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1 JOHDANTO 

Leikkaaja on audiovisuaalisen tuotteen eri materiaalien yhdistäjä ja hänen 

vastuullaan on tuotteen kokonaisuuden, sen rytmin ja rakenteen luominen. 

Leikkaustyö on luova prosessi, jossa leikkaajan on hallittava sekä tekniset, 

että taiteelliset näkökulmat. Leikkaajan työ koostuu useista eri vaiheista, ja 

työn kokonaisuuteen vaikuttavat käsikirjoitus, tallennettu materiaali sekä 

ohjaaja (Pirilä & Kivi 2008, 26-27). 

Leikkaajalta vaaditaan taitoa käyttää yleisesti tunnettuja editointi-ohjelmistoja. 

Kuten kaikilla audiovisuaalisen median osa-alueilla työskentelevien 

henkilöiden, myös leikkaajan on osattava omaksua usein uudistuvia 

tekniikoita. Leikkaajan on tunnettava erilaiset leikkaustekniikat ja osattava 

työskennellä tiukkojen aikataulujen puitteissa. Ennen kaikkea leikkaajalla on 

oltava hyvä draamanlukutaito, sekä mahdollisimman kriittinen suhtautuminen 

omaan työhönsä, jolloin hän voi objektiivisesti tarkastella erilaisia 

leikkausratkaisuja. Etenkin dokumentaarisessa elokuvassa tallennettu 

materiaali voi olla laadultaan vaihtelevaa, sekä sisällöllisesti erilaista, kuin 

esituotantovaiheessa on suunniteltu. Leikkaajan tehtävä on toteuttaa 

materiaalista mahdollisimman eheä kokonaisuus, joka vastaa mahdollisimman 

hyvin ohjaajan näkemystä elokuvasta (TV Editor: Job description and 

Requirements for a Career in TV Editing 2015). 

Tämän opinnäytetyön taivoitteena on tarkastella leikkaajan toimenkuvaa ja 

työvaiheita dokumentaarisen tv-sarjan leikkauksessa ja sitä, kuinka 

työprosessi eroaa fiktiivisen elokuvan leikkauksesta. Opinnäytetyössä 

käydään läpi leikkauksen työvaiheet käsikirjoituksen purusta valmiin teoksen 

syntyyn. Työn produktiivisena osiona on vuonna 2014 leikkaamani 

kahdeksanosainen realitysarja Grand Tour, joka on nähtävissä osoitteessa 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtLHnltZ3xA-wu5tw_AdzBVNVIe9s7UTu. 

Työssä pohditaan leikkaajan toimenkuvaa teknisestä sekä luovasta 

näkökulmasta. 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtLHnltZ3xA-wu5tw_AdzBVNVIe9s7UTu
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Dokumentaarisen tv-sarjan leikkausprosessi poikkeaa paljon fiktiivisen 

elokuvan työnkulusta. Suurimmat muutokset löytyvät käsikirjoituksesta sekä 

kuvatun materiaalin määrästä ja luonteesta. Dokumentaarisen sarjan 

leikkauksessa leikkaajan on tehtävä paljon sekä käsikirjoitukseen, että 

sisältöön liittyviä ratkaisuja. 

2 GRAND TOUR 

Grand Tour oli suosittu matka noin 1700-luvun Euroopassa. Matkaan lähtivät 

yläluokkaan kuuluvat nuoret, tarkoituksenaan saada loppusilaus kouluista 

hankittuun sivistykseensä, tutustumalla vieraisiin kulttuureihin, taiteisiin ja 

ihmisiin oman kokemuspiirinsä ulkopuolelta. (Sorabella 2014)  

Kahden ammattiesiintyjän, Koomikkotaikuri J-P Pirisen ja Jonglööritaikuri 

Janne Mustosen muodostama tiimi, Komediasirkus otti kesällä 2012 haasteen 

vastaan ja päätti suorittaa oman versionsa Grand Tourista. Heidän 

tarkoituksenaan oli myös hypätä pois omalta mukavuusalueeltaan ja avartaa 

maailmankatsomustaan tutustumalla kahdeksan Euroopan suurkaupungin 

katuesiintymiskulttuuriin. Katuesiintymistä sanotaan esiintyjän kovimmaksi 

kouluksi, sillä katsoja jonka tarkoituksena ei ole ollut tulla katsomaan esitystä 

on saatava pysähtymään, unohtamaan kiireensä ja seuraamaan esitystä 

loppuun asti. Lopuksi katsoja on saatava vielä maksamaan näkemästään. 

Mustonen ja Pirinen laittoivat taitonsa todelliseen testiin, sillä varat 

matkustamiseen ja elämiseen oli tarkoitus saada esiintymällä kaupunkien 

kaduilla.  

Mustosen ja Pirisen lisäksi matkassa oli videokuvaaja, Mikko Savolainen, 

jonka kuvaamasta ja äänittämästä materiaalista oli tarkoituksena toteuttaa 

kahdeksanosainen katuesiintymisestä ja matkailusta kertova 

dokumentaarinen sarja. Talvella 2013 Mustonen ja Pirinen ottivat yhteyttä 

mainostoimisto ja tuotantoyhtiö Same-eYes Oy:hyn, jossa työskentelin 

työharjoittelijana ja ehdottivat minulle tämän sarjan leikkaamista. Valmis sarja 

oli tarkoitus esittää nettilevityksenä keväällä 2014. Minulla ei ollut aikaisempaa 

kokemusta TV-sarjan leikkaamisesta, aihe kuulosti mielenkiintoiselta ja 

halusin haasteita, joten päätin ottaa tehtävän vastaan yhtä 

ennakkoluulottomasti ja avarakatseisesti kuin Mustonen ja Pirinen kesällä 

2012 aloittivat toteuttamaan sitä. 
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3 LEIKKAUKSEN LÄHTÖKOHDAT 

Leikkaus ja muu jälkituotanto alkaa yleisesti aina kuvausten päätyttyä, mutta 

on tavanomaista, että joitakin raakaleikkauksia toteutetaan vielä kuvausten 

ollessa käynnissä. Jälkituotantoa suunnitellaan kuitenkin jo 

esituotantovaiheessa, koska siitä tulevat kulut, tarvittava henkilöstö ja kalusto 

on huomioitava jo tuotannon alkuvaiheissa. Tuotantovaiheessa kuva –ja 

äänimateriaali tallennetaan leikkausvaihetta ajatellen. 

Jälkituotannossa kuvattu ja äänitetty materiaali työstetään yhtenäiseksi 

teokseksi, johon sisältyvät mm. kuva- ja äänileikkaus, grafiikoiden ja efektien 

luonti, värimäärittely, musiikin valinta tai sävellys ja äänimiksaus (What is Post 

Production? 2015). 

Leikkaaja työskentelee aina olemassa olevan materiaalin, käsikirjoituksen, 

ohjaajan, aikataulun ja budjetin ehdoilla. Hän rakentaa halutun kokonaisuuden 

käytössä olevasta kuva- ja äänimateriaalista, sekä luo teokselle rakenteen ja 

rytmin. Leikkaajalla on usein käytössään leikkausassistentti eli loggaaja, jonka 

vastuulla on yleensä materiaalin siirto ja arkistointi sekä äänen ja kuvan 

synkronointi. Elokuvan leikkaus on hidas työvaihe ja ennen kaikkea 

dokumentaarisen elokuvan leikkaaminen on työvaiheena vaativa, koska 

leikkaaminen on samaan aikaan eräänlaista uudelleen käsikirjoittamista. 

Dokumentaarisessa elokuvassa leikkaaja tekee paljon ratkaisuja 

käsikirjoituksen ja rakenteen suhteen. 

Lähtökohdat leikkaukseen ovat aina projektikohtaiset ja ne vaihtelevat. 

