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1 JOHDANTO 

Parhaat ideamme syntyvät usein täysin arvaamatta, siellä missä niiden ei ensim-

mäisenä ajattelisi syntyvän, ja vieläpä tekemättä oikeastaan mitään erikoista. 

Juuri tällainen tapaus sattui itselleni pari vuotta sitten, kun istuin linja-auton kyy-

dissä kolmatta tuntia ja kuuntelin raskasta musiikkia kuulokkeista. Katselin sa-

malla edessäni olevan istuimen päällystekankaita ja aloin miettiä, miltä näyttäisi-

vät välähdysmäisesti leikatut kuvat erilaisista pintamateriaaleista nopeatempoi-

sen musiikin tahtiin. 

Hämmentävä idea jäi pyörimään mielessä ja laajeni nopeasti pelkkien pintojen 

kuvaamisesta monipuolisemmaksi visioksi musiikkivideosta, jossa olisi pelkäs-

tään välähdysmäisiä erikoislähikuvia. Lähes saman tien tiesin myös kenen mu-

siikkiin ideaa olisi hyvä kokeilla; luokkatoverini ja ystäväni Aleksi Huovilan tuotan-

nosta löytyisi varmasti tyyliin sopivaa metallimusiikkia. 

Toteutin ideani koulun mediatuotantokurssilla ja teos julkaistiin internetissä maa-

liskuussa 2015. The Necromancer -nimisen kappaleen musiikkivideossa väläh-

televät vihreänsävyisiksi jälkikäsitellyt makrokuvat pääkalloista, kynttilöistä ja loit-

sukirjoista luoden ahdistavan kaoottisen kokonaisuuden. Video sai erittäin posi-

tiivisen vastaanoton, ja kehut innoittivat minua ja Aleksia jatkamaan ideaa vielä 

kahden musiikkivideon verran. Synkkä metsä -teemainen The Hollowed Pilgrim 

kuvattiin seuraavana kesänä, luovuudesta kertova Silver Hands keväällä 2016. 

Kolme videota muodostivat lopulta eräänlaisen tyylillisesti yhtenäisen trilogian, 

jonka aiheet siirtyvät ensin kuolemasta elämään ja viimeisessä osassa kuolemat-

tomuuteen, pohjustaen samalla Huovilan tulevaisuudessa ilmestyvää konseptial-

bumia. Projektien ollessa jo lähes valmiita Huovila vaihtoi artistinimensä Twisted 

Fingeristä Muns The Fooliksi. Kutsun silti kolmen videon muodostamaa kokonai-

suutta Twisted Fingers-trilogiaksi, koska jokaisessa videossa nähdään vääntyile-

vät sormet tai kädet ja sormet liittyvät olennaisesti kappaleen teemaan. (Twisted 

Fingers 2015; Twisted Fingers 2016a; Twisted Fingers 2016b) 

Opinnäytetyöni aiheena on tutkia, miten näiden kolmen musiikkivideon mystinen 

tunnelma luotiin. Minkälaisia teknisiä ja taiteellisia valintoja tein tarkoituksellisesti 
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tai ehkä vahingossakin, ja millä tavoin ne onnistuivat tai eivät onnistuneet raken-

tamaan Huovilan musiikin teemoja? Päätavoitteena toiminnallisessa opinnäyte-

työssäni on ennen kaikkea avata sitä prosessia, mitä pääni sisällä kävin musiik-

kivideoita tehdessäni. Mistä ammensin ideoita ja miten ideat sitten käytännössä 

toteutuivat? Etenen kronologisesti, jolloin vision toteuttamisen kehittyminen pro-

jektista toiseen on helpompi huomata. (Vilkka & Airaksinen 2003, 8.) 

Pohjustuksena tutkin yleisesti, miten kuvauksen, valaisun ja leikkauksen valinnat 

vaikuttavat katsojan mielikuviin, ja pohdin kuinka paljon perinteiset taiteen sään-

nöt oikeastaan sitovat, kun tarkoituksena on tehdä kokeilevaa musiikkivideota. 

Teemaan liittyy olennaisesti makrokuvaus; sen mahdollisuudet ja rajoitteet visioni 

toteutuksessa. Olisi mahtavaa, jos kokeileva tyylini rohkaisisi ja innostaisi muita-

kin yrittämään videoprojekteissaan erikoisempiakin ideoita, eikä menemään aina 

pelkän oppikirjan mukaan varman päälle. Maailma on täynnä kirjoitettua tietoa 

siitä, miten perinteinen videokuva sommitellaan ja valaistaan, mutta entäpä jos 

halutaankin jotain täysin erilaista? 
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2 TAIDETTA JA TEKNIIKKAA 

2.1 Tyyliviitteitä ja referenssejä 

Tavoiteltavan tyylin kaksi kulmakiveä olivat selkeitä heti alusta lähtien: erikoislä-

hikuvat ja välähdysmäinen leikkaus. Se miten visio käytännössä toteutettaisiin, ei 

sen sijaan selviäisi kuin kokeilemalla. Toki missä tahansa videoprojektissa ideat 

selkiytyvät usein vasta testaamalla, ja joku voisi ajatella, että jos tarkoitus on 

tehdä kokeilevaa taidetta, ei ole paineita siitä, että lopputuloksen pitäisi näyttää 

juuri tietynlaiselta. Toisaalta juuri siinä on koko tuotannon vaikeus; kukaan ei ole 

koskaan ennen tehnyt samanlaista, ja jos visio ja toteutus eivät kohtaa, tuloksena 

syntyy jotain aivan älytöntä, mitäänsanomatonta tai joitain niiden väliltä. Tapauk-

sessani sain selventää ohjaavalle opettajalle ja luokkatovereilleni ideaa erityisen 

tarkkaan ja monta kertaa, ennen kuin kuuluivat sanat: ”Joo, kyllä se saattaa toi-

mia”. 

Peter Ensenberger tiivistää mielestäni hyvin ja kannustavasti kirjassaan Etsi-

messä: Sommittelu (2011) kertoessaan, että taiteellisessa ilmaisussa ei ole eh-

dottomia sääntöjä. Vain tekniset ratkaisut vaativat terävien ja oikein valottuneiden 

kuvien suhteen kompromisseja, mutta esimerkiksi ns. sommittelusäännöt ovat 

vain hyviksi todettuja visuaalisia periaatteita. Niiden tarkoitus on innoittaa luo-

vuutta, ja kun kaavoja rikotaan, se pitäisi tehdä tietoisesti ja tarkoituksella. (En-

senberger 2011, 105–106.) 

Makrokuvat ja välähdykset eivät onneksi yhdistyneet ensimmäistä kertaa minun 

päässäni. Idean saatuani inspiroiduin lisää muiden musiikkivideoiden nopeasta 

leikkauksesta ja erikoisesta valaistuksesta, ja muistuipa mieleen samankaltaista 

tyyliä myös elokuvista ja TV-sarjoista. 

Elokuvan Se7en (1995) alkutekstien aikana soi hyytävä uudelleenmiksaus Nine 

Inch Nailsin kappaleesta Closer, samalla kun murhaaja leikkelee valokuvia uh-

reistaan leikekirjaansa ja kirjoittaa sekopäisiä muistiinpanoja vihkoonsa. Murhaa-

jasta ei kuitenkaan näytetä kertaakaan sormenpäitä enempää, vaan kaikki toi-

minta tapahtuu makrokuvissa. Valaistus vaikuttaa hailakalta päivänvalolta, joka 

vaikuttaa tulevan kuin matalalla olevasta ikkunasta. Osa kuvista on leikattu pääl-

lekkäin ja osa välähtää hyvinkin nopeasti niin, ettei katsojalle jää juuri aikaa tajuta 
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mitä näki. Se7en:in intro oli ehdottomasti tärkein referenssini nimenomaan väläh-

tävän leikkaustyylin osalta ensimmäisessä musiikkivideossa. (YouTube 2016d.) 

Televisiosarja Dexterin (2006–2013) introssa luodaan sarjan päähenkilöön sopi-

vaa kontrastia näyttämällä arkisia aamutoimia niin läheltä, että ne alkavat näyttää 

ahdistavilta ja klaustrofobisilta. Kun parran ajo, pihvin paistaminen ja kengännau-

hojen solmiminen näytetään pelkillä makrokuvilla ja päälle liimatuiden tehoste-

äänien kera, on lopputulos hyvin intensiivinen. Erikoislähikuvan tehokkuudesta 

on tässä otettu kaikki irti. Samoin hidastukset toimivat hienosti kiinnittäen katso-

jan huomion yksityiskohtiin, joita ei tavallisesti edes ajattele olevan. (YouTube 

2016e.) 

Musiikkivideo taiteen lajina on saavuttanut digitaalisen kuvan yleistymisen myötä 

niin tärkeän aseman, että sille on omistettu jopa omia televisiokanavia. Ne ovat 

olleet kokeellisen elokuvanteon uranuurtajia, koska periaatteessa niissä kaikki on 

sallittua ja monet muusikot antavat mielellään teoksensa visuaalisesti tulkitta-

vaksi. Myöskään pieni budjetti tai vähäisempi kalusto evät estä tekemästä näyt-

tävääkin musiikkivideota. (Ang 2005, 207.) 

