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Animaatio on havaittu niin tehokkaaksi välineeksi inhimillisessä viestinnässä, että siitä on tul-
lut merkittävä osa viihdettä, taidetta, mainontaa ja jopa opetusta. Animaation tehokkuus vies-
tinnässä perustuu siihen, että sen keinoin saadaan kiteytettyä monimutkaisiakin viestejä, ja 
lisäksi viesteihin voidaan ladata tarkkaan harkittuja merkityksiä. Animaatiolla on siis useita eri 
funktioita, joten ”animaatiolla” ei viitata enää pelkkiin animaatioelokuviin. Nykyään sekä 
animaation tekeminen että katseleminen on tullut kaikkien ulottuville.  
 
Opinnäytetyö koostuu kirjallisesta työstä ja projektista. Opinnäytetyön kirjallinen osa käsit-
telee animaatiota viestintävälineen ominaisuudessa. Työssä käydään läpi viestinnän perusteet, 
määritellään siihen liittyvät käsitteet ja annetaan muutamia esimerkkejä siitä, mitä viestintä 
voi olla. Animaation perusteet, historia ja tekniikat sekä animaation genret käydään läpi 
pääpiirteittäin. Työssä pohditaan myös animaation roolia erilaisissa viestinnän tehtävissä, ku-
ten pedagogiikassa, markkinointiviestinnässä, viihteessä ja taiteessa. Lopuksi esitellään 
esimerkkitapauksina kaksi erilaista animaatioprojektia. Projektit poikkeavat toisistaan sekä 
lähtökohdiltaan, tekniikaltaan, sisällöltään että tarkoitukseltaan. Harjoitustyönä toteutettu 
Naula päässä? on perinteinen nukkeanimaatio, jonka teemana on päihdevalistus, kun taas 
opinnäytetyöhön liittyvänä projektina YLE TV2:lle toteutetut kanavatunnukset ovat tunnel-
maa nostattavaa markkinointiviestintää. 
 



THESIS SUMMARY 
 
Liina Luoma 
ANIMATION AS A MEDIUM OF COMMUNICATION  
Case s tudies: TV j ingle and puppet animation 
December 2008 
 
43 pages  
TAMK University of Applied Sciences 
Media Programme  
Area of specialisation: Visual Design 
Type of Final Project: Project 
Thesis supervisor: Tuomo Joronen  
Keywords: animation, communication, communication culture  
 
Abstract: 
 

The thesis is about animation as a medium of communication. Animation has become an effi-
cient medium of human communication. It is thus a significant part of entertainment, com-
mercials and even pedagogical situations. Simplifying complex messages is the power of ani-
mation as a communication medium. The thesis consists of a theoretical part and two case 
studies, of which the second one was realized as a project related to the thesis, the other one as 
an independent project. The first part of the thesis begins with an introduction to the funda-
mental concepts of communication, which are explained in general terms and with a few ex-
amples. Next, the basics of animation including its history, most commonly used techniques 
and genres are outlined. The role of animation in different functions of communication is also 
discussed with some examples. Finally, two case studies are presented. The projects are quite 
different from each other in terms of their starting points, techniques, subject matter as well as 
intention. “Naula päässä?” is a traditional puppet animation whereas the other work is motion 
graphics realized as a computer based cutout animation. It includes two short animations that 
were used as a television jingle. 
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1 Johdanto  

Ihmisellä on aina ollut halu nähdä elottomatkin asiat elollisina, ikään kuin niillä olisi sielu. 

Siitä asti, kun ihminen on tehnyt kuvia näkemästään, on hänellä ollut luontainen pyrkimys 

elävöittämään, animoimaan näkemäänsä. Usean vuosisadan aikana kehitetyt animaatiotek-

niikat ovat tehneet elottoman maailman elävöittämisen mahdolliseksi. Nykymuotoonsa 

animaatio kehittyi 1900-luvun aikana, ja 2000-luvulle tultaessa animaatiosta on tullut osa 

ihmisen arkipäivää. Tämä työläs tekniikka on havaittu niin tehokkaaksi keinoksi ihmisten 

välisessä viestinnässä, että siitä on tullut merkittävä osa viihdettä, taidetta, mainontaa ja 

jopa opetusta. Animaatiolla on näin ollen useita eri funktioita, joten ”animaatiolla” ei vii-

tata enää pelkkiin animaatioelokuviin. Nykyään animaation tekeminen ja katseleminen on 

tullut kaikkien ulottuville. 

Tutkintotyöni kirjallinen osa käsittelee animaatiota viestintävälineen ominaisuudessa. 

Käyn aluksi pääpiirteittäin läpi viestinnän periaatteet sekä animaation historian, teorian 

sekä erilaiset käyttötarkoitukset. Pohdin animaation roolia erilaisissa viestinnän tehtävissä, 

ja lopuksi esittelen kaksi tekemääni animaatioprojektia, jotka poikkeavat toisistaan sekä 

lähtökohdiltaan, tekniikaltaan, sisällöltään että tarkoitukseltaan. Harjoitustyönä toteutet-

tu Naula päässä? on perinteinen nukkeanimaatio, jonka teemana on päihdevalistus, kun 

taas mediatekona TV2:lle toteuttamani animaatiot ovat markkinointiviestintää. Ne ovat 

kanavatunnuksia, animoitua kausigrafiikkaa, joiden halutaan vaikuttavan tunnelmaan ja 

houkuttelevan katsojaa pysymään kanavalla. Olin aiemmin tehnyt myös jonkin verran pe-

rinteistä piirros- ja Flash-animaatiota harjoitustöinä. Animaatioprojektini ovat olleet hy-

vin erilaisia, vaikka kaikissa on pyritty kertomaan jokin tarina animaation keinoin. 

Vaikka tässä työssä käydäänkin animaation historiaa ja tekniikoita läpi melko laajalti, 

on paljon jouduttu rajaamaan työn ulkopuolelle. Varsinkin kokeellisiksi määriteltäviä 

animaatiotekniikoita on olemassa lukematon määrä, tässä niistä on mainittu muutamia. 

Animaation historiaa käydään läpi pääpiirteittäin, keskittyen lähinnä Euroopan ja Yhdys-

valtain tapahtumiin. Tutkittavaa riittää siis tulevillekin opinnäytetyön kirjoittajille.   
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2 Viestinnän periaatteet 

Viestintä-sana liitetään usein markkinointiin ja tiedottamiseen, mutta se on kuitenkin hyvä 

nähdä laajana ilmiönä. Ihmiset viestivät jatkuvasti monenlaisissa eri tilanteissa, ja minkä 

tahansa viestin välittäminen on viestintää. Voidaan siis ajatella, että esimerkiksi taide on 

viestintää, sillä yleensä taiteilijalla on tarve saada teoksensa kautta haluamansa viesti perille 

katsojalle tai kuulijalle.  

John Fiske pyrkii teoksessaan Merkkien kieli (1996) selkiyttämään viestinnän luonnetta. 

Viestintä toimii ihmisen tekemien merkkien ja koodien varassa. Merkit auttavat merki-

tyksien luomisessa, kun taas koodien avulla voidaan kytkeä merkit toisiinsa. Merkkien, 

koodien ja viestien lähettämisessä on kyse käytännöstä, joka ylläpitää sosiaalisia suhteita. 

Fisken mukaan viestintä on elintärkeää kulttuurillemme, sillä ilman sitä kulttuuri kuolisi. 

Tämän vuoksi viestinnän tutkimus on osa kulttuurin tutkimusta.  

Fiske (1996, 13) pohtii myös viestinnän monitahoisuutta ja siitä johtuvaa tutkimisen 

ongelmaa. Hän kysyy, voiko ”niin eriaineksinen ja monitahoinen ilmiö kuin inhimillinen 

viestintä olla yhden ainoan tieteenalan ’kohde’”. Viestinnän tutkimus onkin monien mie-

lestä monitieteinen tutkimusala, eikä yksi tieteenala ja siten viestinnän tutkiminen edellyt-

tää eri tieteenaloille ominaisten lähestymistapojen soveltamista. 

Claude Shannonin (1948) luoma viestinnän malli (ks. kuva 1) on sovellettavissa laajalti 

koko inhimillisen viestinnän problematiikkaan. Shannonin malli ei kuitenkaan kuvaa vies-

tin tulkintaa, vaan ainoastaan sitä prosessia, miten vaikkapa teksti välittyy ihmisten välillä. 

Tulkinta on aina tapaus- ja henkilökohtaista.  

 
 
Kuva 1. Shannonin klassinen viestintämalli. 
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Shannonin mallissa viestintätapahtumassa on aina vähintään kaksi osapuolta, lähettäjä (in-

formaatiolähde) ja vastaanottaja (määränpää). Lähettäjä voi olla yksittäinen ihminen tai 

vaikkapa yhteisö tai yritys. Samoin vastaanottaja voi olla yksityinen ihminen tai ihmis-

joukko. Jos viesti (signaali) on tarkoitettu suoraan tietylle henkilölle, on kyseessä kohde-

viestintä, jos taas viestin kohde on laajempi joukko, puhutaan joukkoviestinnästä. Myös 

joukkoviestinnässä, etenkin mainonnassa, voi kuitenkin olla kohderyhmiä. Tyypillistä 

kohdeviestintää ovat puhelu tai kirje, joukkoviestintää edustavat muun muassa sanoma-

lehdet ja televisio. (Keränen, Lamberg, Penttinen 2003, 21.)  

Viestintään tarvitaan myös jokin väline tai kanava (lähetin–vastaanotin), jonka avulla 

viesti välitetään. Väline voi olla televisio, puhelin, kirje, dvd, internet tai jokin muu. Yleisin 

viestintätilanne on kahden ihmisen välinen keskustelu, jolloin väline on ihminen itse. Kes-

kusteltaessa ääntä tuottava elimistö toimii lähettimenä ja signaali kulkee ääniaaltoina ka-

navana toimivan ilman kautta kuuloelimiin, jotka toimivat vastaanottimina (Fiske 1996, 

21). Tällaisessa viestintätilanteessa korostuu elekielen merkitys. Elekieli on osa viestintää, 

sillä se itse asiassa on merkittävä osa kieltä. Eleet antavat viestille sellaisia lisämerkityksiä, 

jotka eivät välity pelkän puheen keinoin. Eleitä voidaan myös manipuloida ja opetella, mi-

kä on tiedetty jo antiikin aikana. Elekielen lisäksi on olemassa monenlaista muuta ”taha-

tonta” viestintää, kuten värien mahdollinen psykologinen vaikutus (http://www.tiede.fi 

/uutiset/uutinen.php?id=3559). Lisäksi psykolingvisti David McNeillin mukaan kuulija 

saattaa hämmentyä valehtelijan puheesta, koska eleillä on vaikea valehdella. (Tiede 

9/2008, 18–22.) 

Viestintään liittyy myös palautteen mahdollisuus. Keskustelussa palaute saadaan yleen-

sä heti, kun taas markkinointiviestinnässä palaute saadaan useimmiten myyntitulosten 

kautta. (Keränen, Lamberg & Penttinen 2003, 21.) Ongelmana viestinnässä ovat erilaiset, 

yleensä viestintäkanavaan liittyvät häiriöt (hälylähde), jotka vaikeuttavat viestin välittymis-

tä, tai jopa estävät sen kokonaan. Näitä häiriöitä voivat olla esimerkiksi taustameteli, epä-

selvä käsiala tai vaikka huono artikulointi tai vieras kieli. (Fiske 1996, 21.) Myös elekieli 

voi aiheuttaa hämmennystä viestin välittämisessä. Joissain kulttuureissa ihminen pyörittää 

päätään sanoessaan ”kyllä”, kun Suomessa se on selvä kieltämisen ele. 

Viestinnän muotoja ovat kommunikaatio, tiedottaminen, propaganda, markkinointivies-

tintä ja viihde. Kommunikaatiota on ihmisten välinen normaali kanssakäyminen. Tiedot-
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taminen vuorostaan on yksinkertaisesti tiedon välittämistä. Propagandalla pyritään muut-

tamaan ihmisten asenteita tai vaikuttamaan ajattelutapaan. Markkinointiviestinnällä myy-

dään tuotetta tai palvelua, kun taas viihteen tarkoituksena on tarjota elämyksiä tai tunte-

muksia sekä ajankulua. Useimmiten viestinnässä yhdistellään eri muotoja ja sen suunnitte-

lussa huomioidaan viestinnän käyttötarkoitus ja valitaan käytettäväksi sen mukaiset keinot 

ja ilmaisutyyli. (Keränen, Lamberg & Penttinen 2003, 22.) 

Tämän työn kannalta mielenkiintoisinta on se, miten viesti välittyy animaation kei-

noin. Kaikki edellä mainitut viestinnän muodot toimivat animaation kanssa (paitsi tietysti 

kommunikaatioon on animaatiota vaikeahko yhdistää), mutta viihde ja markkinointivies-

tintä hyödyntävät animaatiota eniten. 
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3 Mitä on animaatio? 

Animaatiosta voidaan puhua hyvin monessa eri yhteydessä. Animaatioon liittyvät esimer-

kiksi käsitteet viestintä, elokuvahistoria, tietokonepelit, taide, mainonta, infografiikka ja 

opetus. Tässä luvussa selvitetään, mitä animaatio on teknisessä ja toisaalta ”henkisessä” 

sekä historiallisessa mielessä. Taylor (1996, 9) onkin hyvin kiteyttänyt animaation luon-

teen: 

Employing, as it does, images, words, and music, animation is capable of 

anything. 