Joissain tapauksissa leikkaaja on ollut mukana koko elokuvaprojektin ajan ja 

päässyt tutustumaan elokuvan maailmaan jo etukäteen. Joskus leikkaaja 

astuu kuvaan vasta kuvausten päätyttyä, kuten minä Grand Tourin 

leikkaajana, jolloin leikkaajalla on vasta hyvin vähäiset lähtötiedot projektista. 
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3.1 Käsikirjoitus 

Koko elokuva pohjautuu käsikirjoitukseen, joka on olennaisesti mukana myös 

leikkausprosessissa. Leikkaaja on aina projektista riippumatta sidoksissa 

käsikirjoitukseen, mutta ohjaaja päättää millä laajuudella. 

Käsikirjoitus auttaa leikkaajaa hallitsemaan kokonaisuutta ja ymmärtämään 

teoksen rakennetta, mutta samalla kahlitsee leikkaajaa toimimaan tietyn 

muotin mukaisesti. Dokumentaarisessa teoksessa käsikirjoitus on usein paljon 

väljempi kuin fiktiossa. Käsikirjoitus on usein vain hahmotelma lopullisesta 

elokuvasta, sen ideasta, teemoista, rakenteesta ja tavoitteesta. Kaikkia 

tapahtumia ei voida tarkasti käsikirjoittaa, mutta käsikirjoituksen avulla 

tekijöillä on selkeä mielikuva siitä, millaisia kohtauksia ja tavoitteita heidän 

teoksellaan on. Kuvausvaiheessa käsikirjoituksen tarkka noudattaminen on 

syytä unohtaa ja on keskityttävä siihen, mitä ympärillä tapahtuu. Kuvauksissa 

on varauduttava odottamattomiinkin tilanteisiin ja rajattava sieltä aiheen ja 

tarinan kannalta olennaisimmat tapahtumat, hetket ja yksityiskohdat talteen 

(Webster 1996). Viimeistään leikkausvaiheessa nähdään käsikirjoituksen 

toimivuus suhteessa tallennettuun materiaaliin, joka voi poiketa hyvinkin 

paljon siitä, mitä esituotantovaiheessa on suunniteltu. Leikkausvaiheessa 

alkuperäinen käsikirjoitus ei aina toimi sellaisenaan. Kuvatusta materiaalista 

voi löytyä aina uusia merkityksiä, ja teoksen lopullinen käsikirjoitus syntyy 

vasta kuvausten päätyttyä - leikkauspöydällä. 

Grand Tourin käsikirjoitus antoi minulle leikkaajana selkeän pohjan jaksojen 

rakenteelle. Käsikirjoitus piti sisällään ohjelman idean, sekä hahmotelman 

jaksorakenteesta, joka koostui jokaisessa jaksossa toistuvista 

peruskohtauksista, joiden ympärille jokainen jakso muodostui. Sarjassa 

esiintyvät Mustonen ja Pirinen toteuttivat itse käsikirjoituksen, joten he 

pystyivät suunnittelemaan ja kontrolloimaan sarjassa tapahtuvia kohtauksia 

hyvin laajasti jo etukäteen. 

Jokainen jakso piti sisällään ohjelmatunnuksen, jossa esitellään sarjan 

päähenkilöt ja ohjelmakonsepti. Tunnuksen jälkeen seuraa lyhyt kertaus siitä, 

miten nykyiseen tilanteeseen on päädytty. Jaksottain toistuvia kohtauksia oli 

taskuvarastesti, jossa toinen esiintyjistä lähtee tunniksi pahamaineisimmille 
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taskuvarasalueille testaamaan eri kaupunkien taskuvarkaiden tason, 

huumoripitoinen kaupunkiesittely, jossa kerrotaan erilaisia faktoja kyseisen 

jakson kaupungista, paikallisten katuesiintyjien haastatteluita, matkapakina, 

jossa Mustonen pohtii elämää ja matkustamista sarkastiseen tyyliinsä, 

Mustosen ja Pirisen omaa katuesiintymistä, jonka menestys määrittää aina 

seuraavan jakson budjetin. Jaksoissa on mukana myös Mustosen ja Pirisen 

oma matkapäiväkirja -osio, joka valottaa molempien esiintyjien sisäistä 

maailmaa. Näiden lisäksi eri jaksojen käsikirjoituksiin oli listattu jaksoittain 

vaihtelevat materiaalit, joista osa oli suunniteltu jo ennakkosuunnittelussa ja 

osa syntynyt vasta kuvausvaiheessa. 

3.2 Materiaali 

Kuvauksien päätyttyä käsikirjoitus on saanut ensimmäisen fyysisen muotonsa 

ja sanoista on muodostunut kuvia ja ääniä. Tässä vaiheessa aloitetaan 

työskentelemään jo olemassaolevan materiaalin ehdoilla, jolloin myös koko 

lähestymistapa teosta kohtaan muuttuu (Kivi & Pirilä 2008, 30). 

Leikkausvaiheessa materiaalin vahvuudet ja heikkoudet tulevat ilmi. 

Leikkaajan tehtävä on löytää niistä teknisesti, kerronnallisesti ja ilmaisullisesti 

vahvimmat otokset ja yhdistää niistä dramaturgisesti eheä kokonaisuus. 

Pahimmassa tapauksessa leikkausvaihe on puuduttavaa taistelua sopivien 

otoksien löytämiseksi ja niiden yhdistämiseksi valtavasta materiaalimassasta. 

Parhaimmillaan se on uusien mahdollisuuksien, merkityksien ja oivalluksien 

löytämistä. Leikkaajan on osattava havainnoida materiaalia tuoreilla silmillä, 

rajata olennainen epäolennaisesta, ja yhdistää ne toimivaksi ja eheäksi 

kokonaisuudeksi. 

Fiktiivisen elokuvan materiaali on usein hyvin ennalta suunniteltua, ja se 

koostuu usein samojen kohtausten toistoista eri kuvakulmissa ja kuvakoissa. 

Dokumentaarisessa teoksessa leikkausta pystyy ja pitääkin suunnitella 

etukäteen, mutta sitä ei ole koskaan mahdollista suunnitella samalla 

laajuudella kuin fiktiivisessä teoksessa. Kuvaustyyli on etukäteen suunniteltu 

mutta tärkeimmät päätökset kuvien suhteen tehdään vasta kuvauspaikalla, 

mikä poikkeaa valtavasti fiktiivisen elokuvan kuvaamisesta. Kuvakoista ja 

kuvakulmista keskustellaan ja voidaan sopia ennakkoon, mutta kuvauspaikalla 
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kuvaajan on osattava reagoida tilanteiden muutoksiin ja tekemään nopeita 

ratkaisuja tallentaakseen tilanteet siten, että katsojalle välittyy haluttu 

mielikuva tapahtumista. Kohtauksia pystytään harvoin ennalta 

suunnittelemaan tarkasti tai toistamaan uusintaottoina. Jälkikäteen on 

mahdollista kuvata esimerkiksi henkilöiden haastatteluja, mutta varsinaisissa 

kuvauksissa voi aina tapahtua jotain yllättävää, joka editointivaiheessa voi 

osoittautua dramaturgian kannalta hyvinkin tärkeäksi. On mahdollista, että 

tästä tärkeästä hetkestä on saatu taltioitua vain yksi otos, joka ei välttämättä 

ole laadullisestikaan kovin hyvä. 

Grand Tour -sarjassa materiaalia oli kuvattu riittävästi ja se oli laadukasta. 

