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1. Johdanto
Nykyään media-alalla ja varsinkin audiovisuaalisessa viestinnässä tehostetaan
työmäärän ja henkilökunnan yhdistämisessä yhä enemmän. Toisin sanoen käytetään
vähemmän työvoimaa saman työmäärän hoitamiseen ja minimoidaan näin ollen budjetti entistä pienemmäksi. Esimerkiksi Ylen kaltaisilla taloilla ja pientuotannoissa mielellään palkataan niin sanottuja moniosaajia, jotka tarvittaessa kykenevät hoitamaan useampia erilaisia työnkuvia, esimerkiksi kuvaamaan, äänittämään ja leikkaamaan. Siis
työskentelemään ammattimaisesti sekä kuvan että äänen kanssa.
Varsinkin pienemmissä tuotannoissa ja projekteissa yhden ihmisen kontolle näiden
aiemmin mainittujen tehtävien lisäksi kasaantuu esimerkiksi myös valaisu ja muut jälkityöt, kuten värimäärittely ja äänen jälkikäsittely. Koska miksipä kuvaaja ei voisi myös
hoitaa valaisua, sehän sinänsä on osa kuvaajan työtä jo muutenkin. Näin ollen
säästetään paljon rahaa, kun erillistä valaisijaa ei tarvita. Varsinkin näissä pienemmissä
tuotannoissa ja projekteissa kuvaajilla harvemmin on enää kamera-assistenttia, vaan
asiat hoidetaan itse. Alusta loppuun. Vaikka kuvauksissa käytettäisiin montaa kameraa,
saa kuvaaja hoitaa nämä kaikki itsenäisesti. Tämä on selvää säästöä.
Tämän tutkielman toiminnallinen osa on keväällä 2018 kuvattu ja jälkityöstetty lyhytdokumenttielokuva Syklit. Itse toimin dokumenttiprojektissa monessa eri roolissa, esimerkiksi kuvaajana, leikkaajana, äänittäjänä ja valaisijana. Syklit on henkilökuva naisesta, Mion Wuoshasta, joka on löytänyt yhteyden sekä luontoon että omiin sykleihinsä.
Tarina kertoo, miten elämä muuttuu, kun ymmärtää syklisyyden. Mion Wuosha on pohjoisen nainen, jonka elämäntyyli poikkeaa siitä, mikä nykyisin mielletään niin sanotusti
normaaliksi elämäntavaksi ja ajatteluksi. Hänen elämäntapansa on paljon vanhempi
kuin nykyaikainen yhteiskuntamalli; hän kunnioittaa omaa syklisyyttään ja luonnon syklejä samalla tapaa kuin monet alkuperäiskansat ovat aikoinaan syklejä kunnioittaneet.
Tämän opinnäytetyön kirjallisessa osassa käyn läpi kuvaajan ja leikkaajan roolit ja
työnkuvat projektien eri vaiheissa sekä pohdin kuvaajan ja leikkaajan roolien yhdistämisen mahdollisista hyötyjä ja haittoja omaa kokemustani esimerkkinä käyttäen. Paneudun tarkemmin juuri dokumenttielokuvassa työskentelevien kuvaajien ja leikkaajien
työtehtäviin, sillä se on verrattavissa lyhytdokumenttiin, joka on tämän opinnäytetyön
teososani. Käyn läpi, miten kuvaajan ja leikkaajan roolit käyvät omakohtaisessa kokemuksessani toteen ja ovatko ne verrattavissa käyttämiini lähteisiin.
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2. Kuvaajan ja leikkaajan tehtävät
2.1. Kuvaaja dokumenttielokuvassa
Kuvaajan työ on monimuotoista, ja monipuolista, mutta samalla vaativaa, sillä siinä onnistuneesti toimiminen edellyttää sekä vahvaa taiteellista näkemystä että laajaa
teknistä tietämystä. Luovasta puolesta huolimatta kuvaajan työ kuitenkin useimmin
mielletään tekniseksi osaamiseksi. Lopulta kuvaaja osallistuu sekä tekniseen että
taiteelliseen työhön, minkä takia hänellä pitää olla laaja tekninen tuntemus, hyvät järjestelytaidot, sopeutumiskykyä ja tietenkin selkeä taiteellinen näkemys. Hänen roolinsa
on olla tarinan kertoja yhdessä ohjaajan kanssa. Kuvaajan alaisuudessa yleensä
työskentelevät valo-, grip- ja kameraryhmät. David E. Elkins kertoo kirjassaan The
Camera Assistant’s Manual, että kuvaaja on elokuvatuotannon kaikkien teknisten osastojen päämies ja on vastuussa elokuvan kääntämisestä visuaalisiksi kuviksi, jotka perustuvat ohjaajan näkemykseen. Kuvaaja päättää, mitä kameraa, linssejä, filttereitä ja
kuvausformaattia elokuvassa käytetään. (Elkins 2013, 49−50.) Kuvaajan tehtävät riippuvat tuotannon tyylistä, esimerkiksi ajankohtaistuotannossa työ on aivan erilaista kuin
dokumentissa tai fiktiossa.