 

3.1 Lähtökohta 

Animaation tekemisen lähtökohtana tulisi olla ajatus siitä, miksi tarina kerrotaan juuri 

animaationa. Animaatioon kuuluu olennaisena osana liioittelu sekä tapahtumat, joita ei 

näyttelemällä ja kuvaamalla voida tehdä. Animaatio onkin ”täyttä valhetta” siinä mielessä, 

että mikään siinä ei ole todellista. Työlään tekniikan vuoksi turhia elementtejä jää harvoin 

näkyviin. Maailma, hahmot, liike ja äänet ovat kaikki ihmisen manipuloimaa. Esimerkiksi 

3D-animaatio on parhaimmillaan ja toisaalta myös pahimmillaan sellaista, että sitä ei ero-

ta todellisuudesta. Jos tarina kerrotaan 3D-animaation keinoin niin, että katsoja ei tajua 

sen olevan animaatiota, olisi saman tarinan voinut toteuttaa ihmisnäyttelijöillä. Tietysti 

katsoja voi jälkikäteen hämmästellä, kun hänelle selviää että hän ei olekaan katsonut ”elä-

vää kuvaa”. Tämän vuoksi animaation käyttäminen tarinan kerronnan muotona tulee aina 

olla perusteltua.  

3.1.1 Tekninen määritelmä 

Teknisessä mielessä animaatio on liikkeen illuusio, joka syntyy, kun lähes samanlaisia ku-

via näytetään peräjälkeen riittävän nopeaan tahtiin. Kuvasarjassa tapahtuvien muutosten 

on oltava tarpeeksi pieniä pehmeän ”liikkeen” saavuttamiseksi. Samoin jokaisen kuvan tu-

lisi esiintyä ruudulla noin 1/16 sekunnin ajan. Kuvien muutokset voivat tapahtua värissä, 

muodossa tai paikassa. (Beckerman 2003, 4.) Jo tästä voi päätellä, että animaatiota voi 

tehdä hyvin monilla eri tekniikoilla ja välineillä. Aina ei tarvita edes minkäänlaista tallen-
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nusmekanismia, vaan animaatio voi äärimmillään tapahtua jopa reaaliajassa (esim. ”ihmis-

animaatio” Hitomoji ja pläri).  

Tärkeintä animaatiossa ei ole yksittäisen kuvan, vaan koko kuvasarjan laatu. Hyvillä 

kuvillakin siis voidaan saada aikaan huonoa animaatiota. Animaation tekemisen taito liit-

tyykin ennen kaikkea liikkeen tajuun (Taylor 1996, 7).  

Veteraanianimaattori Preston Blairin sanojen mukaan animaatio on ”prosessi, jossa 

piirretään ja (valo)kuvataan hahmoa – ihmistä, eläintä tai elotonta objektia – peräkkäisinä 

hetkinä, ja luodaan näin elävänkaltainen liike” (Wells 2002, 3). Blair (1994, 6) jatkaa 

määritelmää seuraavasti:  

Animaatio on sekä taidetta että käsityötä; se on prosessi jossa sarjakuvapiirtä-

jä, kuvittaja, kuvataiteilija, käsikirjoittaja, muusikko, kuvaaja ja elokuvaoh-

jaaja yhdistää kykynsä luodakseen uuden taiteilijalajin – animaattorin. 

 

Walt Disneyn studioilla työskennelleen Bill Tytlan mielestä animaatio ei sisällä mitään 

erityistä mysteeriä, vaan kaikki on oikeastaan erittäin yksinkertaista. Kuitenkin hän toteaa, 

että ”kuten mikä hyvänsä yksinkertainen asia, on animaatio lähestulkoon maailman vai-

kein asia toteuttaa”. (Lasseter 1987, 35.) 

3.1.2 Ilmaisullinen määritelmä 

”Animaatio on taikuutta”, toteaa puolestaan Feodor Hitruk, yksi venäläisen animaation 

pioneereista (Magia Russica 2004). Ei ole vaikeaa ymmärtää, mitä Hitruk tuolla tarkoitti. 

Animaatiossahan kaikki on mahdollista: elottomat objektit muuttuvat eläviksi, fysiikan 

lait ja aika menettävät merkityksensä. Hitruk vaikuttui syvästi vuonna 1937 nähtyään en-

simmäistä kertaa Disney-animaatioita. Hän tajusi heti rakastavansa animaatiota, koska 

”animaattori voi olla samaan aikaan taiteilija, näyttelijä, kuvanveistäjä, keksijä ja kirjailija”. 

(Magia Russica 2004.) Hitrukin animaatioista tunnetuimpia ovat Pieni Karhunpoikanen 

(1964), Filmi, filmi, filmi (1968) ja Nalle Puh (1971). 

Animaatiolla on useita erilaisia käyttötarkoituksia, tyylilajeja, tekniikoita ja kohderyh-

miä. Juho Gartzin (1978, 10) mukaan animaatioelokuvat tarjoavat huvia lapsille ja aikui-

sille, mutta sen lisäksi ”ne osaavat jakaa tietoa, irvailla, ottaa kantaa ajankohtaisiin kysy-

myksiin, olla pirullisia, taistella, nauraa ruhtinaalle, opettaa kieliä, rakentaa parempaa 
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huomista ja paljon muutakin”. Gartz (1978, 192) toteaa animaation tehtävistä myös seu-

raavasti: ”Sen avulla voidaan jakaa tiivistä ja helposti perille menevää tietoa ja tiedon avulla 

vähennetään ennakkoluuloja, torjutaan nälkää, ehkäistään kulkutaudin puhkeaminen ja 

saadaan aikaan kaikenlaista muutakin hyvää”. 

Richard Taylorin (1996, 9) mukaan animaatiolla on kolme funktiota. Nämä ovat viih-

dyttäminen, opettaminen ja informoiminen. ”Viihdyttämisellä” tarkoitetaan kaikkea mikä 

vaikuttaa katsojan tunteisiin, oli kyseessä tragedia, farssi, kauhutarina, komedia tai mikä 

tahansa muu kertomus, jonka parissa katsoja viihtyy.  

3.2 Historiaa  

Tämän animaation historiasta kertovan osuuden pääasiallisena lähteenä on käytetty Ho-

ward Beckermanin teosta Animation: The Whole Story (2003), sillä siinä on eri vaiheet ker-

rottu yksityiskohtaisesti ja selkeästi. Beckermanin (2003, 4) mukaan animaation ”esihisto-

ria” on alkanut silloin, kun ihminen alkoi piirtämään luolien seiniin, eli noin 30 000 vuotta 

sitten. Todistusaineistona on pidetty muun muassa kuvia eläimistä, joille on piirretty usei-

ta jalkoja, ikään kuin jalat olisivat liikkeessä.  

Juho Gartzin (1978, 13–14) mukaan elokuvan historia on hyvin pitkälti ollut piirretyn 

elokuvan historiaa. Elokuva taas perustuu valokuvaan, joka on melko myöhäinen keksintö. 

Varhaisimmat ”animaatiot” tehtiin tiettävästi jo 1600-luvulla. Nämä olivat kirjojen ja vih-

kojen sivuihin tehtyjä, usein pornografisia kuvasarjoja, joita nopeasti selaamalla syntyi jo-

kin liike (Gartz, 1978, 14). Näitä muun muassa ”pläreinä” (engl. flip book) tunnettuja, 

helppoja tee-se-itse-animaatioita harrastetaan edelleen1.  

3.2.1 Optiset lelut 

1600-luvulla keksittiin, että valolähteeseen yhdistetty 

linssi mahdollisti kuvien heijastamisen seinälle, kun 

kuvat oli piirretty läpinäkyvälle paperille. ”Taikalyhty” 

(ks. kuva 2), jonka nykyaikainen versio tunnetaan ni-

mellä piirtoheitin, oli näin ollen keksitty (lat. magia 

                                                
1 Helsinkiläinen Napa-kustantamo järjesti myös hiljattain Flip Book -kilpailun, jonka voittajatyö julkais-
taan marraskuun 2008 lopussa (http://www.napabooks.com/). 

 
Kuva 2. Taikalyhty. 
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catoptrica, laterna magica tai engl. magic lantern). Taikalyhdyllä voitiin heijastaa myös liik-

kuvaa kuvaa (Huhtamo 1997, 15–16). Laitteen keksijästä ei ole varmuutta, mutta luulta-

vasti se on syntynyt yhdistämällä kolme jo aiemmin tunnettua keksintöä: tasapintaiset ja 

koverat peilit ja niillä tehdyt tutkimukset; camera obscura2 eli ”pimeä huone” sekä ”härän-

silmälyhty”, dark-lanthorn, jota käytettiin valaisuun. Nämä liittyivät 1500- ja 1600-luvulla 

suosittuun oppineisuuden alueeseen, jolla tutkittiin luonnossa esiintyviä selittämättömiä 

ilmiöitä eli ”luonnollista taikuutta”. (Huhtamo 1997, 19.)  

”Liikelelujen” sisältämä animaatio on vielä nykymittapuunkin mukaan erittäin korkea-

tasoista – ainakin elokuvahistorioitsija ja keräilijä David Robinsonin mielestä ne kuuluvat 

edelleen alansa huippusaavutuksiin (Huhtamo 1997, 82). Vuonna 1826 esiteltiin thauma-

trooppi (ks. kuva 3), optinen lelu, 

jossa kaksi erilaista kuvaa sulautuivat 

liikkeen vaikutuksesta yhdeksi. Tä-

hän, kuten muihinkin optisiin lelui-

hin, kuului olennaisena osana aihee-

seen liittyvä huumori, sekä tietysti 

ällistyttävät ahaa-elämykset. Sa-

moihin aikoihin keksittiin, että tä-

mä optinen harha liittyy jälkikuvail-

miöön3. (Beckerman 2003, 4–6.) 

Myöhemmin on kuitenkin todettu, ettei jälkikuvailmiötä ole olemassakaan, vaan ”optinen 

harha” liittyykin tiheästi näytettäviin lähes samankaltaisiin kuviin. Aivot täydentävät sil-

män havaitsemat still-kuvat, jolloin syntyy liikkeen illuusio. Kyseessä on niin sanottu 

short-range apparent motion (Anderson 1993, 1–13).  

                                                
2 Camera obscurassa on yhdellä seinällä pieni reikä, josta valo pääsee sisään periaatteessa samalla tavoin 
kuin kamerassa. Laite on tiettävästi keksitty jo Aristoteleen aikaan, mutta keskiaikaiset astronomit ovat 
käyttäneet tekniikkaa auringon liikeradan havainnoimiseen. Renessanssitaiteilijat puolestaan käyttivät ca-
mera obscuraa perspektiivissä piirtämiseen. (Beckerman 2003, 7.) 
3 Selitys jälkikuvailmiöön oli, että kuva viipyy silmämme verkkokalvolla pidempään kuin sen oikeasti 
”näemme” – siksi esimerkiksi silmien räpäytystä ei yleensä huomaa, tai se ei ainakaan häiritse katseen 
kohteen seuraamista. Tässä selityksessä on kuitenkin suuria aukkoja, ja se on todettu mahdottomaksi jo 
1970-luvun lopulla. Kuitenkin edelleen jälkikuvailmiötä käytetään selittävänä tekijänä liikkuvan kuvan 
historiaa ja teoriaa käsittelevissä teksteissä. 

 
Kuva 3. Thaumatrooppi. 
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1800-luvulla fantasmagoria- eli taikalyhtynäytösten lisäksi kylissä ja kaupungeissa kiersi 

muun muassa varjoteattereita, ja ensimmäisistä trikkielokuvista tunnettu Georges Méliès 

alkoi järjestää taidokkaita varjoesityksiä Pariisin kahviloissa. (Huhtamo 1997, 71–73.) En-

simmäiset varsinaiset animaatiot tehtiin vuonna 1832 käyttämällä Joseph Antoine Ferdi-

nand Plateaun Brysselissä kehittämää fenakistoskooppia (ks. kuva 4) sekä sattumalta sa-

maan aikaan Wienissä professori Ritter von Stampferin keksimää stroboskooppia. Nämä 

olivat pyöreitä levyjä, joissa oli aukkoja joista peilin kautta katsottiin levyn pinnalla pyöri-

vää tapahtumaketjua. Vuonna 1834 Englannissa William George Horner keksi hieman 

kehittyneemmän version näistä kahdesta, zoetroopin (ks. kuva 5). Se toimi ilman peiliä, ja 

siihen saattoi vaihtaa kuvia. (Beckerman 2003, 6.) 

Ensimmäisiin varsinaisiin animaattoreihin voidaan lukea Èmile Reynaud, joka rakensi 

1880-luvulla ”optisen teatterin”, jonka avulla oli mahdollista esittää tavallista pidempiä 

kuvajaksoja. Reynaud oli loistava animoija, joka sai 

hahmonsa elämään. Näillä hahmoilla – lapsilla, sir-

kustaiteilijoilla ja temppuja tekevillä eläimillä – oli 

selkeät luonteenpiirteet, paino ja massa, ja ne oli 

animoitu todella pikkutarkasti. Reynaud’n näytök-

set päättyivät vuonna 1900, kun Lumière-veljesten 

ensimmäiset kinematografi- eli elokuvanäytökset 

vetivät yleisön kiinnostuksen puoleensa. (Huhtamo 

1997, 90–93.) Tämän jälkeen Reynaud masentui 

niin että heitti työnsä Seine-jokeen. Gartz nimeää 

hyväsydämisenä, lapsenmielisenä mutta tempera-

menttisena pidetyn Émile Reynaudin ”animaation 

isäksi” (Gartz 1978, 16). 

3.2.2 Valokuva ja liikkuva kuva 

Linssitekniikan kehittyminen mahdollisti camera 

obscuran synnyttämien kuvien tallentamisen pysy-

viksi oikeanlaisten kemikaalien avulla. Vuonna 

1816 otettiin ensimmäiset valokuvat. Vielä ei kyet-

 
Kuva 4. Fenakistoskooppi. 
 