Yhtä kaupunkia kohden materiaalia oli noin 6 tuntia ja yhden jakson pituudeksi 

tuli 30 minuuttia. Tämä mahdollisti useiden erilaisten leikkausvaihtoehtojen 

kokeilun ja niiden toimivuuden vertailun. Kuvatussa materiaalissa oli erittäin 

paljon esiintyjien ennalta käsikirjoitettuja dialogeja kameralle. Leikkaajana 

olisin toivonut vielä enemmän toimintaa, spontaaneja ja aitoja tilanteita 

käsikirjoitettujen sijasta. Grand Tourin kuvaajana ja äänittäjänä toimi Mikko 

Savolainen, joka oli tuottanut todella hyvää materiaalia, mutta mielestäni 

sarjan kuvauksissa olisi ollut parempi käyttää kahta kuvaajaa. Nopealla 

aikataululla toteutetut kuvaukset, joissa on pitkiä siirtymiä kaupungeista ja 

maista toisiin rasittaa työryhmää. Kahden kuukauden työtaakka, jossa 

kuvaajan pitäisi olla aina kamera valmiina tarkkaillen ympäristöä, ja reagoiden 

tilanteiden kehittymisiin on varmasti liikaa yhdelle kuvaajalle, eikä mahdollisen 

matkaväsymyksen vuoksi pysty reagoimaan jokaiseen mielenkiintoiseen 

hetkeen. 

3.3 Ohjaaja 

Elokuvassa ohjaajalla on sekä taiteellinen että tuotannollinen vastuu 

lopullisesta elokuvasta (Ammattinetti 2014).     

Elokuvatuotannossa ohjaajan ja leikkaajan välinen suhde on vähintäänkin 

yhtä tärkeä, kuin ohjaajan ja näyttelijän tai ohjaajan ja kuvaajan välinen suhde. 

Ohjaaja vaikuttaa näkemyksillään ja valinnoillaan myös elokuvan leikkaukseen 

olemalla mukana leikkausprosessissa yhdessä leikkaajan kanssa. Elokuvan 

leikkauksessa ohjaaja antaa leikkaajalle valtuudet toimia omien näkemyksien 



11 
 

ja työtapojensa mukaan. Jotkut ohjaajat haluavat olla hyvinkin intensiivisesti 

mukana leikkauksessa, kun taas toiset voivat antaa leikkaajalle täysin vapaat 

kädet toimia. Ohjaaja ja leikkaaja käyvät yhdessä läpi leikkausversiot ja 

keskustelevat niistä. Ohjaajan ja leikkaajan yhteistyöstä syntyy teoksen 

lopullinen leikkaus.  

Jotkut ohjaajat haluavat itse leikata elokuvansa, toiset käyttävät teknistä 

leikkaajaa toteuttamaan heidän näkemyksiään  ja kolmannet käyttävät luovaa 

leikkaajaa, joka ottaa taiteellisen vastuun elokuvan leikkauksesta yhdessä 

ohjaajan kanssa. Luova leikkaaja tuo elokuvaan oman taiteellisen 

näkemyksensä, tukee ohjaajan visiota ja tuo elokuvaan uusia näkökulmia. 

Ohjaajan ja luovan leikkaajan välinen yhteistyö johtaa usein monipuolisimpaan 

lopputulokseen. Molemmat osapuolet motivoivat toisiaan työskentelmään 

intensiivisemmin elokuvan parissa kasvattaakseen ja kehittääkseen elokuvan 

tarinaa (Aaltonen 2011, 332-335). 

Grand Tour TV-sarjan ohjaajina toimivat Mustonen ja Pirinen. Leikkaajana he 

antoivat minulle täyden taiteellisen vastuun materiaalista. Meidän 

yhteistyömme oli hyvin saumatonta koko leikkausprosessin ajan. He toimittivat 

minulle materiaalit sekä käsikirjoituksen, ja pohjustivat minulle sarjan ideaa. 

Tavoitteena oli tehdä komediallinen ja informatiivinen matkailuohjelma 

katuesiintymiskulttuurin maailmaan. He kertoivat minulle jaksojen toistuvista 

kohtauksista, mutta muuten antoivat minulle vapaat kädet toimia parhaan 

näkemykseni mukaan. Toteutin aluksi jaksoista raakaleikkauksia, jotka 

katsoimme yhdessä läpi, ratkoimme niiden ongelmakohtia, ja pohdimme 

vaihtoehtoisia rakenteita. Raakaleikkausten katselun aikana käydyistä 

keskusteluistamme kirjasin ylös muistiinpanoja, joiden perusteella toteutin 

jaksoihin lopulliset leikkaukset. 

4 KERRONTA 

Audiovisuaalisen kerronnan perusajatuksena on kautta historian ollut tehdä 

havaintoja ympärillä olevasta maailmasta, esittää ne kuvina ja jäsennellä ne 

sellaiseen muotoon, että ne luovat merkityksiä (Kiesiläinen 2010). Historian 

saatossa elokuvakerronta on saanut tietynlaisia muotoperiaatteita, kuten 

kolminäytöksisen rakenteen, joka koostuu jaksoista ja kohtauksista. Koska 
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tämä kerronnallinen muoto on vakiinnuttanut asemansa, myös katsojat 

asettavat elokuvalle omat ennakko-odotuksensa, ja elokuvantekijän radikaali 

muodon rikkominen voi aiheuttaa katsojassa hämmennystä. Elokuvantekijän 

on osattava täyttää katsojan odotukset, mutta eri tavalla, kuin katsoja 

odottaisi. Hyvänkin tarinan voi pilata, jos sitä ei osaa kertoa mielenkiintoisesti, 

yllättävästi ja vakuuttavasti. 

Elokuvakerronta perustuu tarinan kertomiseen kuvilla. Jokaisen otoksen ja 

leikkauksen tulee olla merkityksellisiä elokuvan kerronnan kannalta. Kuvat 

vievät tarinaa eteenpäin ja antavat katsojalle aina uutta informaatiota. Jos 

kerronta ei vie tarinaa eteenpäin, ei herätä mielikuvia, eikä anna uutta 

informaatiota, niin katsoja menettää mielenkiintonsa. 

Elokuvakerronnan erityispiirteenä on 1920 luvulla elokuvaohjaaja Sergei 

Eisensteinin montaasiteoria, jossa kahdesta peräkkäin leikatusta kuvasta 

syntyy uusi kolmas merkitys, jota sellaisenaan ei ole kummassakaan kuvassa 

(Montage theory  2015).  

Montaasiteoria osoittaa sen, että aina ei ole oleellisinta, mitä otokset 

sisältävät, vaan miten ne ovat yhdistetty toisiinsa. Elokuvan leikkaus on aina 

uusien merkityksien luomista. Esimerkkinä Grand Tourin kuudennessa 

jaksossa Pirinen jää Mustoselle kiinni siitä, että on varastanut rahaa heidän 

yhteisestä matkakassastaan, minkä seurauksena heidän välillensä syntyy 

riita. Yhtään materiaalia ei ollut kuvattu heidän erimielisyyksien sopimisesta, 

mutta saman jakson taskuvarastestin kuvauksissa Pirinen heittää vahingossa 

Mustosen kolikoita pensaikkoon, joita käytettiin kohtauksen rekvisiittana. 

Kolikoita ei löydy ja Pirinen toteaa nolona Mustoselle, että hän kyllä maksaa 

rahat takaisin. Mustonen sanoo, ettei hän välitä rahoista, mutta häntä ärsyttää 

Pirisen ylimielinen ja välinpitämätön suhtautuminen rahankäyttöön. Yksinään 

kyseisellä kohtauksella ei olisi ollut suurta merkitystä, mutta kun se leikattiin 

heidän aikaisemman riitansa perään se sai aivan uuden merkityksen. 
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4.1 Juoni ja rakenne 

Elokuvakerronnassa on aina tiettyjä rakenteellisia peruselementtejä, kuten 

kolminäytöksinen rakenne, joka sisältää alun, keskikohdan ja lopun. 

Tarkoituksena ei ole näiden kaavojen tarkka noudattaminen, vaan aina on 

kuunneltava tarinaa ja sen sisältöä, josta muodostuu lopullisen teoksen 

rakenne ja muoto. Rakenteen on oltava sellainen jolla tarina saadaan 

parhaiten kerrottua  siten, että katsojalle syntyy haluttu tunnevaikutus (Leino 

2003, 20). 

