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1 Johdanto 

Insinöörityön tavoitteena on tutkia videotuotantoprosessia kokonaisuudessaan ja pohtia 

erilaisia ongelmatilanteita ja keinoja niiden ratkaisemiseksi. Tämä raportti toimii uusien 

opiskelijoiden apuna videotuotantoprojektin suunnittelussa. Videotuotantoon kuuluu mo-

nia erilaisia vaiheita, joita tässä työssä käydään läpi. Aloitan prosessin tarkastelun video-

tuotantoprojektin aloittamisesta ja sen määrittelemisestä ja etenen käsikirjoittamisen, ku-

vaamisen ja jälkikäsittelyn kautta lopullisen tuotteen toimittamiseen asiakkaalle ja pro-

jektin lopettamiseen. 

 

Videotuotannoissa on kolme päävaihetta: esituotanto, tuotanto ja jälkituotanto. Jokainen 

näistä vaiheista on tärkeä osa videotuotantoa. Olen jakanut insinöörityöraportin näihin 

kolmeen pääkohtaan, joiden sisältämiä vaiheita tarkastelen tarkemmin. Insinöörityössä 

on tarkoitus tutkia eri vaiheiden sisältöä ja niiden merkitystä lopullisen tuotteen laatuun. 

Työssä käsitellään myös erilaisia ongelmatilanteita, joita voi ilmaantua projektin ede-

tessä, ja etsitään niihin mahdollisia ratkaisuja. 

 

Raportin lopussa käsittelen videotuotannon eri vaiheita ja niiden vaikutuksia omien ko-

kemusteni kautta. Kaksi projektia, jotka insinöörityöni osana tehtiin, ovat CP-liitolle tehty 

kerronnallinen videosarja ja Fenno Optiikalle tehdyt esittelyvideot. Kumpikin projekti sujui 

hyvin, vaikka odottamattomia ongelmia ilmenikin. Ne kuitenkin kartuttivat omaa koke-

mustani ja osaamistani. 

 

Vertaan myös oppimaani siihen, mitä tiesin aloittaessani näitä projekteja. On vaikea va-

rautua ongelmiin, joita ei osaa hahmottaa, mutta kokemuksen kautta niihin on helppo 

varautua jo seuraavan projektin suunnitteluvaiheessa. Projektin onnistuminen on toden-

näköisempää, kun osataan varautua erilaisiin tilanteisiin ja ongelmiin, joita voidaan koh-

data. 
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2 Esituotanto 

2.1 Projektin määrittely 

Videotuotanto on projekti, joka tulee suunnitella alusta alkaen tarkasti ja kokonaisvaltai-

sesti. Sopimus tulee tehdä selkeäksi, ja molempien osapuolien tulee ymmärtää, mitä 

kaikkea sopimukseen sisältyy. Kesken projektin etenemisen syntyvät lisävaatimukset on 

helppo ratkaista, kun niistä on sovittu tuotannon alussa. Näihin seikkoihin voidaan tilan-

teesta riippuen soveltaa lisämaksuvaatimuksia, tai niistä voidaan luoda uusia projekteja 

jatkamaan nykyistä tuotantoa. (1.) 

 

Videon tekeminen voi osoittautua projektiksi, jonka alussa asiakas ei ole vielä varma 

tuotannon sisällöstä. Tällöin voi käydä niin, että on jouduttu tekemään turhaa työtä. Ku-

vauksia ei kannata aloittaa, ennen kuin asiakas on varma, mitä videoon halutaan. Huo-

noin tällainen tilanne on se, että kuvaukset on jo aloitettu, mutta kaikkia kuvattuja otoksia 

ei halutakaan käyttää. Korjausten ja muutosten määrää on hyvä rajoittaa alussa teh-

dyssä sopimuksessa, ettei uusintaotoksien ja muokkausten määrä kasva ja sitä kautta 

luo aikataulujen viivästyksiä. Sekä asiakas että tuotantotiimi tahtovat varmasti tehdä par-

haan mahdollisen videon, mutta siihen on pystyttävä sovitussa budjetissa ja aikatau-

lussa. 

 

Aivan ensimmäiseksi tulee kartoittaa seuraavat asiat: 

 projektin sisältö ja tarkoitus 

 tuotantotiimi ja sen jäsenet 

 jäsenten vastuualueet 

 aikataulut 

 projektin dokumentointi 

 lopputuotteen luovuttaminen. 
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Suurtuotanto ja pientuotanto 

 

Videotuotannon koko määrittelee projektin luonteen. Jos mukana on kymmeniä työnte-

kijöitä ja budjetti on kymmeniä tai jopa satoja tuhansia euroja, on kyseessä suurtuotanto. 

Kun puhutaan muutaman henkilön tuotannoista, ne lasketaan pientuotannoksi. Mitään 

tarkkaa rajaa pien- ja suurtuotannoille ei ole. Seuraavia asioita tutkimalla voidaan todeta, 

kumman kokoluokan tuotannosta on kyse: 

 työntekijöiden määrä 

 budjetin suuruus 

 aikataulu. 

Pientuotannon hyviä puolia on sen suurtuotantoa halvempi hinta (1). Kun kuvauspaikka 

on kaukana, on halvempaa kuljettaa sinne vain muutama henkilö monikymmenpäisen 

joukon sijaan. Samoin kaikki muut kulut ovat pienempiä, kuten palkkamenot ja catering. 

Voi myös olla helpompaa organisoida pienempää joukkoa työntekijöitä. Aikataulutus on-

nistuu helpommin viiden henkilön kesken kuin 50 henkilön kesken. (1.) 

 

Keskinäiseen viestintään liittyvät ongelmat vähenevät, kun samat henkilöt voivat hoitaa 

useampaa asiaa, kuten vaikkapa kuvausta ja jälkikäsittelyä. Näin ohjaajan näkemys py-

syy samanlaisena läpi matkan, eikä enää uusien henkilöiden tarvitse sitä sisäistää. 

 

Pientuotannon ongelmaksi voi muotoutua osaamisen taso. Jos työntekijöitä on todellakin 

vain muutama, pitää jokaisella olla osaamista useassa osa-alueessa. Ei riitä, että nel-

jästä yksi osaa vain kuvata, kun erilaisia tehtäviä on useita jokaisella. Pitää olla tietoa ja 

taitoa muistakin asioista. Projektiin tulee valita tarpeeksi moniosaavia henkilöitä, jotta 

pientuotanto on mahdollista. 

 

Kuvaustilanteet tulee suunnitella niin, että kaikki osa-alueet pystytään hoitamaan pie-

nemmällä määrällä työntekijöitä. Esimerkiksi jos lavastukselle ja puvustukselle ei riitä 

erikseen henkilöitä, ne tulisi suunnitella tarpeeksi tarkasti etukäteen, jotta ne on helppo 

ja nopea toteuttaa paikan päällä ennen kuvaamisen aloittamista tai kohtausten välissä. 

 

Suuren tuotannon hyviä puolia on sen helppous henkilötasolla. Jokainen osaa hyvin 

oman osaamisalueensa, eikä työntekijöiden tarvitse osata useita eri asioita. Kuvausti-
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lanteessa pystytään keskittymään vain omaan osaamiseen ja antamaan kaikkensa. Vir-

heitä tulee todennäköisesti vähemmän, kun ei tarvitse kiinnittää huomioita muiden teke-

misiin, vaan voi keskittyä omaan tehtävään ja sen suorittamiseen. 

 

Pienen budjetin tuotantoja ovat yleensä 

 musiikkivideot 

 internetmainokset 

 lyhytelokuvat 

 dokumentit. 

 

Edellä mainitut voivat olla myös suurtuotantoja, mutta ne on mahdollista tehdä pienellä-

kin tuotantotiimillä. Täyspitkät elokuvat ovat suurtuotantoja, poikkeuksia lukuun otta-

matta. Molemmissa tuotannoissa on omat puolensa. 

 

Projektin jäsenten roolit 

 

Ryhmän jäsenten roolit tulisi selvittää etukäteen mahdollisimman selvästi (1). Jos video-

tuotannolla ei ole nimettyä ohjaajaa, voi kaikkien jäsenten mielipiteiden huomioiminen ja 

toteuttaminen viedä huomattavan paljon resursseja. Vaikka käsikirjoitus on tehty val-

miiksi ennen kuvausten aloittamista, voi niiden aikana kuitenkin tulla uusia ideoita. Sään-

nöt näiden muutoksien toteuttamisesta pitää olla selvillä alusta alkaen.  

 

Projektin sujuvuuden kannalta on helpointa, kun päätökset tekevät ohjaaja ja asiakkaan 

edustaja yhdessä. Näin saadaan sekä tuotantotiimin että tilaajan edustajat sopimaan 

päätöksistä. Jos kohdataan suuria ongelmia, on hyvä kutsua koolle kokous, jossa käsi-

tellään erilaiset vaihtoehdot ongelman ratkaisemiseksi. Kaikkien vaihtoehtojen läpikäy-

minen ja parhaan vaihtoehdon valitseminen voi vaatia muiden tuotantoryhmän jäsenten 

mielipiteitä. (1.) 

