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Käytetyt termit ja lyhenteet 

Export Editointiohjelmassa toiminto, jolla tietokone rakentaa aika-

janalta videon erillisellä toisto-ohjelmalla katsottavaksi tie-

dostoksi. 

Skype Pikaviestintäohjelma, jolla käyttäjät voivat keskustella 

keskenään ja soittaa video- ja äänipuheluita Internetissä. 

Softbox Valonmuokkain, joka asetetaan kuvausvalon ympärille. 

Levittää valon yleensä isommalta pinta-alalta tulevaksi. 

Pehmentää valon saaden aikaan pehmeämmät varjot. 

Film noir  Elokuvissa käytetty visuaalinen tyyli, jossa käytetään hy-

väksi voimakkaita valoisuuseroja ja dramaattisia varjoja.  
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1 JOHDANTO 

Tässä opinnäytetyössä käyn läpi yhtyeelle August Saarinen & Vuolas Virta tuotta-

maani ja toteuttamaani Iltarusko-musiikkivideon tuotantoprosessia tuottajan näkö-

kulmasta. Pohdin onnistumistani tuottajana, käytettyä ratkaisuja sekä vertaan ar-

viobudjettia toteutuneeseen budjettiin käyden läpi tärkeimmät asiat, jotka tuotan-

nossa vaikuttivat budjetin muuttumiseen. Aluksi analysoin musiikkivideota lajityyp-

pinä sekä myöhemmin myös tuottajan roolia taiteellisena vaikuttajana. Tutkimus-

menetelmäni on tuotantoa läpi käydessäni kvalitatiivinen peilaten omia kokemuk-

siani aikaisemmista tuotannoista, toteutetusta tuotannosta, aiheeseen liittyvän kir-

jallisuuden ja toteuttamieni haastatteluiden kautta. Kuitenkaan kvalitatiivista ja 

kvantitatiivista tutkimusmenetelmiä ei tulisi pitää toisensa poissulkevina vaihtoeh-

toina, ja kumpikin tutkimusmenetelmä sisältää aina myös elementtejä toisistaan 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). 

Tuotanto oli erittäin ajankohtainen, sillä kuluvana vuonna 2015 tulee kuluneeksi 

sata vuotta Olavi Virran syntymästä. Olavi ”Ola” Virta on Suomen eniten levyttä-

neitä artisteja ja onkin yksi iskelmämusiikin legendoista. Olavi Virta esiintyi aktiivi-

sesti vuosina 1938–1966 (Pajunen 2009). Tunnetuimpana kappaleena Virran tuo-

tannosta voidaan mielestäni pitää tulkintaa alun perin Italialaisesta kappaleesta 

”Hopeinen kuu”. 

Tavoitteena oli tuottaa laadukas tarinallinen musiikkivideo ja hakea tekstiin uutta 

näkökulmaa videon avulla. Toteutuksellisesti ei haluttu valita helpointa tietä. Omia 

tavoitteitani oli kehittyä kokonaisuuden hallitsijana, löytää käytännön kautta tärkei-

tä tuottajan ominaisuuksia ja työkaluja, kuin myös löytää itsestäni kehitettäviä osa-

alueita tuottajana. 
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2 TUOTANNON TAUSTAT 

Tässä kappaleessa pohdin musiikkivideon olemusta ja käyn läpi tavoitteita, joita 

videotuotannolla oli yhtyeen ja itseni puolesta. Esittelen myös musiikkivideon työ-

ryhmän ja sen valintaan vaikuttaneita kriteereitä. 

2.1 Musiikkivideo – yhtyeen käyntikortti 

Musiikkivideo on mielestäni valtavasti mahdollisuuksia ja erilaisia lähestymistapoja 

tarjoava videotuote, jossa voidaan kokeilla lähestulkoon minkälaisia ratkaisuja ja 

ilmaisukeinoja tahansa. Nykypäivän maailmassa, jossa on YouTuben kaltaisia vi-

deopalveluita ja kameratekniikka on kehittynyttä sekä suhteellisen edullisesti kaik-

kien saatavilla en keksi syitä miksi yhtyeet eivät tuottaisi musiikkivideoita mainos-

taakseen kappalettaan tai albumiaan. Musiikkivideolla yhtye voi myydä enemmän-

kin kuin yhtä kappaletta. Sillä voidaan mainostaa bändiä elämyksenä tai vaikka 

kokonaista elämäntyyliä tavoiteltavana unelmana, josta ihmiset voivat saada elä-

mää suurempia tunteita ja kokemuksia. Simon ja Wiese (2006) kuvailevat musiik-

kivideoiden kehittyneen kappaleiden sanoitusten sanatarkasta tulkinnasta aina 

surrealismiin asti. Heidän mielestään ehkä juuri ”kaikki käy” -henkisyys on se, mikä 

tekee musiikkivideoista hauskoja katsoa. 

Mikä sitten tekee musiikkivideosta musiikkivideon ja miten se voidaan erottaa 

muista videotuotteista, siis muutenkin kuin sen ilmeisimmän kautta: sävellyksen ja 

siihen tehdyn videon kombinaationa? Shore (1984) esittää värikkäästi kirjassaan 

musiikkivideon olevan muun muassa kierrätettyjä tyylejä, pintaa ilman ainetta, si-

muloitua kokemusta, informaation tietotulvaa, kuvan ja tyylin haaskalintu, kaksiar-

voista, rappiollista, välitöntä tyydytystä, turhamaista ja hetkellistä, kuvan pahoinpi-

telyä, sisällön kuolemaa, teinipojan fantasiaa, nopeutta, voimaa naisia ja rikkautta, 

henkiin herännyt albumin kansikuva, klassisen kerronnan motiiveja, pehmopornoa 

ja kliseisiä kuvia. Näistä kuvailuista voisimmekin päätellä musiikkivideon voivan 

olla ja sisältää melkein mitä vaan. Tikkanen (1997) kirjoittaa, että joskus musiikki-

videoiden katsojat on nähty musiikkivideoiden ärsykevirran avuttomina uhreina, 
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mutta nykyään katsojaa pidetään jo aktiivisena tulkitsijana, koska audiovisuaalisen 

viestinnän tulkitsemisen taito on tutkimusten mukaan lisääntynyt. 

Samat mahdollisuudet pätevät tietysti myös elokuvaan ja muihin videotuotteisiin. 

Mutta ero musiikkivideoiden ja muiden videotuotteiden välille voidaan löytää juuri 

niiden helpon kokeilevuutensa kautta. Musiikkivideo on mielestäni yksi populääri-

kulttuurin muoto, ja sen avulla paljon alemmalla kynnyksellä voidaan kokeilla eri-

laisia toteutustapoja kuin elokuvassa. Kun kyseessä on muutaman minuutin kes-

tävä tuote, on tietysti kokeilevuus senkin vuoksi helppoa. Jos ajatellaan musiikkivi-

deota mainoksena tai ylipäänsä helppona huomion herättäjänä, hyvän tai huonon 

julkisuuden mahdollistajana, on katsojia tehokkaampaa kerätä lyhyen internetin 

kautta jaettavan teoksen avulla kuin täysipitkän kokeilevan elokuvan kautta. Jos 

elokuva saa kriitikoilta murska-arvostelun, voi se vaikuttaa suurestikin katsojamää-

riin. Ja esimerkiksi kokeilevaa elokuvaa mahdollisesti vasta kymmenien vuosien 

päästä arvostetaan. Voin kuvitella ihmisten katsovan toisen suosituksesta oudon 

musiikkivideon paljon helpommin kuin oudon elokuvan. Soukkala (2015) nosti esil-

le budjettien olemattomuuden musiikkivideotuotannoissa ja tästä syystä sisällölli-

set ratkaisut muokkautuvat monesti hyvin kokeileviksi, kun pienellä rahalla tai täy-

sin ilman kuluja täytyy toteuttaa mahdollisimman erottuva ja bändille mainosarvoa 

sisältävä video. 

Musiikkivideoiden suosioon vaikuttaa mielestäni merkittävästi myös se, että tuot-

teen saatavuus on tehty mahdollisimman helpoksi ja katsominen on maksutonta. 

Vaikka yhtyeet eivät suoraan kuluttajan kukkarosta musiikkivideon katselumäärillä 

tienaakaan, ovat videopalvelut mahdollistaneet mainostajien kiinnostumisen vide-

on avulla saavutettavasta näkyvyydestä. Musiikkivideo onkin tehokas markkinoin-

tikeino yhtyeelle kuin yhtyeelle. Mutta, koska musiikkivideoita tuotetaan määrälli-

sesti enemmän ja enemmän eikä edes tarkkaa lukua ole saatavilla, on erottumi-

nen joukosta entistä hankalampaa. Erottuvassa musiikkivideossa on jokin sellai-

nen elementti, näkökulma tai toteutustapa, joka saa katsojan katsomaan sen yhä 

uudestaan ja kertomaan videosta myös ystävilleen. Musiikkivideo voi herättää kat-

sojassa muun muassa ihmetystä, iloa, surua, paheksuntaa tai muita tunteita. Tär-

keintä on herättää tunteita ja vakuuttaa. 
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2.2 Videotuotannon tavoitteet 

Tavoitteena oli tuottaa yhtyeelle laadukas tarinallinen musiikkivideo, jolla mainos-

tettaisiin yhtyettä ja saataisiin heille näkyvyyttä heidän juhlavuotenaan 2015. Täl-

löin tulee kuluneeksi 100 vuotta Olavi Virran syntymästä. Toteutin vuonna 2013 

yhtyeelle ensimmäisen musiikkivideon, joka oli soittovideo yhtyeen ensimmäisen 

levyn nauhoituksista. Yhtyeen esiintymistapana ei ole pelkästään perinteinen kap-

paleiden soittaminen, vaan heillä on mukana esityksissä aina teatterimaisuutta. 