 
Kuva 5. Zoetrooppi. 
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Kuva 6. Eadweard Muybridgen kahdentoista vie-
rekkäisen kameran sarjalla ottamia kuvasarjoja 
1800-luvun lopulta. Alemmassa kuvassa kuuluisa 
laukkaava hevonen. Ks. video http:// 
www.youtube.com/watch?v=Yib9JhsNIQQ 

ty tallentamaan liikettä, mutta 1872 Eadweard James Muybrigde alkoi kuvaamaan eläi-

miä käyttäen usean vierekkäisen still-kameran sarjaa. Kameroita saattoi olla vierekkäin 

jopa 12, jolloin heijastamalla kuvat peräjälkeen saatiin aikaan kahdentoista kuvan animaa-

tio (ks. kuva 6).  

Beckermanin mukaan (2003, 9) mikään 

valtio tai kansakunta ei voi ottaa kunniaa elo-

kuvan keksimisestä, sillä se on lopulta kehit-

tynyt niin monessa maassa monilla eri tahoil-

la. Kaikissa kokeiluissa on kuitenkin olleet 

vaikuttimina niin optiset lelut kuin Muybrid-

gen sekä myöhemmin Etienne Jules Mareyn 

valokuvaukseen liittyvät keksinnöt. Näitä 

hyödynsi muun muassa Thomas Edison, joka 

kehitti kinetoskoopin vuonna 1893. Kineto-

skooppi (kinetoscope) oli katselulaite, jolla voi-

tiin katsoa niin ikään Edisonin kehittämän 

kinetografin (kinetograph) tallentamaa liikku-

vaa kuvaa. Suuri laite pyöritti filmiä horison-

taalisesti samaan tapaan kuin vhs-laite jätti-

läismäisen sähkömoottorin vetämänä. Kine-

tografilla kuvaaminen oli mahdollista pysäyt-

tää ja käynnistää milloin vain, joten stop moti-

on -tekniikkaa4 alettiin hyödyntää. Muun 

muassa elokuva Skotlannin kuningattaren Maryn teloitus saatiin kuvattua siten, että pään 

irtoaminen ja pyöriminen maassa näyttivät järkyttävän aidoilta.  

Vuonna 1895 Lumièren veljekset Louis ja Auguste patentoivat keksimänsä cinemato-

grafin, joka oli kannettava versio Edisonin kinetografista. Lisäksi sitä voitiin käyttää pro-

jektorina. Vuonna 1900 elokuvatekniikka oli kehittynyt jo niin pitkälle, että ”elokuvako-

neen” saattoi jokainen hankkia. Elokuvat olivat erittäin suosittuja, vaikka niiden aiheet 

                                                
4  Stop motionista tarkemmin luvussa 3.3.2 
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olivat kovin arkipäiväisiä: asemalle saapuva juna tai ihmisiä puistossa, myös eri alojen 

esiintyjät pääsivät elokuviin, kuten voimamiehet ja tanssijat. Sekä elokuva että animaatio 

ovat alun perin olleet liiketaloutta, eivät taidetta. Yrittäjät myivät ”tuotettaan” saadakseen 

rahaa. (Beckerman 2003, 14–15.)   

3.2.3 Ensimmäiset animaatioelokuvat 

Animaatio filmillä alkoi 1800-luvun lopulla, kun elokuvakamerat olivat vielä manuaalisia. 

Harva elokuvaaja kokeili tuolloin stop motion -tyyppisiä trikkejä. (Beckerman 2003, 3.) 

James Stuart Blackton teki ensimmäisenä piirroselokuvana pidetyn filmin, jossa liitutau-

lupiirrokset heräävät henkiin. Vitagraph-yhtiön vuonna 1906 tuottama Humorous Phases 

of Funny Faces esittelee nimensä mukaisesti erilaisia hauskoja naamoja ja niiden muuttuvia 

ilmeitä. Varsinaista tarinaa ei animaatiossa siis ole. (Beckerman 2003, 16.) 

Kaksi elementtiä varhaisissa piirrosanimaatioissa säilyi pitkälle 1920-luvulle saakka. 

Ensimmäinen oli animaattorin käsi, joka piirsi animaation ensimmäiset ruudut. Toinen 

asia oli ideoiden ja aiheiden kopioiminen, jopa varastaminen toisilta. Tämä jatkuu vielä 

nykyäänkin, sillä hyväksi havaittujen vitsien käyttäminen on helppoa ja järkevää. (Becker-

man 2003, 17.) Ensimmäiset animaatiot eroavat myöhemmistä ennen kaikkea liikkeen 

luonteessa: liikkeet ovat kyllä usein sulavia ja pehmeitä, mutta ajastus ja rytmitys eivät ole 

kohdallaan. Liike on jatkuvaa, ja siitä puuttuu esimerkiksi animaatiossa myöhemmin tär-

keänä pidetty ennakointi. Hahmoilla ei myöskään tunnu olevan painoa, vaan ne ikään kuin 

leijuvat. Nämä asiat kuitenkin opittiin hyvin pian, eikä ensimmäisiltä animaatioilta täydel-

lisyyttä olisi voinut vaatiakaan. Uskomatonta sinänsä on jo se, että piirroshahmot ”elivät” 

valkokankaalla jo sata vuotta sitten. 

Emile Cohl oli ranskalainen pilakuvapiirtäjä, joka teki ensimmäisen pitkän piir-

rosanimaation, jossa on tarina. Fantasmagorie vuodelta 1908 on reilun minuutin mittainen 

muodonmuutokseen perustuva animaatio. Cohl piirsi dynaamiset hahmonsa mustalla 

musteella valkoiselle paperille, mutta kuvat käännettiin negatiiveiksi, jotta saavutettiin 

Blacktonin luoma liitutaulumainen ilme. (Beckerman 2003, 17–18.) Cohlin animaa-

tiohahmot ovat hyvin yksinkertaisia, suorastaan tikku-ukkomaisia, mutta kuitenkin niillä 

on omat luonteensa. Cohl tunnetaan myös nukkeanimaation pioneerina: hän teki ensim-

mäisen nukke-elokuvansa jo vuonna 1910. (Gartz 1978, 19–22.)  
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Kuva 7. Winsor McCay: Sinking of the Lusitania, 1918.  
(ks. http://www.youtube.com/watch?v=nN-KdPBhyjc) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winsor McCay, sarjakuvahahmo Pikku Nemon luoja, innostui piirrostensa elävöittä-

misestä nähtyään plärivihkoja. Ensimmäiset animaationsa hän tekikin Pikku Nemon seik-

kailuista, mutta vuonna 1914 hän esitteli uuden hahmon, viihdyttävän Gertie-

dinosauruksen, jonka huumori 

on kestänyt hyvin aikaa. The 

Sinking of the Lusitania (ks. 

kuva 7) vuodelta 1918 puoles-

taan on dokumentaarinen ani-

maatio Lusitania-nimisen brit-

tiläisen siviilialuksen uppoami-

sesta saksalaisen sukellusveneen 

torpedoitua sitä. Animaatio 

toimi uutiskatsauksena, mutta samalla se oli myös sotapropagandaa. Animaatio oli tek-

niikkansa puolesta ennen näkemätön, sillä uppoava laiva putoilevine matkustajineen oli 

hyvin yksityiskohtainen ja siksi järkyttävän realistinen. (Beckerman 2003, 18–19.) 

3.2.4 Animaation läpimurto 

Animaatio oli tekijöillensä pelkkä sivutoimi vuoteen 1913 saakka, mutta juuri ennen en-

simmäisen maailmansodan alkua alettiin perustaa studioita pelkästään animaatioden te-

kemistä varten. Kehiteltiin erilaisia animointia helpottavia työkaluja, kuten pegit, joiden 

avulla paperit saatiin pysymään paikoillaan sekä animoinnissa että kuvaamisen aikana. 

Taustoja varten alettiin käyttää läpinäkyviä kalvoja, joita voitiin asettaa päällekkäin. Pikku 

hiljaa animaatioprosessi alkoi muuttua tehdasmaiseksi. (Beckerman 2003, 20–23.)  

Eurooppalaisen animaation läpimurto tapahtui vuosien 1914 ja 1918 välillä, siis juuri 

ensimmäisen maailmansodan aikana. Eri maissa tehtiin monenlaisia kokeiluja, mutta 

enimmäkseen käytettiin mustekynää ja mustetta paperille sekä paperin paloja. (Becker-

man 2003, 24.) Nukke- ja esineanimaatio oli keksitty jo varhain vuosisadan alussa, mutta 

vuonna 1911 puolalaissyntyinen Ladislas Starevitch keksi nukkemaisten hahmojen sijaan 

käyttää oikeita hyönteisiä. (Beckerman 2003, 25.) Hänen omalaatuiset animaationsa The 

Grasshopper and The Ant (1911) sekä The Cameraman’s Revenge (1912) eivät saa inhon 

väreitä kulkemaan pitkin katsojan selkäpiitä, vaikka niissä seikkailevatkin kuolleet hyön-
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teiset. Kumpikin tarina on jollain tapaa humoristinen, mutta tunnelmassa on jotain me-

lankolista, ja hyönteiset ovat hauraudessaan liikuttavia. 1910-luvun lopulla, kun elokuva 

oli jo saavuttanut suuren yleisön suosion kaikissa maanosissa, saksalainen Lotte Reiniger 

keksi yhdistää varjoteatterin ja elokuvan, ja alkoi tehdä silhuettianimaatioita (Huhtamo 

1997, 71–73). 

Euroopan ja Yhdysvaltain lisäksi animaatiota tehtiin jo 1910-luvulla myös muualla 

maailmassa. Muun muassa Argentiinassa tehtiin ensimmäinen pitkä animaatio jo vuonna 

1916. Se oli aiheeltaan poliittinen satiiri tuolloin juuri valitusta presidentti Irogoyenista. 

(Beckerman 2003, 25.)  

1920-luvun animaation keskus oli New York, jossa toimi useampi animaatiostudio. 

Animaatiot kuvattiin 35 mm:n kameralla, joka oli keskitetty pöydän yläpuolelle. Tuon 

ajan animaatiot on helposti tunnistettavissa. Värejä ei ollut, joten maksimaalisen kontras-

tin tavoittelemiseksi hahmot olivat yleensä mustia lukuunottamatta valkoista naamaa. 

Taustat olivat hyvin yksinkertaisia, vain mustia ääriviivoja valkoisella pohjalla, jolta mustat 

hahmot erottuivat parhaiten. Toisin sanoen animaatiot muistuttivat hyvin paljon tuon 

ajan sarjakuvia. Myös puhekuplia käytettiin. Suurin suosikki vuosina 1919–1930 oli Otto 

Messmerin ja Pat Sullivanin luoma 

Felix-kissa (ks. kuva 8). Se oli usko-

mattoman kekseliäs ongelmanrat-

kaisija. Se saattoi esimerkiksi irrottaa 

häntänsä tehdääkseen siitä erilaisia 

välineitä. Felix-kissa sai paljon faneja, 

ja muut studiot loivat Felixiä muistut-

tavia hahmoja, kuten Disney Julius-

kissan. (Beckerman 2003, 26–28.) 

Ensimmäisistä animaatioista kului kolmisenkymmentä vuotta, kun Disneyn studiot 

perustettiin, ja alkoi suurten animaatiostudioiden aikakausi. 1920-luvulla ensimmäisten 

animaatiostudioiden perustamisen myötä erityisesti piirrosanimaatiosta tuli lasten ja ko-

koperheen viihdettä (Haikala 2000, 3). Animaation kaupallinen läpimurto tapahtui noin 

30 vuotta myöhemmin, kun animaation ja leluteollisuuden välinen kytkös syntyi. Tuolloin 

Disney alkoi etsiä uusia markkinoita suosion romahdettua 1940-luvulla. Huvipuisto Dis-

 
Kuva 8. Felix-kissa. 
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neyland ja Mikki Hiiri -tuotteet levisivät ympäri maailmaa, ja niitä alettiin mainostaa te-

levisiossa. (Haikala 2000, 18.) 

Vuosikymmenten varrella on animaatiotuotanto levinnyt maailman lähes joka kolk-

kaan ja uusia tekniikoita ja genrejä syntyy jatkuvasti. Myös eri maihin on kehittynyt omat 

erityisgenrensä, kuten japanin anime, Tsekkien melankoliset nukkeanimaatiot ja Yhdys-

valtain suurstudioille tyypilliset värikkäät piirrosanimaatiot. Tietokoneiden kehittyminen 

on luonnollisesti muuttanut, helpottanut ja nopeuttanut animaatioprosessia, mutta edel-

leen on niitä jotka eivät edes halua käyttää tietokonetta apukeinona, vaan vannovat perin-

teisten menetelmien nimiin. 

3.3 Animaatiotekniikat 

Animaatioita voidaan luokitella monella tapaa, mutta nykyään jaon joutuu tekemään use-

ampaan alakategoriaan kuin aiemmin. Tietokonetta käytetään useimmiten jossain vai-

heessa animaatiossa kuin animaatiossa, tekniikasta riippumatta. Kuitenkin puhtaaksi tie-

tokoneanimaatioksi voidaan luokitella sellaiset, jotka on tehty ainoastaan tietokoneen 

avulla, siis esimerkiksi 3D ja Flash-animaatio. Animaatiot voidaan jakaa yläkategoriohin 

kuvausmenetelmän mukaan seuraavasti: piirrosanimaatio, stop motion -animaatio, tieko-

koneanimaatio, filmiä käsittelemällä tehty animaatio sekä reaaliaikainen animaatio. Seka-

tekniikka muodostaa oman luokkansa. Luokittelu on siis mahdollista, mutta jokseenkin 

vaikeaa, sillä animaatiotekniikoita on lähes yhtä paljon kuin animaatioita. Tämä johtuu 

siitä, että oikeastaan mitä tahansa silmin havaittavaa ja käsin kosketeltavaa voi animoida.  

Tässä työssä jako tehdään samaan tapaan kuin Taylor (1996): piirrettyyn ja mal-

lianimaatioon. Jakoa voisi kuvata myös termein 2D- ja 3D-animaatio. Olennaisinta on 

ymmärtää, että ensimmäisessä luokassa animoitavat objektit ovat aina littanoita, jälkim-

mäisessä ne ovat kolmiulotteisia, jolloin niillä on myös perspektiivi. Tässä työssä omat 

luokkansa muodostavat kahden pääluokan lisäksi tietokoneanimaatio, reaaliaikainen ani-

maatio sekä sekatekniikka. 