 

Videotuotannossa on rooleja, joiden täyttymistä kannattaa pitää silmällä. Nämä roolit 

voivat olla päällekkäisiä, esimerkiksi ohjaaja voi olla myös tuottaja ja lisäksi kuvaaja tai 

roolit voivat olla yksittäisiä. Oleellista on, että kaikki projektin kannalta tärkeät tehtävät 

saadaan hoidettua tarvittavalla työpanoksella ja ammattitaidolla.  
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Erityisesti videotuotannossa esiintyviä rooleja ovat 

 ohjaaja 

 tuottaja 

 kuvaaja 

 valaisija 

 äänittäjä 

 lavastaja. 

 

Jotkin näistä rooleista ovat sellaisia, ettei niitä pystytä yhdistelemään käytännössä ollen-

kaan. Esimerkiksi voidaan ajatella tilanne, jossa pitää tallentaa ääntä erillisellä mikrofo-

nilla puomin päässä samanaikaisesti, kun kuvataan. Kuvaaja tuskin pystyy sekä kame-

ran taakse että seuraamaan kohdetta puomin kanssa ja monitoroimaan äänentasoja. 

Tämän vuoksi rooleja täytettäessä ja kuvauksia suunniteltaessa tällaiset käytännön sei-

kat on huomioitava. Kuvauksissa on hyvä olla mukana esimerkiksi tuottaja tai muita 

avustajia ja sihteerejä, joilla ei kuvaustilanteessa itsessään ole omaa tehtävää mutta 

jotka voivat tarvittaessa auttaa tuotannossa. Projektin sujuvuuden kannalta on parempi, 

että yhdellä henkilöllä on yksi tehtävä hoidettavanaan, tai mahdollisesti kaksi tehtävää, 

jotka sopivat hyvin päällekkäin hoidettaviksi. 

 

Aikataulutus 

 

Aikataulutus on tärkeä osa projektin suunnittelua, ja se pitäisi tehdä yhteisymmärryk-

sessä tuotantotiimin ja tilaajan kesken (1). Aikataulutuksessa tulee ottaa huomioon tila-

tun tuotteen tarkoitus ja julkaisun aikataulu, unohtamatta tuotannon viemää aikaa. Jos 

kuvauksissa esimerkiksi on tärkeää tietynlaiset sääolosuhteet tai näyttelijät, on hyvä va-

rata kalenteriin päiviä, jolloin voidaan tarvittaessa kuvata uudelleen. Etenkin sääolosuh-

teet voivat olla epäedullisia tai henkilöt voivat yllättäen sairastua. Tällaisten asioiden en-

nakoiminen on hyvää projektinhallintaa. (1.) Aikataulu on kirjattava muistiin, jotta jokai-

nen näkee helposti, mitä tapahtuu, milloin ja missä, kuten kuvassa 1. 
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Kuva 1. Fenno Optiikalle tehdyn videoprojektin yhden kuvauspäivän aikataulu. 

 

Kuvausten kannalta tulisi myös huomioida se, kuinka paljon pystytään taltioimaan kulla-

kin kuvauskerralla. Turhaa hosumista tulisi välttää. Sen sijaan on parempi pitää kuvaus-

aikataulu löyhänä yllättävien tekijöiden vuoksi. Etenkin ulkokuvauksissa voi esiintyä sää-

olosuhteiden muutoksia. 

 

Esituotantovaiheessa on monia asioita, joita pitää miettiä ja järkeillä ennen tuotannon 

aloittamista. Useat asioista ovat sellaisia, joilla ei kannata vaivata tilaajaa. Ne voidaan 

päättää ja valita tuotantotiimin kesken, jos tilaaja ei ole perillä teknisistä kysymyksistä. 

Tilaajalle kaikkein oleellisinta tietoa on, miten ja milloin tehdään, sen sijaan, että mieti-

tään esimerkiksi, millaisella kalustolla tuotanto aiotaan kuvata. (1.) 
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2.2 Käsikirjoitus 

Käsikirjoituksen pitää olla tarpeeksi tarkka, jotta sitä on helppo seurata ja kaikki ymmär-

tävät, mitä projektissa tehdään. Käsikirjoituksen työstäminen aloitetaan ideasta. Mieti-

tään näkökulmaa ja mitä asioita halutaan kertoa. Niiden perusteella voidaan kirjoittaa 

synopsis, josta lähdetään kehittelemään kohtausluetteloa. Kohtausluettelon ja idean 

pohjalta rakennetaan käsikirjoitus. Käsikirjoituksesta pitää selvitä tarinan juoni ja tapah-

tumat, kuten nähdään kuvasta 2. (2.)  

 

 

Kuva 2. CP-liitolle tehdyssä videoprojektissa käytetty käsikirjoitus. 

 
Käsikirjoitus voidaan aloittaa eri tavoin, tässä kaksi päätapaa: 

 

Juonikeskeinen lähestymistapa on yleisempi tapa lähestyä tarinaa. Aluksi mietitään, mitä 

halutaan kertoa ja miten. Juoni kootaan rytmittäen eri tapahtumat. Henkilöt lisätään tari-

nan tarkentuessa, ja henkilökuvat syventyvät juonen mukana. (2.)  
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Henkilökeskeisessä lähestymistavassa tarinan rakentelu aloitetaan nimenmukaisesti 

henkilöistä, kuten huomataan kuvasta 3. Aluksi mietitään, millaisia henkilöitä tarinassa 

on. Oleellista on miettiä henkilökuvat tarkasti, ennen kuin aletaan suunnitella tarinan kul-

kua. Tapahtumilla voi olla suuri merkitys tarinassa, mutta niitä rakennetaan hahmojen 

kautta. (2.) 

 

 

Kuva 3. Henkilökeskeinen lähestymistapa. 

 

Käsikirjoituksen tueksi tehdään sarjakuvatyyppinen kuvakäsikirjoitus, josta selviävät ku-

vakulmat, liikkeen suunta ja kuvakoko (kuvat 4 ja 5). Se ilmentää tunnelmaa ja tyyliä, 

jolla video tehdään. Kuvakäsikirjoitusten tarkkuus vaihtelee suuresti: se voi olla ympäri-

pyöreä ja suuntaa antava tai hyvin pikkutarkka. (3; 4; 5.) 

 

Suurtuotannoissa on käsikirjoittajien lisäksi henkilöitä, jotka tekevät kuvakäsikirjoituksen. 

He ovat usein taitavia piirtäjiä. Kuvakäsikirjoituksen toimivuuden kannalta piirustustaito 

ei kuitenkaan ole oleellista, eikä tikku-ukoin piirretty kuvakäsikirjoitus ole taiteellisempaa 

versiota huonompi. Pääasia on, että kuvakäsikirjoituksessa on kaikki tarvittava informaa-

tio. 

 

Esimerkiksi Spider-Man 2 -elokuvan teossa käytetty kuvakäsikirjoitus (kuva 4) on jo it-

sessään taideteos. Vertailun vuoksi kuvassa 5 on CP-liiton projektia varten piirtämäni 

kuvakäsikirjoitus. 
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Kuva 4. Chris Buchinskyn kuvakäsikirjoitus elokuvasta ”Spider-Man 2” (4). 
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Kuva 5. CP-liiton videoprojektissa käytetyn kuvakäsikirjoituksen sivu. 

 

Kuvakäsikirjoitusta voidaan piirtää samalla, kun kirjoitetaan käsikirjoitusta. Käsikirjoituk-

sen ja kuvakäsikirjoituksen samanaikainen toteuttaminen riippuu projektin luonteesta ja 

henkilöistä, jotka projektia tekevät. Joillekin tällainen päällekkäinen lähestymistapa toimii 

hyvin, toisille ei. (5.) 

 

Käsikirjoituksen ja kuvakäsikirjoituksen lisäksi usein käytetään kohtausluetteloa (kuva 

6), jotta tuotantoryhmän on helppo seurata kohtausten perustietoja. Kohtausluettelosta 

selviää oleellista tietoa, kuten tarvittavien näyttelijöiden paikallaolo, kuvauspaikka ja -

aika (6). Jotkut henkilöt käyttävät myös kuvalistaa, josta selviävät eri sijainneissa kuvat-

tavat kohtaukset ja otot. Jotkin projektit voivat olla sellaisia, ettei niissä tarvita kovin tark-

kaa käsikirjoitusta tai kuvauslistaa. Jos on varma tieto siitä, mitä kuvataan, mutta ei olla 

vielä varmoja, millainen tuotos siitä koostetaan, voi käsikirjoituksen hahmotella kuvaus-

ten jälkeen ja vasta leikkausvaiheessa päättää lopullinen muoto. Tämä tapa ei kuiten-

kaan toimi isoissa projekteissa. Ohjaajalla tulee olla käsitys siitä, mitä ollaan tekemässä, 

jotta saadaan kuvattua käyttömateriaalia, jollei käsikirjoitusta ole.  
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Kuva 6. CP-liiton videoprojektin kohtausluettelo näyttelijöiden läsnäolovelvoitteineen. 