Esiintymisen yhteydessä kerrotaan mm. tarinaa Olavi Virran elämästä. Siksi tähän 

musiikkivideoon oli luontevaa valita tarinallinen lähestymistapa. Tarinalla haluttiin 

yhdistää vanha 50–60-luvun maailma ja nykypäivä aivan kuten yhtye uusilla sovi-

tuksillaan Olavi Virran tuotannostakin tekee. Tarinalla yhtye halusi lähteä hake-

maan uudenlaista tulkintaa kappaleelle. He eivät halunneet myöskään tehdä hel-

pointa mahdollista toteutusta vaan jotain perinteisestä musiikkivideosta poikkea-

vaa. 

Henkilökohtaisina tavoitteinani oli tuottaa laadukas musiikkivideo ja toteuttaa esi-

tuotanto mahdollisimman huolellisesti. Kasvattaa stressinsietokykyäni ja kehittyä 

tuottajana kokonaisuuden hallitsijana, löytää kehitettäviä osa-alueita itsestäni tuot-

tajana sekä panostaa valaisuun. Edellisessä musiikkivideossa ei ollut käytössä 

lainkaan lisävaloa joten koin, että nyt haluan päästä kontrolloimaan mahdollisim-

man paljon myös sitä miltä kuva näyttää. 

2.3 Työryhmä – tärkein tuottajan työkalu 

Työryhmään kuului yhtyeen puolelta pääkäsikirjoittaja ja laulaja Juho Vanamo, 

joka on vastannut yhtyeen tarinallisesta puolesta. Mukana käsikirjoitusta luomassa 

oli myös yhtyeen musiikillinen johtaja Joonas Mikkilä. Oli hyvin luontevaa, että itse 

tuottajana, ohjaajana ja kuvaajana osallistuin myös käsikirjoituspuoleen. Mutta 

tavoitteenani oli toimia prosessissa vain tuottajan ja kuvaajan näkökulmasta. Täy-

dentää ja kertoa kuvallisen ilmaisun mahdollisuuksista käsikirjoitusvaiheessa. Ei 

niinkään olla itse käsikirjoittamassa koko tarinaa. Hyytiä (2004) tutkii kirjassaan 

tuottajan roolia onko hän elokuvan taiteellinen tekijä vai elokuvan ekonomi, jonka 

panos elokuvan taiteelliselle sisällölle ei ole oleellinen. Tämä on myös tämän työni 
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osalta yksi tärkeä kysymys, jonka itselleni asetan pohtiessani tuottajuutta. Ohjaaja, 

tuottaja, käsikirjoittaja ja näyttelijä Marko Rauhala sanoo haastattelussaan Hyytiä 

(2004) ”Minkä takia elokuvatuottaja katsoisi, että hänellä on edes oikeus olla tie-

tämättä siitä, mitä ollaan tekemässä ellei sitten tee sitä bisneksenä ja numeroina”. 

Tämä kiteyttää omat ajatukseni asiasta erittäin hyvin. Jos haluan tuottajana ottaa 

kantaa jokaiseen asiaan, voivat ihmiset kokea sen negatiivisena niin, että minun 

on pakko saada kontrolloida kaikkea, mitä tuotannossa tapahtuu. Mutta se, että 

tuottaja haluaa tietää ja osallistua tuotannon taiteelliseenkin toteutukseen, on mie-

lestäni merkki siitä, että aihe ja tuotanto ovat hänelle tärkeitä. Miksi tuottajan täy-

tyisi hyväksyä elokuvaan sellaisia ratkaisuita, joita hän ei katso mahdollisiksi to-

teuttaa tai olevan kokonaisuuden ja lopputuloksen kannalta edullisia ja tärkeitä. 

Esituotantovaiheessa toimin yksin tuottajan roolissa. Työmäärä oli kokonaisuu-

dessaan yhdelle tuottajalle sopiva, vaikka tuotantoassistenttia olisikin loppuvai-

heessa tarvittu. Esituotannon aikana mielestäni tuottajan tärkein ominaisuus on 

löytää oikeat henkilöt tuotantoon ja luoda heille tilaa ja mahdollisimman hyvät edel-

lytykset toteuttaa tehtäväänsä. Tämä tuotanto ei ehkä antanutkaan tältä kannalta 

tarpeeksi ainesta toimia. Koska tuotanto oli suhteellisen pieni ja tulisi perustumaan 

hyvin pitkälle yhtyeen henkilöiden ympärillä toimimiseen yhtä näyttelijää ja omia 

kuvausapulaisia lukuun ottamatta. Toisaalta päätösten ja henkilövalintojen tärkeys 

saattoi jopa korostua, kun vain ne tärkeimmät ja tuotannon kannalta oleellisimmat 

henkilöt voisivat olla mukana. Oman teknisen osaamisen näyttämisen tärkeys oli 

hieman liian korkealla prioriteettilistalla, ylittäen tuottajuudelliset tavoitteeni näin 

jälkikäteen ajateltuna. 

Avuksi kuvauksiin valitsin Joni Kiviniemen ja Pia Murron. Halusin valita henkilöt, 

joiden kanssa olen tehnyt aikaisemminkin tuotantoja ja tunnen heidän toimintata-

pansa, tietonsa ja taitonsa. Hyytiä (2004) toteaa ettei raha ole tuottajan tärkein 

työkalu, vaan ne ihmiset, jotka elokuvaa tekevät. Molemmat tulisivat toimimaan 

kuvauspäivänä myös valomiehinä ja yleisapuna. Joni Kiviniemen valitsin kamera-

mieheksi, koska hän on eniten toiminut kuvaamiseen liittyvissä tehtävissä opiske-

luaikanaan. Tiesin hänen suoriutuvan tehtävästä odottamallani tavalla. Pia Murron 

valitsin tuotantoon taas siksi, että hän on erittäin jämäkkä ja aikaansaava tuotanto-

työntekijä. Hän toimi kuvauksien aikana kuvaussihteerinä ja myös jakoi taakkaani 
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kuvausmatkan ajan tuotantoassistenttina. Molemmat suoriutuivat tehtävistään 

erinomaisesti, ja sain itse keskittyä kuvauksien ajan pääasiassa ohjaamiseen ja 

kuvaamiseen. Jälkikäteen ajateltuna tuotantoapua olisi pitänyt ottaa jo aikaisem-

massa tuotantovaiheessa. Pidin molemmat ajan tasalla käsikirjoitusversioista esi-

tuotannon aikana, mutta pari syväluotaavampaa tuotantopalaveria ennen kuvaus-

matkalle lähtöä olisi ollut hyvä järjestää kuvaustiimin kanssa. Vaikka ehdimmekin 

myös matkalla Seinäjoelta Helsinkiin keskustelemaan ja käymään tulevaa paljon 

läpi. 
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3 ESITUOTANTO 

Seuraavassa osiossa olen eritellyt esituotannosta osa-alueita, jotka näen tuottajan 

tehtävän ja tehdyn videon kannalta tärkeinä vaiheina. Käyn läpi budjettiarviota, 

käsikirjoitusprosessia, kuvauspaikkojen valintaa, kuvakäsikirjoituksen laadintaa ja 

valmistautumista kuvauksiin. 

3.1 Budjettiarvio 

Budjetin yhtenä perustana aikataulullisesti olisi voinut pitää opinnäytetyön työmää-

rää vastaava aikaa, mutta se ei olisi ollut tässä tapauksessa tarkoituksenmukaista, 

eikä mahdollista. Vaikka taustalla ajatus kahdeksan viikon prosessista eri vaihei-

neen olisi voinut olla, totesin heti alussa, ettei tuotanto tulisi tähän aikamääree-

seen mahtumaan. Budjetin laadinnassa käytin hyväkseni aikaisempaa kokemusta 

yleisesti videotuotannoista ja musiikkivideotuotannosta kyseisen bändin kanssa, 

joka toteutettiin kahta vuotta aikaisemmin. Budjetin laatiminen oli hyvin haastavaa 

tässä tapauksessa, koska käsikirjoitusta ei ollut vielä laadittu lopulliseen muotoon-

sa. Minun täytyisi pystyä arvioimaan käsikirjoitukseen kuluva lopullinen aika ja jol-

lain tavalla käsikirjoituksesta syntyvä lopputulos. Tietysti lopputuloksesta riippuen 

toteutus voisi olla laidasta laitaan. Jotain tarttumapintaa täytyi budjetille kuitenkin 

löytää, ja suurimpana vaikuttavana tekijänä oli aiempi kokemus videotuotannoista 

sekä tietysti jo luonnosteltu osuus käsikirjoituksesta, joka oli noin 80 prosenttisesti 

valmis. 

Budjettiarviota laatiessani käytin työryhmän palkkausperusteina Elokuva- ja tv-

tuotantoa koskevaa työehtosopimusta vuodelle 2014. Erittelin kaikki tuotannon 

tehtävät omille henkilöille, vaikka itse tulisin hoitamaan samaan aikaan montaa eri 

tehtävää. Tästä syystä rajan vetäminen omien tehtävieni arvioiduille työmäärille oli 

haastavaa. Kaluston osalta käytin keskimääräisinä hintaperusteina Bottomland 

Productionsin ja Kinos Rentalsin vuokrakalustohinnastoja (Liite 1). Arviobudjetiksi 

koko tuotannolle muodostui lopulta 22 944 €. 