3.3.1 Piirretty animaatio 

Pläri tai flip-book on helpoin piirrosanimaation muoto, eikä sen tekemiseen vaadita juuri 

minkäänlaista piirustustaitoa. Vihkon reunaan piirretään vaikkapa pallo tai tikku-ukko, 



 

 16 

seuraavalle sivulle hieman eri kohtaan tai asentoon seuraava kuva ja niin edelleen kunnes 

vihkoa ”plärätessä” tulee vaikutelma että pallo tai tikku-ukko liikkuu vihon sivuilla.  

Perinteisessä animaatiossa kuvia piirretään niin että uusi kuva on aina hieman erilainen 

kuin edellinen. Normaali filminopeus on 24 kuvaa sekunnissa, ja animaatiota voidaan 

tuottaa joko ”ykkösillä” (yksi kuva per ruutu), ”kakkosilla” (yksi kuva joka toiseen ruu-

tuun) tai ”kolmosilla” (yksi kuva joka kolmanteen ruutuun). ”Kakkosilla” tehdään suurin 

osa piirrosanimaatioista, mutta esimerkiksi Disneyn piirrosanimaatiot on yleensä tehty 

normaaliin filminnopeuteen. Hitaan liik-

keen aikaansaamiseksi tarvitaan useampia 

peräkkäisiä kuvia kuin nopean, toisin sano-

en enemmän vaiheita. (Taylor 1996, 34.)  

Perinteisessä piirrosanimaatiossa käyte-

tään yleensä apuna kalvoja, joihin pidem-

män aikaa paikallaan pysyvät elementit, ku-

ten taustat, piirretään tai maalataan. Tämä 

säästää työmäärää, sillä jokaiseen ruutuun ei 

tarvitse piirtää kaikkia elementtejä uudelleen. Läpinäkyviä kalvoja voi olla useita päällek-

käin. (Taylor 1996, 52–53.) 

Animaatiota voidaan tehdä myös valuvalla materiaalilla, kuten hiekalla ja maalilla. 

Pohjana käytetään yleensä lasia, ja animaatio kuvataan stop motion -tekniikalla pohjan 

yläpuolelle sijoitetun animaatiokameran avulla. Hiekka-animaatio on kaksiväristä (pohja ja 

hiekka), kun taas maalianimaatiossa voi käyttää useita värejä (ks. kuva 9). Lopputuloksen 

visuaalisuus on kuitenkin hyvin samankaltainen: pehmeä, ekspressionistisen maalaukselli-

nen ja unenomainen jälki. 

Pala-animaatiossa käytetään usein paloja, 

joihin on piirretty yksityiskohtia. Suomalaiset 

tuntevat varmasti parhaiten Kössi Kengurun 

seikkailut sekä Hinku ja Vinku -possujen Käy-

töskukka-nimellä pyörineet lyhytanimaatiot 

(ks. kuva 10). Myös Terry Gilliamin animaa-

tiot Monty Python’s Flying Circus -sarjassa 
 

Kuva 10. Heikki Partanen: Käytöskukka 3, 
Huomaavaisuus, 1967. 

 
Kuva 9. Esimerkki lasille maalatusta animaatios-
ta. Caroline Leaf: The Street, 1976. 
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Kuva 11. Len Lye: Rainbow 
Dance, 1936. 

ovat hyvin tunnettuja. Pala-animaation tekeminen on saavut-

tanut uuden ulottuvuuden tietokoneohjelmien kehityttyä 

2000-luvulla. Nykyään palat voidaan nimittäin skannata tie-

tokoneelle ja liikuttelemalla paloja esimerkiksi Adoben After 

Effects -ohjelmassa (Adobe Corp., 2008) saadaan aikaan 

animaatio. Kameraa ei siis enää välttämättä tarvita. 

Man Ray keksi valottaa esineitä suoraan filmille vuonna 

1923 teoksessaan Le retour à la raison. 1934–35 uusiseelanti-

lainen Len Lye puolestaan teki animaatioita maalaamalla, 

painamalla ja raaputtamalla suoraan filmille. Lyen Color Cry 

(1952) on toteutettu peittämällä filminpätkät erilaisilla ma-

teriaaleilla, sabluunoilla, värigeeleillä ja monilla muilla esi-

neillä ja materiaaleilla. (Faber&Walters 2004, 12.) Animaa-

tiossaan Rainbow Dance (ks. kuva 11) Lye puolestaan käytti 

ihmisen kuvia, jotka hän muutti abstrakteiksi erilaisten vä-

riefektien avulla. (Bendazzi 1994, 74). Edellisten lisäksi lu-

kuisat muut taiteilijat ovat tehneet animaatiota käsittelemällä filmiä monin eri tavoin, 

mukaan lukien skotlantilais-kanadalainen Norman McLaren sekä suomalainen taidemaa-

lari Eino Ruutsalo. 

Nykyäänkin tehdään kokeellista animaatiota eri puolilla maailmaa. Italialainen katu- ja 

graffititaiteilija Blu tekee omaperäisiä piirrosanimaatioita maalaamalla seiniin erilaisissa 

ulko- ja sisätiloissa, ja on tuonut siten mielenkiintoisella tavalla animaation julkiseen ti-

laan. Blun teokset ovat kuin animoituja 

graffiteja, mutta aiheet ovat surrealistisia. 

Kauhun ja mustan huumorin elementtejä 

sisältävissä seinäanimaatioissa toistuu usein 

sama teema, joka onkin animaation tee-

moista klassisin: muodonmuutos. Viimeisin 

internetissä nähtävillä oleva teos Muto on 

vuodelta 2008 (ks. kuva 12) 

(http://www.vimeo.com/993998). 

 
Kuva 12. Blu: Muto, 2008. Kuvattu Buenos Aire-
sissa ja Badenissa. 
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Kuva 13. Alexandre Alexeieff ja Claire Parker: Une 
Nuit Sur Le Mont Chauve, 1933. 

Erikoinen neulalevytekniikka (engl. 

pinscreen technique) luokitellaan tässä 

työssä piirrosanimaatioon, vaikka se ei 

täysin litteä tekniikka olekaan. Venäläis-

syntyisen Alexandre Alexeieffin ja hänen 

amerikkalaisen vaimonsa Claire Parke-

rin käyttämä animaatiotekniikka vai-

kuttaa mahdottomalta: tuhansia tiheästi 

vierekkäin olevia neuloja painetaan ylös 

ja alas, jolloin valon avulla vaaleampina kohtina erottuvat korkealla olevat neulat ja tum-

mimpina alas painetut. Naulalevyyn kohdistetaan kamera, jolla jokainen ”ruutu” kuvataan. 

(Faber&Walters 2004, 16.) Liikkeestä tulee erittäin pehmeää ja sulavaa, tunnelma ani-

maatioissa on usein synkkä, koska värien käyttö on mahdotonta. Väriskaala on mustan ja 

valkoisen lisäksi eri asteiset harmaat. Vaikutelma on hiilipiirrosmainen, myös pehmeydes-

sään hieman samankaltainen kuin hiekka- ja maalianimaatiossa. Pariisissa työskennelleet 

Alexeieff ja Parker olivat tekniikkansa mestareita, ja he tekivät yhdessä animaatioita vuo-

teen 1980 saakka. Alexeieffin ja Parkerin ensimmäinen yhteinen animaatio oli Une Nuit 

Sur Le Mont Chauve vuodelta 1933 (ks. kuva 13).  

3.3.2 Mallianimaatio 

Mallianimaatiot kuvataan aina stop motion -tekniikalla. Termi tarkoittaa ”liikkeen pysäyt-

tämistä”, ja sitä se käytännössä onkin. Stop motion -animaatiota voi tehdä millä hyvänsä 

esineillä, joiden liikkuvuus on hyvä, ja jotka toisaalta pysyvät paikallaan kuvan ottamisen 

ajan. Näistä esineistä siis otetaan kuva joko video- tai muulla kameralla, sitten esinettä 

liikutetaan hieman, otetaan taas kuva, ja niin edelleen. Erona perinteiseen piirrosanimaati-

oon tai tietokoneanimaatioon on se, että muutos eli liike tapahtuu kuvattavassa objektissa, 

ei siis viivassa paperilla tai tietokoneen ruudulla. Stop motion -animaatiot ovat tästä syystä 

usein kolmiulotteisia – lukuun ottamatta esimerkiksi pala- tai hiekka-animaatiota – ja 

siten ne myös usein kuvataan lavasteissa.  

Nukkeanimaatiossa käytetään nimensä mukaisesti nukkeja. Nukkien rakentamiseen on 

olemassa ohjekirjoja, mutta valmiitakin nukkeja voi käyttää. Animaation kannalta paras 
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lopputulos saadaan, kun hahmossa on mahdollisimman monta liikkuvaa osaa. Kuitenkin 

nuken on oltava jämäkkä, jotta animaatioon ei tule tahatonta horjuvaa liikettä. Pikkukak-

kosessa vuosikymmeniä pyörineet Nukkumatti-animaatiot ovat nukkeanimaatioita. Jos-

tain syystä nukkeanimaatiot ovat olleet erityisen suosittuja Itä-Euroopassa, Baltian maissa, 

Venäjällä ja erityisesti Tšekeissä. Suomessa tämän hetken tunnetuin nukkeanimaatioiden 

tekijä on Katariina Lillqvist, jonka Mannerheimista kertova fiktiivinen animaatio Uralin 

perhonen (ks. kuva 14) valmistui alkuvuo-

desta 2008. Tässä työssä luvussa 5 esitellään 

tapaustutkimuksena eräs nukkeanimaatio. 

Yksi menestyneistä amerikkalaisista va-

ha-animaatioista on Art Clokeyn Gumby, 

jota alettiin tuottaa vuonna 1955. Gumby 

on muodoltaan yksinkertainen, geometri-

nen vihreä hahmo, jonka seikkailut olivat hauskoja ja väkivallattomia. Animaatiota tehtiin 

yli 35 vuoden ajan, ja sekä lelu- että peliteollisuuskin on hyödyntänyt sen suosion. 1970-

luvulla perustettiin myös useita pieniä vaha-animaatiostudioita, ja vaha-animaatiota alet-

tiin käyttää mainonnassa. 1980-luvulle tultaessa Music Television alkoi hyödyntää vaha-

animaatiotekniikkaa graafisina elementteinä, ja kanavatunnukset tehtiin monesti vaha-

animaatioina (Haikala 2000, 22). 1980–90-luvuilla suomalaislapsille tuli tutuksi lohi-

käärme Justus, jossa materiaali eli muovailuvaha näkyy selvästi. Tämän hetken tunne-

tuimpia savi- tai vaha-animaatioita lienevät Aardman-studioiden Wallace ja Gromit -

seikkailut. 

Esineanimaatio on hyvä esimerkki siitä, että animaatioita voi tehdä millä tahansa väli-

neillä, eikä piirustustaitoakaan aina vaadita. Televisiokanava Nelosella vuonna 2006 pyöri-

neet jatkuu-animaatiot oli toteutettu liikuttelemalla värikkäitä karkkeja, helmiä, tietoko-

neen näppäimiä, legoja, nappeja ja muita esineitä erilaisten pintojen, kuten kankaiden, 

päällä. Garri Bardinin kokeellisessa esineanimaatiossa Conflict (1983) on välineenä käytet-

ty tulitikkuja. Tässä sodanvastaisessa animaatiossa ilmeettömiin ja eleettömiin tulitikkui-

hin on animaation keinoin saatu elämää, tunnetta, vihaa ja raivoa. 

Kuva 14. Katariina Lillqvist: Uralin perhonen, 
2008. 
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Kuva 15. Norman McLarenin piksillaatio- 
animaatio Naapurit, 1963. 

Piksillaatio tarkoittaa stop motion -ani-

maatiota, jossa animoitava ”esine” on usein 

ihminen. Tekniikka on rinnastettavissa 

trikkikuvaan. Kansainvälisesti tunnetuim- 

pia piksillaatiotekniikalla tehty animaatio 

on Norman McLarenin Oscar-palkinnon 

voittanut Naapurit (ks. kuva 15), jonka 

ensiesitys oli Suomessa vuonna 1963. 

Naapurit kertoo kahdesta miehestä, naapu- 

ruksesta, jotka asuvat identtisissä taloissa, ja jotka vaikuttavat muutenkin hyvin identtisil-

tä. Heidän välilleen syttyvä lapsellinen konflikti vie lopulta molemmilta hengen. Piksillaa-

tiota on käytetty myös luonnon kuvaamisessa, esimerkiksi luontodokumenteissa, jossa ha-

lutaan näyttää kasvin vaiheet tietyn ajanjakson aikana. Tekniikka on ollut suosittu myös 

musiikkivideoiden toteuttamisessa (mm. Peter Gabrielin Sledgehammer, 1986, ja The 

White Stripesin The Hardest Button to Button, 2003). 

3.3.3 Tietokoneanimaatio 

Tietokoneanimaatio on nopea ja halpa tapa tehdä animaatiota. Tietokoneen avulla ani-

maatiosta saadaan haluttaessa erittäin realistisen näköistä, joten tekniikkaa käytetään pal-

jon elokuvien erikoistehosteiden tekemiseen. Nykyään 3D-animaatiolla tehtyjä kohtia tus-

kin erottaa muusta liikkuvasta kuvasta. 3D-animaation tekemiseen tarvitaan jokin erityi-

nen 3D-ohjelma5, jossa hahmot luodaan kolmiulotteisiksi. Tämän ansiosta aina kun 

hahmoa tarkastellaan jostain suunnasta, se on valmiiksi ”oikean” näköinen, eli perspektiiviä 

ei tarvitsee joka kuvaan piirtää uudestaan, kuten perinteisessä piirrosanimaatiossa.  