2.2. Kuvaajan tehtävät esituotannossa
Useimmissa tapauksissa kuvaaja aloittaa työskentelynsä jo projektin alkuvaiheessa, eli
esituotannossa, yhdessä ohjaajan ja käsikirjoittajan kanssa. Yhdessä käydään läpi
käsikirjoitusta ja sitä, mitä elokuvalta halutaan ylipäätään: minkä tyylistä kuvaa, mikä
on tunnelma, missä ja miten ja mikä on elokuvan motiivi? Ohjaajan kanssa käydään
läpi dramatugria, roolitukset ja itse työryhmä. Hyvän kuvaajan ja kuvaamisen merkki
on, että kuvaaja ymmärtää ja sisäistää ohjaajan vision. Mitä paremmin kuvaaja ymmärtää elokuvan kokonaisuutta, sitä helpompi hänen on tarjota ohjaajalle vaihtoehtoja,
jotka kantavat tarinaa fiksusti eteenpäin. Kuvaajalla itsellään on myös tässä vaiheessa
mahdollisuus vaikuttaa vielä ideointiin ja ajatusmaailmojen jakamiseen.
Kuvaaja työskentelee tiiviisti ohjaajan kanssa, oli tuotanto sitten suuri tai pieni. Kuvaajan päätehtävä on niin sanotusti kääntää käsikirjoitus ja ohjaajan toiveet ja ideat toimivaksi ja kerronnalliseksi visuaalisesti. Eli kuvaksi. Kuvaaja toimii ohjaajan rinnalla siis
teknisten osastojen johdossa. Tämä tarkoittaa sitä, että kuvaajalla on suuri valta ja vastuu teknisissä valinnoissa, esimerkiksi kameran ja muiden tarvikkeiden valinnassa. Kuvaajan täytyy tuntea oma kalustonsa ja sen mahdolliset vahvuudet sekä heikkoudet.
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Esituotantovaiheessa on tärkeää tiedostaa, mihin tuotannon kapasiteetti ja budjetti riittävät. Näin ollen on helpompi hahmottaa, mikä on mahdollista ja mikä mahdotonta, ja
miten se mahdollinen sitten toteutetaan. Pelkän kuvaukseen käytettävän kaluston
lisäksi kuvaajan on oltava kartalla, millainen valokalusto on käytössä. Sen avulla hänen
on huomattavasti helpompi suunnitella, miten valaistusta käytetään elokuvan hyödyksi
ja onko siinä jotain puutteita, mikä voisi tuoda mukanaan hankaluuksia.
Kuvaaja aloittaa esituotannossa suunnittelemaan ja käymään läpi kuvauspaikkoja ja
mahdollisia kuvaratoja ja kuvaustyylejä. Mahdollisesti kuvaaja suunnittelee kuvakäsikirjoituksen voidakseen esittää ideoitaan ohjaajalle. Tämä myös helpottaa kuvaajaa itseään myöhemmin kuvauksissa. Toisin sanoen kuvaaja visualisoi ohjaajan ajatukset jo
tässä vaiheessa. Dokumenttia tehtäessä laaditaan kyllä käsikirjoitus ja mahdollinen
storyboard, mutta koska kyseessä on dokumentti, ei vedenpitävää käsikirjoitusta ole
edes mahdollista tehdä. Eli tämä on vain
suuntaa antava hahmotelma, mitä
dokumentilta haluttaisiin.

Kuva 1. Esimerkkikuva kuvakäsikirjoituksesta. Tämä on Kari Sohlbergin kuvasuunnitelma elokuvaan Kiljusen herrasväen uudet
seikkailut. (Elokuvantaju 2018)

Kirjassaan Cinematography – Theory
and practice (2012) Blain Brown kertoo,
että valot ja värit ovat tehokkaimpia välineitä kuvaajan arsenaalissa. Valaisu ja värien kontrollointi vievät eniten kuvaajan
aikaa kohtauksen rakentamisessa. (Brown 2012, 8.) Tuotannon koosta ja tyylistä riippuen kuvaaja myös vaikuttaa valaisuun. Pienemmissä tuotannoissa ja projekteissa
valaisu saattaa usein jäädä kokonaan myös kuvaajan tehtäväksi. Niissä projekteissa,
missä on erikseen palkattu valaisija/valaisijoita, työskentelee kuvaaja heidän kanssaan
aktiivisesti. Kuvaaja voi antaa valaisijalle tarkat ohjeet halutuista valoista tai sitten kuvaaja voi luovuttaa valaisijalle kuvan halutusta ideasta ja valaisija rakentaa valaistuksen itsenäisesti. Oli miten oli, kuvaajan ja valaisijan kommunikointi on hyvin tärkeää
sekä alkuvaiheessa että kuvausten ollessa käynnissä.
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2.3. Dokumenttikuvaajan työ kentällä
Kuten kaikissa tuotannoissa, myös dokumenttia tehdessä kuvaaja tekee suurimman
työnsä tietysti kuvauspäivinä itse kuvauksissa. Kuvauksissa päätehtävänä on toteuttaa
ohjaajan visioima ja ennalta suunniteltu idea päteväksi kuvaksi. Jokainen kuva rakennetaan ennakkosuunnitelman mukaisesti ohjaajan kanssa kuvan ehtojen mukaisesti.
Tällä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että kuva on rajattu oikein. Kuvauspäivän aikana
kuvaaja on myös vastuussa kuvatun materiaalin tarkastamisesta, teknisen välineistön
valvonnasta, kameraosaston budjetin pitämisestä balanssissa sekä kuvausryhmän johtamisesta ja opastamisesta. Kun kuva on rakennettu mieleisesti, valojen ja rajausten
siivittämänä, on aika aloittaa kuvaaminen.