Tuottajan yksi tärkeimmistä tehtävistä on tuotannossa toimivien ihmisten valinnan, 

ohjaamisen ja johtamisen ohella elokuvan budjetin laatiminen, seuraaminen ja 
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melkein aina myös venyttäminen. Tuottajan täytyy kyetä erittelemään valmiin käsi-

kirjoituksen pohjalta jokaisen kohtauksen tarpeet. Niin paljon kuluu aikaa budjetin 

kanssa, ettei sen parissa työskentelevillä ihmisillä pitäisi olla mitään syytä olla tie-

tämättä mikä on tuotannon taloudellinen tilanne viikko- tai jopa päivätasolla (Hont-

haner 2001). Tämän musiikkivideotuotannon osalta en toteuttanut budjetin päivit-

tämistä eri vaiheissa päivittäin, vaan seuraaminen tapahtui keskimäärin viikkota-

solla. Päivätasolla seuraaminen olisi jälkeenpäin ajateltuna ollut suureksi avuksi, 

jolloin olisi voinut reagoida budjetin muuttumiseen paremmin. Tuotannossa, jossa 

todellisuudessa raha liikkuu, on tuotannon onnistumisen kannalta budjetin tarkka 

seuraaminen hyvin oleellinen seikka. Ilman tarkkaa tietoa rahan kulumisesta ei 

tuottaja voi toimia tehtävässään tehokkaasti eikä tehdä oikeita ratkaisuita. 

3.2 Käsikirjoitusprosessi 

Käsikirjoitusprosessia alettiin alustaa jo Kunkkulassa, Sibelius-Akatemian äänitys-

studiolla alkuvuodesta 2014. Vaikka jätin siellä tehdyn alustustyön kokonaan bud-

jetista pois, voi siellä tapahtunutta pohdintaa ja kappaleiden karsintaa pitää pohja-

työnä tämän videon käsikirjoitukselle. Videolla oli yksi pääkäsikirjoittaja yhtyeen 

laulaja Juho Vanamo. Hänellä oli taiteellinen päätösvalta käsikirjoituksen sisällön 

suhteen. 

Prosessi eteni alussa melko hitaasti. Pidimme käsikirjoitustiimin kanssa useita 

Skype-palavereita, joissa aluksi ideoimme pääkäsikirjoittajan apuna tarinaa, ja 

myöhemmässä vaiheessa kehittelimme sekä muokkasimme yhdessä luotua teks-

tiä. Oma osallistumiseni tuottajana ja kuvaajana käsikirjoitusprosessiin oli kokonai-

suutta ajatellen hyvä asia. Tällöin pystyin visualisoimaan heti mielessäni tekstiä ja 

antamaan mielipiteeni mikä voisi olla toteutettavissa käytössä olevilla resursseilla. 

Joten jo tässä vaiheessa tuottajan tietynlainen rajoittavuus oli hyvä asia, koska 

käytössämme tulisi olemaan normaaliin tapaan rajallinen määrä resursseja: aikaa, 

rahaa ja ihmisiä. 

Yksi tavoite, joka käsikirjoituksella oli alkuvaiheessa, oli bändin esitteleminen ja 

jollain tavalla kertoa bändin muodostumiseen liittyvää tarinaa. Yhtyeen laulaja Ju-

ho Vanamo on kirjoittanut tarinan August Saariselle, joka kuvittelee olevansa Olavi 
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Virta, pohjautuen tietyiltä osin Olavi Virran elämänkertaan. Tätä fiktiivistä tarinaa 

halusimme lähteä avaamaan videolla mutta hylkäsimme sen liian haastavana to-

teuttaa musiikkivideolla. 

Tarina muutti suuntaansa monesti prosessin aikana. Koska kyseessä on yhtye, 

halusimme antaa muillekin jäsenille mahdollisuuden lukea ja kommentoida synop-

sista sekä käsikirjoitusta. Tämä oli käsikirjoitusvaiheen kannalta hidastava asia. 

Loimme Facebookiin viestiketjun, jossa olivat kaikki videoon liittyvät henkilöt. Tä-

mä oli hyvä sen vuoksi, että näin heti kuka oli viestin lukenut. Pullonkaulaksi tässä 

muodostui se, että vastauksia ei tahtonut kiireisiltä ihmisiltä saada tarpeeksi ajois-

sa. Tuottajana tässä minulla olisi ollut paikka olla tiukempana ja asettaa hyvin sel-

keät aikarajat kommentointimahdollisuudelle. Kun kuvaustestejä silloisen version 

pohjalta oltiin jo tekemässä, sai käsikirjoitus vielä yhden ison muutoksen. Tarinaan 

oli alun perin käsikirjoitettu yhtyeen soittoa kappaleen mukaisesti mutta tästä soi-

tosta haluttiin luopua kokonaan. Tämä oli ensimmäinen tilanne, jolloin koko tuotan-

to tuntui olevan vaakalaudalla. Tässä vaiheessa olisimme voineet toteuttaa videon 

nykyisellä käsikirjoitusversiolla ilman lisämuutoksia. Ainut asia, jonka vuoksi suos-

tuin tuottajana avaaman käsikirjoituksen uudelleen ja tekemään siihen suuren 

muutoksen oli se, että tämä muutos tulisi olemaan itse kuvauspäivää helpottava. 

Totesin, että seitsenhenkisen bändin kanssa tiukalla kuvausaikataululla se on 

enemmän kuin tervetullut vaihtoehto. Tämän jälkeen sovimme käsikirjoittajan 

kanssa selkeän takarajan, jonka jälkeen toteutus tehtäisiin nykyisellään tai ei ol-

lenkaan. Saimmekin sovittua muutoksesta ja sitä ei tultaisi enää muuttamaan, 

vaikka kaikki osapuolet eivät siitä pitäisi 

Ilman hyvää tarinaa ei synny hyvää elokuvaa, joten suunnitteluvaihe on tärkein 

vaihe koko tuotannossa. Se määrittää kaikki muut tekijät ja ratkaisut. Niinpä en 

halunnut rajoittaa käsikirjoitusprosessia liikaa aikataulullisesti enkä sisällöllisesti. 

Mutta hyvin usein muissakin tuotannoissa, joissa olen ollut mukana, on aikataulu 

se tekijä, joka tulee jossain vaiheessa rajoitteeksi. Silloin ei muu auta kuin mukau-

tua tilanteeseen. Tässäkin tapauksessa loppujen lopuksi tiukka deadline käsikirjoi-

tukselle asetettiin vasta, kun se oli välttämätöntä. 
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3.3 Kuvauspaikat 

Jo hyvin alkuvaiheessa käsikirjoitusprosessia lähdimme miettimään mahdollisia 

kuvauspaikkoja. Halusimme antaa ympäristön olla vaikuttamassa osaltaan tarinan 

sisältöön. Ensimmäisiä paikkoja, joita pohdimme, oli Turun vanhan sataman alue. 

Se tuntuikin pitkään mielekkäältä ja visuaalisesti kiinnostavalta paikalta. Idean kui-

tenkin muututtua matkan varrella löysimme Suomen rautatiemuseolta mielenkiin-

toisen museojunan. Innostuimme tästä kaikki, ja aloimme kehittää vanhan museo-

junan ympärille tarinaa. Tästä lähtien oli selvää, että kuvausympäristöinä tulisivat 

olemaan vanha museojuna, uusi juna ja juna-aseman ratapiha. Kuvausympäristö 

voi antaa tarinalle raamit ja asettaa katsojan tunnelmallisesti ja odotukset tietylle 

tasolle. Tapahtumapaikka voi myös asettaa ristiriidan ja odottamattoman asetel-

man tarinan kannalta. Tässä tapauksessa kuitenkin koko tarina rakentui junaym-

päristön ympärille. Tapahtumat ovat siinä mielessä katsojan kannalta luonnollisia 

mutta kuitenkin ennalta arvaamattomia. Lopulta tarinan muodostumiseen suurim-

min vaikutti kuvausympäristö. Tämäkin oli tuottajan näkökulmasta helpottava asia. 

Minun ei tarvinnut odottaa käsikirjoituksen valmistumista täysin valmiiksi asti en-

nen kuin joitain ennakkovalmisteluja kuvauspaikkojen suhteen voisi alkaa tehdä. 

Kuvausympäristö tulisi olemaan kuitenkin selkeä ja hyvin rajattu. Vaikka emme 

halunneet lähteä liiaksi rajoittamaan tarinaa vain tiettyyn muottiin, oli tuotannon 

eteenpäinviemisen kannalta erittäin tärkeää saada lyötyä lukkoon tapahtumapai-

kat, jolloin tarinakin syntyisi helpommin. Yleensä tapahtumapaikat valitaan tarinan 

pohjalta mutta halusimme hakea tässäkin erilaista lähestymistapaa. Hoffman 

(2011) pohtii kirjoittamassaan artikkelissa kuvausympäristön tärkeyttä ja toteaa 

kuvausympäristön valinnan voivan olla kaikkein voimakkain ja vakuuttavin yksittäi-

nen tekijä elokuvassa. 

Tapahtumapaikoiksi tarkentuivat lopulta Suomen rautatiemuseon museojuna Valt-

teri, Pendolino ja Helsingin rautatieaseman ratapiha-alue. Otin yhteyttä ensimmäi-

senä Suomen rautatiemuseoon, joka oli hyvin yhteistyöhaluinen taho. Heillä toteu-

tetaan monia videotuotantoja, joten asia oli heille ennestään tuttu. Sovimme aika-

tauluista ja tutustumispäivästä, jolloin tulisimme testaamaan kuvauskalustoa pai-

kan päälle. 
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Pendolinoa ja ratapiha-aluetta varten tarvittiin kaksi erillistä kuvauslupaa, jotka 

täytyi hankkia kahdelta eri taholta. VR:n puolelta kuvauslupien tiedusteleminen on 

tehty yllättävänkin helpoksi ja yksinkertaiseksi. VR:n kuvauslupaa tarvitaan aina 

kun kuvataan junien sisällä. Heillä on erikseen kuvausasioita hoitava henkilö, jolta 

sain lisätietoa asiasta ja tarkat ohjeistukset liittyen kuvausluvan hakemiseen. Ra-

tapiha-alueella kuvaamista varten kuvauslupaa täytyi tiedustella Liikennevirastolta. 