Flash-animaatio kasvattaa suosiotaan. Tekniikan nimi tulee Adoben animointiohjel-

masta (Adobe Corp. 2008), jota käytetään yleisimmin internetiin tulevan liikkuvan kuvan 

tekemiseen, kuten peleihin ja www-sivuihin, mutta Flashilla tehdään myös animaatioelo-

kuvia ja mainoksia. Usein Flash-animaatioihin liitetään vektorigrafiikalla suunniteltu visu-

aalinen maailma. Keksintönä Flash-animaatio on melko tuore, sillä esimerkiksi Taylor 

(1996) ei mainitse siitä vielä sanaakaan. 
                                                
5 Esimerkiksi Autodeskin 3ds Max, Maya tai ilmaisohjelma Blender 



 

 21 

3.3.4 Reaaliaikainen animaatio  

Hitomoji tarkoittaa reaaliajassa tapahtuvaa animaatiota. Tämä animaatiomuoto on erityi-

sen suosittu Japanissa, missä on luonnolliset olosuhteet ihmisanimaation toteuttamiseen: 

paljon ihmisiä. Parhaimman animaation saa aikaan kun mukana on satoja ihmisiä. Hito-

mojin tekeminen toimii toki myös eläimillä, kuten lammaslaumoilla tai norsuilla. Ideana 

on, että eri värisillä asuilla sekä pahvilevyillä tai vaikkapa sateenvarjoilla varustetut ihmiset 

tai muut olennot muodostavat kuvioita liikkumalla tietyssä muodostelmassa suurella alu-

eella, kentällä tai areenalla. Kokonaisuus kuvataan ylhäältäpäin, jolloin yksi ihminen on 

yksi ”pikseli”. Aiheina voi olla mitä tahansa, vaikkapa Mona Lisa, lentokone, ilotulitus tai 

pituushyppy. 

3.3.5 Sekatekniikka 

Animaatiota on helppo sekoittaa muuhun liikkuvaan kuvaan. Sen lisäksi, että animaatiota 

on käytetty elokuvien erikoistehosteiden tekemiseen ja trikkikuviin, voi animaatio olla sel-

keästi erottuva elementti elokuvassa. Roger Rabbitissa (1991) ihmisnäyttelijät toimivat 

samassa maailmassa piirrettyjen animaatiohmojen kanssa. Daniel Greavesin Manipulation 

(1991) puolestaan on Oscar-palkittu kokeellinen lyhytanimaatio, jossa piirretty ja stop 

motion -animaatio sekoittuu elävän kuvan kanssa. Luonnosteltu animaatiohahmo herää 

henkiin paperilla, mutta muuttuu välillä kolmiulotteiseksi. Välillä hahmo ihmettelee 

omaa kaksiulotteisuuttaan. Animaatio peilaa tässä teoksessa itseään. 

Britannialaisen Bolex Brothers -studion animaatioelokuva The Secret Adventures of 

Tom Thumb vuodelta 1993 on piksillaation ja nukkeanimaation sekoitus. Aikuisille tar-

koitettu animaatio kertoo pikkuriikkisen Tom-pojan sieppauksesta laboratorion koeka-

niiniksi. 

3.4 Genret 

Animaation lajittelussa voidaan käyttää samoja genrejä kuin elokuvassakin – esimerkiksi 

komedia, western, seikkailutarina, draama – mutta tällöin voidaan puhua vain animaatio-

elokuvista. Tämän työn kannalta perustelluinta on jakaa animaation lajit Richard Taylorin 

(1996, 106) mukaan kuuteen eri teemaan: dramaattinen, lyyrinen, didaktinen ja koomi-

nen animaatio sekä mainokset ja lasten viihde. Animaatiota käytetään siis muun muassa 
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luomaan dramaattista voimaa tarinaan. Animaattorit ovat vasta muutamina viime vuosi-

kymmeninä kehittäneet visuaalista kieltä, joka tehoaa dramatiikallaan, ei komiikalla. 

Muun muassa Caroline Leaf, Tim Burton sekä Jan Svankmajer ovat tunnettuja dramaat-

tisen animaation tekijöitä. (Taylor 1996, 106–115.) Heidän animaationsa ovat usein 

synkkiä tarinoita, joiden dramaattisuutta on korostettu tummilla, maanläheisillä väreillä. 

Lyyrisen animaation tunnuspiirre on tunteen välittäminen, eikä välttämättä eheän, jat-

kuvan tarinan kertominen. Monesti jo yksittäiset kuvat ovat taidokkaasti tehty, ja niissä 

on runollista voimaa. (Taylor 1996, 

116.) Lyyriset animaatiot ovatkin ver-

rattavissa impressionistisiin maalauksiin: 

nekin keskittyvät usein tuokiokuviin ja 

tunnelmiin. Petra Freemanin maalilla 

lasille toteutettu animaatio The Mill 

(1992), lapsuuden muistikuvista koottu 

teos, on hyvä esimerkki lyyrisestä ani-

maation lajista, samoin venäläisen Yuri 

Norsteinin tunnetuin teos Tale of Tales, 

(ks. kuva 16).  

Animaatio toimii hyvin opetuksessa, sillä sen avulla viestin välittäminen on helppoa ja 

tehokasta. Taylorin mukaan (1996, 126) didaktisten animaatioiden joukossa on paljon 

sellaisia, jotka kertovat jostakin tekijälleen henkilökohtaisen tärkeästä asiasta, jonka puo-

lesta (tai vastaan) hän haluaa puhua. Stefanie Dinkelbach esimerkiksi on tehnyt animaati-

on Hurry-Hurry! (1994), joka kertoo yksinkertaisesti vanhempien lapsilleen suoman ajan 

merkityksestä. Norman McLarenin piksillaatiotekniikalla toteutettu klassikko Naapurit 

on sodanvastainen julistus. Tässä työssä käsitellään esimerkkitapauksena eräs didaktinen 

animaatio, stop motion -tekniikalla toteutettu Naula päässä?, joka on toiminut nuorten 

päihdevalistusmateriaalina. 

Mainoksissa käytetään animaatiota tehokeinona, mutta mainoksia on varsinkin aikai-

semmin myös toteutettu pelkästään animaation keinoin. Tähän animaatioluokkaan kuu-

luvat myös television kanavatunnukset, joista tässä työssä käsitellään yksi esimerkkitapaus, 

YLE TV2:lle tietokoneavusteisella pala-animaatiotekniikalla toteutetut animoidut kausi-

 
Kuva 16. Esimerkki lyyrisestä animaatiosta. Yuri 
Norstein: Tale of Tales, 1979. 
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grafiikat. Monet animaatiotaiteilijat ovat kautta aikain tehneet ”leipätyökseen” kaupallista 

animaatiota, lähinnä mainoksia. Mainosanimaatiot ovat voineet olla melko kokeellisiakin, 

sillä mainostoimistojen animaatioihin käytettävät budjetit ovat olleet suurempia kuin 

animaatiostudioilla. 

Music Television (MTV) on tunnettu animoiduista kanavatunnuksistaan, jotka Antti 

Haikalan (2000, 22) mukaan ovat ”puhtaasti visuaalista muotokieltä, eräänlaisia pastisse-

ja.” MTV:n kanavatunnukset muuttuivat Haikalan mukaan merkitystä kantaneista ani-

maatioista vain itseensä ja ohjelmaan viittaaviksi syvyydettömiksi merkeiksi. Täten ani-

maation ulkonäöstä on tullut sisältö. 

Lasten animaatiot Taylor laskee omaksi ryhmäkseen. Suurin osa animaatioista on las-

ten viihdettä, mutta ikävä kyllä monet ovat liukuhihnalla tuotettua, televisioon tarkoitet-

tua massatuotantoa, joka ei tekniikan kannalta ole mielenkiintoista eikä edes merkittävää. 

Lasten animaatioissa on usein mukana myös jokin sanoma, eli ne voivat olla myös didak-

tisia, eivät pelkästään viihdyttäviä. (Taylor 1996, 124.)  

Koomisen animaation tärkein tehtävä on tietenkin naurattaa ja viihdyttää. Kuitenkin 

hauskan animaation takana voi olla myös jokin vakavampi teema tai ajatus, joka halutaan 

huumorin keinoin tuoda esiin. Tyypillisiä huumorianimaatioita ovat monet suurten studi-

oiden, kuten Disneyn ja Warner Brosin, 1930- ja 40-luvuilla tuottamat piirretyt.  

Antti Haikalan (2000, 29) mukaan animaatiota käytetään ainakin seuraaviin tarkoi-

tuksiin:  

1. animaatioelokuvat 

 fiktiiviset elokuvat  

 opetuselokuvat 

 mainokset 

 graafiset demonstraatiot, taulukot 

 lääketieteelliset yms. demonstraatiot 

2. efektit 

 hahmot ja liike (elokuvien hirviöt yms.) 

 dynamiikka (tuli, vesi, savu yms.) 

 lavasteet 

 ajan manipulointi liikkeiden nopeuttamiseksi tai hidastamiseksi 



 

 24 

3. pelit ja multimedia 

 interaktiiviset animaatiot, hahmot ja taustat 

4. simulaatiot (tietokoneanimaatioita) 

 lääketieteelliset simulaatiot 

 tähtitieteelliset simulaatiot 

 simulaattorit 

 virtuaalitodellisuus 

5. ympäristö 

 valomainokset, ympäristötaide 

 

Nämä roolit voivat toki sekoittua, ja niitä voi jakaa edelleen alakategorioihin. Listassa ei 

myöskään ole mainintaa animaation käytöstä esimerkiksi televisiodokumenteissa eikä 

kännyköiden kuvake-efekteissä. Myös animoitu televisiografiikka on nykyään merkittävä 

animaation osa-alue, jolle tässä työssä on omistettu oma alalukunsa sekä esimerkkitapaus.  
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4 Animaatio viestin välittämisen apukeinona 

Kuten luvussa 2 todettiin, viestinnän eri muotoja ovat kommunikaatio, tiedottaminen, 

propaganda, markkinointiviestintä ja viihde. Animaatiota käytetään apukeinona viestin 

välittämiseen kaikissa näissä muodoissa, ainoastaan kommunikaatiossa se on hieman han-

kalaa. Toki voidaan etsiä tapauksia, joissa animaatiota on käytetty ihmisten välisessä 

kommunikaatiossa. Suositussa sosiaalisen verkottumisen internetpalvelussa, Facebookissa, 

voi piirtää erityisessä piirustusohjelmassa ystävälleen animoidun tervehdyksen. Ohjelma 

tallentaa jokaisen piirustusvaiheen, ja piirtää kuvan ruudulle siinä järjestyksessä, kuin tekijä 

on sen piirtänyt. Tätä voidaan pitää eräänlaisena animaation välityksellä tapahtuvana 

kommunikaationa.  

 Seuraavissa alaluvuissa tutkitaan muutamin esimerkein animaation käyttämistä  vies-

tinnässä, tiedottamisessa, propagandassa, markkinointiviestinnässä ja viihteessä. 

4.1 Pedagogiikka ja animaatio 

Mediakasvatus ja medialukutaidon6 tärkeys on korostunut 1990- ja 2000-lukujen tait-

teesta alkaen internetin ja erilaisten mediateknologioiden suosion lisäännyttyä. Mediatai-

dot, kuten internetin käyttö, alkavat olla lähes välttämättömiä tietoyhteiskunnassa toimi-

misen kannalta. (Helanen 2007, 1.) Mediakasvatuksessa on monia eri osa-alueita, joissa 

myös animaatiolla on merkittävä rooli. 

Mediakasvatuksessa käytetään myös jonkin verran animaatiota. Touko Helanen (2007) 

on tutkinut aihetta pro gradu -tutkielmassaan ja toteaa muun muassa, että vastoin yleistä 

luuloa animaation tekeminen koululuokan kanssa on yllättävän helppoa ja nopeaa. Esi-

merkiksi flip bookin eli ”plärin” voi toteuttaa pelkän lyijykynän ja pienen vihon avulla, eikä 

sen tekemiseen tarvita edes suuria piirtäjän lahjoja. (Helanen 2007, 31.) Lapsi kokee on-

nistumisen tunteen, kun huomaa, että hänen piirtämänsä tikku-ukko tai pallo herää eloon 

paperin sivuilla.  

Mediakasvatusta on nykyään yhä enemmän kouluissa muun muassa lisääntyneen inter-

netin käytön vuoksi. Helasen mukaan animaatiota käytetään Suomessa vielä hyvin vähän 

                                                
6 kriittinen suhtautuminen esimerkiksi televisiossa ja internetissä kerrottaviin asioihin sekä muun muassa 
kuvien symboliikan ymmärtäminen 



 

 26 

pedagogiikassa. Animaation kautta tarinoiden kertominen on tehokasta, mikä tekee ani-

maatiosta loistavan pedagogiikan välineen. (Helanen 2007, 37.) Animaation avulla voi-

daan opettaa ja valistaa myös lukutaidottomia ihmisiä esimerkiksi terveyteen liittyvissä 

asioissa.  

4.2 Animaatio markkinointiviestinnässä 

Animaatiota käytetään yhä enemmän myös markkinointiviestinnässä, etenkin television ja 

internetin kautta tapahtuvassa mainonnassa ja myynninedistämisessä. Mainostoimistojen 

graafisilta suunnittelijoilta odotetaan nykyään yhä useammin myös animointitaitoja, sillä 

viestien välittämisen halutaan olevan visuaalisesti houkuttelevaa, ja liikkuva kuva toimii 

hyvänä katseenvangitsijana. Suuri osa television ja internetin sisällöstä tuotetaan nimen 

omaan tietokoneanimaatiota apuna käyttäen. Varsinkin mainonnassa merkittävä osa visu-

aalisuudesta perustuu erilaisiin animaatioihin. (Helanen 2007, 18.) Mediassa käytetty 

animaatio voidaan kuitenkin edelleen nähdä viestien välittämisen tukitoimintona. Ani-

maation avulla viestiin saa ladattua sellaisia merkityksiä, joita sanojen tai pelkkien kuvien 

avulla olisi vaikeampaa kertoa. Televisiografiikassa mainoskanavilla kolmas osapuoli eli 

mainostaja vaikuttaa ja määrittää hyvin pitkälti visuaalisuutta ja muita tekijöitä, koska se 

haluaa saada tuotteensa tietyllä tavalla esille.  