Musiikkivideoissa välähtävää leikkausta ja makrokuvan voimaa on käytetty esi-

merkiksi Röyksoppin kappaleen Skulls ja Meshuggahin kappaleen Bleed vide-

oissa. Molemmissa on erikoislähikuvien lisäksi paljon laajempia otoksia, mutta 

välähtävät makrokuvat ja omituinen valaistus ovat todella suuri tekijä lopputulok-

sen intensiivisyydessä. Mystisiä teemoja käsittelevien kappaleiden videoissa on 

myös yksi iso yhteinen tekijä: moniselitteisyys. Moni katsoja on videon jälkeen 

varmasti ajatellut: mitä ihmettä oikein juuri katsoin? Mielestäni se ei ole huono 

asia, päinvastoin se kannustaa katsomaan uudestaan tarkemmin ja pohtimaan, 

mitä artistit ja videon tekijät ovat halunneet kertoa. Tarkoituksella jälkeenpäin ky-

symyksiä herättävä tarinankerronta ei ole kaikkien mieleen, mutta itse halusin 

musiikkivideoissani lisätä mystistä tunnelmaa tällä tietynlaisella ”sekavuudella”. 

(YouTube 2016f; YouTube 2016g.) 
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2.2 Kuvaus ja valaisu todellisuuden muuntelijoina 

Kokeellisten musiikkivideoiden pintapuolinenkin analysointi osoittaa hyvin, että 

perinteisiä kuvakerronnan keinoja käyttämällä tuskin saadaan aikaan kovin ih-

meellistä taiteellista videoteosta. Toisaalta hallitsemalla perusasiat osaa tekijä 

niitä myös rikkoa tietoisesti ”oikealla” tavalla. Jos tehdään päinvastoin mitä yleiset 

perussäännöt kertovat, luodaan todellisuudesta poikkeavaa tunnelmaa. Ja juuri 

siihen pyrin enemmän tai vähemmän kaikissa kolmessa musiikkivideossa. 

Kuvan tunnelmaan vaikuttaa ehkä eniten valo. Hyvä valaistus on tarkkaan mie-

titty ja pyrkii tarkoituksella johonkin lopputulokseen. Periaatteessa tapoja valaista 

on kaksi: joko esittää kohteet selkeästi ja realistisesti, tai luoda haluttua tunnel-

maa vaikkapa tarinankerronnan korostamiseksi tai katseen ohjaamiseksi tiettyi-

hin paikkoihin. Tyylitelty valaistus voi olla symbolinen tai jopa abstrakti, mutta 

parhaimmillaan katsoja ei suoraan kiinnitä siihen huomiota. Hyvin toteutetut va-

laistuksen keinot ovat huomaamattomia, mutta vaikuttavat silti katsojien ajatte-

luun. (Millerson 1991, 87, 236, 242–244.) 

Muuntelemalla valon määrää, laatua ja suuntaa saadaan kohteelle haluttu muoto 

ja vaikutelma. Arkiset esineet voidaan saada pelkän valaistuksen avulla näyttä-

mään mystiseltä tai jopa pelottavalta. Valoisan ja pimeän erilaiset vaikutukset 

mielialaan ovat syvällä kaikkien ihmisten alitajunnassa. Vähäinen valo saa aikaan 

surumielisen, synkän tai rauhallisen tunnelman, kun taas runsas valaistus on op-

timistinen, selkä ja kliininen. (Pirilä & Kivi 2005, 131–135.) Täytyy myös muistaa, 

että täysin pimeäksi jätetyt osat vaikuttavat yhtä lailla kuvan tunnelmaan kuin va-

laistut alueet. Monet elokuvaajat ovatkin sanoneet, että se mitä emme näe on 

yhtä tärkeää kuin se minkä näemme. (Hall 2015, 103.) 

Valon suunta vaikuttaa siihen, mikä osa kuvattavasta kohteesta jää varjoon. Suo-

raan kameran suunnasta osoittava valo poistaa kohteen varjoja, sivusta osoitettu 

loistava valo taas saa aikaan voimakkaat varjot kohteen pinnalle. Valonlähteen 

koko taas vaikuttaa varjojen reunojen terävyyteen. Pieni valonlähde luo terävät 

varjot, kun taas laaja valonlähde pehmeän varjon, jossa on eri tummuuden sä-

vyjä. (Pirilä & Kivi 2005, 135–137; Hunter & Reid 2011, 75–77.) Takaa osoitettu 

vastavalo erottaa kohteen taustastaan kohteen reunoja korostavalla valokehällä, 
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mikä synnyttää usein näyttäviä graafisia tehosteita. Läpinäkyvän kohteen, esi-

merkiksi kasvin lehden läpi paistava vastavalo korostaa sen yksityiskohtia kau-

niisti. (Ensenberger 2011, 202.) Valon ja varjon muuntelu antavat tekijälle mah-

dollisuuden valita tunnelman aina kauhistuttavasta iloiseen. Esimerkiksi ylhäältä 

tuleva pehmeä valo näyttää yleensä luonnolliselta pilviverhon takaa paistavalta 

auringolta, kun taas alhaalta tulevaa valoa käytetään kauhun elementtinä osoit-

tamaan jotain vierasta, mystistä ja luonnotonta. (Pirilä & Kivi 2005, 136; Ang 

2005, 101–102.) 

Valon tärkeä ominaisuus on myös valo, jonka vaikutukset ihmisten mielikuviin 

ovat niin ikään merkittävät. Otoksen yleissävy muodostuu rajauksen sisällä val-

litsevasta väristä; se voi olla vaikkapa kylmän sininen tai lämpimän oranssi. Eri 

värit saavat aikaan katsojissa assosiaatioita eri vuorokauden- ja vuodenajoista, 

säätiloista, ympäristöistä, kulttuureista, aikakausista tai pelkistä tunnetiloista ja 

symbolisista merkityksistä. Esimerkiksi sininen näyttää rauhalliselta ja luo mieli-

kuvia kylmyydestä, vapaudesta ja yksinäisyydestä, kun taas keltainen väri on 

energinen ja yhdistetään iloon, aurinkoon ja luovuuteen. (Juniper & Newton 2011, 

60; Millerson 1991, 57–58.) Epärealistiset värit toimivat tehokkaasti, jos tavoit-

teena on luoda vaikutelma epätodellisesta tunnelmasta tai tilanteesta, esimer-

kiksi unesta tai fantasiamaailmasta. Haluttuun värimaailmaan voidaan päästä 

keinotekoisesti muuttamalla kameran valkotasapainoa, valaisemalla kohdetta 

erivärisillä valoilla, käyttämällä värisuotimia tai säätämällä kuvaa jälkikäsittelyssä. 

(Pirilä & Kivi 2005, 140–142; Gatcum 2009, 10–11.) 

Valaistuksen lisäksi kuvan vaikutelmaa voi muuttaa haluamaansa suuntaan eri 

rajauksilla, kuvakulmilla ja objektiivin polttoväleillä. Rajaamalla karsitaan kuvasta 

pois kaikki mitä ei haluta näyttää, ohjataan katsoja kiinnittämään huomiota halut-

tuihin paikkoihin, sekä sommitellaan kuvasta esteettisesti miellyttävä (Hall 2015, 

68–71). 

Objektiivin polttovälillä voidaan vaikuttaa rajaukseen ja kuvakulmaan. Laajakul-

maisten objektiivien kuvakulma on laaja, ja ne luovat kolmiulotteisen syvyysvai-

kutelman, kun taas teleobjektiiveilla voidaan rajata yksittäisiä kohteita kaukaakin, 

ja ne kutistavat kohteiden välisiä etäisyyksiä litistäen syvyysvaikutelmaa (Ensen-

berger 2011, 41–42). Laajakulmaiset kuvat ovat sommittelullisesti ilmavia, kun 
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taas teleobjektiivin kuva on tiivis ja intensiivinen (Pirilä & Kivi 2005, 115). Molem-

mat polttovälien ääripäät toimivat oikein käytettynä haluttujen illuusioiden luomi-

sessa. Intensiivisyyttä hakevaan musiikkivideooni pääosin telepolttoväliset 

makro-objektiivit olisivat täydellinen vaihtoehto. 

2.3 Makrokuvan tekniset vaatimukset 

Makrokuvien ottaminen on osaltaan helppoa ja toisaalta haastavaa. Koska ku-

vattava kohde on hyvin pieni, omassa projektissani esimerkiksi pelkkä yksityis-

kohta peuran pääkallosta, ei tarvitse miettiä ison tilan lavastamista tai valaisua. 

Periaatteessa pelkkä pöytä, valaisin ja sopiva taustakangas riittävät hyvin yksi-

tyiskohtien kuvaamiseen. Käytännössä laadukas erikoislähikuva kuitenkin vaatii 

yllättävän paljon. 

Arkikielessä makrokuvauksella tarkoitetaan yleisesti pienten kohteiden kuvaa-

mista hyvin läheltä. Virallisesti makrokuvauksella tarkoitetaan kuitenkin kohteiden 

ikuistamista vähintään suurennossuhteella 1:1, eli kohteen tallentumista kennolle 

tai filmille vähintään samankokoisena kuin se oikeasti on. (Lehtonen & Peiponen 

2016, 13.) Koska musiikkivideoissani vain harvat kohteet kuvattiin virallisella 

makrokuvan suurennossuhteella tai sitä lähempää, tässä opinnäytetyössä tarkoi-

tan makrokuvauksella laajemmin lähikuvausta. 

Mitä lähemmäs kuvattavia kohteita mennään, sen pienemmäksi kuvassa tark-

kana näkyvä alue muuttuu, eli toisin sanoen kuvan syväterävyysalue kapenee. 