Kuvaaja on vastuussa kuvamateriaalista, sen synnystä ja sen laadusta. Onhan kuvattu
materiaali tarkkaa ja onhan kaikki haluttu materiaali saatu ja sitä on riittävästi. Kuvaajan on oltava tarkka ja muistettava, millä asetuksilla ja missä muodossa video kuvataan. Nämä ovat hyvin tärkeitä huomioita myös myöhempää jälkityötä ja leikkaajaa
ajatellen, ja tarkkaavaisuus voi säästää leikkaajan suurilta haasteilta ja ylimääräiseltä
työltä. Suuremmissa tuotannoissa kuvaajalla saattaa olla myös avustaja, jonka
tehtävänä on huolehtia materiaalin turvallisuudesta kamerasta kovalevylle, mutta nämä
ovat yleisempiä fiktioelokuvatuotannoissa kuin dokumenttielokuvia tehtäessä.
Pienemmissä tuotannoissa kuvaajalla saattaa olla enemmän vastuuta. Kuvaaja saattaa
joutua olemaan vastuussa myös valaistuksesta, taustoista ja jopa äänistä yhtä aikaa.
Tällaisissa tapauksissa kuvaajan haaste on pystyä tarkkailemaan jopa useampaa
kameraa sekä ääntä koko ajan. Oli tuotanto kuitenkin mikä tahansa, on kuvaajan osattava olla tarkkana monesta asiasta. On oltava tarkkaavainen tarkkuuksien kanssa:
pysyyhän kuva terävänä halutuista kohdista ja onhan asetettuna oikea valkotasapaino.
Kuvaajan on otettava huomioon esimerkiksi niinkin perustekijä kuin sää ja sen mahdolliset muutokset, jotta klaffivirheitä sen suhteen ei tulisi tai liikavalolta ja vastaavasti valon puutteelta vältyttäisiin.
Kuvaajan on osattava ajatella leikkaajaa ja mietittävä sitä, kuinka kuvat leikkautuvat
yhteen, että lopputulos ei ole kaoottinen. Eli kuvaaja on vastuussa kuvien jatkuvuudesta ja leikkautuvuudesta. "Peräkkäin leikattavien otosten on oltava esiintyjän eleitten ja
ilmeitten osalta sellaisia, että ne yhteen liitettyinä antavat vakuuttavan vaikutelman kuvattavan tapahtuman luonnollisesta, ajallisesta jatkuvuudesta" (Pirilä & Kivi, 2017, 50).
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Tätä esimerkiksi voi ajatella ihan kuvako’oissa, että tulee sen verran selkeät kuvakoon
muutokset. Esimerkiksi ei vain lähikuvaa tai ei pelkästään kokokuvaa.
Jos tuotannossa on paljon kuvaajia, kaikille jaetaan selkeät roolit, mitkä heidän
tehtäviään ovat. Esimerkiksi jokaiselle annetaan ohjeet, ketä he kuvaavat lähikuvassa
ja kuuluuko heille myös esimerkiksi kokokuva tai two shot eli kuva kahdesta henkilöstä,
kenen kamera on vain niin sanotusti ”kylmäkamera”, joka on paikallaan. Useammalla
kameralla kuvatessa hyvä puoli on se, että kuvaa kulmia on tällöin samasta tilanteesta
useita, jolloin on enemmän leikkausvaraakin.
Tuotannoistakin riippuu, miten kuvaaja tekee työnsä. Elokuva- ja televisiosarjatuotannossa teokselle on tehty tarkka käsikirjoitus ja sitä seurataan ja kuunnellaan tarkasti
ohjaajan käskyjä, mitä tuleman pitää. Vapauksia omiin kikkailuihin ei niin paljoa ole,
ellei asiasta ole erikseen sovittu ja idea hyväksytty. Niin sanotusti vapaammissa kuvauksissa asia on hieman eri. Esimerkiksi teoksissa, jotka ovat (ja joiden halutaan olevan) taiteellisimpia, on kuvaajalla mahdollisuus tuoda luova puolensa esiin paljon vapaammin. Monesti näissä luovissa tilanteissa elokuvan kuvaa juuri ”se tietty kuvaaja,
koska hänen tyylinsä on tietynlainen” ja se on sitä, mitä elokuvaan halutaan. Taitava
kuvaaja kykenee ratkaisuillaan monipuolistamaan ja rikastuttamaan kuvatun materiaalin sisältöä ja kohtausten toimivuutta. Esimerkiksi pelkästään tietynlaisella asettelulla
kuvan sisälle voi rakentaa erilaisia jännitteitä tai tunnelmia.
Tällaista luovempaa kuvausta käytetään myös nykyään usein dokumenteissa. Dokumentin tyylilaji tietenkin säätelee myös, minkälaista kamerajälkeä halutaan ja tarvitaan.
Erilaisia tyylilajeja ovat kokeellinen dokumentti, antropologinen ja kansatieteellinen
dokumentti, tilaustuotanto, seurantadokumentti, arkistomateriaaliin pohjautuva dokumentti, Cinéma Vérité ("totuuselokuva"), sekä subjektiivinen dokumentti. Esimerkiksi
seurantadokumentissa kuvataan sitä mitä juuri tapahtuu, joten on mahdollisuus olla
luova ja kokeilla erilaisia asioita. Mutta erityisesti dokumentin teossa kuvaajan on oltava skarppina koko ajan, koska ei voi tietää millä hetkellä tapahtuu jotain, mikä olisi
oleellista näyttää katsojille.