4.3 Propaganda animaation välityksellä 

Propaganda muistuttaa mainontaa siinä mielessä, että molemmissa on tarkoituksena 

”myydä” ihmisille jokin asia tai idea. Niin ajatusten kuin esineidenkin myymisessä käyte-

tään hyväksi yleisiä mielikuvia, ihanteita, ennakkoluuloja ja jopa pelkoja. Animaatio on 

monesti helpoin ja tehokkain keino visualisoida mielikuvat, tosin usein myös ainoa, sillä 

animaatiossa on mahdollista käyttää karikatyyrejä ja kuvittaa abstraktejakin asioita. Toi-

saalta animaation viihdyttävyys voi verhota propagandistisen sanoman sellaiseksi, että ih-

minen ei tiedosta joutuneensa manipuloinnin kohteeksi. Ei etenkään silloin, kun sanomaa 

levittää tuttu ja rakastettu animaatiohahmo, kuten Väiski Vemmelsääri. Mainonnassa 

viestin välittäjien päämäärät ovat taloudellisen voiton tavoittelua, kun taas propaganda-

viestinnän ensisijainen pyrkimys on saada idealle kannattajia.  
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Animaatiota on käytetty propagandavälineenä sekä pienissä maissa että suurvalloissa  – 

entisessä Neuvostoliitossa, Yhdysvalloissa ja natsi-Saksassa. Suuret studiot kuten Disney 

ja Warner Bros. osallistuivat toisen maailmansodan aikaan propagandan levittämiseen 

animaation välityksellä. 

4.4 Kaupallinen animaatio ja animaatioviihde 

Suurin osa animaatiosta on viihteellistä. Viihteellisyydestä animaation yhteydessä puhutta-

essa tullee ensimmäisenä mieleen Disneyn piirrosanimaatiot. Viihteelliseen animaatioon 

voidaan katsoa kuuluviksi myös TV-sarjat, kokoperheen ja aikuisten elokuvat sekä pelite-

ollisuuden tuotteet. Simpsonit ja South Park ovat alunperin aikuisille tarkoitettua viihdet-

tä, joka kuitenkin on levinnyt alaikäisten suosioon.  

Viihteellisyys ja kaupallisuus kulkevat usein käsi kädessä, siksi tässä luvussa niitä käsitel-

lään rinnakkain. Kaupallisuus liittyy animaatioviihteeseen, kun puhutaan suurten studioi-

den, kuten Disneyn, Warner Bros.:in, Pixarin tai MGM:n, animaatioelokuvista. Näiden 

suurstudioiden tuottamat animaatiot ovat näkyvästi markkinoituja, ja yleensä niiden mu-

kana tulee markkinoille paljon oheistuotteita, kuten leluja, pelejä ja vaatteita. 

Viihteellisiin animaatioihin ei nykyään yleensä liity propagandaa, vaikka ne monesti sa-

tiirisia ovatkin, ja vaikka esimerkiksi poliittisten henkilöiden karikatyyrejä käytetään hy-

väksi. Viestit, joita animaatioviihde välittää, eivät ole vaikeaselkoisia ja vaikeasti sulatetta-

via, vaan yleensä aiheet ja symboliikka ovat helposti ymmärrettävissä, ja tarinat voivat olla 

hyvinkin pinnallisia. Tärkeämpää on saada miellyttäviä katseluelämyksiä kuin pohdittavaa 

seuraavaksi yöksi. Animaatioviihde on näin ollen enimmäkseen puhdasta tarinankerrontaa. 

Toki poikkeuksiakin on, ja kaupallisesti menestyneiden animaatioiden joukkoon mahtuu 

myös taiteellisesti korkeatasoista tuotantoa, kuten Hayao Miyazakin animaatioelokuvat. 

Toisaalta on huomioitava, että sekä taiteen ja kaupallisuuden että taiteen ja viihteen ra-

jat ovat häilyviä. Kaupallisessa animaatiossa nähdään harvoin kokeilevia tekniikoita, ja ny-

kyään ne ovat usein puhtaita tietokoneanimaatiota. Uusia tekniikoita voidaan kuitenkin 

joskus omaksua kokeellisen taiteen puolelta, kunhan niiden toimivuuteen ja menestykseen 

voidaan luottaa. Yhtä lailla kuin taide voi ammentaa ideasisältöä kaupallisuudesta, voi 

kaupallisuus poimia elementtejä taiteesta. Näin tapahtuu etenkin mainosmaailmassa.  
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4.5 Taideanimaatio 

Yksi animaation osa-alue on jotain elokuvan, maalaustaiteen ja graafisen suunnittelun vä-

liltä (Faber&Walters 2004, 6). Niin sanotun ”riippumattoman animaation” eli tai-

deanimaation voidaan katsoa syntyneen ensimmäisten animaatiostudioiden perustamisen 

ja animaatioteollisuuden syntymisen myötä 1920-luvulla. 

Taideanimaatiossa korostuu auteurismi eli tekijyys. Animaatioelokuva, oli se minkä pi-

tuinen tai millä tekniikalla tahansa toteutettu, on itsenäinen taideteos ja kokonaisuus. 

Animaatio on tuolloin taiteilijan valitsema tekniikka – hän olisi halutessaan voinut valita 

myös valokuvan, metalligrafiikan, öljyvärit tai vaikkapa videokameran. Taiteilija voi päät-

tää tekniikan joko saamansa idean kautta, tai hän voi olla kiinnostunut tekniikasta, ja 

miettii vasta sitten, minkä tarinan haluaa kertoa.  

Taideanimaatioon liittyy kokeellisuus, se onkin usein juuri se, mikä työstä tekee taidet-

ta. Monesti saatetaan yhdistellä tekniikoita ja kehitellä uusia mahdollisia tapoja tehdä 

animaatiota. Kuten muissakin kuvataiteen lajeissa, on epäkaupallisuus taideanimaatiota 

vahvasti leimaava piirre. Taiteilijat työskentelevät usein yksin, joten resurssit riittävät har-

voin kokoillan elokuvan tekemiseen. Taideanimaatiot ovatkin yleensä lyhytelokuvia.  

Taide on myös eräänlaista joukkoviestintää, mikä voidaan todeta Veijo Hietalan (1992, 

19) mietteistä koskien taiteen ja viestinnän suhdetta:  

(…) taide on viestintää, jossa tekijä lähettää tietyn viestin teoksensa kautta 

vastaanottajalle. Esimerkiksi kirja ja elokuva ovat siis tekijöidensä persoonal-

lista ”puhetta” hieman samaan tapaan kuin kirje – kuitenkin sillä erotuksella, 

että teos ei ole suunnattu kenellekään henkilökohtaisesti, vaan sen vastaanotta-

jan aseman voi omaksua kuka tahansa.  

 

Joukkoviestinnän ominaisuus taiteessa ja taideanimaatiossa korostuu, jos teoksella on jo-

kin selkeä kantaaottava sanoma, kuten sodan vastustaminen.  
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5 Esimerkkitapaukset 

Tässä luvussa esitellään kaksi hyvin erilaista animaatioprojektia. Animaatiot ovat sekä tek-

niikaltaan että visuaalisuudeltaan erilaiset, mutta yhteistä niille on viestin välittäminen, 

joka kuitenkin myös tapahtuu eri tavoin. Ensimmäisenä esimerkkitapauksena käydään läpi 

stop motion -tekniikalla toteutettu melko perinteinen nukkeanimaatio, jonka kohderyh-

mä on lapset ja nuoret. Aihe on valistuksellinen, mutta sen käsittely pyrittiin mielenkiin-

non herättämisen vuoksi toteuttamaan symboliikan kautta välttäen liian helppoa ja itses-

tään selvää viestiä. Näin ollen viestin tulkitsijoilta, lapsilta ja nuorilta, vaaditaan jonkin 

verran medialukutaitoa.    

Toisessa projektissa opiskelijat joutuivat miettimään viestien välittymistä erityisen tar-

kasti, sillä toteutettujen animaatioiden kohderyhmä on hyvin laaja (kaikki TV2:n katso-

jat), animaatiopätkien kesto hyvin lyhyt, lisäksi ulkoasu ja äänet olivat ennalta määrätyt. 

Yhden animaation kesto on alle kymmenen sekuntia, ja siinä ajassa tuli kertoa tarina sekä 

tuoda esiin hahmojen luonteet. Viestit eivät ole itse tarinassa vaan syvemmällä: visuaali-

suudessa, tunnelmassa ja niiden kautta luoduissa mielikuvissa.  

5.1 ”Naula päässä?”: animaatio pedagogisena viestin välittäjänä 

5.1.1 Projektin lähtökohdat ja tavoite 

Animaation työpaja -kurssilla keväällä 2006 oli mahdollisuus osallistua MTV3:n ja Elämä 

On Parasta Huumetta Ry:n järjestämään animaatiokilpailuun. Kilpailun tavoitteena on 

”kannustaa nuoria tuottamaan animaation keinoin uudenlaista päihdekasvatusmateriaalia, 

joka nostaa esiin tekijöidensä omia havaintoja ympäröivästä yhteiskunnasta”. Kilpailutyö 

sai olla esine-, piirros-, vaha- tai tietokoneanimaatio, eli käytännössä tekniikka oli täysin 

vapaa, ja taiteilijan vapaus näin ollen rajaton. Työryhmässä oli kolme henkilöä: visuaalisen 

suunnittelun opiskelija Liina Luoma sekä kuvataiteen opiskelija Johannes Vartola ja kuva-

taiteen vaihto-opiskelija Natasha Harrison. Päätimme toteuttaa animaation stop motion 

-tekniikalla. Natasha Harrison oli aiemmin tehnyt lyhyen nukkeanimaation, me muut 

olimme tutustuneet tekniikkaan animaatiokurssilla. 
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5.1.2 Idea ja tyyli 

Lähestymistapa valistusaiheiseen animaatioon oli ideoin-

tivaiheen ensimmäinen vaihe. Syyllistävä ja vanhanaikai-

sen sormea heristävä asenne haluttiin ehdottomasti jättää 

pois, sen sijaan tehokeinoina päätettiin käyttää rujoa 

mustaa huumoria sekä vertauskuvia. Vertauskuvien avulla 

oli tarkoitus saada nuoriso pohtimaan näkemäänsä ja sen 

yhteyttä varsinaiseen sanomaan. Tämän uskottiin tekevän 

tarinasta mielenkiintoisen ja monitasoisen.  

Seuraava vaihe ideoinnissa oli vertauskuvien hakemi-

nen, koska juopottelua ja tupakanpolttoa ei animaatiossa 

haluttu näyttää. Aloimme miettimään synonyymejä ja 

sanontoja, jotka liittyvät päihteiden vaikutuksen alaisena 

olemiseen. Slangikielinen sanonta ”olla naula päässä” sopi 

tyylilajiin, joten siitä saatiin animaation aihe. Koska kohderyhmänä olivat yläasteikäiset 

lapset ja nuoret, päätettiin tapahtumat sijoittaa koululaisille tuttuun paikkaan – puukäsi-

työluokkaan. Hahmosuunnittelu ja käsikirjoitusvaihe toteutuivat osittain samaan aikaan. 

Toki käsikirjoittaminen alkoi ennen hahmojen tekemistä, mutta tapahtumien kulku sel-

kiytyi vasta nukkien valmistumisen ja niihin tutustumisen myötä. Hahmoista oli määrä 

tulla sen näköisiä, että nykynuoret voisivat niihin helposti samastua. Tennarit, lippalakki ja 

farkut olivat tässä tärkeimpiä yksityiskohtia (ks. kuva 17).  

5.1.3 Toteutus 

Käsikirjoitus tehtiin yhdessä, samoin storyboard eli kuvakäsikirjoitus. Teimme myös hyvin 

yksinkertaisen animaticin eli animoidun kuvakäsikirjoituksen 

kohtausten kestojen testaamiseen. Animaatio sijoittuu verstaa-

seen tai puukäsityöluokkaan, jossa kolme poikaa rakentaa itsel-

leen rullalautaa. Yksi heistä lyö itseään vahingossa vasaralla ja 

saa tietysti kipeää. Hän saa kuitenkin tapahtumasta idean: 

lyömällä päähän vasaralla voisi pään saada sekaisin. Hän kokei-

lee muutaman kerran ja alkaa hihitellä iskujen pökerryttämänä 

 
Kuva 17. Keltapäinen hahmo val-
miina kuvauksiin. 

 
Kuva 18. Keltapäinen hah-
mo kokeilee vasaraa pää-
hänsä. 
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(ks. kuva 18). Myös hänen kaverinsa innostuu, ja lopulta molemmat hakkaavat toistensa 

päihin nauloja, kunnes romahtavat. Kolmas hahmo ei jaksa kiinnostua muiden touhusta, 

sillä hän haluaa saada rullalaudan valmiiksi. Saatuaan sen valmiiksi hän kohauttaa hartei-

taan ikään kuin todetakseen: ”ei voi mitään, itsepä itsensä tuhosivat” ja skeittaa pois. Ani-

maatiossa halutaan painottaa päihteiden järkevää ja kohtuullista käyttöä (naulat ja iskut 

rullalautaan, ei päähän) sekä sitä, että nuorikin voi olla individualisti ja toimia toisin kuin 

muut.  