Syväterävyyteen vaikuttavat tarkennusetäisyyden lisäksi objektiivin himmen-

ninaukko, polttoväli ja kameran kuvakennon koko. Käytännössä makrokuvauk-

sessa sopivan terävyysalueen aikaansaamiseksi muutetaan aukon kokoa: mitä 

pienempi aukko, sen laajemmaksi terävyysalue kasvaa, ja sen ”selkeämpi” ku-

vasta tulee. Toisaalta erittäin kapea syväterävyys toimii usein taiteellisena teho-

keinona. (Lehtonen & Peiponen 2016, 101–105; Kelby 2007, 383.) 

Valaistukseen tämä liittyy sikäli, että pienellä aukolla kuvattaessa kennolle pää-

sevän valon määrä vähenee, ja siksi makrokuvat vaativat paljon valoa. Valoku-

vattaessa paras apu tähän on salamavalo. Objektiivin sivuille tai eteen kiinnitet-

tävät, erityisesti makrokuvaukseen tarkoitetut salamat luovat kohteeseen tasai-

sen kirkkaan valon ja mahdollistavat pienen aukon käytön ja sen avulla runsaat 
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pienet yksityiskohdat. (Emmet 2013; Rockwell 2005.) Omassa projektissani sa-

lamavaloista ei ole kuitenkaan hyötyä; videokuvaa varten tasaisen valon aikaan-

saamiseksi täytyy pysytellä perinteisemmissä videovaloissa. 

Kuva 1. Canon EOS 70D, 70-300mm objektiivi, loittorengassarja ja led-paneeli. 
 

Jotta kohteita päästään tarpeeksi lähelle, tarvitaan tarkoitukseen sopiva objek-

tiivi. Erityiset makro-objektiivit kykenevät suurennossuhteeseen 1:1 ja monet te-

leobjektiivit tarkentavat myös suhteellisen lähelle. Vielä lähemmäs päästään lisä-

varusteilla, kuten lähilinsseillä tai loittorenkailla. Lähilinssi kieritetään objektiivin 

etulinssin suodinkierteisin ja se toimii suurennuslasin tavoin, kun taas linssittömät 

loittorenkaat asettuvat objektiivin ja kamerarungon väliin. Loittorenkailla objektiivi 

saadaan tarkentamaan lähemmäs, mutta toisaalta ne vähentävät linssin valovoi-

maisuutta vaatien yhä enemmän tehoa valaistukselta. (Kelby 2007, 27; Lehtonen 

& Peiponen 2016, 38–42.) 

Musiikkivideoissa käytössäni oli oma kolmiosainen 31+21+13 mm:n loittorengas-

sarja, jota käytin tehostaakseni teleobjektiivien lähikuvausominaisuutta. Käy-

tössä olivat projektista riippuen Canon EF 70–200mm f/2.8L ja EF 70–300mm 

f/4-5.6L objektiivit. Lisäksi käytin Canon EF 100mm f/2.8 makro-objektiivia, ja laa-



13 

 

jemmissa kuvissa Canon EF-S 17–55mm f/2.8 zoom-objektiivia. Kameraksi vali-

koitui Canon EOS 70D, koska sellainen oli itselläni, se oli yhteensopiva käytös-

säni olevien objektiivien kanssa ja sillä saisi HD-tasoista kuvaa 50 ruutua sekun-

nissa mahdollisia hidastuksia varten. (Kuva 1.) 

2.4 Leikkaus – teoksen rytmi ja tempo 

Leikkaustyö on teoksen rytmin rakentamista. Leikkaajan tulee tunnistaa ja analy-

soida kuvan ja äänen rytmiset tekijät: ajan, liikkeen ja toiminnan kestot ja jaksot-

taisuudet – materiaalin staattiset ja dynaamiset elementit. Lopullisella rytmillä on 

vahva suggestiivinen vaikutus, joka hyvin tehtynä tempaa katsojan mukaansa to-

dellisuudesta riippumattomaan teoksen sisäiseen aikajärjestelmään. Jos teok-

sessa käytetään musiikkia, sen rytmi vaikuttaa väistämättä leikkaukseen. Eloku-

vakerronnassa musiikilla tehostetaan tarinan tunnetiloja ja luodaan jatkuvuuksia. 

(Pirilä & Kivi 2008, 73–75, 77–78.)  

Musiikkivideo on kuitenkin varsin päinvastainen tapaus, sillä siinä musiikki on pe-

riaatteessa kuvaa tärkeämpi, ja kuva ja leikkaus suunnitellaan yleensä täysin sen 

ehdoilla. Nykyajan rytmimusiikki on usein nopeatempoista, joten leikkauksestakin 

tulee helposti nopea. Kestoltaan lyhyet kuvat eivät anna aikaa yksityiskohtien ha-

vainnointiin, vaan kuljettavat katsojaa tiukasti huomiopisteestä toiseen. Pitkäkes-

toiset kuvat rauhoittavat, nopeat kuvat lisäävät jännitystä. (Pirilä, Kivi 2008, 76-

77.) Visioimani välähdysmäinen leikkaus pyrki nimenomaan jälkimmäiseen, ja 

kun sekaan yhdistettäisiin vielä mystiset teemat ja symboliikka katsojaa sopivasti 

hämmentäen, oltaisiin lähellä sitä leikkaustyyliä, mitä tavoittelin. 
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3 THE NECROMANCER 

3.1 Teeman avaaminen 

Esiteltyäni makrovideoideani Huovilalle valikoitui pienen pohdinnan jälkeen kap-

paleeksi The Necromancer of Tornio, jonka nimi muutettiin humoristisesta asial-

lisemmaksi The Necromanceriksi. Kyseinen progressiivinen metallibiisi oli sopi-

van mittainen ja vaihteleva, ja siinä oli selkeä teema, josta lähteä ideoimaan ku-

vattavia kohteita. Huovila kertoo kappaleen olleen alun perin vain testaus ras-

kaan metallin äänittämisestä 6-kielisellä kitaralla, mutta se sai teemansa ja sy-

vyytensä kuin itsestään kirjallisuudesta, jota hän luki tuohon aikaan. (Huovila 

2016.) 

Suunnittelutyö alkoi teeman purkamisella. Englannin kielen sana necromancer 

voidaan kääntää suomeksi yksinkertaisesti nekromantikko. Nekromantialla tar-

koitetaan taikuutta, johon liittyy vaikkapa kuolleiden kanssa kommunikointia tule-

van ennustamiseksi tai kuolleiden manaamista takaisin henkiin esimerkiksi 

aseeksi. Manatut kuolleet kuvataan nykyajan populaarikulttuurissa, esimerkiksi 

peleissä ja kirjoissa, yleensä epäkuolleina eli vaikkapa zombeina, haamuina ja 

liikkumaan kykenevinä luurankoina. (Wikipedia 2016.) 

Googlen kuvahaku löytää sanalla necromancer suuret määrät taiteilijoiden erilai-

sia näkemyksiä aiheeseen, mutta niistäkin löytyi selkeästi yhdistäviä tekijöitä. 

Synkän aiheen mukaisesti valaisu on yleensä hämärä, ja usein ainoa valo nek-

romantikkoon osuu yksittäisestä lähteestä, kuten velhon tekemästä loitsusta. Vä-

rimaailmasta löytyy selkeästi yksi väri ylitse muiden: vihreä. Nekromantikko yh-

distetään lähes poikkeuksetta keskiaika-teemaiseen fantasiaympäristöön. 

(Google 2016.) 

Aloin suunnitella kuvauskohteita (Kuva 2) ja etsiä käsiini kaikkea mahdollista tee-

maan sopivaa. Muovisen ihmisen pääkallon sekä naudan ja jonkin pienemmän 

eläimen kallon lainasin paikallisen yläasteen biologian luokasta. Vanhoja kirjoja 

löysin kirjastosta ja oudon näköisiä esineitä sieltä täältä. Kuvauspaikaksi sopisi 

parhaiten pimeä huone, jossa valaistusta voisi helposti säädellä sopivan syn-

käksi. Osittain helppouden takia, osittain budjettisyistä kuvauspaikaksi valikoitui 
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muusikko Huovilan asunto, jonne viritin kuvauspöydän (Kuva 3). Samassa pai-

kassa olisi helppo kuvata myös kitaran soitosta lähikuvia. (Lehtinen 2016.) 

Kuva 2. Piirrettyä ideointia The Necromanceriin 

Kuva 3. Kuvauspöytä, kuvauskohteita, taustakangas ja ledipaneelit 

3.2 Etukäteistestaus 

Yhtenä ensimmäisistä ideoista oli luoda kohteisiin vahvoja kontrastisia varjoja yk-

sittäisestä, oudosta suunnasta tulevasta valosta, jonka lähde olisi esimerkiksi ku-

vitteellinen velhon hohtava loitsu. Valonlähde voisi myös liikkua, saaden kohtei-

den pintojen yksityiskohdat elämään. Kynttilänvalon välkyntä saattaisi näyttää 
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myös hienolta ja aiheeseen sopivalta. Värimaailman pitäisi myös olla tavallisesta 

poikkeava, esimerkiksi teemalle perinteinen vihreä. Opettajan ehdotuksesta tes-

tailin kuvausta ja valaisua ennen virallista kuvausviikkoa. Kokeilussa tuli ilmi 

monta pientä ja suurta asiaa, mihin kiinnittää huomiota. (Lehtinen 2016.) 

Testailun aikana käytössäni oli vain yksi Kinoflo-loisteputkivalaisin, ja siihen eri-

värisiä muovikalvoja väriefektien kokeiluun. Eniten kaivattua väriä eli vihreää ei 

kuitenkaan ollut, joten yritin saada sen aikaan laittamalla kellertävän ja sinertävän 

kalvon päällekkäin. Yhdistelmä ei kuitenkaan toiminut; lopputulos lähinnä vain 

hämärsi valon tehoa luoden kohteisiin hailakkaa harmaanvihreää sävyä. 