Leikkaajalle rakenne on työkalu elokuvan kokonaisuuden hahmottamiseksi ja 

järjestämiseksi eheäksi kokonaisuudeksi. Toimivassa rakenteessa tarina 

kasvaa ja kehittyy elokuvan alusta loppuun asti. Rakenne syntyy otoksista, 

niiden rytmistä ja leikkauksista. Otoksien muodostamista kohtauksista ja 

kohtauksien muodostamista jaksoista.  

Elokuvan rakenteesta poiketen TV-sarjan rakenteessa on otettava huomioon 

sen jaksollisuus. Jokaisessa jaksossa on oma rakenteensa ja juonensa, minkä 

lisäksi koko sarjalla on oma kehittyvä rakenteensa ja juonensa. Sen lisäksi, 

että katsoja on saatava seuraamaan yksi jakso, hänet on saatava odottamaan 

ja katsomaan myös seuraavaa jaksoa. Pääjuoni seuraa läpi koko sarjan ja 

matkan varrella esiintyy sivujuonia, jotka kuljettavat yksittäisiä jaksoja 

eteenpäin. 

Grand Tourissa koko sarjaa eteenpäin vievänä pääjuonena on Mustosen ja 

Pirisen tavoite matkata kahdeksan Euroopan suurkaupungin läpi Barcelonaan, 

katuesiintyjien mekkaan rahoittaen matkansa esiintymällä itse kaduilla. Tämä 

juoni kehittyy ja kasvaa koko sarjan ajan. Alussa koetaan rankkojakin 

epäonnistumisia, mutta matkan aikana Mustonen ja Pirinen saavat neuvoja 

muun muassa paikallisilta katuesiintyjiltä ja lopulta kokevat itsekin 

onnistumisia. Loppua kohden Mustonen ja Pirinen kokeilevat erilaisia 

katuesiintymisen muotoja, kuten elävää patsasta ja kerjäämistä.  

Toinen koko sarjaa eteenpäin vievä teema on esiintyjien väliset suhteet ja 

heidän keskinäiset henkilökemiansa. Mustonen on kokenut reppureissaaja, 

kun Pirinen puolestaan on tottunut vain valmismatkapaketteihin. Matkalla 
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esiintyy kisailua, huijauksia, pieniä ja isompia riitoja, jotka aiheutuvat muun 

muassa matkaväsymyksestä ja tiukasta budjetista. Tämä johtaa muun 

muassa siihen, että Pirinen päätyy varastamaan ruokarahaa heidän yhteisestä 

matkakassasta. 

Koska jokainen jakso tapahtuu aina uudessa kaupungissa ja useasti eri 

maassa, jokainen jakso tuo katsojan aina uuteen ympäristöön ja kulttuuriin. 

Jokainen jakso vie esiintyjät hyvinkin erilaisiin tilanteisiin, jotka pitävät 

sisällään omat tapahtumansa ja juonensa. Esiintyjät pääsevät mm. syömään 

illallista Barcelonalaisen perheen kanssa ja yöpymään Nizzassa paikallisten 

lääkäreiden vieraana ja osallistumaan heidän juhliinsa. 

4.2 Aika ja tila 

Elokuva koostuu aina otoksista, jotka ovat rajaus tiettyä aikaa ja tilaa. 

Jokaisessa otoksessa oleva aika, ja se mitä otos näyttää tulee olla 

merkittävää tarinan kannalta (Kiesiläinen 2010). Elokuvassa kaikkea ei 

tarvitse näyttää, vaan ainoastaan se, mikä  on tarinan ja sen kehityksen 

kannalta olennaista. Loput elokuvan maailmasta täyttää katsojan mielikuvitus. 

Tämä tilan ja ajan rajaamisen ohje pätee sekä kuvaajalle että leikkaajalle. 

Etenkin dokumentaarissa leikkaajalla on edessään lukematon määrä 

materiaalia, joista leikkaajan on osattava rajata tarinan kannalta 

epäolennainen materiaali elokuvan ulkopuolelle. Mitä tapahtumia teoksessa 

tuodaan esiin, mitä kerrotaan kuvilla, mitä äänellä ja mitä rajataan kokonaan 

pois? Joillekin tapahtumille voidaan antaa enemmän aikaa kuin toisille, ja näin 

voimme korostaa eri tapahtumien merkityksiä. Jokaisen katsojan kokemus 

elokuvasta on ainutlaatuinen, mutta rajaamalla ja rinnastamalla  

johdattelemme katsojan havaitsemaan ja kokemaan elokuvan haluamallamme 

tavalla. 

Leikkaaja pystyy säätelemään omilla valinnoillaan elokuvassa koettavan ajan 

kestoa. Kohtauksen kestoa voidaan hidastaa, kasvattaaksemme jännitystä tai, 

jotta katsojalla on enemmän aikaa tarkastella tapahtumia. Vaihtoehtoisesti 

tapahtumien kulkua voidaan myös nopeuttaa leikkaamalla. Hyppyleikkauksien 
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välttämiseksi ajan nopeuttamiseksi voidaan käyttää täytemateriaalia ja 

inserttikuvia (Davis 2005).  

Grand Tourin ensimmäisissä jaksoissa Mustosen ja Pirisen katuesiintyminen 

sai paljon huomiota osakseen, koska heidän tekemänsä temput olivat 

katsojille uusia. Myöhemmissä jaksoissa katuesiintymiseen käytettävää aikaa 

tiivistettiin paljon. Temput näytettiin vain osittain ja niiden lyhentämiseen 

käytettiin täytekuvia mm. yleisön reaktioista. 

4.3 Rytmi 

Yksi leikkaajan päätavoitteista on korostaa ja tehostaa elokuvan draamaa, ja 

yksi tehokkaimmista työkaluista draaman korostamiseksi on rytmi ja sen 

vaihtelu. 

Leikkauksen rytmillä on merkittävä vaikutus tarinan draaman tehostamisessa 

ja katsojalle välittyvässä emotionaalisessa vaikutuksessa. Rytmi määrittelee 

tahdin, jolla katsojalle välitetään informaatiota. Leikkauksen rytmillä pystytään 

myös tiivistämään tai venyttämään elokuvan tapahtumien aikaa. (Chandler 

2009, 107) 

Leikkaajan on osattava lukea tarinan draamaa löytääkseen elokuvan eri 

tapahtumiin sopivan rytmin. Esimerkiksi nopealla rytmillä voidaan korostaa 

innostusta tai kasvavaa jännitystä, kun taas hitaalla rytmillä korostetaan 

rauhallisuuttaa ja levollisuutta. Elokuvan kokonaisrytmi syntyy rytmin 

nopeuden vaihtelusta, mikä tekee elokuvakokemuksesta dynaamisen ja 

vaihtelevan vuoristoradan täynnä nousuja ja laskuja. Elokuva menettää 

mielenkiintonsa, jos se on rytmillisesti tasaista.  

Esimerkiksi Grand Tourin ensimmäisessä jakson lopussa Mustonen ja Pirinen 

kertovat iloisessa nousuhumalassa tunnelmistaan Kööpenhaminasta. Tämä 

kohtaus on rytmillisesti hidas, koska päivän tapahtumat ovat jo takana, ja 

tunnelma on kiireetön ja seesteinen. Seuraavassa kohtauksessa esiintyjät 

heräävät aamulla hotellihuoneestaan karmeaan krapulaan. He ovat myöhässä 

junasta, pakkaavat kiireesti tavaransa, ja lähtevät juoksemaan asemalle. 

Tässä tunnelma on muuttunut radikaalisti, ja jännitys kasvaa. Nopea rytmi 
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sopii korostamaan tämän kohtauksen hektisyyttä ja kasvavaa jännitystä siitä, 

ehtivätkö päähenkilöt asemalle ajoissa. Kohtauksen jännitys ja rytmi ovat 

suurimmillaan kliimaksissa, juuri ennen kuin asemalaituri avautuu kuvaan. 