2.3 Kuvauspaikat ja väriavainnus 

Kuvauspaikat on oleellista valita ennen kuvausten aloittamista. Koko tuotantoryhmä voi 

olla mukana kuvauspaikkojen etsimisessä ja niiden valinnassa. Kaikkien ei tarvitse 

käydä joka paikassa, vaan vaihtoehtoisesti sopivaksi ajatellusta paikasta voidaan ottaa 

kuvia, joista selviää paikan luonne ja sen sopivuus kuvauspaikaksi. Kuvista ohjaaja ja 

asiakas voivat valita parhaiten käsikirjoitukseen soveltuvat kohteet. 

 

Paikan tunnelman ja sopivuuden lisäksi huomioon tulisi ottaa kuvausluvat ja tietysti tuo-

tantoryhmän kuljetus kuvauspaikalle. Kuvauspaikkoja valitessa on mietittävä valaistusta 

ja muiden laitteiden käyttöä. (7.) Jos paikalla aiotaan käyttää vain verkkovirralla toimivia 

laitteita, tarvitaan sähköä. Autiot ja hylätyt rakennukset ovat tunnelmallisia ja kiinnostavia 

kuvauspaikkoja, mutta ne tuovat kaluston kannalta omat haasteensa. Kuvauspaikka voi 

hyvän rajauksen ansiosta näyttää videolla erilaiselta, kuin millainen se todellisuudessa 

on (2).  
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Valituilla kuvauspaikoilla olisi hyvä käydä ottamassa testiotoksia. Kuvausten nopeutta-

miseksi ohjaajan olisi hyvä päättää etukäteen kameroiden sijainnit, suunnat ja liikkeet 

sekä kuvakulmat ja otokset, jotka halutaan taltioida. Testiotoksia voi hankkia jo ennen 

varsinaista kuvauspäivää tai samana päivänä, ennen kuin näyttelijät saapuvat paikalle. 

Kuvaustilanteen kannalta on parempi olla hyvin varustautunut. Tällaisilla asioilla pysty-

tään välttämään turha odottelu kuvauspaikalla. Kuvassa 7 otetaan testiotosta, jotta näh-

dään, miltä suunniteltu kuvakulma näyttää. 

 

 

Kuva 7. Otoksen suunnittelua kuvauspaikalla, CP-liiton videosarja. 

 

Nykyään koko tuotantotiimin siirtymistä kuvauspaikalle pidetään vanhanaikaisena. Se on 

kuitenkin varsin toimiva ratkaisu ja usein nopea tapa tuottaa melkein valmista raakama-

teriaalia. Nykyisin enenevissä määrin käytettävä vaihtoehto on Green Screen -tekniikka. 

Se on tekniikka, joka toteutetaan studiossa, siirtymättä näyttelijöiden ja koko muun tuo-

tantoryhmän voimin kuvauspaikalle. Green Screen -tekniikalla pystytään yhdistämään 

kahta tai useampaa materiaalia toisiinsa. Videokuvaan voidaan liittää jotain siihen kuu-

lumatonta, tai kohtaus voidaan siirtää jonnekin mahdottomaan kuvauskohteeseen, esi-

merkiksi täysin kuvitteelliseen sijaintiin. (8.) 

 

Green Screen -tekniikalla kuvattaessa kuvataan kohdetta yksiväristä taustaa vasten, ku-

ten kuvasta 8 selviää. Kohde on helppo irrottaa taustasta jälkikäsittelyssä ja siirtää toi-

selle taustalle. Esimerkkinä tästä tekniikasta on television säätiedotus. Todellisuudessa 

meteorologi seisoo vihreän seinän edessä, johon luodaan kartta digitaalisesti. (8.) 
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Kuva 8. Siirrettävä Green Screen -studio (8). 

 

Green Screen -termi tulee siitä, että alun perin taustan värinä käytettiin vihreää. Se on 

kaukana ihmisen ihonväristä, ja kameran sensorit tunnistavat sen helposti. Tämän lisäksi 

käytetään myös termiä Blue Screen -tekniikka. Tämä viittaa nimensä mukaisesti siniseen 

taustaan. Kummallakaan näistä termeistä ei ole virallista suomenkielistä käännöstä, 

mutta tekniikasta voidaan käyttää taustan väristä riippumatonta nimitystä Chroma key, 

joka on suomennettu muotoon väriavainnus. Nykyään digitaalinen kuvankäsittely mah-

dollistaa minkä värisen taustan tahansa, mutta helpoimmat värit työstää ovat edelleen 

vihreä ja sininen. Taustan pinnan tulee olla mahdollisimman heijastamatonta materiaalia, 

jotta väri ei heijastu kuvattavasta kohteesta. (8.) 

2.4 Kaluston valinta 

Ennen kuvausten aloittamista on valittava käytettävä kuvauskalusto. Kalustoa voi olla 

ennestään tai sitä voidaan vuokrata tai ostaa. Tämä riippuu kyseessä olevasta projek-

tista ja sen osapuolista. Opiskeluprojekteissa olemme käyttäneet oppilaitoksen tarjoa-

maa kalustoa. 

 

On useita asioita, joiden perusteella voidaan arvioida tarvittavan kaluston määrää ja tar-

kempia yksityiskohtia. Käsikirjoituksen perusteella voidaan päätellä, tarvitseeko ääntä 
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tallentaa kuvaustilanteessa vai tehdäänkö äänet jälkinauhoituksina. Joissakin tapauk-

sissa voi olla, ettei ääntä tarvitse taltioida ollenkaan, vaan videoon tulee esimerkiksi mu-

siikkia. 

 

Kalustoa varten on järkevää tehdä lista, josta selviää, mitä tarvikkeita tarvitaan (kuva 9). 

Kaluston hankinta ja valmistelu helpottuu. Myös tavaroiden kokoaminen ja purkaminen 

on helpompaa, kun voidaan tarkistaa listasta, että kaikki on mukana. (6.)  

 

 

Kuva 9. CP-liiton videoprojektin käsinkirjoitettu pakkauslista. 

 

Kamerat 

 

Nykyisin huomattava osa videomateriaaleista kuvataan digitaalisilla järjestelmäkame-

roilla. Niissä on hyvät ja huonot puolensa verrattuna videokuvaamiseen tarkoitettuihin 

kameroihin. Järjestelmäkamerat ovat pienempiä kuin suurin osa videokuvaukseen tar-

koitetuista kameroista (kuva 10), poikkeuksena action-kamerat, jotka on tarkoitettu vi-

deokuvaukseen, mutta suunniteltu mahdollisimman pieniksi ja särkymättömiksi. 

 

 

Kuva 10. Järjestelmäkamera ja ammattimainen videokamera rinnakkain (10). 

 



15 

 

  

Järjestelmäkamerat ovat halvempia kuin ammattimaiset videokamerat. Järjestelmäka-

meroihin on tarjolla erilaisia ja edullisia linssejä, jotka mahdollistavat erilaiset tehosteet. 

Järjestelmäkameran sensori on huomattavasti suurempi kuin perinteisen videokameran, 

ja sen ansiosta syväterävyyttä on mahdollista muuttaa enemmän. 

 

Järjestelmäkameran tallennuskapasiteetti yhdessä otossa on rajoittunut, toisin kuin pe-

rinteissä videokuvaukseen tarkoitetussa kamerassa. Jotkin järjestelmäkamerat rajoitta-

vat otoksen neljään minuuttiin, toisissa se voi olla 15 minuuttia. Otoksen pituus on rajoi-

tettu, jottei lämpötila kameran sisällä kasva liian suureksi. Suurimmassa osassa video-

kameroista oton pituutta ei ole määritelty. Tämä tarkoittaa, että yksi otto voi kestää niin 

kauan, kuin tallennuskapasiteettia riittää.  

 

Ammattimaisissa videokameroissa on mahdollisuus äänen tarkkailuun. Niissä on audio-

visuaalisen alan standardina toimiva XLR-audio-ulostulo, joka puuttuu kokonaan järjes-

telmäkameroista. Useissa malleissa ulostuloja on useita, joten erillisten ääniraitojen tal-

lennus samanaikaisesti on mahdollista. Ammattimaisissa videokameroissa on taittuva 

näyttö, jonka ansiosta kuvaa voidaan tarkkailla erilaisista kulmista. Monissa järjestelmä-

kameroissa on kiinteä näyttö, vaikkakin nykyään markkinoille tulee enemmän kameroita 

taittuvilla näytöillä. Kameraan on lisäksi mahdollista kiinnittää ulkoinen näyttölaite, josta 

kuvaa voidaan tarkkailla. (9.) Näin ollen näytön taittuvuus tuskin on tärkein kriteeri ka-

meraa valitessa. 

 

Jalustat ja tuet 

 

Kuvauksissa käytetään usein jalustaa eli kolmijalkaa. Jalustan tulee olla tarpeeksi tu-

keva, ettei se liiku, kun kameraa käännellään. Nestevaimennuksinen videopää auttaa 

sulavien liikkeiden luomisessa (11). Jos kuvataan maastossa, tulee kiinnittää erityistä 

huomiota jalustan jalkoihin. Joissakin malleissa jalan kääntyvä alaosa voi irrota helpom-

min kuin toisissa. Jollei tassuja ole ollenkaan, kameran asettelu epätasaisessa maas-

tossa voi osoittautua hankalaksi. Kuvassa 11 on erilaisia jalustoja. Mitä pienempi jalusta 

on, sitä kevyempi sitä on kantaa ja siirtää, mutta sitä epävakaampi se on. 

