsaasti erilaisia häiriöääniä. Käsittely- ja häiriö-

ääniä on luotu jälkityövaiheessa mm. pudottamalla ja heittämällä mikrofoneja lattialle 

sekä puhaltamalla ilmaa mikrofonin kalvolle (proximity-efekti) (Isaza 2010). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 13. Elokuvassa [REC] useat eri hahmot hyökkäävät kohti kameraa aiheuttaen erilaisia häiriöääniä.  

 

Elokuvan tapahtumat sijoittuvat vanhaan, kaikuisaan kerrostaloon, joten elokuvan ää-

nimaailmassa käytetyt kaiut ovat tärkeässä osassa. Oikeanlaisen tilavaikutelman ai-
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kaansaamiseksi kuvauspaikalla tehtiin ns. induktiovastemittaus (=tilassa soitetaan ja 

äänitetään pistemäinen, terävä ääni ja sen aiheuttama kaiku – kaiusta saatu data syö-

tetään kaikulaitteeseen jolloin tilan aitoa kaikua voidaan käyttää tehosteena minkä ta-

hansa äänen kanssa). Vanhan kerrostalon luonnetta mukaillen jälkitöiden aikana ääni-

tettiin paljon vanhoille asuintaloille ominaisia ääniä; lattioiden narinoita, ovien läimäy-

tyksiä, kaikuisia askeleita, hissin narahduksia ja oviradion signaaleja. (Isaza 2010.) 

 

Myös elokuvan dialogia työstettiin runsaasti jälkitöiden aikana. Juonen ja katsojan mu-

kana pysymisen kannalta kriittiset repliikit äänitettiin uudestaan niiden selkeyttämiseksi 

ja kuvan ulkopuolelle sijoittuviin tapahtumiin lisättiin paljon täyterepliikkejä. Jälkeenpäin 

äänitetyn lisädialogin avulla katsojaa voitiin ohjata havainnoimaan ohjaajan haluamat 

seikat ja vihjeet tulevia kohtauksia silmällä pitäen. (Samper 2007.) 

 

Musiikkia ääniraidalla ei kuulla – löydetyn materiaalin konseptista pidetään sekä äänel-

lisesti että kuvallisesti kiinni elokuvan loppuun asti. Elokuvan jatko-osassa, [REC] 2:ssa 

tosin kuullaan dramaturgisesti merkittävissä ja ahdistavissa kohtauksissa lähes melo-

dista, matalalla taajudella soivaa värinää (Isaza 2010). 

 

[REC] 2:n loppukohtausta työstäessäni kaipasin musiikkia todella paljon. Jälkitöi-
den aikana kuuntelin levyjä isäni vanhalla gramofonilla ja törmäsin vanhaan, ka-
taloniankieliseen levyyn. Se kuulosti oudolta ja pelottavalta joten päätin käyttää 
sitä elokuvassa. Äänitin levystä osioita ja lisäämällä niihin kaikua huomasin saa-
neeni aikaan pelottavan, eläimellisen ambienssin, joka oli kuin laulua helvetistä.  
- Oriol Tarragó (Isaza 2010). 
 

7 Uskottavuuden merkitys nyt ja tulevaisuudessa 

 

Found footage -elokuvan illuusion ylläpitäminen tai sen särkyminen on usein kiinni 

päinvastaisista elementeistä kuin perinteisessä fiktioelokuvassa. Äänen säröytymistä, 

kameran käsittely- tai runkoääniä, kuvan ajoittaista epätarkkuutta tai valaisun puutetta 

pidettäisiin perinteisen fiktiokerronnan oppien mukaan virheinä, mutta tämän tyylisuun-

nan elokuvissa edellä mainitut voivat toimia kerrontaa tehostavina seikkoina tai eloku-

van yleistä tunnelmaa luovina elementteinä. Tämä kontrasti perinteisen ja näennäisdo-

kumentaarisen fiktion välillä on kiehtova, vaikka jälkimmäisen tekotapaa voidaankin 

pitää tietyllä tapaa yksinkertaisena, ”kotivideomaisena” (Ponder 2009). 

 

Ehkä juuri materiaalin raakuus ja perinteiselle fiktioelokuvalle ominaisten elementtien, 

kuten hiotun valaistuksen ja massiivisten äänitehosteiden puuttuminen, tekevät kerron-
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nasta tehokasta; mikään ei muistuta siitä, että kyseessä on fiktioelokuva. (FEARNet 

2010.) 