Kuvaajan työt ovat yleensä ohi, kun kuvauspäivät ovat takana ja ylimääräisiä kuvauspäiviä ei tarvita. Tosin kuvaaja voi hengähtää vasta, kun koko elokuvan prosessi on
loppusuoralla. Koskaan ei tiedä, jos joitain ottoja joudutaan ottamaan uusiksi tai halutaan jotain materiaalia, mitä kuvausten aikana ei ole tajuttu kuvata.
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2.4. Leikkaajan työ
Nykyisen tietokoneteknologian ja digitaalisten leikkausohjelmistojen kehityksen myötä
myös leikkaajan työnkuva on muuttunut entistä monipuolisemmaksi. Nykyisin puhutaan
editoinnista, joka käsittää perinteisen leikkaamisen lisäksi monia muita jälkikäsittelyn
osaamisalueita kuten värimäärittely, visuaaliset efektit ja grafiikka. (Pirilä & Kivi 2008,
26.)
Leikkausvaihe on yksi elokuvaprosessin tärkeimmistä. Se on vaihe, jossa elokuvalle
määritellään sen lopullinen rakenne ja muoto. Leikkaajan työ kuuluu post-productioon
eli jälkityöhön. Suuremmissa projekteissa, kuten kokopitkissä dokumenteissa, leikkaaja aloittaa työnsä kuvausten ollessa vielä käynnissä, koska materiaalia kertyy huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi lyhytdokumenteissa. Leikkaaja käy materiaalia läpi
jo hyvissä ajoin, sitä tahtia, kun sitä valmistuu. Tämä helpottaa hänen omaa työtään,
kun hän voi katsoa läpi materiaalia ja järjestelee ne kansioihin valmiiksi tulevaa varten.
Hyvän ja käyttökelpoisen materiaalin merkitseminen nopeuttaa tulevaa rupeamaa
huomattavasti. Leikkaaja voi jo tässä vaiheessa valita parhaat palat ja alkaa suunnittelemaan sitä, mitä siitä lähtee kasaamaan. Eli niin sanotusti raakaleikkaaminen voi
alkaa.
Koska leikkaaja ei ole mukana kuvauksissa, on kuvamateriaali hänelle ennen
tarkastelua tuntematonta. Hän saa hahmotelman selville, kun on lukenut käsikirjoitusta
ja katsonut juttuja läpi yhdessä ohjaajan kanssa. Varsinkin dokumenttia tehtäessä
mahdollisia muutoksia käsikirjoitukseen saattaa tulla vielä luovassa leikkausvaiheessa.
Nykyteknologian avulla leikkaajalla on mahdollisuus leikata kohtauksista ja dokumentista erilaisia versioita, joista esittelee sitten parhaimmat ohjaajalle.
2.5. Leikkaustyön luovuus
Leikkaaminen ei ole pelkästään mekaanista kuvien yhteen liittämistä, vaan luova prosessi, jossa yhdistetään ajatuksia ja tunnelmia. Valitut kuva ja ääniotokset sommitellaan
aikaulottuvuuteen muodostamaan tarinalle kaari, jolla on vähintään alku, keskikohta ja
loppu. Luovalla leikkauksella luodaan jännitteitä, vuorovaikutuksia, teemoja ja rytmiä,
mutta keskeisimpänä tavoitteena on saada aikaan ymmärrettävä teos, jonka
vuorovaikutukseen katsoja uppoutuu ja jonka hän parhaimmillaan kokee suurena
elämyksenä. (Pirilä & Kivi 2008, 26–31.)
Leikkaustyö on sinänsä ulkopuolisen silmissä yksinkertainen: ensin katsotaan materiaali läpi, lajitellaan se ja sitten valitaan parhaat palat. Asetetaan ne oikeaan järjestyk-
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seen. Sitten kun kaikki haluttu on kasassa, aletaan tekemään hienosäätöä leikkauskohtiin. Tosiasiassa prosessi on itsessään aika pitkä ja monimuotoisempi. Noin tunnin
mittaiselle elokuvalle varataan keskimäärin yhdeksän viikkoa leikkausaikaa. Parhaassa
tapauksessa esimerkiksi seurantadokumentteja on saatettu leikata useita kuukausia,
jopa monena vuonna. Pienemmät ja yksinkertaisemmat jutut kuten esimerkiksi uutisinsertit, haastattelut tai vaikka minidokumentit puolestaan hoituvat ripeämmin tunnissa
parissa. Tietenkin materialista riippuen siis – kahden minuutin mittaisessa dokumentissa ei loogisesti ajateltuna ole materiaalia niin paljoa kuin kokopitkässä dokumentissa.
Leikkaaminen on rytmin rakentamista. Kuvamateriaali sisältää omat rytmiset tekijänsä,
jotka leikkaajan on pystyttävä tunnistamaan. Niitä yhdistämällä ja niiden kestoja
säätelemällä hän pystyy luomaan elokuvalle toimivan kokonaisrytmin. Rytmi on mielenkiintoinen, kun se on dynaamista ja vuorottelevaa. Suvantovaiheet ja jännittävät kliimaksipiikit korostavat toinen toistaan ja tekevät rytmistä eloisan. (Bordwell & Thompson 2010, 230–231.)