Sen sijaan voimakkaan tummanpunainen värikalvo sai kohteet näyttämään hyvin 

punaisilta, suorastaan verisiltä (Kuva 4). Kääntöpuolena kuitenkin oli, että valai-

simen kirkkaus putosi vähintään puoleen, koska tumma kalvo imi valotehoa val-

tavasti. Tästä syystä kameran herkkyyttä piti nostaa ISO-arvoihin 1600 tai 3200, 

mikä taas heikensi kuvanlaatua merkittävästi. Digitaalikameran kennon herkkyy-

den manuaalinen vahvistaminen lisää nimittäin sähköisten häiriöiden määrää ai-

heuttaen kuvaan rakeisuutta eli ns. kohinaa (Juniper & Newton 2011, 82). Tämän 

lisäksi objektiivin aukkoa ei pystynyt pienentämään aiemmin puhutun syväte-

rävyyden kasvattamiseksi, koska kuvasta olisi hävinnyt viimeisinkin valo. Kaiken 

päälle halusin kuvata hidastuksia varten 50 kuvaa sekunnissa, mikä sekin vaati 

oman osansa valaistuksen tehoista. 

Punaisella värikalvolla sain siis kyllä komeaa värikylläisyyttä, mutta kuvat olivat 

käyttökelvottoman pimeitä ja suttuisia. Otin muutamia testiotoksia neutraalin vä-

risinä ilman kalvoja, ja kokeilin vihreän värin lisäystä jälkikäteen. Jälki oli varsin 

tyydyttävää, ja säätömahdollisuudet manuaalisiin värikalvoihin verrattuna valtai-

sat. (Kuva 4.) Liian hämäriksi osoittautuivat valitettavasti myös pelkästään kyntti-

länvalolla valaistut kohteet. 

Iso huomio testaillessa kohdistui myös taustaan; sinne olisi saatava jotain tee-

maan sopivaa, tai sitten vain tasaisen mustaa huomion keskittämiseksi kohtee-

seen ja hämärän tunnelman luomiseksi. Koska nekromantikon asuntoa ei olisi 

järkeä alkaa sisustaa pelkkiä makrokuvia varten, ostin läheisestä liikkeestä palan 

mustaa kangasta, joka toimi taustana erittäin mainiosti (Kuva 3). 
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Lopullisessa valaistuksessa pyrin mystisen tunnelman lisäksi saamaan loppu-

käsittelyä varten mahdollisimman laadukasta materiaalia. Valojen kirkkaudet oli-

vat mahdollisimman kovalla, jotta sain herkkyyden mahdollisimman alas ja auk-

koa pienennettyä jonkin verran. Lisäksi käytin mahdollisimman neutraalia valko-

tasapainoa, sekä erityistä internetistä ladattavaa CineStyle-väriasetusta, joka 

pyrkii pitämään tummimmat ja kirkkaimmat kohdat kurissa mahdollisimman mo-

nipuolista jälkikäsittelyä ajatellen. 

Virallisiksi kuvauspäiviksi lainaamani kaksi ledipaneelia olivat Kinoflo-loisteput-

kea helpompia käsitellä, ja niitä pystyi myös helposti liikuttelemaan tehden koh-

teiden pinnalle liikkuvia varjoja. Ledipaneelit olivat ehkä turhan laajoja valonläh-

teitä jättäen varjot suhteellisen pehmeäreunaisiksi, mutta koska kohteet olivat niin 

erikoisen näköisiä muutenkin, vaikutti alkuperäistä ajatusta pehmeämpi valo oi-

keastaan juuri hyvältä. Monesti annoin toisella ledillä hiukan täytevaloa, jotta sain 

kohteen kaikki muodot näkymään kokonaisuudessaan. 

Mitä erikoisemmalla tavalla valon kohteeseen suuntasi, sen dramaattisemmat 

varjot sai aikaan, ja mitä oudompi sen parempi. Monista kohteista otin kuvia use-

ammanlaisilla valoilla. Esimerkiksi muovisen pääkallon yleiskuvassa oli voimak-

kaan päävalon lisäksi himmeä täytevalo oikealla, jotta kallo näkyi kuvassa koko-

naan. Videolla nähdään kuitenkin sama pääkallo myös ohi heilahtavassa valokei-

lassa, joka väläyttää vain kohteen toista puolta. Nekromantikon vääntelehtivät 

kädet saivat dramaattisen ilmeensä täysin sivulta tulevasta yksittäisestä valosta. 

Vanhan raamatun päällä laahaavat sormenpäät langettivat pitkät varjot sivujen 

päälle matalalle asetetulla takavalolla. Kynttilöiden varret sain sopivasti näkyviin 

himmeällä täytevalolla, joka ei peitonnut liikaa liekkien omaa valoa. (Lehtinen 

2016; Twisted Fingers 2015.) 

Eräs kuvausidea oli nekromantikon taikaliemi, jota varten hankin vihreää ja pu-

naista elintarvikeväriä ja ison lasipurkin (Kuva 3). Tiputtelin pisaroittain väriaineita 

vedellä täytettyyn lasipurkkiin, ja kuvasin lasin läpi, kun aineet sekoittuivat kirk-

kaaseen veteen. Lisäksi kuvasin kiehuvan vihreän veden kuplimista, sekä punai-

sella elintarvikevärillä aikaansaadun tekoveren valumista näyttelijä Huovilan nyr-

kistä ja hampaiden välistä. (Lehtinen 2016.) 
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Rajauksellisesti tai kuvakulmallisesti makrokuvat ovat jo ilman erityisempää kik-

kailua hyvin epätodellisen tuntuisia, mutta tehokkaaksi efektiksi totesin tarken-

nuksen pehmeät siirtymät kohteiden pinnalla. Lisäilmettä saatiin myös savuefek-

teillä. Luokkatoverini ja ystäväni Jussi Mattila tuli puhaltelemaan sähkötupakan 

savua muutamien kohteiden päälle. Isoimpaan pääkalloon viritimme taakse alun 

perin pesukoneeseen tarkoitetun muoviputken, johon puhallettu savu ohjautui 

ulos kallon suusta ja silmistä. Jälkikäsittelyssä vielä puoleen nopeuteen hidas-

tettu savu näytti hienolta ja sopi tunnelmaan erinomaisesti. (Twisted Fingers 

2015.) 

Kuva 4. Pääkallo saa värinsä. Ylimpänä testailupäivän punainen valo, keskellä 

käsittelemätön ledivalo, ja alimpana vihreäksi värikorjailtu valmis kuva. 

 

3.3 Värimäärittely ja välähdysefektit 

Leikkasin ja värimäärittelin musiikkivideot Adobe Premiere -leikkausohjelmalla. 

Kuvattu materiaali oli neutraalin valaistuksen ja väriasetusten takia hyvin lattean 

väristä, joten lisäsin ensinnä kontrastia ja yleistä kirkkautta reilusti tummem-

maksi. Lisäksi muutin värimaailman vahvasti vihertäväksi, osan kuvista vähän 

sinertäväksi ja muutamissa korostin tekoveren punaista väriä. Värimäärittelyssä 

käytin Premieren efektiä Three Way Color Corrector, jolla voi säätää erikseen 

värisävyä tummien, kirkkaiden ja keskisävyjen osalta. Ero kuvien tunnelmassa 



19 

 

muuttui värisäätöjen ansiosta kertaheitolla siihen suuntaan, mitä alun perin olin 

hakenutkin. (Kuva 4.) 

Itse leikkausprosessi alkoi kitaransoittokuvien synkronoimisella musiikkiin ja va-

litsemalla alustavasti, missä kohtaa mitäkin soittokuvaa näytettäisiin. Tämän jäl-

keen aloin lisäillä muita kuvia paikoilleen. Olin tehnyt kyllä alustavan suunnitel-

man, mitä aiheita tulisi mihinkin kohtaan kappaletta, mutta loppujen lopuksi kuvat 

asettuivat hyvinkin alkuperäisestä ideasta poiketen sinne missä ne sopivalta 

näyttivät. Välähdysten tekeminen muotoutui kokeilemalla. Videon ensimmäisten 

viiden sekunnin (sen jälkeen, kun kappale lähtee liikkeelle) välähdysten tekoon 

kului aikaa noin kolme tuntia. Kellosta tämän todetessani kauhistuin mitä tulevan 

pitäisi: vielä lähes kaksi ja puoli minuuttia videota leikattavana! Mutta toisaalta, 

jälki oli hienoa, joten päätin kärsivällisesti istua ja näpertää. Onneksi työ nopeutui 

sitä mukaa mitä paremmin tiesin mitä olin tekemässä. 

Jokainen välähdys on periaatteessa omanlaisensa. Halutun kohdan, esimerkiksi 

kappaleessa iskun kohdalla vaihtuvan kuvan, alusta leikkasin ensin kahden ruu-

dun pätkän. Kaksi ruutua siksi, että koska materiaali oli kuvattu 50 kuvaa sekun-

nissa, lopullinen video olisi kuitenkin 25 k/s, joten varmistin näin, etteivät ruudut 

jäisi olemattoman lyhyiksi lopullisessa videossa. Noiden kahden ruudun kirkkau-

den lisäsin erittäin kirkkaaksi, niin että kuva ylivalottui reilusti. Lisäksi skaalasin 

kuvaa jonkin verran lähemmäs, ja siirsin rajausta johonkin kulmaan. Seuraaville 

neljälle tai kuudelle ruudulle tein saman, mutta en tehnyt kirkkausefektiä niin voi-

makkaaksi, ja siirsin skaalatun kuvan eri kulmaan. Normaalilla nopeudella katsot-

tuna tämä kokonaisuus näytti videota täräyttävältä välähdykseltä. (Kuva 6.) 