Heiltä kuvausluvan saaminen vaati hieman enemmän työtä. Itse kuvauslupa on-

nistuisi helposti ilmoittamalla heille kuvausajat tuntien tarkkuudella ja kuvausryh-

män kokoonpanon. Ilmoitin Liikennevirastolle kahta viikkoa ennen kuvausajankoh-

taa heidän vaatimansa tiedot. Pariin päivään ei kuulunut mitään, joten lähetin heil-

le toisen sähköpostin. Lähdettyäni torstaina 16.10.2014 testikuvausmatkalle Hel-

sinkiin ei lupaa vieläkään ollut kuulunut. Vasta kolmannen kerran ottaessani yhte-

yttä sain vastauksen, että he laittaisivat päivän aikana kuvausluvan tulemaan. 

Myös testikuvauksia varten tarvittiin kuvausluvat. 

Tähän mennessä suurimmiksi kompastuskiviksi ovat tuottajan näkökulmasta 

nousseet informaation liikkumiseen ja viestimiseen liittyvät asiat. Eräs yksittäinen 

tärkeä tuottajan työkalu onkin näistä tapauksista oppineena puhelin. Jos tavoitet-

tavan henkilön puhelinnumero on tiedossa, soita, aina. Sähköposti on kolmesta 

perusviestinnän tavasta, tekstiviesti, sähköposti ja puhelu, helpoin jättää huomiotta 

ja unohtaa. Aika on elokuvatuotannoissa rahaa, ja jos joudut odottelemaan ihmis-

ten vastauksia, se on varsinkin turhaan hukkaan heitettyä rahaa, koska sinä itse 

tuottajana voit tähän vaikuttaa. 

3.4 Kuvakäsikirjoitus 

Jo alusta asti tavoitteenani oli toteuttaa esituotanto mahdollisimmat hyvin ja katta-

vasti. Mukaan lukien tehdä käsikirjoituksesta kuvakäsikirjoitus. Asiaa ei toki helpot-

tanut yhtään se etten osaa itse piirtää yhtään. Mutta onneksi tuottajan ei tarvitse 

osata kaikkea itse, vaan delegointi ja osaavien ihmisten löytäminen onkin se yksi 

tuottajan tärkeistä ominaisuuksista. Kuvakäsikirjoituksen laatimista pidin erityisen 

tärkeänä siksi, että valittujen kuvauspaikkojen, yhtyeen koon ja aikataulun vuoksi 

emme pystyisi järjestämään kaluston testikuvauksia suurempia valmistelukuvauk-
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sia. Varsinainen kuvauspäivä tulisi olemaan ensimmäinen tilanne, jolloin näkisim-

me lopullisten kuvakokojen, kuvakulmien ja astelemien toimivuuden. Vielä oman 

jännityksensä tähän antoi käsikirjoituksen muuttuminen testikuvausten jälkeen, 

joten kuvauspäivä tulisi olemaan hyvin mielenkiintoinen sekä tuottajan että kuvaa-

jan näkökulmasta. Lisäjännityksensä antoi vielä se, että emme ehtineen suoritta-

maan Pendolinossa testikuvauksia ollenkaan. Oli siis melko selvää, että kuvakäsi-

kirjoitus on tehtävä. Tällöin meillä olisi lähtökohta ja työkalu, jota kuvauspäivänä 

seurata pelkän kirjallisen kuvasuunnitelman lisäksi. Kun suunnitelmat saadaan 

päästä paperille, vapautuu ajatuksiin muille asioille tilaa sekä virheiden ja unoh-

duksien mahdollisuus pienenee. Levison (2004) kirjoittaa ajatusten ja suunnitelmi-

en paperille kirjaamisen tärkeydestä ja siitä, kuinka yrittäjät rakastavat julistaa sitä, 

miten he pystyvät pitämään kaikki asiat pelkästään päässään eikä heidän tarvitse 

kirjoittaa mitään ylös. Tämä on Levisonin mielestä suuri virhe. Hänen mukaansa 

kaikki asiat, joita et pysty jäsentämään ja selittämän itsellesi selkeästi, eivät tule 

olemaan selkeitä jollekin toiselle. Tämä ajatus onkin tuottajien, joiden täytyisi pys-

tyä myymään ajatuksia ja mielikuvia muille ihmisille, hyvä pitää mielessään. 

Yhtyeen yksi jäsen tarjoutui piirtämään kuvakäsikirjoituksen. Tässä vaiheessa ai-

kaa kuvauksiin oli vain muutama päivä. Siitä huolimatta päätimme tehdä piirrokset, 

koska hyöty niistä olisi suurempi kuin niihin käytetty aika. Vaikka loppuvaiheessa 

paljon muutakin hoidettavaa oli. Päätimme tehdä ensin piirrokset yhdestä kohta-

uksesta, minkä jälkeen näkisimme olemmeko yhtään samalla aaltopituudella kuvi-

en suhteen. Kokeilu oli erittäin onnistunut ja jatkoimme piirrosten tekemistä. Vain 

muutamaa kuvaa jouduttiin hieman piirtämään uusiksi, mikä oli tilanteeseen näh-

den todella hyvä saavutus. Olin onnistunut kirjallisen kuvakäsikirjoituksen tekemi-

sessä tarpeeksi tarkasti ja kuvailevasti. Kuvassa 1 sanallisen kuvakäsikirjoituksen 

pohjalta piirretty luonnos ja vieressä ilman värimäärittelyä toteutunut kuva, jossa 

lopullinen asetelma on vaihdettu peilikuvaksi. 
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Kuva 1. Piirros kuvakäsikirjoituksesta ja se pohjalta toteutettu kuva. 

3.5 Valmistautuminen kuvauksiin 

Valitessani tätä tuotantoa opinnäytetyökseni ajattelin tämän olevan ehkä jopa liian 

pieni tuotanto. Melko nopeasti käsikirjoituksen muodostuessa alkoi käydä selväksi, 

että tuottajan työmäärä kasvaa paljon oletettua suuremmaksi. Yhteydenpidon hi-

taus ja vastauksien saaminen nosti stressitasoja sekä hidasti tuotannon etenemis-

tä. Varsinkin mitä lähemmäs kuvauksia pääsimme, sitä enemmän alkoi to do -

listaan tehtävää ja muistettavaa kerääntymään. Viimeiset kaksi viikkoa ennen ku-

vauksia tuotanto työllisti minut tuottajana täysipäiväisesti. Jälkeenpäin ajatellen 

tämän kokoiseen tuotantoon olisi ollut hyvä saada eriytettyä tehtäviä enemmän. 

Viimeisen parin päivän aikana hoidettaviin asioihin kuului muun muassa kalustova-

rauksen varmistaminen, majoituksen järjestäminen kuvausryhmälle, kuvakäsikirjoi-

tuksen läpikäynti ja tarkentaminen piirtäjän kanssa ja videolla käytettävien junalip-

pujen tekstien editointi. Bändille kuvauspäivänä annettavan ohjeistuksen läpikäyn-

ti, Cateringin varmistaminen, musiikin soittamisen järjestelyt kuvauspaikalla, pu-

vustuksen ohjeistus ja varmistus, musiikin viimeisimmän version pyytäminen mik-

saajalta, meikkauksen ja maskeerauksen järjestäminen, kuvausrekvisiittojen var-

mistaminen, koko kuvausryhmälle junalippujen tulostus sekä kuvausjärjestyksen 

mietintä. 

Pelkkänä tuottajana kuvaukseen valmistautuminen olisi ollut vielä suhteellisen sel-

keää. Kun tuottajan rooliin lisättiin vielä koko videon kuvaus, kuvasuunnitelman 

laatiminen ja videon ohjaus, olivat viimeiset kaksi viikkoa täynnä töitä ja stressiä. 
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Pienissä tuotannoissa, joissa on vähän tai ei ollenkaan rahaa, tuottajan täytyy 

yleensä ottaa vastuu sekä luovasta ja hallinnoivasta osuudesta. Kun tuotannossa 

kohdataan haasteita, on tuottajan oltava luova ja innovatiivinen saadakseen par-

haan irti käytettävissä olevista resursseista. Monesti tuottajan täytyy itse kuljettaa 

tavaroita, palkata näyttelijöitä, kuin myös tehdä kuvausryhmälle leipiä ja teetä ku-

vauspaikalla. Tämä voi olla hyvin väsyttävää ja stressaavaa. Täten tuottajan täy-

tyykin yrittää delegoida vastuuta, ettei polta itseään loppuun ja estääkseen virheitä 

syntymästä (Worthington 2009). 
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4 TUOTANTO 

Tässä luvussa käsittelen kuvien harjoittelua kuvauspaikalla, valaisua ja tehtävän-

jakoa kuvauksien aikana. Jätän tarkastelun ulkopuolelle varsinaisen kuvaussuori-

tuksen, koska kuvaukset sujuivat eniten suunnitelmien mukaan, joten sen tapah-

tumien analysoiminen ei ole työn kannalta välttämätöntä. 

4.1 Tehtävänjako kuvausten aikana 

Kuvauspäivän aikana olimme jakaneet tehtävät seuraavasti: Itse toimin ohjaajana, 

kuvaajana ja päävalaisijana. Joni Kiviniemi toimi kameramiehenä hoitaen tarken-

nuksen. Tarkennus on erittäin tärkeä ja tarkka tehtävä videotuotannossa. Mieles-

täni se on vaativampi osuus kuin itse kuvaaminen. Joni toimi myös valomiehenä ja 

yleisapuna kuvauspaikalla. Pia Murto toimi kuvaussihteerinä pitäen kirjaa siitä, 

missä kohtaa käsikirjoitusta mennään, mitä kuvia on kuvattu ja mitä kuvattaisiin 

seuraavaksi. Pia toimi myös videokuvan tarkkailijana, valomiehenä ja yleisapuna. 