Leikkaamisen sanotaan olevan elokuvan luovin prosessi. Siinä leikkaajan on mahdollisuus vaikuttaa miltei kaikkeen, mitä katsoja näkee ja mitä ei. Leikkaajalla on mahdollisuus päättää, mitä katsojan halutaan tietävän ja mikä jätetään pimentoon, jotta juoni
pysyy mielenkiintoisempana. Leikkaajan kannattaakin ennen työskentelyään asettua
alas ja pohtia elokuvaa katsojan näkökulmasta. Mitä katsojana ajattelisin tästä asiasta?
Mitä leikkaajana haluaisin heidän ajattelevan? Entä mitä heidän pitäisi ajatella tässä
vaiheessa? Ja erityisesti, mitä heidän pitää tuntea tässä vaiheessa? Katsojan asemaan asettuminen on usein yllättävänkin haastavaa lukuisien katselukertojen jälkeen,
minkä vuoksi leikkaaja voi helposti tulla niin sanotusti sokeaksi työnsä sisällölle. Tällöin
leikkaaja ei välttämättä tajua mikä on pielessä tai miten joka asia toimisi lopulta
paremmin.
Leikkaajan työn vaikeudet ovat teknisiä vikoja lukuun ottamatta ehdottomasti se
päätös, mistä kohtaa päättää leikata. In the blink of an eye -kirjassaan Walter Murch
kirjoittaakin ”Vaatii enemmän työtä ja tarkkanäköisyyttä päättää mistä ei leikkaa – älä
ajattele, että sinun on pakko leikata, koska sinulle maksetaan siitä. Sinulle maksetaan
siitä, että teet päätöksiä, joko leikkaat tai et leikkaa.” (Murch 2001,16). Hänen
mukaansa leikkaaja tekeekin 24 päätöstä sekunnissa. (Videossa tavallisesti on 24 kuvaa eli framea sekunnissa.) Totta kai tähän niin sanottuun saksimiseen vaikuttaa myös
elokuvan tyyli. Ohjaajalla on voinut olla mielipide siitä, onko elokuva koottu lyhyistä kuvista ja nopeista leikkauksista vai onko teema enemmän rauhallista ja pitkiä seesteisiä
kuvia.
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Leikkaaja ei yleensä ole mukana kuvauksissa paikan päällä tai muutenkaan välttämättä tapaa monia elokuvan parissa työskenteleviä (näyttelijöitä, valaisijoita, maskeeraajia
ynnä muita). Leikkaajalla on niin sanotusti puhtaat silmät materiaalille. Leikkaajalla ei
ole tietoa siitä, millaisissa olosuhteissa materiaali on syntynyt. Tällöin materiaali on
hänelle tasavertaisempaa, eikä leikatessa tule vastaan esimerkiksi sellaista tilannetta,
että materiaali olisi pakko käyttää, koska siihen käytettiin niin paljon aikaa ja vaivaa.
Ohjaajasta saattaa tuntua tältä kuvausvaiheessa ja jopa vielä jälkituotanto vaiheessa,
mutta se ei silti välttämättä ole olennainen osa elokuvaa. Eli siis toisin sanoen, leikkaajalla on helpommat lähtökohdat karsia materiaalia näistä mahdollisesti turhista suosikeista, joilla ei ole elokuvalle välttämätöntä funktiota. Lisäksi leikkaaja on ehkä työnsä vuoksi passiivisempi kuvauksia kohtaan kuin esimerkiksi ohjaaja, joten hän on yksi
harvoista työryhmän jäsenistä, jolla on oikeus ja jopa mahdollisuus haastaa ohjaajan
näkemys lopputuloksesta.
2.6. Kuvaajan ja leikkaajan roolin yhdistäminen
Kuten jo aiemmin mainitsinkin, varsinkin nykyaikana, kun tuotantoyhtiöt, totta kai, haluavat minimoida budjetit, työkuvia yhdistellään helposti. Yksi yleisimmistä tuotantojen
yhdistämisistä on kuvaajan työn ja leikkaajan työn yhdistäminen. Tämä tehdään osittain siksi, että monet kuvaajat osaavat leikata ja/tai ovat myös leikkauksesta kiinnostuneita ja toisin päin. Tämä on mahdollista huomata jo esimerkiksi ammatti- ja ammattikorkeakoulututkinnoissa, joissa audiovisuaalisilla aloilla opiskeleville opetetaan jo
lähtökohtaisesti sekä kuvaamista että leikkausta.
Tämän kuvaajan ja leikkaajan työn yhdistämisen myös oletetaan auttavan
leikkaustyötä nopeammaksi, koska kuvausmateriaali on jo leikkaajalle tuttua eikä sitä
tarvitse erikseen käydä niin kauaa läpi. Monissa pientuotannoissa ja vaikka esimerkiksi
online-tai sosiaalisen median tuotannossa kuvaajalta toivotaan leikkausosaamista ja
toisin päin, koska se nopeuttaa asioita, kun sama ihminen voi hoitaa koko työn.
Kuvaaja-leikkaaja yleensä aloittaa työnsä siitä, kun hänelle annetaan tehtävänanto.
Käydään läpi, mitä halutaan saavuttaa ja mihin tarkoitukseen. Kuvaaja kasaa tarvittavan kaluston ja matkaa kuvauspaikalle. Kuvauspaikalla hän luonnollisesti vastaa materiaalin laadusta ja riittävyydestä. Kun kuvaukset ovat purkissa, kuvaaja-leikkaaja suuntaa leikkauspöydän ääreen siirtämään materiaalit koneelle ja käymään läpi tuotoksiaan. Sen jälkeen on edessä leikkausoperaatio, johon käytettävänä on X määrä aikaa.