 



16 

 

  

 

Kuva 11. Erilaisia jalustoja (12). 

 

Muita käytettäviä tukia videokuvaamiseen ovat erilaiset olkatuet ja rigit (kuva 12). Rigi 

on monipuolinen tuki, johon voidaan kiinnittää kaikki tarvittava kalusto. (13.) Lisätarvik-

keet, jotka kiinnitetään rigiin, lisäävät sen painoa. Tämä tulee ottaa huomioon, kun rigi 

kootaan ja varustusta suunnitellaan kuvauksia varten. (5.) Myös tarvikkeiden tasapainot-

taminen on avainasemassa etenkin silloin, jos kuvaukset kestävät yhtäjaksoisesti pit-

kään. 

 

 

Kuva 12. Olkatuellinen rigi kahvoilla (14). 
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Kamera-ajojen toteuttamiseen tarvitaan slider eli kisko (kuva 13). Kiskoja on tarjolla laaja 

valikoima, ja niiden hinnat vaihtelevat suuresti. (13.) Kiskoja on manuaalisesti operoita-

via mutta myös elektronisesti ohjattavia, kuten kuvassa 14. 

 

 

Kuva 13. Yhden jalustan kanssa käytettävä kisko, jolla pystytään tekemään siitejä ja tasaisia nou-
suja ja laskuja sekä panorointeja ja tilttauksia (15). 
 

 

Kuva 14. Moottoroitu kisko (15). 
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Dolly on vaihtoehtoinen keino tehdä ajoja. Se on eräänlainen kamerajalusta tai alusta 

renkailla, kuten nähdään kuvasta 15. Kamera kiinnitetään dollyyn, ja sitä ohjataan käsin 

tai kahvalla. Oman kiskon tai dollyn tekeminen ei ole mahdoton tehtävä käsistään käte-

välle henkilölle: sellainen syntyy nopeasti vaikkapa rullalaudasta. Muutamia vuosia taka-

perin kiskoja tai dollyjä ei juurikaan ollut tarjolla harrastelijakäyttöön, vaan ne olivat suuria 

ja kalliita ja sopivat paremmin elokuvamaisiin tuotantoihin. Nykyään niitä on halvemmis-

sakin hintaluokissa. 

 

 

Kuva 15. Dolly, jolla voidaan tehdä erilaisia kamera-ajoja ilman tärinää (15). 

 

Lisävarusteet 

 

Sekä ammattimaisen videokameran että järjestelmäkameran kanssa tarvitaan lisävarus-

teita, jotta saadaan mahdollisimman onnistunutta videomateriaalia kuvauspaikasta ja -

olosuhteista riippumatta. Tärkeimpiä lisävarusteita ovat mikrofonit, puomit ja muut ää-

nentallennusta varten tarvittavat välineet, kuten kuvassa 16. 
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Kuva 16. Välineitä äänen tallennusta varten (13). 

 

Etenkin hämärissä kuvauskohteissa tarvitaan lisävalaistusta. Lisävalona voivat toimia 

tarjolla olevat tavalliset valaisimet, mutta tätä tarkoitusta varten on olemassa video- ja 

valokuvaukseen luotuja kuvausvaloja. Valo voi olla kameran päälle lisättävä pieni lisä-

valo, joka valaisee vain kohteen. Toinen ääripää ovat suuret studiovalaisimet, joita voi-

daan kohdistaa kääntämällä valoja ja avaamalla valojen siipiä. Valaisimien käyttöön liit-

tyvät oleellisesti erilaiset heijastimet eli reflektorit. Niiden lisäksi käytetään niin sanottuja 

soft bokseja ja sateenvarjoja. Näillä apuvälineillä valosta saadaan pehmeämpi ja se saa-

daan heijastumaan kohteen lisäksi taustaan. 

 

Vastavalosuojilla minimoidaan valon heijastukset kuvasta. Niiden käyttö on tarpeellista 

yleensä ulkona kuvattaessa, mutta toisinaan myös sisätiloissa. 

  

Follow Focus (kuva 17) eli suomennettuna joko tarkennusjärjestelmä tai tarkennuksen 

säädin, on suuri apu kuvatessa. Se parantaa tarkennusrenkaan käytön ergonomiaa. (2.) 

Sen tärkeimpiä tehtäviä on auttaa seuraamaan liikkuvaa kohdetta niin, että kohde pysyy 

terävänä eikä syväterävyys vaihtele. Lisäksi tarkennusjärjestelmän kanssa tarkennus 

osuu nopeammin ja tarkemmin kohdalleen. (11.) Tarkennusjärjestelmä ei ole pakollinen 

lisätarvike eikä välttämättä ensimmäisten hankintojen joukossa, mutta sen käyttö helpot-

taa kuvaamista ja siihen tottuu nopeasti.  
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Kuva 17. Follow Focus eli tarkennuksen säädin (11). 

 

Kopterikameralla pystytään tekemään näyttäviä laskuja ja nousuja (kuva 18). Tarjolla on 

kopterikameroita, joissa on kiinteä kamera kauko-ohjattavassa kopterissa, tai koptereita, 

joihin on mahdollista kiinnittää oma kamera. Kevyeen kopteriin ei voi kiinnittää kovin pai-

navaa kameraa. Jos videossa on tarvetta lintuperspektiiville tai kuville pienistä paikoista, 

joihin on mahdotonta mennä kuvaamaan, on kopterikamera paikallaan. (16.) 

 

 

Kuva 18. Yksi monista erilaisista markkinoilla olevista kopterikameroista (16). 
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3 Tuotantovaihe 

Videon tuotantovaihe sisältää erilaisia tuotannollisia asioita, kuten materiaalien kuvauk-

sen. Esituotantoon kuuluu koko projektin suunnittelu, tuotantovaiheessa keskitytään 

tuottamaan projektin sisältöä (1). Kuten yleensäkin projekteissa, myös videotuotannon 

tarkka esivalmistelu nopeuttaa tuotantovaihetta. Kun tuotantotiimi, aikataulu ja kuvaus-

paikat ovat kunnossa, on aika siirtyä kuvaamaan.  

3.1 Monikameratuotanto ja yksikameratuotanto 

Kuvauksia mietittäessä tulisi huomioida, ettei kaikkea välttämättä kannata kuvata usealla 

kameralla samanaikaisesti. Jos halutaan vaihdella kuvakulmia, voidaan kuvaus tehdä 

vain siitä kohdasta, josta kuvakulman muutos on käsikirjoituksessa suunniteltu tehtä-

väksi. Materiaalia kertyy suuria määriä, jos kaikki kohtaukset kuvataan useasta eri kuva-

kulmasta. Jos kuitenkin kuvataan samat otot eri suunnista, jää paljon enemmän peliva-

raa leikkaukseen. 

 

Riippuu täysin projektin luonteesta, toteutetaanko se monella kameralla. Monikamera-

tuotantoa käytetään esimerkiksi tapahtumissa, joita streamataan eli suoratoistetaan näy-

töillä tai internetissä. Jälkikäsittelyn kautta menevät videot on helppo leikata halutuiksi, 

jolloin riittää yksi kamera. Kuvakulmia voi olla useita, vaikka kuvaukset olisi tehty vain 

yhdellä kameralla, mutta silloin kuvauksissa itsessään menee kauemmin. Joitakin tapah-

tumia voi lisäksi olla hankala toteuttaa uudestaan täysin samanlaisena kuin ensimmäi-

sellä kerralla, kuten juoksukilpailu tai joku muu nopeatempoinen tapahtuma.  

3.2 Sommittelu 

Sommittelulla tarkoitetaan eri kohteiden tarkoituksenmukaista sijoittelua kuvassa (kuva 

19). Sommittelu on tärkeä osa kuvauksessa: huonolla sommittelulla voidaan pilata koko 

otos. (17.) Ennen kuvaamisen aloittamista on syytä suunnitella ja sommitella kuva huo-

lellisesti (18). Kuvaustilanteessa on huomioitava erilaiset heijastavat pinnat, kuten ikku-

nat, peilit ja lasipinnat. Ne voivat heijastaa kuvaajan ja äänittäjän tai joitakin muita asi-

aankuulumattomia kohteita. (18.) 

 



22 

 

  

 

Kuva 19. Erään kohtauksen sommittelu Fenno Optiikan videossa. 

 

Katseen ja liikkeen suunnalle on hyvä jättää tarpeeksi tilaa. Kohteen sommittelu keskelle 

kuvaa tekee kuvasta yksitoikkoisen ja staattisen. On hyvä huomata, että ihminen tarkas-

telee kuvaa yleensä lukusuunnan mukaisesti eli vasemmalta oikealle. Näin ollen vasem-

malla olevat kohteet osuvat katsojan silmiin yleensä ensimmäisenä. Kohteen liikkuessa 

vasempaan reunaan voi tulla raju ja vaarallinen vaikutelma verrattuna tilanteeseen, jossa 

kohde liikkuu oikealle. Yksi hyvä keino sommitella kuva on sijoittaa kohde diagonaalille 

eli kuvan lävistäjälle. Katsojan katseen seuratessa lävistäjää voidaan huomio ohjata ku-

van pääkohteeseen. (17.) 