Jokainen meistä sai rakentaa ja suunnitella yhden hahmon. Oma hahmoni oli keltapäi-

nen ”pahis”. Nukkejen vartalot koottiin puutikuista, rautalangasta, helmistä, pumpulista ja 

styroksista kootut ”luurangot”, pää ja kädet päällystettiin muovailuvahalla (ks. kuvat 19 ja 

20). Vaatteet tehtiin kankaasta, kengät kovasta massasta. Nukkejen korkeus oli noin 30 

cm. Lavasteet olivat vaneria ja muuta puu-

materiaalia. Myös tuolit ja pöydät koottiin 

liimaamalla pienistä puunpaloista. Koko 

lavastesetti sijoitettiin animaatiopöydän 

päälle, jossa oli animaation tekemiseen tar-

koitetut lamput.  

Kuvaaminen tapahtui siten, että kaksi 

henkilöä liikutti hahmoja ja yksi seurasi 

MiniDV-kameraan kytketyn tietokoneen 

ruudulta, että liikeradat pysyivät pehmeinä 

ja että liikkeiden nopeus oli sopiva. Kuvat 

otettiin MiniDV-kameralla Stop Motion 

Pro -ohjelmaan, jossa niiden kestoa ja jo-

kaisen ruudun lukumäärää saattoi muuttaa. 

Liikkeen seuraamiseksi tietokoneen ruudul-

le kiinnitettiin piirtoheitinkalvo, johon ha-

lutut liikeradat ja suunnat voitiin etukäteen 

merkitä. 

Ongelmia syntyi jonkin verran nukkien 

paikallaan pysymisen kanssa. Varsinkin, kun 

 

 
Kuva 19 ja 20. Keltapäisen nuken ”luuranko” 
eri vaiheissa. 
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vasaroiden tuli pysyä hahmojen käsissä. Joissain kohtauksissa käytimme muun muassa si-

nitarraa, jotta saimme hahmon pysymään paikallaan kuvan ottamisen ajan. Nuket myös 

likaantuivat ”työn touhussa” jonkin verran, vaikka kaikilla animoijilla olikin puuvillahan-

sikkaat käsissään.  

Vaikka  animoinnissa seurattiinkin kuvakäsikirjoitusta, syntyi kuvauksissa jonkin verran 

improvisointia, mikä ei kuitenkaan ollut haitaksi. Ideoita syntyi välillä kesken kohtauksen, 

kun jokin hahmojen ilmeessä tai asennossa inspiroi yllättäen, ja tapahtumien yksityiskohtia 

päätettiin muuttaa. Mitään radikaaleja muutoksia ei kesken kuvausten kuitenkaan tehty. 

Kun koko animaatio oli kuvattu, siirrettiin kuvat koostoa, käsittelyä ja editointia var-

ten After Effects -ohjelmaan. Joitain kuvia jouduttiin korjailemaan Photoshop-

ohjelmassa. After Effectsissä myös lisättiin osittain Johannes Vartolan tekemät ja osittain 

äänikirjastosta löytyneet äänet sekä lisättiin loppukohtauksen ”suihkepulloefekti”. 

5.1.4 Lopputulos 

Animaatiosta tuli lopulta noin minuutin mittainen. Leikkaus tapahtui hieman liian häti-

köiden, koska aika alkoi käydä vähiin. Opettajan kehotuksesta animaation pituutta lyhen-

nettiin todella paljon, mikä toisaalta oli hyvä asia, mutta toisaalta kokemattoman leikkaa-

jan käsittelyssä pois jäi vähintään yksi herkullinen kohtaus, ja tapahtumien kulku eteni lo-

pulta liiankin nopeasti ja yllättäen. Myös äänissä 

olisi ollut laadullisesti parantamisen varaa. Nyt ne 

otettiin niin monesta eri paikasta, kuten eri ääni-

kirjastoista, että niiden laatu, voimakkuus vaihte-

livat. Toisaalta monessa kohdassa äänet rytmitty-

vät hienosti liikkeen kanssa (ks. kuva 21). 

Työryhmän ensimmäiseksi nukkeanimaatioksi 

Naula päässä? on onnistunut työ. Ennen kaikkea 

liikkeen sulavuuden ja hahmojen ilmeikkyyden 

osalta onnistuttiin hyvin. Nukeista tuli myös yllättävän stabiileja ja toisaalta hyvin liikku-

via, joten niiden animointi oli melko helppoa. Parantamisen varaa jäi muun muassa ajoi-

tukseen, etenkin naulauskohtauksessa tämän huomaa. Yllätyksekseen työryhmä menestyi 

 
Kuva 21. Hahmot lavasteissa. 
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kilpailussa ja voitti tuomariston äänestyksen. Animaatio on edelleen katsottavissa 

MTV3:n www-sivuilla (http://aanestys.mtv3.fi/aanestys/vastaukset.shtml/450181).  

5.2 Animoitua kausigrafiikkaa TV2:lle: animaatio viihteellisenä 

viestin välittämisen apukeinona ja graafisena elementtinä  

1950-luvulla syntyi elokuvateollisuudessa uusi, liikkuva graafisen suunnittelun muoto: mo-

tion graphics sai alkunsa elokuvien animoitujen alku- ja lopputekstien kehittymisestä. 

(Krasner 2004, 2.) Siitä lähtien animaatio on ollut myös graafikoiden työkalu. Puhdas 

animaatio on vain yksi osa tv-grafiikkaa, muita keinoja ovat muun muassa typografia ja 

videokuva, sen mukaan mikä kulloinkin tyyliin sopii.  

Televisiografiikkaa tehdään moneen eri tarkoitukseen, sen perusfunktio on kuitenkin 

informointi. Yleisradion TV2:lla grafiikkaa käytetään muun muassa uutisissa sekä asia- ja 

ajankohtaisohjelmissa. Grafiikan funktio on myös asioiden havainnollistaminen. Ohjel-

magrafiikan lähtökohta ainakin Yleisradiolla on, että sen tulee sopia ohjelman tyyliin. 

Tyyli suunnitellaan usein yhdessä muiden suunnittelijoiden, kuten lavastajien ja puvustaji-

en kanssa, jotta tyylistä tulee yhtenäinen. Kuitenkin Yleisradiolla jokainen voi tuoda mu-

kaan omaa persoonallisuuttaan, sillä yhtiö ei joudu toimimaan mainostajien ehdoilla. 

Ideariihitoiminta on suunnittelussa paras tekniikka. (Hanna Selkälä 2008.) 

Kanavatunnusten tekemisessä on yleensä huomioitava määritellyt profiilit, eli graafinen 

ohjeistus sekä kohdeyleisö. TV2 esimerkiksi on profiililtaan erityisesti perhekanava. Oh-

jelmisto määrittää sen, millaista kanavatunnusta kulloinkin käytetään. Kuitenkin aina on 

oltava ajanmukainen, toisaalta liian räiskyvää ja trendikästä ilmettä vältetään. (Hanna Sel-

kälä 2008.) Kaupallisiin kanaviin verrattuna TV2 onkin ulkoasultaan rauhallisempi.   

Projektin lähtökohdat ”taiteellisemman” animaation (esim. Naula päässä?) tekemiseen 

verrattuna olivat erilaiset, sillä tv-grafiikassa animaattorilla on ennalta määritelty viesti ja 

aihe, kun taas taideanimaatiossa taiteilijalla on oma viestinsä, jonka hän haluaa välittää. 

Työskentely voi kuitenkin olla hyvin samanlaista. (Hanna Selkälä 2008.) 

5.2.1 Projektin lähtökohdat ja tavoite 

Tammikuussa 2008 visuaalisen suunnittelun opettaja Tuomo Joronen kertoi tarjolla ole-

vasta animaatioprojektista, joka kävisi opiskelijoille lopputyöaiheeksi. Kolmannen vuoden 
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visuaalisen suunnittelun opiskelijat olivat aloittaneet TV2:n kanssa projektin, jota eivät 

kuitenkaan saaneet vietyä loppuun, joten jatkamaan tarvittiin uusia tekijöitä. Itselläni ei 

ollut vielä lopputyöaihetta, mutta olin ajatellut tehdä lopputyöksi animaatiota. Niinpä 

ilmoittauduin projektiin tekijäksi. Aikataulu oli tiukka, ja animaatiota paljon, joten yhdel-

le hengelle tekemistä olisi ollut aivan liikaa. Onneksi projektista innostuivat myös Mari 

Huhtanen ja Mika Korento, joista Mari päätti myös toteuttaa projektin lopputyönään.  

Työn tilaaja oli YLE TV2, jossa yhteyshenkilönämme toimi taiteellinen johtaja (AD), 

graafikko Hanna Selkälä. Ensimmäisessä palaverissa näimme hahmot, jotka kolmannen 

vuoden opiskelija Salli Kunnari oli suunnitellut valmiiksi. Animaatioiden käsikirjoitukset 

olivat myös kolmannen vuoden opiskelijoiden tekemiä, ja ne oli hyväksytty YLE:llä ennen 

meidän työmme alkamista. Animaatioita piti olla kuusi erilaista, ja niiden tarkoituksena 

oli olla ”animoitua kausigrafiikkaa”, tässä tapauksessa pääsiäisaiheisia kymmenen sekunnin 

mittaisia pätkiä. Näitä kanavatunnuksina toimivia animaatioita kutsutaan Yleisradiolla 

nimellä jingle. Termiä käytetään myös radiossa samaan tarkoitukseen käytettävistä, usein 

mainoksellisista musiikki- tai puhepätkistä. 

Aluksi ongelmia tuotti työmäärän arvioiminen. Kellään työryhmän jäsenistä ei ollut 

kokemusta pala-animaation toteuttamisesta tietokoneen avulla. Toisaalta hahmot ja käsi-

kirjoitukset oli suunniteltu etukäteen, jolloin tehtäväksi jäi vain animointi. Alustavassa 

työnjaossa sovittiin, että jokainen tutkisi jotain liikesarjaa, kuten tipun kävelyä tai pupun 

pomppimista, ja miettisi samalla hahmon fyysistä olemusta. Näiden harjoitusten jälkeen 

hahmojen liikkeet alkoivatkin selkiytyä: pupu pomppii hitaasti ja ”löysästi”, niin että ala-

ruumis jää aina hieman jälkeen, kun taas tipu on luonteeltaan vilkkaampi, se tekee nopei-

ta, pyrähdysmäisiä liikkeitä, eikä ole hirveän tasapainoinen. 

”Harjoituskompositioiden” jälkeen teimme tarkemman työnjaon. Mika tykästyi eniten 

pupun olemukseen, joten hän sai sen vastuualueekseen. Marin kanssa jaoimme kes-

kenämme tipuanimaatiot, niin että lopulta jokaisella oli kaksi animaatiota vastuualueel-

laan. Harjoituskompositiot sekä yhdessä työskentely kuitenkin saivat aikaan sen, että mo-

lempien hahmojen olemus pysyi eri animaatiopätkissä melko samanlaisena riippumatta 

tekijästä.  
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5.2.2 Visuaalinen ilme ja tyyli 

Hahmot on suunniteltu vanhojen 

suomalaisten pala-animaatiohah-

mojen visuaalisuutta hyödyntäen. 

Salli Kunnarin suunnittelemissa 

tipu- ja pupuhahmoissa näkyy 

Kössi Kengurun sekä Hinkun ja Vinkun muotokieli, mutta silti ne ovat selvästi 2000-luvun 

hahmoja. Tipun jalat ovat huomattavan saman malliset kuin Camilla Mickwitzin tunne-

tun, Pikkukakkosen tunnusanimaation ”tipun” jalat (ks. kuva 22). Myös nokassa ja hah-

mon rakenteessa on havaittavissa samankaltaisuutta. Mickwitzin animaatiot ovat tuttuja 

ainakin 1970–80-luvuilla alkaen syntyneille suomalaisille. Pyrimme luomaan TV2:n tipu-

animaatioihin samankaltaista positiivista henkeä kuin vanhoissa Pikkukakkos-

animaatioissa, kuitenkin ilman ilmiselvää yhteyttä Mickwitzin animaatioihin.  

Meitä kehotettiin välttämään liikaa ”pikkukakkosmaisuutta”, koska kanavatunnuksien 

kohderyhmänä eivät ole ainoastaan lapset, vaan kaiken ikäiset katsojat. Katsoimme kui-

tenkin Mickwitzin jo klassikoiksi muodostuneet pala-animaatiot läpi useaan kertaan – 

sekä Pikkukakkosen tunnusanimaation, että Varokaa heikkoa jäätä” -animaation, jota on 

näytetty Pikkukakkosen lopussa keväisin ja syksyisin vuodesta 1986 lähtien. Halusimme 

tutkia, miten Mickwitz on liikuttanut esimerkiksi ”kakkostipun” jalkoja, ja millaista liike 

muutenkin on. Mickwitzin tipu nostelee jalkojaan suoraan ylöspäin, ne ovat siis aina sa-

massa kulmassa suhteessa vartaloon. Pääsiäisanimaati-

on tipun jalat kuitenkin kääntyvät, mikä tekee tipun 

olemuksesta heti erilaisen.  

Animaatioiden ulkoasuun ei ollut mahdollista vai-

kuttaa muuta kuin sommittelulla ja hahmojen koon 

muuttamisella. Valmiiksi suunniteltujen hahmojen li-

säksi meidän tuli nimittäin käyttää TV2:n kanavatun-

nusten graafista ohjeistusta, joka tarkoitti lähinnä kel-

taista, petrolin sinistä ja oranssia taustaväriä, joita käytettiin neljässä animaatiopätkässä. 

Yhteen animaatioon Hanna Selkälä toivoi valkoista taustaa, jota käytetään kaikissa ohjel-

maväleissä, ja yhteen tulisi läpinäkyvä tausta (ks. kuva 23), jotta animaatio voitiin sijoittaa 

 

 

  
Kuva 22. TV2:n kanavatunnusten sekä Pikkukakkosen tipu. 

 
Kuva 23. Tipu ja ”kakkoslaatikko”.  
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minkä tahansa kuvan päälle (juuri nämä kaksi animaatiota sain tehtäväkseni). Lisäksi tuli 

käyttää TV2:n kanavatunnuksissa esiintyvää ”kakkoslaatikkoa”, joka tosin nyt oli toteutet-

tu myös paperinpaloista repimällä. 