Päähenkilöt huomaavat pettymyksekseen, että asemalaituri on tyhjä. Juna on 

jo lähtenyt. Tässä kohtaa jännitys on lauennut, ja tulee suvantovaihe, jossa 

myös rytmi hidastuu. 

 
Kuva 1. Ruudunkaappaukset Grand Tourin ensimmäisestä jaksosta, jossa Mustonen ja 
Pirinen kiirehtivät juna-asemalle. Leikkauksessa käytetty nopeaa rytmiä. 
 

 
Kuva 2. Ruudunkaappaukset Grand Tourin ensimmäisestä jaksosta, jossa Mustonen ja 
Pirinen ovat saapuneet asemalle, mutta juna on jo lähtenyt. Jännitys on lauennut ja tunnelma 
rauhoittunut. Myös leikkauksen rytmi on hidastunut. 
 

Elokuvan rytmi ei synny pelkästään äänen ja kuvan ajallisesta 

jaksottaisuudesta, vaan siihen vaikuttavat myös kuvan sisäiset elementit, 

kuten sommittelu, värit, kuvakoko, kameranliikkeet ja toiminta (Kivi & Pirilä 

2008, 73). Esimerkiksi laajoille kuville ja liikkuville kuville on hyvä antaa 

enemmän aikaa, jotta katsoja ehtii vastaanottamaan kuvien tarjoaman 

informaation. 

4.4 Jatkuvuus ja siirtymät 

Elokuva on täynnä siirtymiä ja niistä yksinkertaisin on suora leikkaus. 

Siirtymien tarkoitus on yhdistää ja erotella otoksia, kohtauksia ja jaksoja. 

Suurin osa siirtymistä sitoo kohtauksen otoksia toisiinsa luoden yhtenäisen 

jatkuvuuden. Osa siirtymistä vie katsojan kohtauksesta toiseen.  
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Elokuvan siirtymät on totuttu jakamaan kolmeen ryhmään: pieniin, keskisuuriin 

ja suuriin siirtymiin. Pienet siirtymät tapahtuvat kuvien sisällä, ja ne 

toteutetaan jo elokuvan kuvausvaiheessa. Pieniä siirtymiä ovat mm. Kameran 

tai kohteen liikkeet, sekä valon ja ympäristön muutokset (Kivi & Pirilä 2010). 

Leikkausvaiheessa työskennellään keskisuurien ja suurien siirtymien kanssa, 

joilla joko jatketaan jo käynnissä olevaa teemaa, tai siirrytään teemasta 

toiseen. Keskisuurilla siirtymillä varmistetaan kohtausten sisäinen jatkuvuus, 

ja suuret siirtymät vievät kohtauksesta ja jaksosta toiseen, eli uuteen teemaan 

(Kivi & Pirilä 2008, 81). 

4.5 Kohtaus ja jakso 

Elokuva koostuu otoksista, kohtauksista ja jaksoista. Kohtaukset ovat 

elokuvan peruselementtejä, jotka voivat olla itsenäisiä kokonaisuuksia 

elokuvan sisällä tai osa elokuvan jaksoa. Jokainen kohtaus vie elokuvaa 

eteenpäin, kuten jokainen kuva vie kohtausta eteenpäin. Kohtaukset ovat 

itsessään eräänlaisia kolminäytöksisiä elokuvia, joissa on alku, keskikohta ja 

loppu, mutta samalla kasvattavat koko elokuvan tarinaa. Jokaisella 

kohtauksella on tarkoituksensa, ja kun tarkoitus on täytetty, kohtaus vaihtuu. 

Visuaalisesti nyrkkisääntönä on, että kohtaus vaihtuu aina, kun aika tai tila 

vaihtuu, ellei tilan vaihtumista näytetä esimerkiksi kamera-ajolla. Kohtaus 

alkaa suuresta siirtymästä ja päättyy suureen siirtymään. 

Perättäiset kohtaukset, jotka käsittelevät samaa teemaa, ja ovat selkeästi 

sidoksissa toisiinsa muodostavat jakson. Myös jaksolla on oma alkunsa ja 

loppunsa. Esimerkiksi elämäntarinaelokuvassa voi olla päähenkilön 

lapsuusjakso, aikuisjakso ja vanhuusjakso. 

Jokainen kohtaus ja jakso ovat itsenäisiä kokonaisuuksia, mutta tarvitsevat 

toistensa olemassaoloa ympärilleen tuoden elokuvalle eteenpäin vievän 

liikkeen. Jaksot ovat elokuvan teema- ja asiakokonaisuuksia, kun taas 

kohtaukset ovat elokuvan draaman ja jännitteen tuojia. (Kivi& Pirilä 2008, 111) 
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5 DOKUMENTAARISEN TV-SARJAN LEIKKAUS 

Leikkaus on vaihe, jossa elokuvan materiaali saa rakenteen, muodon ja rytmin 

- teos herää henkiin. Karkeasti leikkausvaihe voidaan jakaa kuuteen osaan: 

Materiaalin järjestely ja arkistointi, Kuvan ja äänen järjestäminen 

kohtauksittain ensimmäiseen rakenteelliseen muotoonsa, raakaleikkaus, 

ensimmäinen leikkaus, hienosäätöleikkaus ja lopullinen leikkaus (Grove 

2012). 

Dokumentaarisessa elokuvassa leikkausprosessilla on suuri merkitys 

lopullisen teoksen kannalta. Dokumentaarisen elokuvan leikkausta voisi 

kutsua elokuvan uudelleen käsikirjoittamiseksi. Fiktiivisestä elokuvasta 

poiketen dokumentaarin kaikkia tapahtumia ei voida etukäteen suunnitella. 

Tapahtumat kuvauspaikalla voivat johtaa aivan erilaisiin tilanteisiin, kuin joihin 

etukäteen on varauduttu. Kuvauspaikalla uusintaotot ovat usein mahdottomia, 

ja leikkaus vaiheessa on työskenneltävä talteen saadun materiaalin ehdoilla. 

Tästä syystä dokumentaarisen elokuvan muoto elää koko elokuvan teon ajan. 

Valmis teos voi olla muodoltaan ja idealtaan hyvin erilainen, kuin se on 

käsikirjoitusvaiheessa ollut (Aaltonen 2011, 331). 

5.1 Materiaalin valmistelu 

Ennen varsinaisen leikkaustyön aloittamista materiaali on siirrettävä 

tietokoneelle, varmuuskopioitava, ja tarvittaessa muunnettava kevyempään 

formaattiin, jotta leikkaus olisi sujuvaa. Koska materiaalia on paljon, se 

arkistoidaan ja järjestellään selkeästi, ja eri materiaalien tulee olla helposti 

löydettävissä. Elokuvanteossa aika on rahaa, ja siksi materiaalin looginen 

järjestely ja nimeäminen on tärkeä prosessi leikkaustyön sujuvuuden kannalta. 

Tallennusformaattien muututtua digitaalisiksi etenkin dokumentaaristen 

elokuvien materiaalimäärät ovat kasvaneet huimasti. Koska dokumentaarissa 

tarkkaa käsikirjoitusta ei ole ja lopullinen elokuva muodostuu kuvatun 

materiaalin ehdoilla, niin hyvää ja monipuolista materiaalia on oltava riittävästi. 

Toisaalta tällainen elokuvaa uudelleen käsikirjoittava leikkaaminen vie paljon 

aikaa etenkin materiaaliin ja sen mahdollisiin potentiaaleihin tutustumisessa. 