 

Sommittelussa tulisi myös muistaa tyhjän tilan käyttö ja sen tehokkuus. Tämä on aliar-

vostettu tapa. Täyteen ahdettu kuva tuo rauhattoman vaikutelman, joten toisinaan voi 

olla tärkeää miettiä tyhjän tilan sijoittelua. Kohteen ympärille on hyvä jättää tarpeeksi 

tilaa hengittää, mutta liika tila luo huonon rajauksen vaikutelmaa. (17.) 

 

Kuvakoot 

 

Yleisesti on käytössä kahdeksan kuvakoon järjestelmä (kuva 20). Kuvakokojärjestelmä 

on ammattilaisten yleisesti käyttämä, ja se on luotu helpottamaan tuotantotiimin keski-

näistä kommunikaatiota. Tällä tavoin ohjaajan on helppo ilmaista kuvaajalle millaista ku-

vaa hän tahtoo. (9.) Kuvakoot helpottavat myös kuvakäsikirjoituksen tekemistä.  
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Kuva 20. Kahdeksan kuvakoon järjestelmä. 
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Kuvassa 20 näkyvät kahdeksankuvakoon järjestelmän kuvakoot: 

 ELK, erikoislähikuva: Erikoislähikuvassa näkyy jokin yksityiskohta. Kasvo-
kuvassa se voi olla pelkkä silmä, sierain tai korva. Jos koko kasvot näkyvät, 
leuan kaari ei kuitenkaan tule kuvaan. 

 LK, lähikuva: Lähikuvassa näkyy kokonaan henkilön pää, mahdollisesti 
hieman olkapäätä. Pään yläpuolella ei ole ylimääräistä tilaa, voidaan rajata 
myös hieman päälakea leikaten. 

 PLK, puolilähikuva: Kuva rajataan kainaloiden alta tai rinnan kohdalta. 
Pään päällä ei ole paljon tilaa. 

 PK, puolikuva: Puolikuvassa näkyy puolet ihmisestä. Rajauksen voi kuvi-
tella menevän suunnilleen navan kohdalta. Pään yläpuolella ei vieläkään 
ole paljon ilmaa.  

 LPK, laaja puolikuva (tai SPK, suuri puolikuva): Kuva rajataan suurin piir-
tein reiden kohdalta, ei polvesta, jolloin näyttää kuin henkilön raajoja olisi 
amputoitu. Jos kädet on laskettu alas, ne näkyvät kokonaisuudessaan.  

 KK, kokokuva: Henkilö näkyy kuvassa kokonaan. Pään ja jalkojen alla on 
hieman tyhjää tilaa, mutta rajaus on tiukka.  

 LKK, laaja kokokuva (tai SKK, suuri kokokuva): Edellistä laajempi, ympä-
ristöä näkyy enemmän. Sekä ylä- että alareunassa on paljon tyhjää tilaa.  

 YK, yleiskuva: Henkilö on enää pienessä osassa kuvaa. Yleiskuvassa ko-
rostetaan ympäristöä, eikä siitä pystytä erottamaan yksityiskohtia. 

 

Suojaviiva 

 

Suojaviivalla tarkoitetaan linjaa, joka muodostuu toiminnan ja sen kohteen välille. Suoja-

viivaa kutsutaan myös 180 asteen säännöksi. (19.) Se voi olla esimerkiksi linja, joka 

syntyy kahden keskenään keskustelevan henkilön välille (kuva 21). Jos yksi kamera si-

joitetaan toiselle puolelle suojaviivaa, näyttää kuin keskustelijat puhuisivat samaan suun-

taan. Tämä ei ole toivottava mielikuva, kun kuvataan kahden henkilön välistä dialogia.  
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Kuva 21. Kameroiden sijainnit suojaviivaan ja kohteisiin nähden. 

 

Myös videota leikatessa apuna toimii suojaviiva, kun pitää huolehtia siitä, ettei liike näytä 

menevän taaksepäin tai vaihtavan suuntaa. Suojaviivaa ei tule ylittää perusteluitta. Esi-

merkki perustellusta suojaviivan ylittämisestä on kohtaus, jossa henkilö tulee kuvanra-

jauksen ulkopuolelta. (19.) 

 

Kultainen leikkaus 

 

Kultainen leikkaus on hyvä perussääntö kuvan sommittelussa (18). Ihmissilmää miellyt-

tävät tietyt perusmuodot. Näitä muotoja on etsitty pitkälle taaksepäin ihmishistoriassa, ja 

luonnosta onkin löytynyt yksi muita vahvempi malli. Sitä kutsutaan kultaiseksi leik-

kaukseksi, jossa jana jaetaan kahteen osaan siten, että pidemmän osan suhde janan 

kokonaispituuteen on yhtä suuri kuin lyhyen osan suhde pidempään osaan. (17.) 

 

Kultainen leikkaus perustuu siis matemaattisiin suhteisiin. Kuva jaetaan sekä pysty- että 

vaakasuunnassa kolmeen osaan, kuten kuvassa 22. Kohde sommitellaan apuviivoja 

käyttäen jollekin linjoista tai kahden linjan risteymään. Kuva on huomattavasti kiinnosta-

vampi näin sommiteltuna, kuin jos henkilö olisi keskellä kuvaa. Jos kaikissa kuvissa käy-

tetään aina kultaista leikkausta, niistä tulee kaavamaisia. Tätä sääntöä kannattaa siis 

rikkoa aika ajoin, jotta katsojan mielenkiinto pysyy hereillä. (17.) 
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Kuva 22. CP-liiton videossa kuvan sommittelun apuna on käytetty kolmen osan sääntöä. 

4 Jälkituotanto 

4.1 Jälkikäsittely 

Videokuvan laatu voi kärsiä, jos jälkikäsittely aloitetaan vääristä asioista. On tärkeää ym-

märtää, mitä missäkin jälkikäsittelyvaiheessa tapahtuu ja mikä mahdollisesti aiheuttaa 

ongelmia myöhemmissä vaiheissa. Ensimmäisenä vaiheena valitaan otot, joita käyte-

tään. Niiden valitsemisen avuksi on hyvä olla kuvakäsikirjoitus, kohtauslista tai vaikkapa 

materiaalilista. Leikkauksen jälkeen seuraava vaihe on melun poistaminen ja käytettä-

vien ottojen painottaminen yhtenäisiksi tarkistamalla värikylläisyys ja värilämpötila sekä 

kontrasti. Seuraavaksi voidaan tehdä muut mahdolliset säädöt ja muokkaukset ennen 

kuvan rajaamista. Jälkikäsittelyä helpottaa, jos kuva onnistutaan rajaamaan halutulla ta-

valla jo kuvaustilanteessa, eikä rajausta tarvitsisi muutella jälkikäteen. (20.) 

 

Leikkauksen lisäksi jälkikäsittelyssä korjataan mahdollisesti väriä ja valotusta yhte-

näiseksi tai vastaamaan niitä mielikuvia, joita kunkin kohtauksen tulisi tuottaa. Videoihin 

lisätään haluttuja ääniä ja tehosteita. Videoleikkeiden väleihin voidaan laittaa erilaisia 

siirtymäefektejä tai jotain muuta materiaalia, kuten tekstiä tai kuvia. Tekstiä ja kuvia voi 

lisätä myös videomateriaalin päälle tai alle, mahdollisuuksia on melkein rajaton määrä. 
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Digitaalinen jälkikäsittely onkin paljon helpompaa ja siinä on suuri määrä erilaisia mah-

dollisuuksia ja ratkaisuja verrattuna filmieditointiin.  

 

Editointia varten voidaan käyttää jo olemassa olevaa kuvakäsikirjoitusta, josta selviävät 

kohtausten luonteen lisäksi niihin sopivat siirtymät ja tehosteet. Jollei kuvakäsikirjoitusta 

ole olemassa, voidaan sellainen tehdä pelkkää jälkikäsittelyä varten. (21.) Editoinnilla 

voidaan tehdä melkeinpä mitä tahansa kuvatulle materiaalille. Digitaalinen editointi antaa 

rajattoman määrän mahdollisuuksia. 

 

Perinteisiä editoinnin tavoitteita ovat seuraavat: 

 Huomiopisteen muuttaminen. Joskus tahdotaan muuttaa katsojan huo-
miopistettä ilmeisimmistä kohteesta. Se voidaan tehdä vaivihkaa uudella 
kuvan rajauksella tai rajummin esimerkiksi värien korostuksella. 

 Asioiden piilottaminen tai korostaminen. Esimerkiksi kirkkaanvärisen koh-
teen piilottaminen muuhun ympäristöön onnistuu vähentämällä kohteen 
värikylläisyyttä ja vähentämällä sen kirkkautta lähelle ympäristön tasoa. 
(21.) 