Videon ulkoasu muokkautui lopulta monenlaisten pienten kikkailujen kokonaisuu-

desta. Useissa kuvissa muutin värisäätöjä kesken kaiken musiikin kulkua koros-

tavalla tavalla. Osa välähdyskuvista ei ollut lainkaan alkuperäisen videoklipin yli-

valotettu osa, vaan ihan eri kuva vaikkapa jostain pintamateriaalista. Keskivai-

heen rauhalliseen osaan maalailin seesteisempää tunnelmaa päällekkäin häivy-

tetyillä kuvilla. Erityisen paljon pidin ja pidän edelleen viimeisen kitarariffin nope-

asta ja sekavasta leikkauksesta, joissa välähtelee outojen pintamateriaalien se-

assa tähtisadetikun kipinät, sekä keskivaiheen vanhan Raamatun piirroksista, 
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jotka ehtivät tarkentua ennen leikkausta juuri ja juuri niin, että tarkkaavainen kat-

soja näkee niissä olevan piirroksia ilmestyskirjan kuolleiden henkiinheräämi-

sestä. (Twisted Fingers 2015.) 

The Necromancer sai erityisesti kehuja hienoista kuvista ja kekseliäästä leikkauk-

sesta. Intensiivinen ja mystinen tunnelma oli onnistunut itsenikin mielestä odotet-

tua paremmin: lopputulos oli katsojien mukaan hyvinkin ahdistava ja aggressiivi-

nen. Myös Huovila oli videoon erittäin tyytyväinen, ja kertoo kappaleesta, joka 

olisi ehkä jäänyt vain kovalevyjen syövereihin, nyt muodostuneen videon kanssa 

ylpeyden aiheen, jota esittelee mielellään kaikille saman henkisille kanssaihmi-

sille (Huovila 2016). 

Parannusehdotuksia tuli lähinnä siitä, että samoja kuvia oli käytetty useita kertoja. 

Tämä on totta varsinkin ihmisen pääkallon kohdalla; vaikka hienon näköinen kuva 

onkin, niin leikkasin sen välähtämään turhan usein. Itse tuumin myös jälkeenpäin, 

että olisin voinut kokeilla kuvauksissa vielä paljon omituisempia valojen suuntia 

ja kuvakulmia. Niin sanotun hullun luovuuden vauhtiin pääsin kunnolla vasta leik-

kauksessa. 
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4 THE HOLLOWED PILGIRM 

4.1 Inspiraatiota luonnosta 

Heti ensimmäisen videon valmistuttua halusin ehdottomasti kokeilla samanlaista 

tyyliä uudestaan, ja muusikko Huovila oli asiasta yhtä mieltä. Toisaalta edellinen 

video oli onnistunut niin paljon odotettua paremmin, että paineet onnistua vähin-

tään yhtä hyvin olivat kovat. 

Pitkään luontokuvausta harrasteena mieleni teki kokeilla makrovideointia kasvei-

hin ja muihin luontokohteisiin. Heräsi idea synkän, pelottavan ja jopa ruman met-

sän kuvauksesta pelkillä erikoislähikuvilla jälleen raskaan musiikin tahtiin väläh-

dellen. Nekromantikko-tyyliä jatkaen videossa voisi myös olla pääosassa jokin 

taruhahmo: henki, haamu, tai vaikka pelkästään vanhassa metsässä asuva mui-

nainen, mystinen tietoisuus. (Lehtinen 2016.) 

Sopiva kappale oli kuitenkin vielä säveltämättä. Onneksi Huovila innostui esittä-

mästäni metsä-teemasta ja yhdisti sen tulevan konseptialbumin teemoihin. Kap-

paleen nimeksi asettui monien vaihtoehtojen jälkeen The Hollowed Pilgrim, eli 

vapaasti käännettynä sisältä tyhjä pyhiinvaeltaja. Albumista ja kappaleesta Huo-

vila kertoo seuraavaa: ”For the Dragon of Stone kertoo tarinan miehestä, joka 

kasvaa matalasyntyisestä ja melankolisesta orvosta eräänlaiseksi noidaksi, joka 

veistää patsaan. Noita kuolee tyytyväisenä tietäen jättäneensä jotakin lihaa jyke-

vämpää taakseen. The Hollowed Pilgrim sijoittuu albumin aikajanassa keski- ja 

loppuvaiheen välille, jolloin albumin “päähenkilö” vaeltaa eristäytyneenä yhtei-

söstään etsien kohtalon kolhuilleen merkitystä. Lopulta vaeltaja hyväksyy totuu-

den, että hän itse päättää oman merkityksensä ja päämääränsä, ja se on oleva 

hänen kohtalonsa ja luontonsa. Lehtisen idea toteuttaa sanoma elämän kiertoku-

lusta erilaisten luontokuvien ja metsä-teeman avulla tuntui jollakin tavalla tutulta 

ja sopivalta.” (Huovila 2016.) 

Inspiroiduin mm. Antichrist (2009) ja Prinsessa Mononoke (1997) elokuvien mys-

tisestä ja pelottavasta metsän kuvauksesta, sekä Vildhjarta-yhtyeen Måsstaden-

levyn (Wikipedia 2016b) kansitaiteesta. En kuitenkaan alkanut matkimaan kysei-

siä teoksia, vaan halusin luontokuvaajana taltioida metsää omalla tavallani, ja 

kuvakerronnassa jollain lailla osoittaa kiinnostukseni ja arvostukseni luontoon. 
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Aiempaa videota abstraktimman teeman koin myöskin taiteellisesti vapautta-

vana. The Necromancerin tapaan halusin värimaailmaan tälläkin kertaa jonkin 

hallitsevan sävyn, josta tuli tällä kertaa sininen: rauhallinen, mutta samalla kalpea 

ja kylmä. Vihreä oli jo käytetty, ja muutenkin turhan ilmiselvä metsäteemaan. 

(Lehtinen 2016.) 

4.2 Metsässä kuvaaminen 

Vietin kesän 2015 kotiseuduillani Viitasaarella, jonka tutut metsät mahdollistivat 

videon kuvauksen hienosti. Kuvailin materiaalia jo paljon ennen kuin biisin teema 

oli täysin selvä: lähimetsän kasveja ja sieniä, puiden runkoja, oksia ja neulasia, 

sammalia ja jäkäliä, hyönteisiäkin jos sellaisia kohdalle osui. Koitin etsiä mahdol-

lisimman synkän näköisiä paikkoja metsistä ja yritin aina kuvata metsän mystistä 

ja rumaakin puolta. Koska tiesin värimaailman tulevan siniseksi, käytin luovasti 

valkotasapainoa jo kuvausvaiheessa saaden raakamateriaalista hieman sinertä-

vää. (Lehtinen 2016.) 

Kuva 5. Vasemmalla location scout -kuvia Koljatilta, oikealla pysäytyskuvia sa-
moista paikoista The Hollowed Pilgrim musiikkivideolla. 
 

Tarkennuksen siirtymät tiheän saniaislehvästön tai heinikon läpi näyttivät erityi-

sen hienolta – epätodellisilta ja salaperäisiltä. Aikoinaan metsästä kerätyn, koris-

teena olleen poron pääkallon sijoitin sopivaan paikkaan metsään, ja otin siitä 
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makrokuvien lisäksi vähän laajempia otoksia. Ajattelin tämän projektin kohdalla 

joustaa hiukan makrokuvissa; muutamat laajemmatkin kuvat olisivat sallittuja. 

Metsässä käyttämäni kalusto oli kokonaan omani. Canon 70D, EF 70–300mm 

f/4-5.6L, EF 17–55mm f/2.8, loittorenkaat, jalusta, heijastin, sekä pieni paristo-

käyttöinen Godox Led126 led-paneeli auttamassa valaistuksen kanssa (Kuva 1). 

Hämärässä metsässä olisi usein tarvittu pientä lediä ja heijastinta enemmän va-

loa, joten jouduin nostamaan herkkyyttä monesti kohinan suhteen kipurajoille. 

Toisaalta pientä valaisinta oli helppo liikutella luoden outoja muuttuvia valoja ja 

varjoja esimerkiksi puiden runkoihin ja saniaisten lehtiin. Valaisin kasvien lehtiä 

myös takaapäin, jotta saisin lehtisuonet ym. paremmin näkyviin. Liikkuva valo ei 

kuitenkaan sopinut metsäiseen tunnelmaan yhtä hyvin kuin The Necromancerin 

pimeässä huoneessa kuvattuihin kohteisiin, joten päädyin käyttämään vain har-

voja kyseisistä otoksista. (Twisted Fingers 2016a.) 