Kun leikkaus on valmis, kuuluu usein tehtäviin vielä äänen jälkikäsittely ja värimäärittelyt. Kun kaikki tämä on hoidettu, palauttaa tekijä tuotoksen tilaajalleen tai usein jopa
hoitaa julkaisun itsekin.
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3. Syklit dokumentti
3.1. Syklit dokumentin esituotanto
Syklit-lyhytdokumentin työryhmään kuuluu kaksi henkilöä. Minun roolini Syklit-dokumentissa olivat esimerkiksi kuvaaminen ja leikkaus. Olimme myös yhdessä käsikirjoittaja-ohjaaja-tuottaja Tiina Svenskin kanssa vastuussa äänestä. Esituotantovaiheessa
minulla ei ollut kovin suurta roolia. Aivan kuten yleensäkin dokumenttituotannoissa, ohjaaja hoiti suunnittelun ja esihaastattelut sekä tuotantopuolesta lentolippujen oston ja
muut asiat, kuten tuotantosuunnitelmat ja budjetit. Sain kuitenkin suuren vastuun kuvakerronnan suunnittelusta.
Dokumentin tyyliksi valikoitui tyylilajeista henkilökuva ja sitä myötä seurantadokumentti.
Tästä johtuen visuaalisen ulkoasun nyrkkisäännöiksi tähän projektiin muodostuivat tosiseikat: ihmisiä seurattaessa kuvataan käsivaraa, kun taas haastatteluosuutta
tehtäessä haastateltavat asetetaan aloilleen ja kamera jalustalle. Olosuhteiden
mukaan, joko valaistaan tai ei, luultavasti meidän tapauksessa sisätiloissa jurtassa
tarvitsemme lisävaloa, puolestaan ulkona päivänvalo ja hanki toimivat hyvänä valaistuksena. Tavoitteena oli kuitenkin aina valaista, kun siihen on tarvetta. Tulen ottamaan
paljon kuvituskuvaa alueesta ja maisemista sekä luonnosta ja yksityiskohdista. Kuvituskuva kuvataan mahdollisesti jalustalla, koska kuvituskuvat tulevat olemaan pitkiä ja
niiden tulee olla tasaisia.
Suunnittelin, että kuvakerronta toistaisi myös syklejä ja syklisyyttä, joka on koko dokumentin aihe. Ja samoin pyöreitä muotoja, koska ne mielestäni kuvastavat hyvin syklejä.
Aluksi suunnitelmani oli, että dokumentissa mentäisiin suurista pyöreistä muodoista
pienempään. Aluksi olisi aurinko, sitten jurtta, kongi, rumpu, kynttilä ja silmä. Nämä
kaikki kuvat tulisivat aina jonkun jakson tai aiheen alussa. Ja tietenkin loppuun. Ajattelin myös, että elokuva kulkisi aamusta iltaan, ja kuvaisin alkua varten auringon
nousun ja loppuun auringon laskun, koska vuorokausikin on sykli, aivan kuten vuodenajatkin. Näihin tuli kuitenkin myöhemmin muutoksia.
Kuvakerronnan ja äänisuunnittelun lisäksi olin vastuussa kalustosta. Tein tuottaja-ohjaajalle listan suunnittelemastani kalustosta, jota haluaisin käyttää. Valitsin kamerakseni Canonin EOS 7D Mark ll -järjestelmäkameran, koska se on omani ja minulle tuttu
ja luontainen käyttää. Päätin jo alussa, että haluaisin kuvata dokumentin käsivaralla,
koska se helpottaa liikkeen seuraamista. Tueksi päätin ottaa kuitenkin shoulder rigin,
joka tasoittaisi kuvaa käsieni tärinältä. Varalta mukaan lähti myös tripodi ja monopodi,
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jotta esimerkiksi auringon laskua voisi kuvata tasaisemmin. Tietenkin kaiken lisäksi
mukaan otettiin kompaktin kokoisia led-valoja valaisemaan ja äänityslaitteet.
3.2. Lyhytdokumentin kuvaukset
3.2.1. Ensimmäinen kuvauspäivä
Syklit-lyhytdokumentin kuvaukset käsittivät yhteensä kolme kuvauspäivää, jotka
suoritettiin putkeen huhtikuun alussa 2018.
Ennen kuvausten alkua olin päättänyt itsekseni, ja jopa luvannut itselleni, että ajattelisin kuvatessani kuin leikkaaja. Miettisin samalla, kuinka kuvat leikkautuisivat
keskenään. Mitkä olisivat parhaat ratkaisut, kuvakoot ja -kulmat. Yrittäisin koko ajan
miettiä mitä minulla jo oli ja mitä tulisin tarvitsemaan. Tämä tosin saattoi unohtua kuvausten aikana, kun osa tilanteista oli niin hektisiä ja tapahtui yllättäen, jolloin tärkeintä
oli vain saada tilanne talteen. Myöhemmin kirosin näitä leikkauspöydän äärellä.
Ensimmäisenä kuvauspäivänä oli mukavan kirpsakka pakkasilma Inarissa. Ulkona oli
satumaista, pikku pakkanen sai rauhallisen Lapin luonnon säihkymään. Puut olivat
saaneet yön aikana jäähilekuorrutteen ja auringon säteet saivat ne kimaltamaan kuin
kristallit. Lähdimme aamukävelylle yhdessä päähenkilömme Mion Wuoshan ja hänen
koiransa Pentsun kanssa. Tarkoitukseni oli seurata heitä ja heidän tekemisiään, joten
valitsin mukaani shoulder rigiin kiinnitetyn kameran. Wuoshan seuraamisen lisäksi
halusin ottaa talteen myös pelkän luonnon kauneutta kuvituskuvia varten. Luonnon
valkeus ja kimallus tuotti minulle hieman haastetta: valotuksen ja valkotasapainon
kanssa oli oltava tarkkana, jotta saisin tallennettua säihkeen ja luonnon puhtauden
myös kameralle.