Yhtyeen oma tuottaja Niina Alitalo sai hoidettavakseen maskeerauksen ja caterin-

gin. 

Ohjaajan rooli olisi ollut hyvä eriyttää täysin muista tehtävistä. Kun olimme ensim-

mäistä kertaa kuvausryhmän kanssa koolla kuvauksissa, kuvausteknisesti oli vielä 

niin paljon ajateltavaa ja kokeiltavaa, että yksi silmäpari kiinnittämään huomiota 

vain kuvassa tapahtuviin asioihin ja ihmisten ohjaamiseen olisi tuonut varmuutta ja 

selkeyttä tekemiseen. 

4.2 Käsikirjoituksen läpikäynti ja kuvien harjoittelu lokaatiossa 

Ennakkoon olin suunnitellut Suomen Rautatiemuseon kuvauspäivän niin, että saa-

tuamme kaluston kuvausvalmiuteen kävisimme kameran ja näyttelijöiden kanssa 

jokaisen kuvan läpi valaisuineen. Vaikka ennen harjoitusten alkamista olimme ai-

kataulusta selvästi jäljessä ja vaikka olisimme voineet kuvata kaiken heti kerralla 

purkkiin, pysyin suunnitelmassani ja harjoittelimme suunnitelman mukaan. 
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Harjoittelu oli varsinaisten kuvausten osalta erittäin tärkeää tässä tuotannossa, 

koska emme olleet pystyneet tekemään kuvaustestejä varsinaisten näyttelijöiden 

kanssa emmekä lopullisten valojen kanssa. Ohjaajana ja kuvaajana minulla oli 

paljon itsevarmempi olo lähteä kuvaamaan kohtausta, kun suunnitelma oli käyty 

kertaalleen käytännössä läpi alusta asti. Voisinkin sanoa, että puoliksi harjoiteltu 

oli tällä kertaa puoliksi tehty. Tuottajana myös koin, että lopputulos tulisi olemaan 

harjoittelun johdosta parempi. 

Samalle illalle museojunan kuvauksien kanssa olin aikatauluttanut myös Pendo-

linossa tapahtuvan kohtauksen kuvaukset. Tämän kohtauksen valmistelu ja har-

joittelu erosi Suomen Rautatiemuseosta siinä määrin, että Pendolinossa ei oltu 

käyty kuvauskaluston kanssa ennen varsinaisia kuvauksia. Jos kuviteltaisiin tämän 

olevan iso tuotanto, ei tulisi kuuloonkaan, että jokaisella kuvauspaikalla ei käytäisi.  

Gates (1999) kertoo, että esituotannon aikana tärkeimmissä rooleissa olevien tulisi 

käydä jokaisella kuvauspaikalla. Hän myös toteaa, että on huonoa projektinhallin-

taa, jos kuvauspäivänä käydään pitkiä keskusteluita siitä, miten kuvataan ja pide-

tään kallista kuvausryhmää toimettomana. Tällaisen tilanteen välttämiseksi olin 

suunnitellut kuvaukset toteutettavan seuraavalla tavalla: Matkaisimme kuvaus- ja 

näyttelijäryhmän kanssa Inter City -junalla Helsingistä Tampereelle käyden läpi 

tulevan kohtauksen ja valmistellen kaluston kuvasta varten. Tampereella vaih-

taisimme Pendolinoon, matkustaisimme takaisin Helsinkiin ja tällä paluumatkalla 

kuvaisimme suunnitellun kohtauksen. Tämä oli tuottajana ainut ratkaisu, jolla koin 

pääsevämme haluttuun lopputulokseen ja pystyvämme parhaalla mahdollisella 

tavalla valmistautumaan tulevaan. 

4.3 Valaisu 

Valaisu oli minulle yksi osa-alue, johon tässä tuotannossa halusin tekijänä panos-

taa edellisiä tekemiäni videotuotantoja enemmän. Tämä käytännössä tarkoitti sitä, 

että kohtaukset valaistaisiin kunnon valokalustolla ja, että valotilanteet olisivat en-

nakkoon suunnitellut ja testatut. 

Olin suunnitellut vanhaan museojunaan hyvin elokuvamaisen, tunnelmallisen ja 

erottelevan mutta kuitenkin pehmeän valon (Kuva 2). Käytännössä tämä lähesty-
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mistapa tarkoitti sitä, että kohteeseen suunnattaisiin kuumavaloja softboxin läpi ja 

kohteeseen suunnattaisiin valoa myös takaapäin. Tällä tyylillä saataisiin kohde 

eroteltua taustasta ja valaistua se riittävästi. 

 
Kuva 2. Valosuunnitelma 1 ilman värimäärittelyä. 
 

Testikuvauksien jälkeen tarkastellessamme testimateriaalia totesimme, että valon 

täytyisi vastata enemmän junan todellista omaa valoa. Testimateriaali oli liian klu-

bimaista ja ympäristöltään pimeää. Junassa oli käytävän yläpuolella isoja lasiku-

vullisia hehkulamppuja. Tulimme siihen tulokseen, että valon täytyisi tulla enem-

män näitä hehkulamppuja vastaavasti yläpuolelta ja, että aikaisemman valaisun 

toteuttaminen käytettävissä olevalla kalustolla olisi ollut olemaan laajempien kuvi-

en osalta haastavaa. Tämän jälkeen suunnittelin valotilanteen uudelleen. Uusi 

suunnitelma oli suunnata kuumavaloja kohti vaunun kaarevaa ja vaaleaa kattoa. 

Näin saataisiin toteutettua sellainen yleisvalo, joka toimisi sekä lähikuvissa että 

laajemmissa kuvissa. Tämän yleisvalon lisäksi käytettäisiin LED-paneeleita täy-

dentämään kohteiden valaisua. Lisäksi katon kautta tulevan valon suunnat olisivat 

sekä suoraan ylhäältä alaspäin että molemmille sivuille katon kaarevuuden joh-

dosta. Täten valo vastaisi hyvin lähelle todellista valotilannetta (Kuva 3). Uuden 

valotilanteen rakentaminen kuitenkin vaati enemmän valokalustoa, mikä vaikuttaisi 

kalustovuokrien osalta budjettiin. 
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Kuva 3. Valosuunnitelma 2 ilman värimäärittelyä. 
 

Pendolinoon en isoa valokalustoa lähtenyt suunnittelemaan. Koska ryhmänä mei-

dän täytyisi pystyä liikkumaan tehokkaasti ja nopeasti. Käytimme siis kohdevaloina 

akkukäyttöisiä LED-paneeleita, jotka sopivat liikkuvuutensa ja johdottomuutensa 

ansiosta hyvin ympäristöön. Editointivaiheessa valaistuksien tarkastelussa huo-

masin, että Pendolinossa kuvattavissa kohtauksissa oli kyllä tarkoitukseen nähden 

riittävästi valoa, mutta muutamassa kuvassa LED-paneelien värilämpötila oli liian 

sininen eli kylmä. Tämä aiheutti hieman ongelmia, koska kuvissa oli myös lämpi-

mämpää valoa. Nyt kuvissa oli valoja, joiden värilämpötila ei vastannut toisiaan. 

Tämä ei tietenkään olisi haitannut tilanteessa, jossa päävalo kohteeseen on läm-

min ja takavalo on kylmempää. Tällaista valaisua käytetään hyvin usein elokuvis-

sa. Omassa tapauksessani valojen värit sekoittuivat kuvattavan henkilön kasvoille 

luoden paikoin epämääräisen valotunnelman (Kuva 4). Tilannetta sain kompensoi-

tua hieman värimäärittelyvaiheessa. 
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Kuva 4. Valon värin epätasaisuutta kasvoilla. 
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5 JÄLKITUOTANTO 

Tässä osiossa käyn läpi jälkituotantoa ja sen suhtautumista budjettiin. Erittelen 

asioita, jotka vaikuttivat jälkituotantoon varatun budjetin ylittymiseen. 

5.1 Leikkaus 

Kun aloitin leikkauksen, oli musiikkivideon ensimmäinen hyvin raaka luonnos ka-

sassa jo parin leikkauspäivän jälkeen. Lähdin ensin hahmottelemaan kohtauksia 

täysin kuvasuunnitelman mukaisesti. Huomasin hyvin nopeasti, että kaikki suunni-

teltu materiaali ei tulisi mahtumaan videolle. Jos olisimme halunneet mahduttaa 

videolle jokaisen suunnitellun kuvan, olisi kappaleelle tarvittu noin puolitoista mi-

nuuttia lisää pituutta. Tilanne ei näyttänyt kuitenkaan täysin huolestuttavalta, koska 

leikkausvaiheessa täytyykin olla enemmän materiaalia kuin tarvitaan. Näin vide-

oon saadaan paremmin tiivistettyä vain kaikki tarinan kannalta oleellinen. Aloitin 

videon tiivistyksen ja alussa oli melko helppoa karsia pois kaikkein epäolennaisin 

aines. Se, että toimin sekä tuottajana että leikkaajana, nopeutti tiivistysprosessia. 

Leikkauksen saavutettua 95 prosentin valmiusasteen alkoi tuntua siltä, että toi-

seen kohtaukseen tarvittaisiin jokin laajempi kuva Pendolinon sisältä tai muu vas-

taava kuva. Kokeilimme muutamaa erilaista järjestystä ja otimme aiemmin käyttä-

mätöntä materiaalia mukaan videoon yrittäen päästä asiassa ratkaisuun. Kohtaus 

olisi saatu näillä muutoksilla toimimaan kohtuullisesti mutta ratkaisuksi alkoi muo-

dostua Pendolinon ohiajo ulkoa kuvattuna. 