Virallinen kuvauspäivä vietettiin Viitasaaren eräällä tunnetulla luontoretkikoh-

teella ja suojelualueella Koljatilla, joka oli kuvauspaikkana aivan täydellinen. Ky-

seessä on Kalliojärven rannalla kohoava noin 25 metriä korkea porrasjyrkänne, 

jonka ympärillä on monipuolinen maasto ja luonto (Ympäristö.fi 2016). Kalliojyr-

känteiden juurella ja sopivien kaatuneiden puiden päällä kuvasimme vanhan 

akustisen kitaran soittoa. Huovilalla oli päällään naamiaisasuksi tarkoitettu mun-

kin kaapu, joka peitti hänen kasvonsa varjoihin. (Kuva 5.) Alun perin kaapu oli 

vain sitä varten, että makrokuvissa mahdollisesti vilahtavat soittajan vaatteet oli-

sivat teemaan sopivat, mutta koska puku sopi metsämaisemaan niin hyvin, lop-

putuloksessa voidaan ajatella Huovilan tavallaan esittävän kappaleen ja konsep-

tialbumin päähenkilöä. Kuvasimme muutamia laajempia kuvia, missä hahmo sei-

soo yksinäisen näköisenä kalliolohkareen alla tai metsikön pimennossa. Näiden 

kuvien lomassa taltioin vähän väliä sopivia makrokohteita. (Lehtinen 2016.) 

Koljatin lähistöllä virtasi myös saniaisten peittämä kaunis puro, jossa otimme ku-

vaa Huovilan käsistä, jotka nostavat vettä juotavaksi (Kuva 5). Tämän oli osittain 

tarkoitus symboloida alun perin lyriikoissakin esiintynyttä ”elämän ja tiedon läh-

dettä”. Kauhu-teemoihin keksin idean vääntelehtivistä käsistä, jotka kohoaisivat 

maan alta. Koska maan alle kokonaan kaivautuminen olisi turhan työlästä, kuva-

sin käden työntymistä kaatuneen puunrungon juurien nostaman maakerroksen 
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läpi. Sopivasta kulmasta ja oikealla rajauksella lopputulos näytti kuin käsi työn-

tyisi mullan alta ylöspäin kurottaen. (Lehtinen 2016; Twisted Fingers 2016a.) 

Verrattuna The Necromancerin kuvauksiin sisätiloissa ja koulun tarjoamaan va-

lokalustoon, oli The Hollowed Pilgrimin kuvaus ulkona ja pienellä omalla kuvaus-

kalustollani hyvin erilaista. Hyttyset purivat ja pieni vesisade hankaloitti, jos ei 

niinkään kuvausta, niin ainakin kitaran soittoa. Vaikka hyvännäköistä kuvaa saa-

tiin ja tunnelma kuvauksissa oli tämän takia hyvä, parempi suunnittelu olisi ollut 

ehkä paikallaan. Kappaleen playback-laitteisto nappikuulokkeilla kännykästä oli 

hankala, ja itse kuvalistaa olisi voinut tarkentaa kuvausten nopeuttamiseksi. Jäl-

keenpäin leikkauspöydällä olisi kaivannut enemmän vaihtoehtoisia versioita eri 

kuvista, ja erityisesti niitä kauniilla tavalla mystisiä makrokuvia. Idea metsän ”ru-

man” puolen kuvauksesta nimittäin siirtyi enemmän toisarvoiseksi mitä pidem-

mälle projekti eteni, ja mitä selkeämmäksi kappaleen teema muotoutui. 

Soittokuvat sähkökitaralla jätettiin suosiolla kuvattavaksi sisätiloissa, koska ajat-

telin ottaa ne niin läheltä, ettei ympäristö näkyisi ollenkaan, ja elektronisen soitti-

men tuominen metsäympäristöön tuntui muutenkin koomiselta. Kun muutaman 

kuukauden viivästymisten jälkeen pääsimme kuvaamaan sähkökitaraosuuksia, 

yritimme valaista sähkökitaran ja soittajan kädet mahdollisimman metsäistä va-

laistusta matkien. Käytännössä tämä onnistui oikein hyvin melkein pelkästään 

ylhäältä osoitetulla ledipaneelilla, joka näytti pehmeältä pilvisen päivän valolta. 

Sopiva täytevalo pehmensi vielä varjoja ja lisäksi avustamassa ollut Matti Pulju 

lisäsi liikkuvaa valonlähdettä Huovilan soittaviin käsiin pienen peilin kautta heijas-

tamalla. 

4.3 Jälkituotannon ongelmia ja onnistumisia 

Lukuisten muiden videoprojektien takia The Hollowed Pilgrimin leikkaus viivästyi 

niinkin pitkälle kuin seuraavaan kesään, jolloin leikkasin samaan aikaan myös 

sarjan kolmannen musiikkivideon, Silver Handsin. Toisaalta tämän ansiosta ker-

kesin kuvata muutamia hyviä luontovideota pitkin syksyä ja kevättä, mutta toi-

saalta leikkausta aloittaessa olin jo unohtanut kuvatun materiaalin lähes koko-

naan. Eikä minkäänlaisia muistiinpanoja ollut: ei auttanut kuin kahlata kaikki läpi 

ja etsiä parhaat palat. 
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Itse leikkausprosessi eteni samankaltaisesti kuin The Necromancerin kanssa: en-

sin synkronoin kitaransoittokuvat kappaleeseen, minkä jälkeen asettelin muuta 

materiaalia sopiviin paikkoihin. Tein materiaalista pienen inventaarion tyylisen lis-

tan ja suunnittelin suuripiirteisesti, mitä laittaisin mihinkäkin osaan kappaletta. Al-

kuun pistin enemmän yleistä luontokuvaa, ja uudelleen syntymistä eri tavoin sym-

boloivat kädet loppuun. Vaikka työtapa oli samanlainen kuin aiemmin, tuntui, että 

tämän projektin kanssa nimenomaan tarkempi kuvakäsikirjoitus olisi ollut paikal-

laan. Toki tähän vaikutti myös kappaleen säveltäminen vain hetkeä ennen ku-

vauksia, sekä teeman ideoiminen ennen itse kappaletta, ja sen aiheuttama nu-

rinkurisuus. 

Jo heti metsä-idean syntyessä pelotti, miten välähdysefektit istuisivat luontoku-

viin. Jälkeenpäin ajateltuna asiaa olisi ollut tärkeä testata saman tien, kun epäi-

lyksiä heräsi, mutta onneksi pelko osoittautui turhaksi. Nimenomaan välähdyk-

sillä metsän yksityiskohdat ja musiikki alkoivat kommunikoida keskenään. Kap-

paleen rauhallisempiin kohtiin kokeilin hidastuksia, sekä maalailevia ristihäivytyk-

siä akustisen kitaran soiton ja mystisten kasvikuvien välillä, ja ne näyttivät kau-

niilta. Uskaltauduin kokeilemaan myös alle puoleen hidastamista: tarkennuksen 

siirtymät kasvuston seassa sain hämyisän hitaiksi hidastamalla 25% alkuperäi-

sestä nopeudesta. Lopun blastbeat-osuuden leikkaus oli minulle täysin kysymys-

merkki pitkään, mutta kokeiltuani hidastuksia siihen pidin lopputuloksesta erittäin 

paljon. Nopea rummutus ja hidas video luovat erikoisen kontrastin. (Twisted Fin-

gers 2016a.) 

Kuvat siis leikkaantuivat loppujen lopuksi hyvin kohdalleen muodostaen varsin 

järkevän kokonaisuuden. Värimäärittely sen sijaan ei onnistunut aivan niin hel-

posti kuin The Necromancerissa. Three Way Color Corrector -värimäärittelyefek-

tin tarjoamat kolme säätövaihtoehtoa eri kirkkauksille osoittautuivat turhiksi, ja 

käytin samanlaista, mutta riisutumpaa vaihtoehtoa, Fast Color Corrector:ia. 

Vaikka olin säätänyt valkotasapainon jo kuvausvaiheessa vähän sinisävyiseksi, 

jouduin poistamaan vihreää ja punaista väriä monissa kuvissa jälkeenpäin Chan-

nel Mixer -efektillä. Lopputuloksen sininen tuntui olevan hyvin päälle liimatun nä-

köinen, vaikka yritin säätää asetuksia mitenkä. Visioimani sävyinen metsä vaati 

yksinkertaisesti liikaa järjestelmäkameralla kuvatulta materiaalilta, eikä edes The 

Necromancerissakin käytetty Cinestyle-väriasetus auttanut. Olisin tarvinnut raw-
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muotoista videota, jonka säätömahdollisuudet olisivat olleet huomattavasti pa-

remmat. Toki myös paremmalla muokkausohjelmalla olisi voinut päästä jonkin 

verran parempaan lopputulokseen. 

The Hollowed Pilgrim onnistui oikein hyvin, mutta ei itselleni samalla tavalla odo-

tukset ylittävästi kuin The Necromancer. Varmasti tähän vaikutti eniten visioni tie-

tynlainen suureellisuus omissa ajatuksissani ja kappaleen teeman selkiytyminen 

vasta kuvausten edetessä. Minulle hyvin henkilökohtainen visio metsäisistä mak-

rovideoista olisi vaatinut tarkemman suunnittelutyön ja paremman kaluston. Ku-

van ja musiikin teemat kuitenkin hioutuivat yllättävän hienosti yhteen loppujen 

lopuksi. (Twisted Fingers 2016a.)  

Tärkeintä on toki yleisön ja artistin mielipide, ja Huovila oli jälleen tyytyväinen: 

”Kuvakerronta on kaunista ja syvällistä. Se heijastelee juuri oikealla tavalla alku-

puolella elämän ja kuoleman pohdiskelua, eksistentialistista mielenharhailua ja 

luonnon rujoa ja väkivaltaista kauneutta.” (Huovila 2016.) 
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5 SILVER HANDS 

Luontoteemaan vahvasti nojaava The Hollowed Pilgrim oli erittäin mielenkiintoi-

nen projekti toteuttaa, mutta halusin kuitenkin päästä vielä kuvaamaan makrovi-

deota sisätiloissa enemmän The Necromancerin tyyliin. Lisäksi syntyi ajatus mu-

siikkivideotrilogiasta, jossa kaikissa teoksissa olisi samankaltainen tyyli. Sarja 

vaatisi siis vielä arvoisensa päätöksen. 