Koska halpaa tallennustilaa on rajattomasti, dokumentaarisessa elokuvassa 
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voidaan helposti omaksua ajattelutapa, että on tärkeää saada 

mahdollisimman paljon materiaalia talteen. Tällainen ajattelutapa johtaa usein 

siihen, että materiaalia on varmasti riittävästi, mutta se on keskinkertaista, 

eikä välttämättä vastaa täysin sitä mitä tekijät haluavat. Keskinkertaisestakin 

materiaalista voi leikata hyvän elokuvan, mutta kun kuvattu materiaali on 

suunniteltu siten, että se vastaa mahdollisimman hyvin sitä mielikuvaa, joka 

halutaan välittää, niin leikkauskin on sujuvampaa.  

Materiaalin järjestely on ensimmäinen vaihe, jossa leikkaaja pääsee kunnolla 

tutustumaan käytössään olevaan materiaaliin. Editointiyksikköön järjestettynä, 

materiaali tuodaan leikkausohjelmaan, jossa se voidaan järjestää 

kohtauksittain kansioihin. Kun materiaali on järjestelty ja on helposti 

löydettävissä, leikkaaja kokoaa ensimmäiset löyhät hahmotelmat 

kohtauksista, joiden avulla hän näkee teoksen kokonaiskuvan, mikä auttaa 

erilaisten raakaleikkausversioiden suunnittelussa (Editing the Short Film 

2015). 

Grand Tourissa materiaalia oli yhteensä n. 50 tuntia, eli hieman yli kuusi tuntia 

yhtä jaksoa kohden. Jaksokohtaisesti materiaalia oli noin 1:12 valmiiseen 

jaksoon nähden. Kuvattu materiaali oli hyvää ja laadullisesti yhdenmukaista, 

mikä takasi yhdenmukaisen ilmeen jokaiseen jaksoon. Toisinaan olisin 

kuitenkin toivonut enemmän materiaalia käyttööni ja ennen kaikkea 

spontaania toiminnallista materiaalia. 

Grand Touria leikatessani halusin koko materiaalin olevan yhtä aikaa 

saatavillani ja helposti löydettävissäni tinkimättä koneen suorituskyvyssä. 

Adoben suosituksena parhaalle koneen suorituskyvylle oli jakaa erikseen 

tietokoneen käyttöjärjestelmä ja ohjelmat yhdelle kovalevylle, media ja 

projektit toiselle kovalevylle, media cache ja pagefile kolmannelle kovalevylle, 

ja preview sekä export neljännelle kovalevylle, jotta editointi olisi 

mahdollisimman suoritustehokasta (Millaard 2010). Näin järjestettynä Grand 

Tourin leikkaus sujui tehokkaasti ilman ohjelmien kaatuilua tai koneen 

hidastumista. 
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Kuva 3. Generic Guideline for Disk Setup [Viitattu 22.3.2015] 
 

Materiaalin valmistelussa leikkausassistentilla on suuri rooli, jonka 

toimenkuvaan kuuluvat mm. Materiaalien siirrot, nimeämiset sekä 

järjestäminen. Leikkausassistentti synkronoi video -ja ääniraidat (Elokuvantaju 

2015). 

Grand Tourin leikkausassistenttina toimi Teemu Iiskola, joka toi jokaisen 

jakson materiaalit editointiohjelmaan erillisinä projekteina. Iiskola katseli 

materiaalin läpi, ja jaotteli jokaisen jakson materiaalin erillisiin projekteihinsa 

editointiohjelman aikajanalle siten, että eri lokaatiossa kuvatut materiaalit 

olivat eroteltuina toisistaan. Iiskola synkronoi kuva- ja ääniraidat sekä 

värikoodaamalla erotteli toiminta-, dialogi ja kuvituskuvat  sekä 

epäonnistuneet otokset toisistansa. Mitään materiaalia ei tässä vaiheessa 

jätetty pois, koska halusin myös itse käydä koko materiaalin läpi.   

Dokumentaarisessa TV-sarjassa materiaalia on todella paljon, sekä 

käyttökelpoista että turhaa, joten materiaalin valmistelu on äärimmäisen 

tärkeä prosessi, jotta itse leikkaus tapahtuisi mahdollisimman tehokkaasti ja 

aikaa säästäen. 
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5.2 Raakaleikkaus 

Ensimmäistä leikkausta tehdessä jaksojen käsikirjoitus ei ole lopullinen, mutta 

antaa suunnan sille, millainen rakenne ja muoto jaksolle syntyy. Rakennetta 

suunnitellessa leikkaajan on pohdittava muun muassa mitä kohtauksia 

käytetään, mikä on kohtauksien järjestys, missä kohtaa tapahtumia 

kohtaukset vaihtuvat. Lisäksi on pohdittava, miten kohtaukset ovat yhteydessä 

toisiinsa vai onko kohtauksilla keskenäistä jatkuvuutta? 

Raakaleikkauksessa materiaalia leikataan hyvin väljästi piittaamatta jakson 

lopullisesta pituudesta. Tärkeintä on saada hahmoteltua jakson perusrakenne 

toimivaksi, jotta sitä myöhemmin voidaan lähteä hiomaan tarkasti lopulliseen 

muotoonsa. Raakaleikkaukseen voidaan leikata useita vaihtoehtoisia 

kohtauksia, joista lopulliseen versioon valitaan jakson kokonaisuuden kannalta 

toimivimmat. Kun jakson pääpiirteet ovat kasassa, rakenne ja kokonaisuus 

ovat toimivat, ja ohjaaja on hyväksynyt raakaleikkauksen, sitä aletaan 

hienosäätämään ja tiivistämään oikeaan pituuteensa. Tästä syntyy jakson 

ensimmäinen leikkaus. 

Dokumentaarisessa elokuvassa raakaleikkausvaihe on tärkeä prosessi, jossa 

voivaan tarkastella elokuvan kokonaisuutta, draaman kasvua, jännitteitä, 

käännekohtia ja yleisesti elokuvasta välittyvää emotionaalista vaikutusta. 

Dokumentaarissa dramaturgia etsitään leikkauksen kautta toisin kuin fiktiossa, 

jossa se on kirjoitettu jo käsikirjoitukseen. (Aaltonen 2011, 346-352) 

Ennen Grand  Tourin jokaisen jakson raakaleikkausta suunnittelin paperille 

erilaisia jaksorakenteita ja pohdin niiden toimivuutta. Materiaaliin tutustumalla 

pystyin jakamaan jakson kohtauksiksi ja kirjoitin ne ylös post it -lapuille. 

Näiden avulla pohdin missä järjestyksessä kohtausten esittäminen ja siirtymät 

kohtauksista toisiin tulisivat toimimaan parhaiten. Näiden lappujen avulla 

pohdin myös, voisiko joitain kohtauksia jakaa useampiin osioihin. 

Helpoin tapa aloittaa oli listata ylös ja leikata sellaiset avainkohtaukset 

erikseen, jotka toistuvat jokaisessa jaksossa, kuten ohjelmatunnus, missä 

mennään -esittely, taskuvarastesti, matkapakina ja matkapäiväkirja. Mm. 

matkapäiväkirjan materiaaleista Mustosen ja Pirisen pohdinnoista löytyi usein 
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sellaisia tapahtumia, joita jaksoissa kannatti korostaa. Tämä helpotti lopullisen 

jaksorakenteen suunnittelua. Kun peruskohtukset on leikattu ja jakson runko 

hahmottunut, aloin leikkaamaan muuta materiaalia näiden ympärille. 

Dokumentaarisen TV-sarjan raakaleikkaaminen on leikkaajalle tilaisuus tutkia 

ja kokeilla käsikirjoituksen toimivuutta ja materiaalin mahdollisuuksia. Fiktiossa 

raakaleikkauksessa tarkastellaan yleensä eri kuvakulmien, kokojen, 

rajauksien ja otosten rytmin toimivuutta, kun taas dokumentaarissa ei yleensä 

ole tällaista mahdollisuutta. Tarina on kerrottava sillä materiaalilla, mikä on 

saatavilla. Tarina ja sen esille tuominen on ensimmäinen prioriteetti, jonka 

jälkeen tulee hyvä tekniikka. 