Olimme toteuttaneet kuvaukset tiukkojen kuvausaikataulujen ja rajoittavien kuva-

uspaikkojen takia tiukasti kuvasuunnitelmaa noudattaen. Täten ylimääräisiä tai 

kokeilevia vaihtoehtoja kuville ei juurikaan ollut, muutamaa uusinta- ja varmistusot-

toa lukuun ottamatta. Tämän johdosta leikkauksen saaminen lähes lopulliseen 

muotoonsa oli tehokasta. Ja myös tästä johtuen lisäkuvauksen järjestäminen oli 

ainut oikea vaihtoehto. 
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5.2 Värimäärittely 

Jos leikkauksen saaminen lähes lopulliseen muotoon oli kokonaisuuteen nähden 

tehokasta, olikin värimäärittelyn kanssa sitten enemmän tekemistä. Tämä johtui 

hyvin pitkälle siitä, että käsikirjoitusvaiheessa emme olleet miettineet tarpeeksi 

loppuun asti värien tuoman tunnelman osaa videokuvassa. Olimme alussa tehneet 

jonkinlaisen periaatepäätöksen käsikirjoitustiimin kanssa, että tarvetta ei ole lähteä 

tekemään videossa olevasta vanhan museojunan uniosuudesta mustavalkoista tai 

tarkoituksella vanhan filmikuvan näköistä. Uniosuus kuvastaisi 50- ja 60-lukujen 

henkeä niin puvustuksen kuin ympäristönkin osalta. 

Ensimmäiset värimäärittelykokeilut johtivat siihen, että Pendolinon kuvaa haluttai-

siin viedä siihen suuntaan, että se tuntuisi vielä enemmän yöltä. Ja museojunan 

osuudesta vähennettäisiin värimäärää ja lisättäisiin kontrastia. Seuraavat kokeilut 

johtivat museojunan värien laskemiseen edelleen vieden uniosuuden jo lähelle film 

noir -tyyliä. Tässä kohtaa tein leikkaajana pienen virheen ja otin exportin vain ky-

seisestä kohtauksesta ja toimitin sen katseltavaksi. Tällöin vertaaminen muihin 

kohtauksiin helposti ei onnistunut. Sen jälkeen, kun toimitin koko videosta exportin 

arvioitavaksi yhtyeelle, kävi heti selväksi, että museojunan värit ovat jo liian haale-

at verrattuna muihin kohtauksiin. Tämän jälkeen alettiinkin keskustelemaan mu-

seojunan mustavalkoisuudesta. Sitäkin haluttaisiin lähteä sittenkin kokeilemaan. 

Värimäärittelyn lopullisessa löytämisessä kului yllättävän paljon aikaa, mikä venytti 

tuotantoa ja kasvatti kuluja entisestään. Tilannetta hankaloitti osaltaan asiakkaan 

ja tekijän sijainti kaukana toisistaan. Jos olisimme pystyneet käymään läpi videota 

suoraan editointiohjelmassa reaaliajassa muutoksia tehden, olisi vaikutukset huo-

mattu nopeammin ja aikaa olisi säästetty. Sen sijaan nyt täytyi tehdä muutos, toi-

mittaa video asiakkaalle ja keskustella tehdyistä muutoksista sekä päättää seu-

raavista muutoksista. Esimerkiksi viikonloppu Helsingissä asiakkaan kanssa vi-

deota tiiviisti työstäen olisi ollut kokonaisuudessaan edullisempi ja huomattavasti 

tehokkaampi vaihtoehto. Leikkausvaiheen alusta asti olisi myös video pitänyt toi-

mittaa toimeksiantajalle aina kaikkine kohtauksineen kommentoitavaksi. Kuten jo 

todettu, suunnitteluvaiheen tärkeys tulee esille myös tässä vaiheessa tuotantoa. 
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5.3 Lisäkuvaukset 

Yksi lisäkuva vaadittiin, jotta päästäisiin toisen kohtauksen osalta haluttuun loppu-

tulokseen. Se, millainen kuvan täytyisi olla, pystyttiin päättämään melko nopeasti. 

Etsin videopankeista näytteitä, jossa juna ajaisi öisessä maisemassa kameran ohi. 

Koin, että kyseisen lisäkuvan ottaminen olisi tuotannon kannalta kaikkein järkevin 

ja toimivin ratkaisu. Kuvaus pystyttäisiin toteuttamaan Seinäjoella nopealla aika-

taululla. Kuvata täytyisi mahdollisimman myöhään illalla, koska valon määrä oli jo 

ehtinyt lisääntymään iltaa kohden. Vaikka kuvaa olisi mahdollisuus myös pimentää 

jälkikäteen, eivät valoisuuden suhteet tulisi olemaan valoisalla samat kuin pimeäl-

lä. Pimeällä ympäristössä erottuvat vain junan sisältä tulevat valot ja ympäristössä 

olevat katuvalot. Löysin parhaan kuvauspaikan Vaasaan päin lähtevältä rataosuu-

delta tasoristeyksen kohdalta. Aikataulut selvitin VR:n nettisivuilta lähtevien junien 

taulukosta. Halusin varmistaa kuvauksen onnistumisen yhdellä kalustovarauksella, 

joten valitsin Vaasaan päin lähtevän rataosuuden. Päädyin tähän valintaan siitä 

syystä, että tähän suuntaan lähtisivät Pendolinot klo 20.23 ja 22.20. Täten olisi 

mahdollista ensimmäisen kuvauksen epäonnistuessa yrittää uudestaan saman 

illan aikana, joten kaluston vuokrakustannukset saataisiin mahdollisimman pienik-

si. Tämän tuotannon osalta päästiin siis hyvin pienillä lisäkustannuksilla lisäkuva-

usten suhteen. Toteutetulla lisäkuvauksella saatiin vaivaan nähden iso lisäarvo 

videolle. 
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6 BUDJETIN ANALYYSI 

Liitteenä 2 on videotuotannon budjetin loppuraportti, jossa on esitettynä arviobud-

jetti ja toteutuneet kustannukset. Tässä kappaleessa käyn läpi osa-alueita, joissa 

toteutunut budjetti erosi huomattavimmin arviobudjetista. 

6.1 Tuotannonvalmistelu 

Se fakta, että kuvauspaikat, kuvauskalusto ja työt eivät maksaneet mitään, oli to-

dellisuudessa se tekijä, jonka vuoksi budjetti voitiin ylittää näinkin paljon. Esituo-

tantovaiheessa suurimmat ylitykset tapahtuivat käsikirjoituksen vaatiman ajan ja 

tuottajan työmäärän ylityksinä. Myöskään rahan liikkumattomuuden takia ei ollut 

tarvetta budjetin eri osa-alueiden kompensaatioille ja suurille kompromisseille, joil-

la todellisuudessa olisi vältetty budjetin ylittäminen. 

Käsikirjoitusprosessiin tarvittavan ajan hahmottamisen vaikeus johtuu kahdesta 

erinäisestä syystä. Ensimmäinen on se, että en ole ollut mukana näin laajassa ja 

huolellisessa käsikirjoitusprosessissa. Joten kolmen ihmisen yhteistyömäärän ar-

vioiminen tarinan lopulliseen muotoon saamiseksi ja muutoksien ennakointiin sekä 

versioimiseen ei ollut ennestään kovin tuttua. Myöskään selkeitä etappeja käsikir-

joituksen kannalta ei ollut asetettu. Kuvaukselle oli olemassa vain suurpiirteinen 

aikaväli, joka mielessä työtä edistettiin. Tällaisten eri tavoitepisteiden luominen ja 

vaiheistaminen olisi tuonut tehokkuutta ja selkeyttä käsikirjoitusprosessiin. Toinen 

normaalista esituotantojärjestyksestä poikkeava asia oli arviobudjetin laatiminen 

ennen kuin käsikirjoitus oli täysin valmis. 

Esituotannon aikainen viestiminen oli pääasiallisesti käsikirjoitustiimin kesken hy-

vää. Kuitenkin kokonaisuudessaan viestiminen tuotannon aikana olisi vaatinut te-

hostamista ja tuottajana olen tästä vastuussa. Heti alussa asetetut deadlinet, jois-

sa todellisuudessa olisi sitten ollut vielä pelivaraa, olisi tehnyt tuotannon eteenpäin 

viemiselle erittäin hyvää. Yksi hyvä ratkaisu olisi ollut myös sisällön tuottamisen 

rajaaminen selkeästi vain käsikirjoitustiimille. Esituotannossa arviobudjetti ylitettiin 

yhteensä 55 prosentilla, budjetoidun määrän ollessa 7188 € ja toteutuneiden kus-

tannusten 11 144 €. 
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6.2 Tuotanto 

Itse kuvaus oli tuotannon osa-alue, joka toteutui eniten suunnitelmien mukaisesti. 

Kokonaisbudjettiin nähden kuvaukset voitiin suorittaa hyvin pienellä ylityksellä. 

Ylitykset johtuivat lähinnä tuotantosihteerin ja lavastajan korvauksen puuttumises-

ta kokonaan arviobudjetista. 

Kuvaukset olivatkin kaikista tarkimmin suunniteltu ja rajattu alue. Tästä syystä iso-

ja muutoksia kuvausaikatauluissa ei tullut, eikä pelivaraakaan kuvausympäristöjen 

suunnalta juuri ollut. Oli mentävä ja selvittävä sillä, mitä oli suunniteltu. Hieman 

ensimmäisen kuvauspäivän päättyminen venyi juna-aikataulujen ollessa myöhäs-

sä mutta tällä ei ollut vaikutusta työryhmälle maksettuihin palkkoihin verrattuna 

arvioon. Kuvausteknisessä kalustossa arvio ylitettiin hieman, kun testikuvauksien 

jälkeen todettiinkin tarvitsevamme lisävalaisukalustoa. 