Tällä kertaa halusin perehtyä teemaan kunnolla ennen kuvauksia, ja että idea 

tulisi ensin nimenomaan Huovilan musiikin puolelta, ei toisin päin kuten The Hol-

lowed Pilgrimissä. Omana ehdotuksenani oli ainoastaan kokeilla jotain hyvin tai-

teellista ja abstraktia. Opintojen loppumisen ja tiukkojen aikataulujen todellisuus 

iski kuitenkin kovaa, ja jouduimme nopeuttamaan luovaa ajatusprosessia. Erityi-

sesti Huovila joutui säveltämään kiireessä, mikä ei syvälliseen ilmaisuun pyrki-

vässä taiteessa ole koskaan toivottavaa. 

Kappale ja teema kuitenkin selkiytyivät nopeasti ja kappaleeksi valikoitui tulevalta 

albumilta Silver Hands. Aiheena olisi tällä kertaa luovuus ja kuolemattomuus. 

Huovila selventää teemaa seuraavasti: ”Silver Hands sijoittuu tarinallisesti kon-

septialbumin loppupuolelle, jossa albumin tarinan päähenkilö on saavuttanut rau-

han oman kuolevaisuutensa ja merkityksettömyytensä kanssa, mutta on va-

kaumuksellisesti jättämässä jotakin taakseen ennen nääntymistään. Hopeiden 

käsien merkitys tiivistettynä symboloi albumin päähenkilön kykyä ymmärtää jo-

kaisen kosketuksensa merkitys, joka jää kaikumaan maailmaan kauan hänen 

lähtönsä jälkeen. Hopeat kädet ovat eräänlainen symboli sille maagiselle vaiku-

tukselle, jolla taiteilija tai kuka tahansa luoja voi jättää jälkeensä maailmaan in-

spiroimalla heitä, jotka tulevat heidän jälkeensä, luomalla tai tuhoamalla jotakin.” 

(Huovila 2016.) 

Aiheena olisi siis taide ja luovuus, mikä sopisi ideaani abstrakteista kuvista aivan 

täydellisesti. Päätin kokeilla monenlaista hämmentävää, mitä mielessäni oli pyö-

rinyt jo pidemmän aikaa: voimakkaita linssiheijastuksia, veden pinnasta heijastu-

mista, savuefektejä ja hidastuksia. Etsin ideoita kirjoista ja internetistä: omituisten 

vääristymien aikaansaamiseksi objektiivin eteen voisi asettaa vaikkapa silmäla-

sien linssejä, lasiesineitä tai kireälle pingotettuja sukkahousuja (Gatcum 2009, 
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17, 70–71). Testailin tällaisten vääristymien aikaansaamista, ja näyttävimmän 

efektin sai aikaan liikuttelemalla objektiivin etulinssin edessä lasisia astioita. Vä-

riteemaksi edellisten vihreän ja sinisen jälkeen valitsin punaisen, oranssin ja kel-

taisen, mutta ajatuksissa kävi myös idea mustavalkoisesta videosta. (Lehtinen 

2016.) 

Itse pääkohteiksi ideoimme kädet, jotka tekisivät kaikenlaista luovaa ja taiteel-

lista: maalaisivat taulua, kirjoittaisivat tekstiä, sekä konseptialbumin päättävää, 

kivisen lohikäärmeen veistämistä enteillen muotoilisivat kiveä kivenveistoväli-

neillä. Lisäksi yhdistimme teemaan Huovilaa inspiroineet noituusteemat sigilien 

eli maagisten symbolien piirtämisellä ja niiden polttamisella loitsujen aktivoi-

miseksi. Halusin muun trilogian tapaan tähänkin videoon sopivasti vanhanai-

kaista tunnelmaa, joten esimerkiksi kirjoittamista varten hankin kalligrafiakynän 

ja mustetta. Sopivat kivenveistovälineet olivat pitkään hukassa, mutta lopulta 

omasta mummolasta löytyi aivan täydellinen vanha vasara ja ruosteinen taltta. 

(Lehtinen 2016.) 

5.1 Kuvausryhmän ja ison kaluston etu 

Mukaan projektiin otin aiemmissakin videoissa satunnaisena apuna olleet Matti 

Puljun ja Jussi Mattilan. Lisäksi Huovilan maskeerauksesta vastasi Jonna Pakka. 

Suuremman kuvausryhmän ansiosta pystyimme Puljun kanssa kuvaamaan 

kaikki otokset kahdella kameralla ja käyttämään helposti isompaa valokalustoa. 

The Necromancerissa käytetyn kahden ledin lisäksi saimme pienelle alueelle tar-

kemmin valoa kolmella Dedo-valaisimella. Sain tuotantoon pientä budjettia kou-

lulta, ja kuvauspaikaksi vierailevien opettajien majoitukseen tarkoitetun asunnon. 

Pimensimme yhden huoneen ikkunat jätesäkeillä, ja seinälle virittelimme taus-

taksi mustaa kangasta ja jätesäkkejä. (Lehtinen 2016.) 

Tällä kertaa valaistuksessa käytimme usein vahvaa takavaloa. Koska mitään tie-

tynlaista valaistusta ei tarvitsisi jäljitellä teeman abstraktiuden ansiosta, kaiken-

lainen kokeilu oli sallittua. Mattilan tehokas sähkötupakka osoittautui jälleen lois-

tavaksi pienen budjetin savukoneeksi, ja sitä käytimme aina kun mahdollista. 

Pensseli ja kalligrafiakynä jättivät tyylikkäitä varjoja taulun tai paperin pinnalle. 



29 

 

Vasara ja taltta saivat tunnelmaa savuefekteistä ja voimakas takavalo poltti taus-

tan tyylikkäästi puhki. Videon alussa nähtävät pimeydestä nousevat konkreetti-

sesti hopeiset kädet maalasimme hopealla akryylivärillä kiiltäviksi ja valaisimme 

kahdesta suunnasta tarkkaan kohdistetuilla ledipaneeleilla. Valaistusta hanka-

loitti silloin tällöin kahdella kameralla kuvaaminen: toisesta kuvakulmasta valo 

saattoi näyttää juuri halutulta, mutta toisesta suunnasta ei lainkaan. Pyrimme 

tässä kompromisseihin mahdollisuuksien mukaan. 

Jo The Necromancerissa pohdin mahdollisuutta kuvata muitakin soittimia kuin 

kitaraa tai bassoa, mutta idea toteutui vasta viimeisessä videossa rumpujen 

myötä. Kuvasimme Lappian musiikkikonservatorion studiossa lähikuvia symbaa-

leihin ja rumpukalvoihin iskeytyvistä kapuloista, joita synkkasin sitten jälkeenpäin 

kappaleen iskuihin sopiviksi. Mattilan puhkumat savuefektit symbaalien päällä 

toimivat erityisen hyvin. (Lehtinen 2016; Twisted Fingers 2016b.) 

Liekkien kuvaamiseksi menimme läheiselle Alkunkarinlahden lintutornin nuotio-

paikalle illan hämärtäessä. Kuvausassistenttina toiminut Huovila piti taustalla 

mustaa kangasta, samalla kun kuvasimme Puljun kanssa, kun Mattila asetteli 

poltettavia papereita varovasti liekkeihin. Erilaisia suljinaikoja kokeilemalla 

saimme aikaan erinäköistä kuvaa nuotiosta ja kipinöistä. Videokuvan suljinaikaa 

muuttamalla voidaan kontrolloida yksittäisen ruudun tarkkuutta halutun lopputu-

loksen aikaansaamiseksi; lyhyt aika pysäyttää liikkuvan kohteen, pitkällä ajalla 

ruudut ovat sumeampia, mutta ne luovat mielikuvan tasaisemmasta liikkeestä 

(Hall 2015, 63-65; Juniper & Newton 2011, 76). Nuotiota kuvatessa lyhyellä sul-

jinajalla kipinät näyttivät pistemäisiltä, kun taas aikaa pidentäessä ne saivat pe-

räänsä valojuovan ”hännäksi”. Näyttävää kuvaa saimme myös polttamalla ku-

vauksissa käytetyn taulun, johon oli kuvauksissa syntynyt enempää ajattelematta 

abstrakti punainen ”taideteos”. (Lehtinen 2016; Twisted Fingers 2016b.) 