Leikkaus 

 

Jälkikäsittelyn ensimmäinen ja ehkäpä kaikkein kriittisin vaihe on leikkaus. Leikkauksella 

tarkoitetaan eri kuvien vaihtumista, kuvajärjestystä ja kuvarytmiä. (21.) Leikkaus alkaa 

siitä, että halutut otot asetetaan aikajanalle oikeaan järjestykseen, kuten kuvassa 23. 

 

 

Kuva 23. Valitut otot järjestetään aikajanalle haluttuun järjestykseen Adobe Premieressä (20). 
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Ohjaaja ja leikkaaja ovat vastuussa videon rytmittämisestä ja siitä, että oikeat kuvat ovat 

oikeissa kohdissa videota. Heidän tulee miettiä tarkasti pienetkin yksityiskohdat. Siirty-

mät eri kuvien välillä eivät voi poiketa kovasti toisistaan, ja niiden tulisi olla sopusoin-

nussa elokuvan tyylin kanssa. Siirtymien pituus vaikuttaa paljon videon luonteeseen. 

Siirtymät voivat olla myös keskenään erilaisia, mutta sekin tulisi suunnitella huolellisesti, 

jottei lopputulos ole sekava ja rytmiltään rikkonainen. (19.) Siirtymät voivat olla huomaa-

mattomia tai yliampuvia, aivan riippuen siitä, millaista mielikuvaa ja tunnetta videolla ha-

lutaan luoda. 

 
Leikkauksella tehdään esimerkiksi seuraavanlaisia toimenpiteitä: 

 piilotetaan tai korostetaan asioita 

 luodaan tietty tempo videolle 

 luodaan tunteita tai tunnelmaa, esimerkiksi iloa tai jännitystä 

 annetaan katsojalle mahdollisuus seurata eri aikojen tapahtumia tai eri ih-
misten tekemisiä samanaikaisesti 

 luodaan syy- ja seuraussuhteita (21). 

 

Leikkauksen tulee olla järkevä, ja kaikki halutut kohtaukset tulee pitää toivotun mittaisina 

koko videon pysyessä annettujen aikarajojen sisällä. Lyhyiden pätkien koostaminen voi 

toisinaan olla hankalaa: tulee osata valita oikeat kohdat, jotka näytetään. Videon tulee 

olla tarpeeksi selkeä ja tarkoitustaan palveleva. 

 

Jos kuvassa näkyvä toiminta itsessään on nopeaa, saa videosta toimivamman käyttä-

mällä nopeita leikkauksia. Jaksotuksen on hyvä seurata kohtauksien jännitystä: liian 

pitkä jännitteen ylläpitäminen saa katsojan väsymään, jolloin jännitettä on haettava uu-

delleen. (21.) 

 

Erilaisia leikkaustyylejä on useita: 

 Jatkuvuusleikkaus: Jatkuvuusleikkaus on perinteinen leikkaustapa. Sitä 
voidaan kutsua tyyliltään ”huomaamattomaksi” leikkaukseksi. Video leika-
taan seuraten tapahtumien kulkua oikeassa järjestyksessä. Koska tapah-
tumien kulku on luonnollista, tarinaa on helppo seurata. (19; 21.) 

 Kerronnallinen leikkaus: Kerronnallinen leikkaus on myös jatkuvuusleik-
kausta. Se on toimintaa kuvaavaa kerrontaa. Tapahtumasarjat tapahtuvat 
lineaarisesti tai käänteisesti, joskus vuorottaisesti. Tavoitteena on sujuva 
ja yhtenäinen leikkaus. (21.) 
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 Rinnastava leikkaus: Luodaan uusia merkityksiä leikaten yhteen kuvia, 
joilla ei ole tekemistä toistensa kanssa. Esimerkiksi kahden samanaikaisen 
tapahtuman seuraaminen eri näkökulmista. Katsojan mielenkiinto pysyy 
helposti yllä, kun paikat, henkilöt ja toiminta vaihtuvat. (19; 21.) 

 Dynaaminen leikkaus: Dynaamisessa leikkauksessa pyritään tukemaan 
kuvaa toisella kuvalla. Nämä kuvat eivät usein toimi yksinään, mutta yh-
dessä ne tuovat haluttua tunnelmaa. Esimerkiksi leikkaamalla peräkkäiset 
kuvat veitsestä ja kirkuvasta naisesta saadaan aikaan jännitystä. (19.) 

 Leikkaus liikkeestä: Leikkaus on hyvä tehdä juuri ennen liikkeen alkamista 
tai liikkeen loppumista. Toimintaa luotaessa voidaan leikata myös staatti-
sesta kuvasta liikkeeseen. Jos tahdotaan korostaa liikettä, voidaan kuva 
leikata kesken liikkeen. (21.) 

 Leikkaus samasta kohteesta: Liian samantapainen kuva aiheuttaa tunteen 
kuvan nykäisemisestä. Jos kuvakulman tai -koon muutokset ovat liian pie-
niä, ne häiritsevät katsojaa. Kuvan muutoksen tulee kuitenkin olla enem-
män kuin yksi kuvakoko. (19; 21.) 

 

Valkotasapaino 

 

Kuvan väriin vaikuttaa suuresti sen valkotasapaino. Säätämällä valkotasapaino kuvaus-

tilanteessa saadaan raakamateriaalista yhtenäistä ja säästetään aikaa jälkikäsittelyssä. 

Jos valkotasapainon säädöt ovat väärät, myös värilämpötila ja kuvan kirkkaus ovat to-

dennäköisesti huonot. (22.) Kuvan värit ja kirkkaus voivat vääristyä myös kuvausolosuh-

teiden muuttuessa; esimerkiksi varjot ja auringonvalo vaativat erilaisia säätöjä. Myös si-

sätiloissa ja ulkotiloissa on huomioitava asetusten muuttaminen. Jos kuvataan samoilla 

asetuksilla molemmissa tilanteissa, saadaan aikaiseksi hyvin eriväristä videomateriaalia. 

Valon pienen pienetkin muutokset näkyvät videomateriaalissa, vaikkei ihmissilmä niitä 

huomaisikaan kuvaustilanteessa. (23.) 

 

Kameroissa on nykyään poikkeuksetta automaattinen valkotasapaino, mutta sen lisäksi 

suuressa osassa kameroita on myös manuaalinen valkotasapainon säätö. Kameran au-

tomaattinen valkotasapainon säätö voi epäonnistua, sillä se on nimensä mukaisesti täy-

sin automaattinen. Kamera ei aina osaa arvioida kaikkia valkotasapainon säätöön vai-

kuttavia seikkoja. Tämä tulee pitää mielessä, kun käytetään automaattisia toimintoja. 

Manuaalisilla säädöillä kuvaaja pääsee suoraan määrittämään valkotasapainon. (23.) 
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Jos kuvan valkosatapaino on valittu väärin, kuva voi muuttua liian siniseksi, kuten huo-

mataan kuvasta 24. Väärin säädettyä väriä voi kuitenkin olla hankala huomata kuvausti-

lanteessa. Pieniä värivirheitä on vaikea erottaa kameran näytöltä. Näyttö voi myös vää-

ristää värejä. 

 

 
 
Kuva 24. Ylemmässä kuvassa valkotasapaino on hyvä, alempi kuva on liian sininen. Kuva CP-
liiton videosta. 

Manuaalisesti säädettäessä avuksi tarvitaan jokin valkoinen kohde tai tavara, mahdolli-

sesti mattapintainen heijastavan pinnan sijasta. Tähän kelpaa esimerkiksi valkoiseksi 
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maalattu seinä tai valkoinen paperi. Kameratarvikkeita myyvistä liikkeistä voi myös hank-

kia muovisen, väriltään valkoisen kortin. Kamera suunnataan tähän valkoiseen kohtee-

seen ja kuva sommitellaan niin, että kuvassa näkyy suurimmaksi osaksi valkoista. Suo-

situksia on erilaisia, mutta yleensä kuvassa näkyy 50–80 % valkoista. Käyttäjä asettaa 

valotuksen kohdalleen, minkä jälkeen säädetään valkotasapaino. (23.) 

 

Värit 

 

Videokuvan väri on tärkeässä osassa siinä, miltä video näyttää. Suurimmat säädöt on 

tehtävä jälkikäsittelyssä, sillä kontrastinen raakamateriaali menettää informaatiota. 

Vaikka materiaali näyttäisi hyvältä kameran näytöllä, on järkevämpää käyttää matala-

kontrastista asetusta kuvaamisessa, jotta mustien ja valkoisten kohtien kanssa ei jou-

duta ongelmiin jälkikäsittelyssä. (20.) Useimmissa tapauksissa videon värimaailma tah-

dotaan pitää yhtenäisenä, jolloin eri otosten värejä joudutaan säätämään lähemmäs toi-

siaan, kuten kuvassa 25. 

 

 

Kuva 25. Värimäärittely käynnissä Adobe Premieressä. 