 

Uskottavuuden tärkeys tulee varmasti korostumaan jatkossa ohjaajien viedessä näen-

näisdokumentaaristen elokuvien genreä yhä eteenpäin. Tarinan uskottavaksi ja myy-

väksi saaminen tulee todennäköisesti vaatimaan yhä inhorealistisempia tapahtumia, 

mikä vaatii myös kuvalta ja ääneltä samanlaista kasvua. Toisaalta, kun monet näen-

näistodelliset elokuvat tiedetään jo ennen niiden julkaisua epäaidoiksi, saadaan ääni-

suunnittelulle lisää tilaa. Vaarana on kuitenkin menettää näennäisdokumentaarisen 

elokuvan äänikerronnalle tyypillinen rosoisuus ja hiomattomuus, jolloin mockumentary- 

ja found footage -elokuvat siirtyvät äänellisesti väistämättä kohti perinteisempää fiktio-

ta. Siinä missä perinteisen fiktioelokuvan nojaaminen illuusioon on ollut jo pitkään sel-

viö, tuoreemman fiktiogenren, näennäisdokumentaarisen elokuvan illuusioriippuvaisuus 

on lähes poikkeuksetta osa elokuvan varsinaista sisältöä (tapahtumat kuvausryhmän 

sisällä, taltioidun materiaalin kohtalo). 

 

Kotivideomaisen kuvan ja ei-diegeettisen musiikin ristiriitaisuudesta huolimatta musiikki 

saattaa olla tulevaisuudessa yksi niistä äänellisistä elementeistä, jotka näennäisdoku-

mentaarisen elokuvan äänikerronnalle suodaan sen realismin rikkovasta vaikutuksesta 

huolimatta. Sääntöjen rikkominen ja elokuvan uskollisuus autenttisuutta kohtaan ovat 

kuitenkin niin äänen kuin kuvankin puolella ristiriitaisia tekijöitä; mikäli ”rikkeet” tehdään 

tunneaspektin kannalta niin onnistuneesti, että valtaosa katsojista ei niitä edes huo-

maa, voidaanko niitä silloin pitää virheinä? Jos esimerkiksi muuten uskottavasti toteu-

tettuun, ”löydettyyn” materiaaliin on onnistuttu piilottamaan leikkauksia, jotka olisivat 

tositilanteessa mahdottomia tai vaatisivat useampia kameroita, ei elokuvan kokonaisil-

luusiota ole välttämättä rikottu millään tavalla. Edellytyksenä on kuitenkin se, että kat-

soja on ikään kuin antanut itsensä elokuvan sisään ja katsoo sitä teknisesti kriittisten 

silmien ja korvien sijaan tunteella. (Cornet 2010.) 

 

Uskottavuusaspektin kannalta tyylisuunnan elokuvat voidaankin mielestäni jakaa kah-

teen selkeään ryhmään: elokuviin, jossa uskottavuus ja olettamus siitä, että tapahtumat 

ovat todellisia toimivat koko teoksen pohjana (esimerkkinä The Blair Witch Project), ja 

elokuviin, jossa found footage -kerronta on vain tyylisuunta tai tehokeino, joka toimii 

tarinankerronnan tukena (esimerkkinä Cloverfield). Ensin mainituissa teos ei rajoitu 

vain elokuvaan, vaan iso osa uskottavaa tarinaa on elokuvan ympärille rakennettu back 

story: netissä julkaistut artikkelit löydetystä materiaalista, elokuvan roolihenkilöihin liit-
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tyvät katoamisilmoitukset, ”uutiset” tapahtumista yms. Näin ajateltuna teos ei ole pe l-

kästään elokuva; se on kertomus, jonka yksi osa-alue on tarinan aikana näennäisesti 

taltioitu kuva- ja äänimateriaali, joka voidaan esittää autenttisena kerrontaelementtinä. 

Jälkimmäisenä mainitun ryhmän elokuvissa uskottavuus on jo alkuasetelmiltaan hata-

ra; esimerkiksi Cloverfield-elokuvan New Yorkiin sijoittuvat, katastrofaaliset tapahtumat 

olisivat tuskin jääneet keltään huomaamatta. Tällaisella periaatteella tuotettu elokuva 

tulisi mielestäni kohdata ”Onko tämä tapahtunut oikeasti?” -kysymyksen sijaan kysy-

myksellä: ”Olisiko näin voinut tapahtua oikeasti?” Mikäli vastaus on kyllä ja elokuvan 

tekninen toteutus tukee tarinankerrontaa uskottavalla tavalla, on mielestäni teoksen 

found footage -aspekti toteutettu onnistuneesti; subjektiivinen ja tekniseltä toteutuksel-

taan autenttinen kerrontatapa on elokuvalle vain tyylikeino. Autenttisuus voi osaltaan 

siis olla joko teknistä, tarinallista tai molempia. 

 

Omalta osaltani toivon tyylisuunnan elokuvien pysyvän tekniseltä toteutukseltaan aina-

kin suurpiirteittäin omissa raameissaan, sillä juuri niiden äänikerronnalle asettamat ra-

joitukset tekevät näennäistodellisen maailman äänikerronnasta niin kiehtovaa. On mie-

lenkiintoista nähdä, mihin suuntaan genren äänisuunnittelu ja tekninen toteutus jatkos-

sa suuntautuvat ja kuinka (muka-)realistiseen ilmaisuun sekä kuva että ääni tulevai-

suudessa kykenevät. 

 

Hyvin toteutettuna found footage -kerronta vetää katsojan elokuvan sisään ja saa 
hänet uskomaan että tapahtumat ovat aitoja - tai ainakin hetkeksi unohtamaan 
sen tosiasian, että kyseessä on elokuva. (Towlson 2012). 
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