Takaa suunnattu valaistus ei antanut kuviin aivan niin paljoa linssiheijastuksia 

kuin alun perin ajattelin, joten kuvasin yksittäisiä heijastuksia myöhemmin itsek-

seen. Osoitin objektiivin linssiin taskulampulla, ja liikutin valoa kuvan poikki siirty-

vien heijastusten luomiseksi. Testasin myös huvikseni, miltä taskulampun strobo-

toiminnon tekemät heijastukset näyttäisivät, ja päädyin käyttämään videon lo-

pussa kyseisiä pätkiä epileptisesti vilkkuvasta valosta. (Twisted Fingers 2016b.) 
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Kuva 6. Esimerkki välähdyskuvan rakenteesta Silver Hands – musiikkivideossa 

 

Kuva 7. Nuotion liekkejä ja lasiastian läpi kuvattua kitaran soittoa päällekkäin Sil-
ver Hands -musiikkivideossa 
 

5.2 Harkittua jälkikäsittelyä 

Kahden projektin leikkaaminen yhtä aikaa oli valtaisa työ. Silver Handsiin oli kah-

della kameralla kuvattua materiaalia yli 70 gigatavua. Kävin kaiken läpi järjestel-

mällisesti, ja etsin parhaat palat erilliseen sekvenssiin Adobe Premieressä. Näitä 

parhaita paloja oli vajaan kolmen minuutin kappaleeseen lähes puoli tuntia. 
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En kuitenkaan lannistunut, sillä materiaali oli erittäin hyvännäköistä. Pikkuhiljaa 

syntynyt ajatus mustavalkoisesta videosta, johon sekoittaisin välillä kuvia punai-

sista liekeistä, osoittautui erittäin toimivaksi. Liekkien lisäksi muutin linssiheijas-

tuskuvat Channel Mixer -efektillä kokonaan kirkkaan punaisiksi ja käytin niitä läpi 

videon välähdysmäisesti. Kappaleen rauhallisiin osiin tein ristihäivytyksiä ja 50% 

tai jopa 25% hidastuksia The Hollowed Pilgrimin tapaan. Hidastettu ja takaperin 

käännetty tulen liekki mustavalkoisten kuvien päällä saattaa ajatuksena olla vä-

hän korni, mutta mielestäni se sopii hyvin videoon papereiden ja taulun poltta-

mista edeltäen. (Kuva 7.) 

Myös The Hollowed Pilgrimissä, mutta vielä enemmän Silver Handsissä kiinnitin 

erityistä huomiota musiikin ja kuvan yhteistyöhön. Analysoin The Necromanceria, 

ja pohdin, mitkä asiat onnistuivat tekemään leikkauksesta niin toimivan. Huoma-

sin, että rytmiin leikkauksen ja välähdysten lisäksi tärkeää on, että kuvattu kohde 

ja sen liikkeet, sekä sinä aikana soiva kappaleen kohta tukevat toisiaan. En pel-

kästään leikannut kuvia ja välähdyksiä kappaleen tahtiin, vaan koetin yhdistää 

kuvassa tapahtuvat liikkeet mahdollisimman musiikkiin sopivasti. Tämän voi huo-

mata erityisesti kitarasoolon kohdalla, jossa ajoitin maalavan tai kirjoittavan kä-

den tekemät liikkeet mahdollisimman soolon nuotteja ajatellen. Ensimmäisen ki-

tarariffin takova rytmiikka korostuu vasaran iskuilla, ja loppuosan blastbeat epi-

leptisen nopeilla välähdyksillä. Lisäksi pyrin ohjaamaan katsetta kuvien välillä 

niin, että peräkkäisten kuvien välillä pääkohteet eivät olisi aivan eri puolilla kuvaa 

ja sekoittaisi katsojaa. Välähdyksistä tein aiempaa voimakkaampia varsinkin ku-

vien heilumisen suhteen (Kuva 6). 

Lopputulokseen olen erittäin tyytyväinen. Video on samaan tapaan aggressiivi-

nen kuin The Necromancer, mutta teknisesti toteutukseltaan paljon parempi, kii-

tos paremman kaluston ja isomman tekijätiimin. Punaiset liekkikuvat ja bokeh-

pallot kuvaavat ”hullua luovuutta” mielestäni juuri oikealla tavalla, ja teeman mer-

kitykset aukeavat aiheeseen tutustuneille varmasti hyvin. Huovilalta sain jälleen 

kerran kiitosta: ”Visuaalinen puoli tukee mielestäni hienosti biisin osia. Kappaleen 

lopussa Hopeakäsi purkaa itsensä herättääkseen taiteensa eloon, ja tuli ja muut 

tuhoavat elementit videossa korostavat juurikin tätä sanomaa.” (Huovila 2016.) 
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6 POHDINTA 

Toteuttamieni musiikkivideoiden mystisyys ja intensiivisyys muodostuivat tiivis-

tettynä tiivistunnelmaisista makrokuvista, erikoisesta valaisutyylistä ja värimaail-

masta, sekä nopeasta, välähtävästä leikkauksesta. Vaikka kaikissa kolmessa ku-

vakerronnan osa-alueessa käytetyt tyylit perustuvat vanhoihin elokuvan tehokei-

noihin, omanlaisekseen teokseksi ne muodostuivat kokeilemalla. On hauska huo-

mata, miten yksinkertaista kuvauksen, valaisun ja leikkauksen perussääntöä käy-

tin periaatteessa lähes kaikessa hyväksi: perinteisestä eroava toteutustapa saa 

aikaan todellisuudesta poikkeavaa visuaalista ilmettä. Videoideni tapauksessa 

mitä oudompi, sen parempi. 

Monta asiaa tekisin toisin; kolmannenkin samanlaisen projektin jälkeen on paran-

nettavaa. Ensimmäinen oppimani asia ei varmasti yllätä: hyvin suunniteltu on 

puoliksi tehty. Kaikkia kolmea videota olisi voinut suunnitella paremmin, tai aina-

kin kahden viimeisen videon ideoita olisin voinut testata etukäteen, enkä voi lait-

taa syytä pelkästään kiireisten aikataulujen piikkiin. Toisaalta videoiden kuvaus 

ns. indie-tyylillä rennosti ilman tarkkaa aikataulua ja kuvausjärjestystä on paitsi 

mukavaa, myös tällaisen kokeellisen ja pienen työryhmän projektin kohdalla ku-

vauksia helpottavaa ja nopeuttavaa. Sen sijaan taiteellisten ideoiden kokeilu jäi 

liian usein kuvauspaikalla testattavaksi ja säädettäväksi, mikä taas ei helpota tai 

nopeuta lainkaan. 

Taiteellisten musiikkivideoiden tekeminen omasta visiosta oli yhtä aikaa sekä va-

pauttavaa että raskasta. Toisaalta sain toteuttaa itseäni niin kuin halusin, toi-

saalta halusin oman ideani näyttävän mahdollisimman hyvältä. Projektien ede-

tessä tajusin aina vain syvemmin, miten omalaatuinen taiteenlaji musiikkivideo 

loppujen lopuksi on, ja miten paljon se mahdollistaa. Kaltaiselleni sekä musiikista 

että kuvasta kiinnostuneelle näiden kahden yhdistäminen tarkkaan harkiten on 

loputtoman mielenkiintoista. 

Kuten jo aiemmin sanottu, hienon musiikkivideon teko ei vaadi suurta kalustoa 

tai budjettia, mutta jotta kuvan ja äänen saa todella ”keskustelemaan” yhteis-

työssä, vaaditaan varsinkin leikkauspöydällä ajatusta. Musiikin soiton tai laulami-

sen kuvaaminen toimivat luonnollisesti yhteen kappaleen kanssa saman tien, 
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mutta usein halutaan näyttää myös muuta teemaan liittyvää, ja juuri näiden ku-

vien asettelussa mielestäni piilee yksi salaisuus toimivaan musiikkivideoon. On 

iso ero, leikkaako vaikkapa puiden oksien heilumisen ”samaan tahtiin” sooloa 

soittavan kitaran kanssa, vai jättääkö rytmin huomioimatta. Pitää löytää yhteys 

kuvan ja musiikin kanssa ja pistää elottomatkin kuvauskohteet tanssimaan! 

Tahdon ehdottomasti tehdä lisää kokeellista musiikkivideota tulevaisuudessakin. 

Ihannetilanteessa makustelisin kappaleen perin pohjin ensin, tekisin sitten käsi-

kirjoituksen, jossa ideoisin jo etukäteen kuvien paikkoja ja miten ne toimisivat yh-

teen musiikin kanssa, ja testaisin vielä erikoisimpia kuvaideoita ennen kuvauksia. 

Jälkituotannossa ottaisin Adobe Premieren kaveriksi esimerkiksi Adobe After Ef-

fects-ohjelman, joka nostaisi luovan ilmaisun mahdollisuudet aivan uudelle as-

teelle. 

Media-alalla tuttu sanonta ”kill your darlings” pätee moneen asiaan, mutta kun 

puhutaan taiteesta, on kyse parhaimmillaan aivan uudenlaisesta ja ehkä henkilö-

kohtaisestakin näkemyksestä. Oman taiteellisen ideani toteutuksessa oli jälkikä-

teen mietittynä hyvin tärkeää, etten kysellyt juuri muiden mielipiteitä liian varhai-

sessa vaiheessa. Tein sen mitä päässäni oli myllertänyt parhaani mukaan, ja 

vasta sitten kysyin, onko tekemässäni mitään järkeä. Ja aina siinä vaiheessa, kun 

kyselin kommentteja, olin toki jännittynyt, mutta myös jollain tavalla vakuuttunut 

omasta työstäni. Ei teoksen tarvitsisikaan miellyttää kaikkia – eihän maailmasta 

löydy yhtäkään teosta, jota kaikki ihailisivat. Ja todennäköisesti se rohkein idea 

jää parhaiten katsojien mieleen. 

Tärkeintä on, että tekijät itse ovat työnsä ja visionsa takana. Sekä minä että muu-

sikko Huovila olemme iloisia ja ylpeitä tekemästämme. ”Silloin kun aloitimme The 

Necromancerin suunnittelun ja toteuttamisen, en vielä ajatellut, että kappaleistani 

tehtäisiin trilogia musiikkivideoineen kaikkineen, mutta trilogia on saanut itselleen 

merkityksen samalla kun sitä on luotu. Necromancer juhlistaa kuolemaa, The Hol-

lowed Pilgrim elämää ja Silver Hands ikuisuutta.” (Huovila 2016.) 
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