 

Jälkikäsittelyn värien säätöön on monia tapoja. Liika muuttaminen tekee videosta epäto-

dellisen näköistä, joten värien kanssa tulisi olla tarkkana ja pitää mielessä, millaista lop-

putulosta ollaan hakemassa. Esimerkiksi täysin fiktioon perustuva unikohtaus voi hyvin 

olla epätodellisen värinen, kun taas dokumentissa värit olisi hyvä pitää mahdollisimman 
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lähellä niiden todellisia arvoja. Kuvan kontrasti on yleensä ensimmäisiä säädettäviä asi-

oita. 

 

Värikorjaamisella tarkoitetaan kuvan värin tai värien manipulaatiota. Värikorjailulla korja-

taan kuvassa esiintyviä virheitä. Tällainen virhe voi olla esimerkiksi väärin valittu valko-

tasapaino. (20.) 

 

Värimäärittely tarkoittaa videokuvan yhtenäistämistä (kuva 26) ja halutun tunnelman 

vahvistamista. Värimäärittelyllä luodaan samankaltainen värimaailma koko videoon, jotta 

se on yhtenäinen kokonaisuus. (20.) 

 

Kuva 26. Värimäärittelyä Adobe Premierellä. Kuvasta ilmenee hyvin kontrastin tärkeys. (20.) 

Värimaailman muuttamisessa on huomioitava, että eri näytöt toistavat värejä eri tavoin. 

Myös eri ihmiset näkevät värejä eri tavoin riippuen useista erilaisista asioista, kuten va-

laistuksesta ja siitä, kuinka hereillä henkilö on. Nämä seikat luovat omat ongelmansa 

värikorjailun ja -määrittelyn teossa. (20.) On myös väärin olettaa, että asiakkaan näyttö 

on kalibroitu ja toistaa värit juuri toivotusti. Parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen 

voidaan kuitenkin pyrkiä kalibroimalla oma näyttö tai hankkimalla värien muokkaukseen 

tarkoitettu näyttölaite (20).  
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Adobe Gamma on yksi laajalti käytetty ohjelma näytön kalibroimiseen (kuva 27). Se täyt-

tää perustarpeet. Adobe Photoshopin lunastaneille se on ilmainen (24). Ohjelmia on saa-

tavilla paljon, ja niiden hinnat vaihtelevat suuresti. Tarjolla on ilmaisohjelmia, mutta nii-

den mahdollisuudet ovat usein hyvin rajallisia. Maksulliset ohjelmat tarjoavat tarkempia 

säätöjä ja astetta paremman lopputuloksen. Näytön kalibrointi tulee aloittaa näytön 

omista säädöistä. Monet tuntuvat käyttävän näyttöä tehdasasetuksilla, kirkkaus ja väri-

lämpötila valmiiksi määriteltynä. Näytöstä saa enemmän hyötyä, kun asettaa säädöt 

kohdalleen ja käyttötarkoitukseen sopiviksi. (20).  

 

 

Kuva 27. Adobe Gamma näytön kalibroimista varten (24). 

Erikoistehosteet 

 

Videomateriaaliin on mahdollista lisätä mitä erikoisimpia tehosteita. Yleisimmin käytet-

tyjä erikoistehosteita ovat erilaiset räjähdykset, eläimet ja yliluonnolliset oliot ja ilmiöt. 

Tekniikka tarjoaa paljon apua erilaisten tehosteiden luomiseen. Editointiohjelmissa on 

tarjolla helppoja ja nopeita ratkaisuja erilaisiin tarpeisiin. (20.) Ne ovat usein kuitenkin 

hieman heikon näköisiä, ja niiden muokkaus omiin tarpeisiin voi olla hankalaa. Monissa 

tapauksissa parempaan lopputulokseen pääsee, jos tehosteet voi tehdä itse juuri sen 

näköiseksi, kuin mitä projektiin tarvitaan. Tämä vaatii kuitenkin ammattitaitoa, mikä onkin 
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aiheuttanut sen, että nykyisin on paljon ammattilaisia, jotka ovat erikoistuneet pelkästään 

erilaisiin tehosteisiin.  

4.2 Materiaalien hallinta ja toimittaminen asiakkaalle 

Jos videomateriaalia on edes kohtalaisen paljon, sen nimeäminen on tärkeää, kuten ku-

vassa 28. Turha materiaali tulisi erottaa tärkeästä materiaalista. Näin nopeutetaan ma-

teriaalin läpikäymistä leikkausvaiheessa. Kuvattu materiaali, jota ei aiota käyttää, olisi 

kuitenkin hyvä säilyttää ainakin projektin loppuun asti. Hyvät otot kannattaa säilyttää sel-

keästi nimettyinä erillään muusta materiaalista, jotta videon koostaminen olisi käteväm-

pää. Jos vasta koostamisvaiheessa aletaan etsiä haluttuja otoksia, se vie turhaan aikaa. 

Viimeistään materiaaleja läpikäydessä kannattaa käyttää aikaa siihen, että se nimetään 

tarpeeksi tarkasti ja selkeästi. (6; 25.) 

 

 
 
Kuva 28. Tiedostojen nimeäminen helpottaa oikean videon löytämistä. Fenno Optiikan 
videoprojekti. 

 

Kuvausvaiheessakin epäonnistuneet otot on hyvä poistaa muistikortilta. Esimerkiksi huo-

nosti valotetut, paljon tärisevät tai tyhjänpäiväiset otot voi tuhota. Näiden ottojen siirtä-

miseen ja läpikäymiseen on turha kuluttaa aikaa. Ne vievät myös tilaa, mikä tulee huo-

mioida varsinkin tilanteissa, jossa tallennustila on hyvin rajallista. 
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Joissakin tapauksissa materiaalia on moninkertaisesti verrattuna videon pituuteen. 

Tämä tuo omat haasteensa. Materiaalin läpikäymisen helpottamiseksi on hyvä nimetä 

materiaalia tai kirjata erikseen muistiin eri otosten käyttökelpoisuus (25). Materiaali tulee 

tallentaa ainakin kahteen paikkaan. Jos kaikki materiaali on yhdellä kiintolevyllä, sen rik-

koutuminen tuhoaa koko projektin. Tekniikka voi pettää milloin tahansa, joten materiaali 

varmuuskopioidaan toiselle kiintolevylle tai pilveen. 

 

Kommunikoinnista asiakkaan kanssa sovitaan yleensä heti ensimmäisessä palaverissa. 

Keinoja yhteyden pitämiseen ja muutosten ilmoittamiseen on monia. Jotkut henkilöt pi-

tävät perinteisistä tapaamisista, mutta useat asiat hoituvat helposti myös sähköpostitse. 

Tietenkin on mahdollista soittaa perinteisiä puheluita tai pitää kokous suuremmallakin 

joukolla vaikkapa Skypessä. Tiedostojen toimittaminen välikatselua varten onnistuu joko 

jonkin pilvipalvelun kautta tai ulkoisen kiintolevyn avulla. Voidaan myös järjestää tapaa-

minen, jossa voidaan yhdessä katsella aikaan saatuja asioita.  

 

Lopputuotteen toimittaminen on sovittava asiakkaan kanssa alussa, kun projektista pää-

tetään. Nykyisin lopputuote toimitetaan melkein poikkeuksetta digitaalisessa muodossa. 

Silloin asiakkaan on helppo jakaa tuotetta eteenpäin haluttuihin paikkoihin, kuten sosi-

aaliseen mediaan, videopalveluihin tai kotisivuilleen. Lopputuote voidaan toimittaa asi-

akkaalle sopimuksen mukaan joko suoraan pilveen tai kiintolevyllä. Tämä riippuu eri osa-

puolten mieltymyksistä ja tarpeista. Joskus asiakas voi pyytää lataamaan tuotteen suo-

raan esimerkiksi omalle tunnukselleen videopalveluun. 

5 Omat kokemukset 

5.1 CP-liiton videoprojekti 

Insinöörityön osana tehty CP-liiton videoprojekti sisälsi kuvakäsikirjoituksen tekemisen, 

kuvausten suunnittelun, kaluston valinnan, kuvaukset ja äänitykset sekä jälkikäsittelyn ja 

tuotteen toimittamisen asiakkaalle. CP-liitolle toteutettiin kolmen videon mittainen tarina 

cp-vammaisen ihmisen arjesta ja ongelmista, joita hän joutuu kohtaamaan omassa elä-

mässään. Kyseessä on siis niin sanottu kerronnallinen video, joka on jaettu kolmeen 
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lyhempään pätkään. Näiden videoiden lisäksi neljäntenä klippinä on vertaisryhmän kes-

kustelu, jossa viisi eri tavoin vammaista ihmistä keskustelee oikeassa tilanteessa ongel-

mista ja ennakkoluuloista. 

 

Käytössä oli pieni työryhmä. Meitä opiskelijoita oli vain kaksi, mikä aiheutti hieman pään-

vaivaa. Sairastumisten sattuessa ja muiden pakollisten menojen aikaan apuna oli on-

neksi oppilaitoksesta harjoittelija. CP-liiton puolelta henkilöitä oli useampia. Liitto hoiti 

itse käsikirjoittamisen ja pääosin näyttelijöiden hankkimisen. Se myös hoiti erilaiset pa-

perit kuntoon. Yleensä kuvauksissa oli paikalla neljästä kahdeksaan henkeä.  