Halusin korostaa hahmojen materiaalia, siis paperimaisuutta, jotta lopputulos olisi 

näyttänyt perinteiseltä pala-animaatiolta. Mitä järkeä olisi muuten ollut repiä hahmot pa-

perista ja skannata ne sen sijaan, että ne olisi tehty kokonaan tietokoneella? Yksi tehokeino 

olisi ollut korostaa hahmojen paperisuutta varjojen avulla. Silloin oikean perspektiivin ja 

kolmiuloitteisuuden sijaan olisi tehostettu kaksiuloitteisuuden vaikutelmaa: paperin pa-

loista kootut hahmot olisivat liikkuneet samansuuntaisen paperitason päällä. Tämän vai-

kutelman korostamiseksi olisi hahmojen alle voinut laittaa pienen heittovarjon.  

Päätimme kuitenkin tehdä kuten Hanna Selkälän kanssa oli sovittu, eli hahmot olisivat 

kaksiuloitteisia (litteitä), mutta irti taustasta, ja niiden varjot olisivat ”realistiset”, eli ne 

sijoittuisivat hahmojen jalkojen alapuolelle ja taakse. Tavallaan toteuttamamme vaihtoeh-

to on ristiriitainen, ja olenkin sitä mieltä, että ensimmäinen vaihtoehto olisi ollut haus-

kempi, vaikkakin kyseessä on täysin makuasia. 

5.2.3 Toteutus 

Sain tehtäväkseni looppaavan ”Tipuhyppely”-animaation (ks. kuva 24) sekä ”Kaksostiput”. 

Valmiiksi annetuissa käsikirjoituksissa kuvaillaan näidenkin animaatiopätkien tapahtumat 

 
Kuva 24. Tipuhyppely sijoitettuna kuvan päälle. 
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pääpiirteittäin, mutta ei sitä, miten tapahtumat etenevät, joten tässä tarvittiin meidän nä-

kemystämme. Tarkkoja kuvakäsikirjoituksia en kokenut tarpeelliseksi tehdä, varsinkaan 

Tipuhyppelyyn, jossa tipun oli vain tarkoitus hyppiä ”kakkoslaatikon” päällä. Tein kuiten-

kin jonkin verran suunnittelua paperille. Tipuhyppelyyn esimerkiksi oli hyödyllistä miettiä, 

kuinka monta hyppyä kymmeneen sekuntiin mahtuu ja miten hypyt voisivat poiketa toi-

sistaan. Kaksostipuanimaatiosta Hanna Selkälä toivoi mahdollisimman yksinkertaista ja 

vähäeleistä siten, että se sopisi näytettäväksi ennen vakaviakin ohjelmia. Siinä ei siis tarvit-

sisi tapahtua mitään kovin suurta. Itse pidin tärkeänä musiikin ja kuvan rytmittämistä sekä 

sommittelua. Niinpä sommittelin aluksi paperille kuution, josta tiput tulevat ulos, suurin 

piirtein kultaisen leikkauksen mukaan oikealle, keskitason alapuolelle. Animaatiopätkän 

lopussa toinen tipu saisi olla hieman keskikohdasta vasemmalla, suurena aivan ruudun ala-

reunassa ”lähellä” katsojaa, jolloin mukaan tulisi myös syvyysvaikutelma. 

Nopeimmat ja helpoimmat tavat tehdä animaatiota lienevät nykyään After Effectsillä 

tai muulla vastaavalla ohjelmalla koostettu pala-animaatio sekä Flash-animaatio. Mo-

lemmissa ohjelmissa piilee se vaara, että niiden tuottama liike sekä muut ominaisuudet, 

kuten ääriviivan jälki, ovat helposti tunnistettavissa. Haastavaksi animoinnissa osoittautui-

kin aidon stop motion -pala-animaatiotekniikan jäljitteleminen. Nopealla tekemisellä on 

siis hintansa, joka voi tarkoittaa muun muassa persoonallisesta jäljestä luopumista. Tämä 

johtuu osittain tweening-toiminnosta, jollainen on myös Adobe Flash-ohjelmassa. Twee-

ning tarkoittaa sitä, että ohjelma laskee ja tekee automaattisesti väliruudut alku- ja loppu-

ruudun välille, jolloin ihmisen ”kädenjälki” häviää.  

Yritin keksiä keinoja välttää tuota ei-toivottua liikkeen tasaisuutta tekemällä paljon vä-

liruutuja. Löysin myös toggle hold keyframe -toiminnon, joka saa objektin paikalle, kier-

teelle tai muulle muuttujalle asetetun arvon pysymään vakiona, ilman tween-toimintoa. 

Toggle hold keyframe -toiminto olikin tärkeä, kun haluttiin imitoida stop motion -pala-

animaation olemusta, johon kuuluu tietynlainen liikkeen kulmikkuus. Kun paloja liikute-

taan käsin, joutuisi liikutettavan matkan ja suunnan mittaamaan millilleen, jotta saisi ai-

kaan lähellekään samanlaisen liikkeen, kuin tietokoneen laskema liikerata on. Näin ollen 

ihmisen tekemän kaltaisen liikkeen saa aikaan käyttämällä toggle hold keyframe -

toimintoa sekä liikuttamalla hahmojen osia tarpeeksi monta kertaa sekunnin aikajanalla.  
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Välillä tuntui, että After Effectsin käyttäminen vain hankaloitti animoimista, ja halu-

tun lopputuloksen saaminen olisi ollut mielekkäämpää ja nopeampaa perinteisiä mene-

telmiä käyttäen, siis kameralla kuvaten. Luultavasti itse animoiminen olisikin sujunut no-

peasti, mutta jälkityöstö olisi ollut huomattavsti vaikeampaa ja hitaampaa. Animaatioissa 

piti TV2:n värimaailman lisäksi olla mahdollisuus muuttaa kompositioita myöhemmin, 

mikä olisi ollut lähes mahdotonta, jos animaatiot olisi kuvattu kameralla. Myös esimer-

kiksi perspektiivin, etäisyyden ja syvyyden luominen ilman tietokoneohjelman toimintoja 

olisi ollut työläämpää, ja paloja olisi tarvittu paljon enemmän. 

5.2.4 Äänet  

Ääni on usein animoinnin lähtökohta televisiografiikassa, ja parhaassa tapauksessa ani-

mointi tehdään yhdessä samaan aikaan äänisuunnittelijan kanssa (Hanna Selkälä 2008).  

Pääsiäisanimaatiot poikkesivat tässä suhteessa normaalista prosessista, sillä käsikirjoitukset 

oli tehty ilman äänimaisemaa, ja mekin saimme äänet eli tunnusmusiikit käyttöömme 

vasta oltuamme melko pitkällä animoinnissa. Silloin selvisi, että musiikkipätkät olivat itse 

asiassa vain kahdeksan sekunnin mittaisia, eli kymmenen sekunnin animaatiossa tapahtu-

mien piti mahtua kahdeksaan sekuntiin. Kaksi sekuntia oli niin sanottua äänen ”häntää”, 

eli tuona aikana ääni vaimeni. Kaksostipu-animaatiossa tuon parin sekunnin aikana tiput 

vain räpyttelevät silmiään ja siipiään. Tipuhyppelyyn ei ääniä liitetty lainkaan, vaan siihen 

yhdisti YLE:n leikkaaja aina tilanteeseen sopivan musiikin. 

Äänistä oli hyötyä varsinkin liikkeiden rytmittämisessä. Jos musiikki olisi liitetty vasta 

jälkikäteen, ei olisi syntynyt samanlaista vaikutelmaa äänen ja kuvan yhteydestä toisiinsa. 

Valitsimme TV2:n tunnusmusiikeista omiin pätkiimme sopivat taustamusiikit, emmekä 

suinkaan ilahtuneet, kun Hanna kertoi, että niitä saatettaisiin muuttaa myöhemmin. 

Loppujen lopuksi musiikkeja ei vaihdettu, mutta tipun viserrystä lisättiin YLE:llä äänirai-

tojen päälle luomaan keväistä tunnelmaa, mikä oli mielestämme oikein mukava lisä.  

5.2.5 Lopputulos 

Kanavatunnuksiamme näytettiin TV2:lla pääsiäisen aikana 20.–24.4.2008, ja näin tuo-

na aikana molemmat animaationi pari kertaa. Olen tyytyväinen molempien lopputulok-

seen, ja iloinen tekemistäni oivalluksista After Effectsin suhteen. Hyppivästä tipusta tuli 
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melkoisen väännön jälkeen ”tipun painoinen”, eli sillä tuntuu olevan kevyt massa. Toisaalta 

ponnistuksiin tuli tarpeeksi voimaa, ja silmien liikkeiden ja siipien räpyttelyn avulla hah-

mosta tuli hyvinkin eläväinen. Mika auttoi minua laatikon animoinnissa, ja mielestäni laa-

tikko toimii hyvin tramboliinina. ”Tipuhyppelystä” tuli myös luonteeltaan sillä tavalla 

neutraali, kuin oli toivottu, eli että se sopii kaikenlaisiin ohjelmaväleihin kaikkina kel-

lonaikoina. ”Kaksostipuihin” (ks. kuva 25) sain aikaan haluamaani syvyyttä liikkeen avulla. 

Taustan piti olla valkoinen, joten sen avulla ei voinut perspektiiviä tai tilaa luoda. Laatik-

ko, josta tiput tulevat ulos, on kuitenkin kolmiuloitteinen. Päätin liikuttaa toisen tipuista 

aivan ruudun alareunaan, lähelle katsojaa, jolloin syntyy tila, jossa tiput toimivat.  

Vaikka viestit, joita näiden lyhyiden animaatioiden kautta välitetään, eivät ole syvällisiä, 

on mielestäni niiden merkitys tärkeä. Kuten Hanna Selkäläkin totesi, kanavatunnusten 

tarkoitus on nostaa tunnelmaa ja pitää katsoja kanavalla. Mielestäni kanavatunnusten 

merkitys on myös antaa hengähdystauko ohjelmien välillä. Jos ei muusta, iloiset hahmot ja 

värit viestivät lämpimällä tavalla ainakin inhimillisistä arvoista.  

Harmillista projektissa on jälkikäteen ajatellen se, että oikeudet ovat täysin Yleisradiol-

la, joten animaatioita ei voi laittaa esimerkiksi omaan portfolioon katsottavaksi muuta 

kuin still-kuvina. Animaatiomme valittiin myös esittelemään kouluamme uudelle esitte-

ly-dvd:lle, mutta YLE ei voinut antaa lupaa edes siihen erityisesti musiikkia koskevien te-

kijänoikeuskysymyksien takia.  

 
Kuva 25. Kaksostiput. 
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6 Yhteenvetoa ja oman työn arviointia 

Tätä työtä kirjoittaessani olen tullut yhä vakuuttuneemmaksi siitä, miten suuri liikkuvan 

kuvan vaikutus on ihmiseen – still-kuvan voimaa ja tärkeyttä kuitenkaan vähättelemättä. 

Ihmisen on helppo samaistua liikkuvassa kuvassa esiintyviin hahmoihin, mikä yhdistettynä 

”yliluonnollisiin” elementteihin tekee animaatiosta kiehtovan. Siksi ei olekaan ihme, että 

sitä käytetään inhimillisen viestinnän välineenä ja tehostajana. Animaation tehokkuus vies-

tinnässä perustuu myös siihen, että sen avulla saadaan kiteytettyä monimutkaisiakin vies-

tejä. Koska kuvasarja on täysin animaattorin muokattavissa, voidaan animaatioon ladata 

juuri halutut, tarkkaan harkitut merkitykset.  

Yleisimmin animaation luokittelu tehdään tekniikan mukaan, mikä kertoo toteutta-

mistavan merkityksestä älle tarinankerronta- ja viestintämuodolle. Myös ihmisten välisissä 

keskusteluissa animaatiot määritellään usein sen mukaan, ovatko ne esimerkiksi pala- tai 

3D-animaatioita. Sisältö jää monesti toiselle sijalle keskusteluissa. Animaation avulla saa-

daan kuitenkin esitettyä mitä mielikuvituksellisempia tarinoita. Tekniikan kehittyminen ja 

ohjelmien helppo saatavuus ovat vaikuttaneet tekemisen helppouteen.  

Olen kokenut suuria ilon ja hämmästyksen tunteita animaatioprojekteissani. Kun 

kömpelön näköinen piirroshahmo alkaakin yhtäkkiä liikkua, ei voi kuin ihmetellä liikkeen 

vaikutusta katsojaan sekä sitä, miten hahmolla onkin sielu, ja miten se ”elää”. Toiveeni on 

saada tehdä riippumatonta animaatiota tulevaisuudessakin. Sen lisäksi, että osaan nyt teh-

dä animaatiota omatoimisesti, on näiden projektieni jälkeen animaation tekemiseen jäänyt 

tietynlainen intohimo ja kaipuu. Omissa animaattorin taidoissani on toki vielä paljon ke-

hittämisen varaa. Etenkin suunnittelutyö tahtoi molemmissa projekteissa jäädä vähälle. 

Luulen kuitenkin oppineeni tekemistäni virheistä ainakin sen verran, että tästä lähtien 

animaatioprojektiin ryhtyessäni teen kunnollisen storyboardin. Opinnäytetyökseni teke-

mät kaksi kanavatunnusanimaatiota olivat mielestäni onnistuneita, vaikkakin olisin halun-

nut jonkin verran enemmän vapautta niiden toteuttamiseen.  

Nykyään saattavat mielenkiintoiset tarinat alkaa kuvittumaan mielessäni animaatioksi. 

Mietin, minkälaisin animaation keinoin tarina välittyisi parhaiten katsojalle, mitä voisi 

esittää vain viitteellisesti, ja mitä voisi jättää pois. Tämä lienee yksi tärkeimmistä kyvyistä, 

jonka olen animaatioprojektieni kautta saanut.  
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