Valkotasapaino, eli white balance (WB) ilmoitetaan kameroissa ja sen asetuksissa
värilämpötilana, jonka arvona on kelvin. Valkotasapaino vaikuttaa vahvasti, miten värit
näkyvät kuvassa. Eri valolähteiden valo on eri väristä, esimerkiksi sisätiloissa valo on
keltaisempaa ja ulkona, varsinkin lumisessa ympäristössä valo puolestaan on hyvinkin
sinistä. Tästä johtuen kameralle on kerrottava valkotasapainon avulla millaisessa
valaistuksessa ollaan kuvaamassa ja tämän perusteella kamera osaa näyttää kohteen
värit oikein. Videota kuvatessa valkotasapainon voi kyllä määrittää jälkikäsittelyssä,
mutta se tuottaa enemmän työtä, varsinkin jos leikkauksessa on käytetty montaa eri
otosta ja kaikissa valkotasapaino on erilainen. Joskus vääristynyttä valkotasapainoa
voidaan käyttää tehokeinona tunnelman luomiseen (esimerkiksi siniseen taittuva on
kylmää ja surullista, keltaiseen lämmintä). Nykyään tämäkin hoidetaan yleisemmin
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jälkikäsittelyssä ja värimäärittelyssä. Syklejä kuvatessamme halusimme kuitenkin balanssissa olevan valkotasapainon, jotta kuvissa olisi yhtäläisyyttä, ja että niitä voitaisiin
sitten lopuksi värimääritellä yhtäläiseen sävyyn.
Koska lumi heijastaa valtavasti valoa ja aurinkoa joka puolelta, oli minun oltava myös
tarkkana, ettei kuva niin sanotusti pala puhki eli ylivaloitu. Tässä tilanteessa puhki
palaneesta kohdasta kuvasta katoaa informaatio, eikä sitä voida edes jälkikäsittelyssä
pelastaa. Valotuksen kanssa oli siis oltava tarkka. Tässä vaiheessa minulla oli pieniä
haasteita, koska mukanani oli zoom-objektiivi. Zoom-objektiivi on objektiivi, jonka polttoväli ei ole kiinteä, vaan sitä voi muuttaa zoomaamalla, sen vuoksi valotus muuttuu,
kun käyttää zoomia. Jos zoomasin pisimmälle mitä pystyin, kuva oli huomattavasti
pimeämpi, kuin ilman zoomausta. Liikkeellä ollessani minun oli pysyttävä mahdollisimman samalla etäisyydellä päähenkilöön nähden, jottei valoitus muuttuisi huomattavasti
kesken kuvauksen. Tätäkin on mahdollista muuttaa jälkikäsittelyssä, mutta lopputulos
ei tule olemaan samanlainen kuin käsittelemätön video, jossa on hyvä valaistus.
Aamukävelyn jälkeen ennen kuin lähtisimme ajamaan Pyhälle Wuosha halusi viedä
meidän hänelle tärkeään paikkaan, Inarinjärvelle. Jäällä jatkoin kuvaamista rigi olalla ja
seurailin Wuoshaa ja vapaana juoksentelevaa Pentsua. Wuosha kertoi, että jäällä hän
voi oikeasti hengittää ja rentoutua ja että siellä tuntee luonnon henkien läsnäolon hyvin.
Ja on helppo maadoittua. Toivoin, että voisin muuttaa nämä hänen ajatuksensa kuviksi,
ja näyttää ne katsojalle. Onnekseni Wuosha päätti vain kaatua selälleen jäälle ja hengittää. Hän makasi siinä kauan, joten minulla oli mahdollisuus kuvata tätä hetkeä monesta eri kulmasta.
3.2.2. Toinen kuvauspäivä
Päivä oli kaunis, aurinkoinen ja lämmin kevätpäivä, joten päätin päiväseltään kuvailla
Wuoshan kodin ympäristön luontoa. Jääpuikot sulivat ja puista tippui lumihileitä. Istuin
ja makoilin lumihangessa pitkiä aikoja kuvaillen naavaisia puita, tiputtelevia jääpuikkoja
sekä kiliseviä helmiä jurtan ovessa. Samalla lämmitin jurttaa illalla siellä kuvattavaa
haastattelua ja päähenkilömme pitämää musiikkiesitystä varten. Jurtassa oli vain pieni
ikkuna ovessa, sekä katosta keskellä olevasta aukosta sisään pääsi kauniisti luonnon
valoa. Makasin jurtan lattialla ja kuvasin kaunista puista koristetta katossa, joka oli
sekin tehty pyöreäksi jurtan mukaisesti. Auringon valo säihkyi jurtassa olevasta
kongista, yritin taltioida tämänkin hohteen. Samoin kuvailin makrolinssilläni pieniä yksityiskohtia, kuten kelloja ja kulhoja, joita jurttaan oli jo tuotu iltaista musisointia varten.
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Jurtta oli pyöreä, lämminhenkinen ja tunnelmallinen, mutta illalla minulle kuvauksellisesti pieneksi haasteeksi osoittautui pimeys.