 

CP-liiton projektin ensimmäiseksi ongelmaksi muotoutui aikataulujen yhteen sovittami-

nen. Mukana oli monta kiireistä henkilöä, joilla oli paljon muitakin asioita hoidettavana. 

Kun aikataulut oli sovittu, kohtasimme uusia ongelmia sairaustapauksien vuoksi. Projek-

tin kanssa tuli ongelmia, kun näyttelijät eivät päässeetkään sairastumisten vuoksi pai-

kalle sovittuina päivänä. Tämän vuoksi täytyi sopia uusia kuvauspäiviä. Uudelleen aika-

tauluttaminen oli erityisen ongelmallista, kun täytyi yrittää sovittaa yhteen usean henkilön 

aikatauluja, ja näin ollen koko projektin valmistuminen venyi. 

 

Samoin kävi myös kotikohtauksen kuvausten kanssa. Tarkoitus oli kuvata yhden työryh-

män jäsenen luona, mutta hänen koko perheensä sairastui, eikä kuvaaminen sovitussa 

paikassa onnistunut. Sillä varoitusajalla uuden, tarkoitukseen sopivan kuvauspaikan löy-

tyminen ei onnistunut, joten kuvaukset peruttiin. Kuvauksia siirrettiin, mutta jälleen on-

gelmana oli aikataulujen yhteensovittaminen.  

 

Oli omaa kokemattomuuttamme, ettemme sopineet ennakkoon videoille ohjaajaa. Käy-

tössä oli hyvin pieni työryhmä tekniikan puolelta, joten tehtävät jaettiin mielenkiinnon ja 

vaihtelevuuden mukaan. Toisena päivänä toinen kuvasi ja toinen huolehti äänestä, toi-

sena päivänä työnjako hoidettiin toisinpäin. Ohjaajan valitseminen olisi ollut ensiarvoisen 

tärkeää, sillä ohjaamattomuus aiheutti kuvausten venymistä. Kuvaustilanteessa oli läsnä 

useita henkilöitä, joista jokaisella oli oma mielipiteensä kuvakulmista, käsikirjoituksen ku-

lusta sekä lavastuksesta ja muista videoon vaikuttavista seikoista. Koska ei ollut ohjaa-

jaa, kokeiltiin eri tapoja ja versioita, mutta aikaa olisi säästynyt, jos kuvaukset olisi hoi-

dettu yhden henkilön mielipiteen mukaisesti. 

 

Lisää ongelmia kohdattiin ulkokuvauksissa. Osa ulkokohtauksista kuvattiin yhtenä päi-

vänä, mutta kaikkea haluttua ei ehditty kuvaamaan ennen auringonlaskua. Täytyi sopia 
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uusi päivän ulkokuvausten jatkamiselle, mutta sää ei ollut enää samanlainen. Tämä tie-

tysti tuottaa paljon päänvaivaa. Vaihtoehtoina oli siirtää kuvaukset yhdelle kokonaiselle 

päivälle tai yrittää saada kuvatuista materiaaleista jollain muulla tavalla keskenään sa-

manlaisia. 

5.2 Fenno Optiikan videoprojekti 

Fenno Optiikan videoprojekti onnistui sujuvammin kuin CP-liiton. Projekti itsessään oli 

erilainen, eikä se sisältänyt näyttelijöitä, joiden sairastumiset aiheuttivat suuria ongelmia 

edellisessä projektissa. Koko tuotantoryhmä oli terveenä ja saapui paikalle sovittuina 

ajankohtina. 

 

Tapaamisia ei tarvittu monta, että ymmärrettiin, mitä asiakas oli hakemassa ja kuvaus-

suunnitelma saatiin tehtyä. Sen pohjalta oli helppo aloittaa kuvaukset. Kuvaussuunnitel-

maa käytettiin myös kuvauksissa, jotta saatiin varmasti kaikki kohtaukset kuvattua. Edel-

lisen projektin kymmenien tapaamisten ja kuvausten sijaan päästiin paljon vähemmällä. 

Kuvauspäiviä oli kaksi: toisena päivänä kuvattiin Fenno Optiikan pajalla Vantaalla ja toi-

sena kuvauspäivänä eräässä Fenno Optiikan liikkeessä pääkaupunkiseudulla. 

 

Leikkaus sujui ripeästi, ja muukin jälkikäsittely meni mutkattomasti. Saatiin kuvattua hy-

välaatuista materiaalia, eikä sen kanssa tarvinnut suorittaa ongelmanratkaisua. Leikkaus 

oli helppo toteuttaa käsikirjoituksen pohjalta. Lopputuote vastasi asiakkaan näkemystä, 

eikä siihen tarvinnut tehdä juurikaan muutoksia. 

6 Yhteenveto 

Insinöörityön tarkoituksena oli tutkia koko videotuotantoa alusta loppuun ja pohtia erilai-

sia ongelmatilanteita ja niiden ratkaisuja. Tämä raportti toimii uusien opiskelijoiden 

apuna videotuotantoprojektin suunnittelussa ja toteutuksessa. Videotuotanto on monia 

eri vaiheita sisältävä projekti. Kaikki sen osa-alueet vaikuttavat lopputuotteen laatuun. 

Nämä vaiheet on hyvä suunnitella ja valmistella jo projektin alussa. 

 

Esituotanto on videotuotannon tärkeimpiä vaiheita. Siinä varmistetaan tuotannon suju-

vuus joka vaiheessa. Siinä myös selvitetään, mitä projektissa on tarkoitus tehdä ja mil-
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lainen lopputuotteen tulee olla. Tuotantovaihe on projektin näkyvin vaihe. Siihen lukeu-

tuu monia tärkeitä työvaiheita, jotka vaativat paljon ammattitaitoa. Tässä vaiheessa idea 

ja käsikirjoitus heräävät eloon. Video kuvataan, äänet äänitetään ja kaikki muu tarvittava 

materiaali kerätään kokoon. Jälkituotannossa luodaan lopullinen tuote kerätystä materi-

aalista.  

 

Videotuotanto ei ole tarkasti rajattu projekti, vaan eri projektit voivat olla keskenään to-

della erilaisia. Videotuotantotiimi voi koostua yhdestä hengestä tai olla satojen henkilöi-

den kokoinen. Lopputuotteen laatu ei kuitenkaan ole taattua suuremmalla tuotantoryh-

mällä. Projektin organisointi on tärkeää, ammattitaidon ja laitteiden lisäksi. Pieni tuotanto 

voi osoittautua suurta tuotantoa tehokkaammaksi, jos projekti on hyvin johdettu ja käy-

tössä on kaikki tarvittavat resurssit. Nykypäivän moniosaajat mahdollistavat sen, että 

pienen budjetin tuotannon lopputuote voi olla yhtä ammattimaisen näköinen kuin suu-

renkin tuotannon. 

 

Videoprojektien kulku on kuitenkin hyvin yhtenäinen: ne sisältävät esituotannon, tuotan-

tovaiheen ja jälkituotannon. Tietenkin joissakin tapauksissa eri vaiheet voivat mennä 

päällekkäin, mutta nämä vaiheet on kaikissa tuotannoissa.  

 

Jokainen projekti on kuitenkin omanlaisensa, vaikka niissä onkin samat elementit. Pro-

jekteissa kohdattuja ongelmia on hyvä tarkastella jälkeenpäin ja miettiä mahdollisia en-

nakoivia toimintatapoja. Tekemissäni projekteissa oli ongelmia, mutta ne olivat muilta 

osin hyvin hedelmällisiä. Tietenkään ei tule toivoa ongelmia ja vastoinkäymisiä, mutta 

koin ne todella opettavaisiksi. Ensin tekemäni CP-liiton projekti opetti paljon projektinhal-

linnasta käytännössä. Vastaan tuli tilanteita, joita ei ollut ollenkaan odotettu. Kaikkea tätä 

tietoa käytin hyväksi Fenno Optiikan projektissa, jossa kerroin kokemuksistani muulle 

tuotantoryhmälle. Kokonaisuudessaan jälkimmäinen projekti sujui mutkattomammin 

alusta loppuun.  

 

Opin esituotannon tärkeyden, ja jatkossa panostan siihen huomattavasti enemmän. Ai-

kataulutus on tärkeää: sitä suunniteltaessa on huomioitava sairaustapausten mahdolli-

suus ja erilaiset sääolosuhteet.  

 

Kokemus tuo varmuutta, ja tekemällä oppii parhaiten. Nämä kuulostavat latteilta lau-

seilta, mutta ainakin omalla kohdallani ne pitävät hyvin paikkansa. Mitä useampia video-

tuotantoja on takana, sitä siistimpiä lopputulokset ovat. Projektit soljuvat helposti alusta 
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loppuun, ja eri vaiheiden sisältö on hyvin selvillä. Niiden vaikutus lopputuotteen laatuun 

on tiedossa, ja oikeisiin vaiheisiin on helppo panostaa. Olen myös kokenut, millaisia vai-

kutuksia erilaisilla välineillä on laatuun. Sain paljon kokemusta näistä projekteista, ja us-

kon niistä olevan hyötyä tulevaisuudessa omalla ammattialallani.  
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