Valojen rakentamiseen olin budjetoinut hieman enemmän kuin toteutuma oli, joten 

säästöjäkin kuvauksissa saatiin. Myös hyvin pieniä lisäyksiä budjettiin tuli maskee-

raustarvikkeiden ja tulosteiden osalta. Kun taas ruokailuissa kuvauspaikalla sääs-

tettiin hieman. Kuvauksiin varattu budjetti ylitettiin vain 6,1 prosentilla. Erotus on 

muihin osa-alueisiin nähden todella pieni. Tuotantoon budjetoitiin 10 213 € ja to-

teutuma oli 10 839 €. 

6.3 Jälkituotanto 

Jälkituotannossa tapahtuikin selkeästi suurin budjetin ylitys. Arvio olisi voinut olla 

jopa lähellä totuutta, jos suunnitelmat olisivat olleet jälkituotannon osalta esituo-

tannon aikana paremmin suunnitellut.  

Värimäärittely oli osa-alue, joka toi huomattavimman määrän lisätyötä ja näin ollen 

kasvatti budjettia eniten koko tuotannossa. Tässäkin huomattiin se, että mitä tar-

kemmin saadaan jokainen osa-alue suunniteltua, sitä paremmin pystyään aikatau-

lussa ja vältetään lisäkustannukset. Kun varsinaisia värimaailmoja ei oltu käsitelty 

riittävästi suunnitteluvaiheessa eikä testattu, jäi oikeiden ratkaisuiden hakeminen 

leikkausvaiheeseen kokeilujen kautta. Jälkituotannon lopullinen ylitys arviobudjet-
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tiin nähden oli 175 prosentilla. Kokonaisuudessaan jälkituotantoon oli budjetoitu 

3488 € ja toteutuneet kustannukset kipusivat 9592 €:oon. 



33 

 

7 TUOTTAJUUS – KOMPROMISSEJA VAI TAITEELLISTA 
LUOVUUTTA 

Muodostaessani kokonaiskuvaa tuottajan vastuista ja vaikutuksista lukemalla alan 

kirjallisuutta, tuotannosta saamien omien kokemuksieni kautta ja haastateltuani 

oikean elämän tuottajaa, olen päätynyt seuraavaan johtopäätökseen. Tuottaja vai-

kuttaa kaikilla valinnoillaan elokuvan sisältöön, joten taiteellisen ja taloudellisen 

vastuun jyrkästä erottelusta ei voi mielestäni edes puhua. Täysin selkeää on tuot-

tajan olevan se, joka on viimekädessä vastuussa taloudellisesta puolesta. Siksi 

hänen tulisi olla hyvin tarkasti perillä siitä, kuinka paljon rahaa on kulutettu ja pal-

jonko sitä on vielä käytettävissä. Mutta halusi tuottaja tai ei, hän valinnoillaan vai-

kuttaa myös suuresti taiteelliseen lopputulokseen. Ohjaajan, kuvaajan ja muihin 

tehtäviin valittavat henkilöt ovat yksi esimerkki tällaisesta valinnasta, joka määrit-

tää jo alussa suuntaan, mihin taiteellisesti tuotannossa lähdetään. Ero taiteellisen 

ja taloudellisen vastuun välillä voi paperilla olla olemassa, mutta käytännössä asia 

ei ole näin mustavalkoinen. Jää jokaisen tuottajan omaksi valinnakseen, kuinka 

paljon tietoisesti hän haluaa vaikuttaa taiteelliseen lopputulokseen. Tiedostamat-

tomia valintoja hän joka tapauksessa tekee koko tuotannon ajan. Koin itse pysty-

väni tässä tuotannossa vaikuttamaan sen verran taiteellisiin seikkoihin kuin halu-

sin. Ilman näitä tuottajan taiteellisia valintoja, olisi musiikkivideo syntynyt toki muu-

tenkin mutta nyt se tuntuu enemmän omaltani. 

Haastatellessani yhtyeen edustajaa Juho Vanamoa musiikkivideon tavoitteiden 

saavuttamisesta kertoo hän, että vaikka ensimmäinen mielikuva käsikirjoituksesta 

ei kohdannutkaan täysin lopputulosta, päästiin videon osalta erittäin hyvin tavoit-

teeseen. Testiyleisön vastaanotto on ollut positiivista ja ennen kaikkea elokuva-

maisuuden saavuttaminen oli hieno asia, koska videon ei haluttu näyttävän perin-

teiseltä musiikkivideolta. Hän kiittelee myös riittävän taiteellisen vapauden säilyt-

tämistä käsikirjoitusvaiheessa (Vanamo 2015). 

Soukkala (2015) toteaa, että huomattavaa on se, että vähäinen budjetti varsinkin 

pienten ja keskisuurten yhtyeiden musiikkivideoissa asettaa tuottajan tilanteeseen, 

jolloin kompromisseja on tehtävä jo ennen kuin askeltakaan eteenpäin on tuotan-

non kanssa otettu. Tuottajan luovuus resurssien hankinnassa ilmaiseksi tai lähes 
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ilmaiseksi vaikuttaa olevankin tuottajan tärkeimpiä taitoja. Tämä ei välttämättä ole 

täysin vain negatiivinen asia. Kun budjetti on pieni ja tekijät eivät saa itse tuotan-

nosta edes heille kuuluvaa palkkaa, tarkoittaa tämä monesti sitä, että heillä on 

mahdollisuus ja halu lähteä kokeilemaan taiteellisesti jotain erilaista. Tekijöinä uu-

den kokeileminen ja uuden oppiminen ilman suurempaa stressiä voi olla se lisäar-

vo, jota rahan sijasta tuotannosta tällöin lähdetään hakemaan. Musiikkivideoiden 

budjetit näyttävätkin laskeneen huomattavasti siitä, mitä ne ovat aikaisemmin ol-

leet. Katsojamäärien ja tulojenkin lisäännyttyä ovat ne silti pysyneet itsepintaisesti 

hyvin pieninä. Yhdysvalloissa 90-luvun puolivälissä voitiin helposti käyttää puoli 

miljoonaa dollaria musiikkivideoon, mutta nykyään harvemmin näkee siellä budjet-

tien olevan 15 000 $–20 000 $. Koko musiikkivideoiden tekemisen kulttuuri onkin 

muuttunut. Niitä tehdään hyvin monesti sen vuoksi, että tekijät tuntevat bändin jä-

seniä tai ovat heidän fanejaan (Luckerson 2013). Tämä tukee erittäin hyvin myös 

Soukkalan (2015) tuntemuksia musiikkivideoiden tekemisestä. Hänen ajautumi-

sensa elokuva-alalle aikanaan oli osittain musiikkivideoiden ansiota. Tuotantoyh-

tiötä perustettaessa heidän suunnitelmanaan oli tehdä yhtenä päätuotteenaan 

musiikkivideoita. Mutta nykyään niitä tehdään lähinnä juuri harrastuneisuuden 

vuoksi muiden tuotantojen lomassa. 

Tuottajuus ei ole välttämättä aina myöskään tietoinen valinta. Soukkala (2015) 

nostaa haastattelun aikana esille seikan, että usein tuottajuuteen myös kasvetaan 

jonkin muun tehtävän kautta. On esimerkiksi toimittu alan toteuttavassa tehtäväs-

sä ja kokemuksen karttuessa huomaakin olevansa se, jolla on paljon kontakteja ja 

kyky saada asiat tapahtumaan ja järjestymään. Voin samaistua täysin tähän aja-

tukseen, sillä itsekin kuvaajana ja leikkaajana aluksi toimineena polku on johdatta-

nut juuri tuottajan koulutukseen. Kun tuottaja on toiminut muissakin tuotannollisis-

sa rooleissa, on laaja tietotaito kokonaisuudesta ja sen toimivuudesta ehdoton etu. 

Mitä pienempi tuotanto on, sitä enemmän on tuottajan laitettava itseään likoon. 

Tuottajan rooli voikin olla pahimmassa tai parhaassa tilanteessa kaikki roolit yh-

teensä. Ja palkinnon tiedostaakin vain tuottaja itse. Seuraavaan lauseeseen tuot-

tajuudesta (Worthington 2009), tiivistyykin mielestäni hyvin se asian todellisin laita: 

”The bottom line is that being a producer is hard work, challenging and rarely gla-

morous”. 
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8 YHTEENVETO 

Tässä musiikkivideotuotannossa onnistuttiin luomaan kappaleelle uudenlainen 

näkökulma ja toteuttamaan video niin, että se ei tunnu perinteiseltä musiikkivideol-

ta nopeine leikkauksineen. Videolle pystyttiin luomaan elokuvamainen tunnelma, 

joka säilyttää katsojan mielenkiinnon loppuun asti. 