Leikkaajan on nähtävä teos aina tuoreilla silmillä, kuten katsoja näkee. Usein 

käy niin, että leikkaaja tulee sokeaksi omille valinnoilleen, eikä havaitse enää 

häiritseviä tai toimimattomia kohtia. Leikkaajan on aikataulun sallitessa hyvä 

pitää sopivia taukoja, mikä takaa paremman lopputuloksen, mutta vie 

enemmän aikaa.  

5.3 Hienoleikkaus 

Kun ensimmäinen raakaleikkaus on tehty ja käyty läpi ohjaajan kanssa, sen 

muoto alkaa selkeytyä. Hienoleikkauksessa jakson rakenne hiotaan kuntoon 

ensimmäisestä leikkauksesta syntyneiden huomioiden perusteella. 

Kun kohtaukset ovat omilla paikoillansa, turhat kohtaukset karsittu pois ja 

rakenne on valmis, aletaan hienosäätämään kohtausten sisäisiä ja niiden 

välisiä siirtymiä sekä otosten rytmiä. Kohtaukset ja otoksien väliset yksittäiset 

leikkaukset viimeistellään siten, että elokuva etenee saumattomasti ja 

kiinnostavasti. Elokuvan rytmi jaksotetaan luonnollisen tuntuiseksi ja 

vaihtelevaksi. Tällä hienosäädöllä pyritään tehostamaan tarinan draamaa 

sekä kerronnan sujuvuutta. Dramaturgian lisäksi hienoleikkauksessa 

tarkastellaan myös yksittäisten leikkausten teknisyyttä, kuten kuvakokojen 

muutoksia ja huomiopisteen säilymistä. Siirtymiä hienosäätäessä jakso 

lyhennetään oikeaan pituuteensa.  
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Hienosäädön yhteydessä lisäsin jaksoihin myös musiikin ja kertoja-äänet, joita 

suunnittelimme Mustosen ja Pirisen kanssa jo raakaleikkausta katsellessa. 

Musiikilla ja kertoja-äänillä voi vaikuttaa tunnelmaan, rakenteeseen ja rytmiin 

sekä tehdä siirtymistä sujuvampia. Lopullinen äänileikkaus ja miksaus, 

värimäärittely ja grafiikat lisätään vasta lopullisessa leikkauksessa ohjaajan 

hyväksyttyä hienoleikkauksen. 

Jaksojen hienoleikkauksen jälkeen hyväksytin leikkauksen Mustosella ja 

Pirisellä, jonka jälkeen tein vielä mahdollisia muutoksia ennen kuin 

kuvaleikkaus oli virallisesti valmis. Kun kuvaleikkaus todettiin valmiiksi, 

toteutin jaksoihin loput jälkityöt: värimäärittelyn, grafiikoiden lisäyksen, 

äänileikkauksen ja äänen miksauksen. 

5.4 Värimäärittely 

Värimäärittelyssä elokuvan visuaalisuudelle annetaan viimeinen loppusilaus, 

jonka tarkoituksena on parantaa otosten jatkuvuutta ja korostaa elokuvan 

tunnelmaa ja sitä mielikuvaa, joka katsojille halutaan välittää. 

Värimäärittely voidaan jakaa karkeasti kahteen kokonaisuuteen: Color grading 

ja color correction, joista jälkimmäisellä tarkoitetaan lähinnä värien teknistä 

korjaamista. Eri kamerat tallentavat ympäröivää maailmaa hieman eri tavoilla 

ja niiden tallentamat värit voivat olla haalistuneita ja sävyiltään erilaisia kuin 

ihmissilmä näkee. Joissain tilanteissa valkotasapaino on saatettu säätää 

väärin, ympäröivää valonmäärää ei ole pystytty hallitsemaan, ja kohtauksen 

sisäiset valo-olosuhteet voivat vaihdella hyvinkin radikaalisti. Tällaisissa 

tilanteissa värimäärittelyllä pyritään korjaamaan otoksien värit mahdollisimman 

luonnollisiksi, sekä tasoittamaan kuvien kirkkaudet eri otoksien välillä siten, 

että musta on mustaa ja valkoinen valkoista. Monikameratuotannoissa 

luonnollisesti pyritään saamaan eri kameroiden tuottamat materiaalit 

yhteinäisiksi. Color grading -termillä viitataan värimäärittelyyn, jossa otoksiin 

haetaan tietynlaista visuaalista ilmettä ja korostetaan elokuvan dramatiikkaa. 

Kuvaa muokkaamalla pyritään tehostamaan kohtausten tunnelmaa. Varjoja ja 

valoa muokkaamalla pystytään korostamaan tai piilottamaan kuvan sisäisiä 

elementtejä. Värimäärittelyllä voidaan myös erotella erilaisia tapahtumia 

toisistaan, kuten esimerkiksi takautumia tai vuoden- ja vuorokaudenaikoja. 
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Pienilläkin säädöillä voi olla merkittävä vaikutus materiaaliin. Värimäärittelyssä 

on tärkeä pohtia aina kohtausten tunnelmaa ja mitä asioita niissä halutaan 

korostaa (Gates 2013). 

Grand Tourin värimäärittelyyn halusimme yhtenäisen ilmeen koko sarjan 

ajaksi. Lähtökohtana oli, että sarjasta tulee vauhdikas ja seikkailuhenkinen 

matka katuesiintyjien maailmaan sekä erilaisiin kulttuureihin, ja tätä teemaa 

värimäärittelyn tuli tukea. Mustosen ja Pirinen halusivat, että sarjan 

perusvärimäärittely olisi neutraalia ja mahdollisimman luonnollisen näköistä, 

jonka vastakohtana täyte- ja siirtymäkuvissa värimäärittely olisi 

auringonlaskunomaista.  

 
Kuva 4. Ruudunkaappaukset Grand Tour -sarjasta, joista ensimmäisessä luonnollinen 
värimäärittely ja jälkimmäisessä lämmin värimäärittely. 
 

Jaksot leikattiin nopealla aikataululla eikä täysin tarkkaan jaksokohtaiseen 

värimäärittelyyn ollut aikaa. Koska sarjan materiaali oli laadultaan hyvin 

yhtenäistä ja suuria valotus- tai valkotasapainovirheitä ei ollut, päätin toteuttaa 

ensimmäisen jakson perusteella kaksi erilaista värimäärittely-esiasetusta 

vastaamaan näitä kahta värimäärittelyn tyyliä. Jokaisesta jaksosta säädin 

curves-työkalulla otoksien tummat ja vaaleat sävyt siten, että musta on 

mustaa ja valkoinen on valkoista, jonka jälkeen lisäsin otoksiin aiemmin 

luomani esiasetukset. Tämä työtapa säästi paljon aikaa, mutta parempaan 

lopputulokseen olisi päässyt värimäärittelemällä jaksot tarkasti erikseen. 

5.5 Grafiikat 

Grafiikan ja etenkin liikegrafiikan käyttö televisio-ohjelmissa on laajaa. 

Grafiikan tarkoituksena on tukea ohjelmasta välittyvää mielikuvaa, sekä antaa 

informaatiota ohjelmasta. Grafiikalla ohjelmalle luodaan eräänlainen brändi, 

jolla se on nopeasti tunnistettavissa ja erottuu muista ohjelmista. Televisio-
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ohjelmien sisältämiä grafiikoita ovat mm. Ohjelmatunnukset, bumperit ja 

tekstiplanssit. 