Tämän tuotannon kautta tunnistin itsessäni kehitettävää viestinnän, aikataulutta-

misen ja budjetoinnin osa-alueilla, joissa tiedän tulevaisuudessa jo lähtökohtaisesti 

toimia toisin. Tuottaja on aina tuotannosta kokonaisvastuussa. Se kuinka käyttää 

ja jakaa tätä vastuuta on tekijä, joka määrittää tuottajaa henkilönä pitkälle. Tuotta-

jan kokemus laajasti tuotannon eri osa-aluista on tehtävässä onnistumisen kannal-

ta erittäin tärkeää. Kuitenkin melkein tätäkin tärkeämpää on osata delegoida oikeat 

tehtävät oikeille henkilöille. Tuottajana oivaltamani asiat tämän tuotannon ja opin-

näytetyöni kautta ovat sekä käytännön pieniä vinkkejä, että näkökulmaani avarta-

via isompia kokonaisuuksia. Puhelin on tuottajan paras ystävä ja työryhmä arvok-

kain resurssi. Omaa tehtävääni vaikeuttivat monet eri tehtävät samassa tuotan-

nossa, mutta todellisuudessa tämä on kuitenkin pienissä tuotannoissa hyvin usein 

arkipäivää. Tuottajan luovuus on asia, jota ei välttämättä tule ensimmäisenä ajatel-

tua kun tuottajan tehtäviä mietitään. On kuitenkin tuottajan tehtävä esimerkiksi rat-

kaista vähäisen budjetin tuomat rajoitukset niin, että lopputulos on paras mahdolli-

nen. Kyky innostaa ja saada tekijät sekä sijoittajat sitoutumaan tuotantoon ilman 

varmaa tulonlähdettä nousee arvoon arvaamattomaan varsinkin musiikkivideoiden 

osalta. Tuottaja voi olla joillekin pelkkä rahakirstun hallitsija, mutta mielestäni tuot-

taja ei ole yhtä kuin raha, vaan suurempi kuin. 
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LIITE 1. Vuokrakalustohinnastot 

 

 

Bottomland Productions Oy

VUOKRAKALUSTO
27.3.2013
bottomland@bottomland.fi
www.bottomland.fi

Kuvauskalusto:

Red One MX – 4K kamera 400€ / vrk

sis. Kamera, 640 GB RedDrive, SmallHd näyttö, 2kpl akkuja ja laturi ja virtalähde

Nikon tai PL-mount

Kahvat, putket ja olkapäätuki käsivarakuvaukseen Red One -kameralla 30€ / vrk

Panasonic HPX-301 Kamera (AVC-Intra, DvcProHD) 225€ / vrk

sis. Kamera, 2 kpl 32 GB P2 kortti, 2 kpl akkuja ja laturi, laukku

Panasonic HVX-200 Kamera (DvcProHD, Dv)   125€ / vrk

sis. Kamera, 16GB P2-Kortti, 2 kpl akku, laturi/virtalähde, laukku, sadesuoja

Manfrotto 526 – kamerajalusta 35€ / vrk

Manfrotto HDV503 -kamerajalusta 25€ / vrk

GoPro Hero2 -action camera 20 € / vrk

GoPro Hero3 – action camera 30 € / vrk

Wondlan Follow Focus sis. 15mm rodit 30 € / vrk

Wondlan Mattebox sis. 15 mm rodit 20 € / vrk

Objektiivit: 

3,5 / 18mm Carl Zeiss Distagon ZF -objektiivi 50€/ vrk

2 / 28mm Carl Zeiss Distagon ZF – objektiivi 50€/ vrk

1,4 / 50mm Carl Zeiss Planar ZF -objektiivi 50€/ vrk

1,4 /  85mm Carl Zeiss Planar ZF -objektiivi 50€/ vrk

2,8 / 100mm Macro Tokina AT-X  Nikon AF Pro D 40€/ vrk
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RED SCARLET DRAGON Day Week

470 1880

Following accessories included in the price:

Red pro 5” touch lcd

1x Redmag 1,8” SSD 240Gb & Red station Redmag 1,8”

3x V-mount battery & charger

Day Week

Bomb EVF (OLED) & Wooden camera UVF Mount 50 200

Red pro 7” lcd (non-touch) 40 160

Extra Redmag 1,8” SSD 240Gb 38 152

Extra Red Mini-Mag SSD 512Gb (only for Dragon Epic) 38 152

Extra V-mount battery 15 60

60 240

26 104

Hot Swap Adapter / Blueshape MVQUICK 20 80

6 24

Redmote 6 24

3Bnc-to-00 Sync cable 5 20

Lockit TC-OUT Lemo 5-pin cable 8 32

Ombre Scarlet / Epic rain cover 6 24

Extra mount, PL / EF 20 80

Vocas HD Shoulder Support & hand grips, Camera Bridgeplate w / quick release Shoulder support adapter 35 140

15 60

5 20

15 60

Wooden Camera 19mm Bridgeplate, Camera Dovetail & Elements 19mm Ultra Rods 8” / 12” / 18”  30 120

SONY PMW-F3 Day Week

260 1040

280 1120

365 1460

CANON EOS C300 & C100 Day Week

280 1120

180 720

    Extreme Pro 32Gb CF card 12 48

    Extreme Pro 64Gb CF card 18 72

    Vocas MBS-100 baseplate & rods 19 76

    Deity Gear Mira – Monitor Loupe 20 80

    Hoodman Hood for C300 4 16

    Zacuto ENG Grip Relocator for C100 / C300 15 60

    Lcd offset for C300 3 12

    WFT-E6 wireless file transmitter & remote controller 20 80

SONY PXW-FS7 Day Week

280 1120

    Extra XQD card 128Gb 26 104

4 16

25 100

    Metabones EF / Nikon mount 20 80

    Denz PL-Mount & rod support 22 88

    Wooden Camera baseplate for Sony PXW-FS7 20 80

3 / 32

RED SCARLET DRAGON W / TI PL OR TI EF MOUNT Ilmoita varatessasi haluatko kamerarungon PL vai EF mountilla

SSD side module, DSMC side handle 

Wooden Camera 15mm LW Rod Bracket, Easy Riser & rods, Wooden Camera Aluminum Mounting Plate 

Switronix GP-S-EPIC10 V-mount Plate, Wooden Camera Easy Top & Wooden Camera Top Handle

RED EPIC / DRAGON / SCARLET ACCESSORIES

Block Battery / Power Station Blueshape PWS4 560Wh includes 4x hot swap battery

4 channel Charger Blueshape

Wooden Camera A-Box for EPIC/Scarlet (XLR-liittin-adapteri äänituloille. Kiinnittyy 15/19mm rodeihin)

   Wooden camera LCD/UVF Mount Option #1 / needed when Red 5” lcd is used in handheld configuration

   Noga Cinearm long Option #2 / Needed when Red 5” lcd is used in handheld configuration

   Waist support Kit adds stability and takes the entire load from the hands, allowing the operator to free one or both hands for focusing / operating the camera

Sony PMW-F3 runko, PL Mount, XDCAM HD 35mm kenno 1x 16Gb, 2 batteries, charger & usb

Sony PMW-F3 runko, PL Mount, XDCAM HD 35mm kenno, S-LOG optio 1x 16Gb, 2 batteries, charger & usb

Sony PMW-F3 + S-LOG & Sound Devices PIX 240 video recorder  1x 240Gb SSD disk, articulating arm & batteries

Canon EOS C300 w/ EF Mount 1x 64Gb CF Pro card, 2 batteries & charger

Canon EOS C100 w/ EF Mount 1x 32Gb SD card, 2 batteries & charger

Sony PXW-FS7 1x 128Gb XQD card, 2 batteries & charger. HUOM! E-mount, alla mounttioptiot (EF / PL / NIKON)

    XQD Card reader

    Metabones EF Speed Booster
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LIITE 2. Budjetin loppuraportti 

 

LOPPURAPORTTI

Tuotantoyhtiö: Joni-Petteri Tuhkanen
Elokuvan nimi: August Saarinen & Vuolas Virta - Iltarusko

Yhteenveto tuotantokustannuksista toteutuneet/ budjetti erotus erotus
maksetut +/- %

Käsikirjoitus ja tuotannonvalmistelu 11 144 7 188 3 956 55,0 %

Elokuvahenkilökunta 6 724 6 498 226 3,5 %

Esiintyjät 1 223 1 223 0 0,0 %

Kuljetukset, matkat ja majoitus 492 492 0 0,1 %

Lavasteet ja rekvisiitta 10 0 10 0,0 %

Puvut 0 0 0 0,0 %

Maskeeraus ja kampaus 20 0 20 0,0 %

Studiot ja kuvauspaikat 70 100 -30 -30,0 %

Elokuvatekninen kalusto 2 300 1 900 400 21,1 %

Materiaalikustannukset 0 0 0 0,0 %

Laboratorio ja digiyksikkö/tuotanto 0 0 0 0,0 %

Leikkaus ja kuvankäsittely 9 592 3 488 6 104 175,0 %

Äänen jälkikäsittely 0 0 0 0,0 %

Musiikki 0 0 0 0,0 %

Muut oikeudet 0 0 0 0,0 %

Kopiokustannukset 0 0 0 0,0 %

Markkinointikustannukset 0 0 0 0,0 %

Sekalaiset kustannukset 0 0 0 0,0 %

TUOTANNONVALMISTELU 11 144 7 188 3 956 55,0 %
TUOTANTO 10 839 10 213 626 6,1 %
JÄLKITUOTANTO 9 592 3 488 6 104 175,0 %
MUUT 0 0 0 0,0 %
Hallintokulut korkeintaan 5% 0 685 -685 -100,0 %

Varaus satunnaisiin kuluihin 7-10% 1 370 -1 370 -100,0 %

KOKONAISKUST. YHTEENSÄ 31 575 22 944 8 631 37,6 %

Rahoitus toteutuneet rahoitussuun. erotus erotus
+/- %

0 0,0 %

0 0,0 %

0 0,0 %

0 0,0 %

0 0,0 %

0 0,0 %

0 0,0 %

0 0,0 %

RAHOITUS YHTEENSÄ 0 0 0 0,0 %

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi.

(Paikka ja päivämäärä)
tuottajan allekirjoitus

LOPPUSELVITYKSET
Loppuselvityksessä annetun kustannusselvityksen tulee olla yksityiskohtaisesti eritelty, kirjanpidossa oleviin maksettuihin menoihin 
perustuva, toteutuneisiin lakisääteisiin palkansivukuluihin perustuva ja kirjanpitäjän oikeaksi vakuuttama. 
Jos hankkeelle on myönnetty tukea vähintään 20.000,00 euroa, kustannusselvityksen tulee olla auktorisoidun tilintarkastajan varmentama.