Ohjelmatunnus on tv-ohjelman alussa oleva lyhyt esittely, eräänlainen 

alkusysäys, jolla katsoja pyritään saamaan nopeasti sisälle ohjelman 

tunnelmaan. Ohjelmatunnus voi pitää sisällään lyhyen esittelyn ohjelmasta, 

sen nimen ja siinä esiintyvät henkilöt. Vaikka ohjelmatunnukset usein 

pitävätkin sisällään kuvattua materiaalia, niin grafiikka on olennaisena osana 

ohjelman tunnuksen rakentamista. Grand Tourin ohjelmatunnus oli kestoltaan 

30 sekuntia ja se koostui lyhyestä sarjaa esittelevästä videokoosteesta, 

musiikista ja kertojaäänestä. Liikegrafiikkana ohjelmatunnuksessa esitettiin 

matkareitti kartta-animaation avulla. Ohjelmatunnus loppui Mikko Savolaisen 

toteuttamaan ohjelman logoanimaatioon. 

Bumperit toimivat myös eräänlaisina ohjelmatunnuksina, mutta ne ovat 

sijoitettuna mainoskatkojen väleihin. Bumperit voivat pitää sisällään 

pelkästään ohjelman tunnuksen, mutta niissä on usein myös lyhyitä 

koukuttavia videoleikkeitä siitä, mitä ohjelmassa tulee tapahtumaan 

mainoskatkon jälkeen (Coleman &  Friedberg 2010, 211). Grand Tourissa 

bumpereina käytettiin pelkästään ohjelman logoa ja bumbereiden paikat olivat 

ainoastaan suuntaa antavat. Mikäli ohjelmalla olisi ollut saumoja tv-

esitykseen, jaksot olisi leikattu mainoskatkojen mukaisesti, ja tällöin 

bumbereihin olisi leikattu myös lyhyet teaserit mainoskatkon jälkeisistä 

tapahtumista. Koska ohjelma tuli ainoastaan Youtube-levitykseen, en nähnyt 

tällaisille lyhyille teasereille tarvetta. 

Tekstiplansseja käytetään ohjelmissa informaation välittämiseksi. 

Tekstiplanssit ovat usein sommiteltu kuvan alaosaan. Ne pitävät usein 

sisällään esimerkiksi haastateltavan henkilön nimen tai muuta tärkeää 

informaatiota ohjelmasta. Grand Tourissa tekstiplansseja käytettiin 

katuesiintyjien haastatteluissa, ja niistä kävi ilmi haastateltavan nimi ja kuinka 

kauan hän on ollut katuesiintyjänä. Tekstiplansseilla katsojia kehoitettiin myös 

keskustelemaan sarjasta sosiaalisessa mediassa.  
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Muita Grand Tourille olennaisia grafiikoita olivat mm. Kartta-animaatio, jota 

näytettiin aina jaksojen alussa, kun siirryttiin uuteen kaupunkiin. 

Taskuvarastestien jälkeen näytettiin eri kaupunkien tilastot taskuvarkaiden 

osalta, ja tärkein liikegrafiikkana toteutettu elementti oli rahalaskuri. Aina kun 

Mustonen ja Pirinen joko tienasivat tai menettivät rahaa, ruudulle tuli näkyviin 

rahalaskuri, joka näytti heidän sen hetkisen rahatilanteensa. Jaksojen lopussa 

grafiikalla esitettiin kaupunkikohtainen yhteenveto tuloista ja menoista, josta 

katsoja näkee millaisella budjetilla seuraavaan kaupunkiin siirrytään. 

 
Kuva 5. Grand Tourin grafiikoita: Ohjelmatunnus, kartta-animaatio, rahalaskuri ja yhteenveto 
 

5.6 Äänileikkaus ja miksaus 

Ääni on olennainen osa audiovisuaalista teosta. Äänimaisemilla sidotaan 

otoksia yhteen, luodaan jatkuvuutta ja rakennetaan jännitteitä. Kuva- ja 

äänileikkauksesta muodostuu yhtenäinen kokonaisuus - teos. 

Äänileikkauksessa äänikokonaisuudet jaotellaan eri ääniraidoille, joista 

rakennetaan lopullinen miksaus (Aaltonen 2011, 403). Äänet tulee jaotella eri 

raidoille siten, että ne ovat helposti muokattavissa, ja eri ääniraitojen 

löytäminen on helppoa. Grand Tourissa jaottelin ääniraidat siten, että huntti-

ääni, pohja-äänet, Mustosen dialogi, Pirisen dialogi, kertoja-ääni, musiikki ja 

pistetehosteet olivat omilla ääniraidoillansa. Äänileikkaus toteutetaan usein 

erillisellä äänileikkausyksiköllä, mutta koska Grand Tour oli pienen budjetin 

produktio, niin äänileikkaus toteutettiin yhdessä kuvaleikkauksen kanssa. 

Lopullinen äänileikkaus ja miksaus tehdään vasta, kun kuvaleikkaus lyödään 
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lukkoon, mutta hahmottelin paljon erilaisia äänimaisemia jo 

raakaleikkausvaiheessa. 

Äänileikkauksen valmistuttua ääniraidat miksataan yhdeksi ääniraidaksi. 

Miksauksessa äänien tasot säädetään oikeille kohdillensa, sekä tehdään 

äänen tasojen muutokset ja häivytykset (Aaltonen 2011, 407).  

6 YHTEENVETO 

Opinnäytetyöni lähtökohtana oli komediasirkuksen tilaama kahdeksanosainen 

Grand Tour netti-tv sarja. Aloittaessani sarjan leikkauksen, en vielä ajatellut 

toteuttavani siitä opinnäytetyötäni, mutta työkokemuksena sen leikkaus oli niin 

opettavainen, että halusin tuoda esille siihen liittyviä työvaiheita, sekä ennen 

kaikkea niihin valmistautumisen. 

Grand Tourin leikkausprosessi on ollut yksi suurimpia leikkausprojekteja, joita 

olen tähän mennessä leikannut. Tiukka aikataulu ja suuret materiaalimäärät 

opettivat minulle uusia toimintatapoja, joita noudattamalla olen saanut 

leikkausprosesseihin käyttämäni ajan huomattavasti aiempaa 

tuotantotehokkaammaksi. 

Pitkän editointijakson aikana huomasin myös oman vapaa-ajan käytön 

merkityksen leikkauksen tuottavuuden kannalta. Kun on istunut kahdeksan 

tuntia editointiyksikön ääressä, vapaa-ajalla ei kannata enää istua sohvalla 

television ääressä. Säännöllisen liikunnan harrastaminen on tärkeää, jotta 

seuraavanakin päivänä pystyy työskentelemään virkeänä, ja tarkastelemaan 

materiaalia taas objektiivisesti. Jos materiaalia yrittää leikata väsyneenä, 

silmät turtuvat oman työn jälkeen, eikä aina pysty kriittisesti tarkastelemaan 

omia ratkaisuja, tai etsimään materiaalista uusia merkityksiä. 

Aikaisempi leikkaamani dokumentaarinen teos oli 2013 ohjaamani Liekki 

Elämälle –dokumenttielokuva. Grand Touria leikatessani huomasin, kuinka 

vapauttavaa oli leikata ja katsoa materiaalia, johon itsellä ei ollut minkäänlaisia 

ennakko-odotuksia tai henkilökohtaista tunnesidettä. Grand Tourissa pystyin 

helpommin lähestymään materiaalia eri näkökulmista, kokeillen uusia ja 

erilaisia vaihtoehtoja, kun taas Liekki Elämälle –dokumenttielokuvassa 

kokemattomuuteni ja oma henkilökohtainen suhteeni materiaaliin rajoittivat 

minua kokeilemasta uusia erilaisia ratkaisuja.  
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Leikkaus on yhteistyötä leikkaajan ja ohjaajan kanssa. Useamman henkilön 

taito ja kokemus löytää aina enemmän näkökulmia ja merkityksiä 

materiaalista. Kahden henkilön keskinäinen työ innostaa molempia osapuolia 

työskentelemään entistä kovemmin paremman lopputuloksen puolesta. 
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