Meillä oli mukana kaksi kappaletta

pienikokoisia tehokkaita led-valoja, jotka onneksi hieman auttoivat valon kanssa, mutta
kuva jäi silti hieman hämäräksi ja rakeisiksi. Tästä johtuen lamput oli asetettava hyvin
lähelle kuvattavaa kohdetta, mikä puolestaan rajoitti kuvakokoja, -kulmia ja eritoten liikkumista. Minun oli myös muistettava, että en zoomailisi hämärässä jurtassa paljoa
ettei kuva menisi vielä pimeämmäksi, joten jos halusin lähikuvaa, menin vain hyvin
lähelle Wuoshaa. Pienten kikkailuiden kautta, kuvaukset kuitenkin saatiin purkkiin.
Myöhemmin kuitenkin tajusin, että olinkohan kuvannut liian hätäisesti, eli liian usein
kuvakoon vaihtamista ja liikettä. Tässä vaiheessa kuitenkin ajattelin, että kyllähän sen
saa sitten jälkikäsittelyssä hoidettua.

!
Kuva 2. Välillä halutun materiaalin kuvaamisessa on otettava luovat vaihtoehdot käyttöön.
(Kuvaaja Tiina Svensk 2018)

Haastattelua varten asettelin Wuoshan lähelle jurtassa olevaa kaminaa, josta tuli toi
myös lisää valoa hänen kasvoilleen. Lisäksi sytyttelimme ympärille tunnelmaa ja
mukavaa leimua tuovia kynttilöitä. Haastattelun ajan Wuosha istui paikoillaan jurtan
lattialla, joten pystyin liikkumaan ympäri jurttaa saaden erilaisia kuvakulmia sivuilta,
sekä lähempää, että hieman kauempaa. Tämä voisi olla jälkikäsittelyssä leikkauspöydällä hyödyllistä ja helpottaa leikkaamista.
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Haastattelun lisäksi kuvasimme myös illalla Mionin esityksen, kun hän soitti meille
kaikilla erilaisilla instrumenteillaan (monochord, kristallikulhot, pronssikulhot, kongi,
rumpu). Käytin samaa valaistustekniikkaa, kuin aiemmin. Päätin kuitenkin käyttää ennemmin shoulder rigiä, kuin perinteistä kolmijalkaa, jotta liikkuminen voisi olla helpompaa. Kappale oli sen verran pitkä, että minun oli helppo hakea erilaisia kuvakulmia ja
kuvakokoja myös tässä vaiheessa, mutta oli otettava yön ja jurtan hämäryys huomioon,
ja muistettava kuvaamisen yhteydessä myös siirtää valoja eripaikkoihin Wuoshan liikkuessa.
3.2.3. Viimeinen kuvauspäivä
Halusimme kuvata Syklit-dokumenttiin auringon nousua, joten heräsimme aikaisin aamun vasta sarastaessa ja matkasimme kameran ja jalustan kanssa järvelle, jotta
saisimme talteen, kun aurinko nousee tuntureiden välistä. Meille kuitenkin huonoksi
onneksi aamu oli harmaa ja auringon nousu ei koskaan näkynytkään. Havahduimme
vaan odottelun jälkeen siihen, että oli jo valoisaa, vaikka aurinko ei missään vaiheessa
edes pilkahtanutkaan taivaan rannassa. Hieman pettyneenä palasimme aamiaiselle.
Oli keksittävä jokin korvaava idea, joten päätimme, että menisimme sitten illalla kuvaamaan auringon laskun. Oli siis odoteltava iltaan asti.
Saimme kuitenkin päivälle uutta kuvattavaa, kun Wuosha ilmoitti ohjaajalle, että haluaisi ottaa haastattelun uusiksi. Hän ei kokenut olevansa haastattelun aikana oma itsensä ja läsnä. Hän ei kokenut edes kuulostavansa itseltään. Menimme siis jurttaan
uudestaan. Nyt oli hieman valoisampaa, joten valojen kanssa ei ollut niin vaikeaa, kuin
edellisenä iltana. Nyt minulla oli enemmän mahdollisuutta luoda tunnelmaa valaistuksella. Pystyin asettelemaan valot niin, että tausta saisi tarpeeksi valoa, että asiat siellä
hahmottuisivat, mutta että se jäisi hieman hähmyisäksi ja Wuosha erottuisi paremmin.
Ja tällä kertaa Mionia ei haastateltu, vaan hän vain kertoi. Hän kertoi kaiken, mikä hänen mieleensä tuli ja mitä hänen piti kertoa meille ja katsojille. Haastattelun jälkeen hän
halusi vielä laulaa ja soittaa rumpuaan. joten kuvasin hieman edellistä iltaa intiimimmän
soittotuokion hähmyisessä valaistuksessa.
Uuden haastattelun ja soittamisen jälkeen menimme jäälle Noitatunturin läheisyyteen
etsimään vapaana olevaa Pentsua. Jäällä ollessamme Pentsu saapui Wuoshan luo,
joka alkoi tanssia. Ilman musiikkia. Ilman laula. Hän vain tanssi ja Pentsu ”tanssi” hänen kanssaan. Onneksi minulla oli kamera mukanani jäällä. Seurasin Mionia ja kuvasin
kun hän tanssi, se oli välillä nopeaa ja välillä rauhallisempaa. Yritin kuvata tanssista
intiimiä ja erikoisia kuvakulmia. Ajattelin että sitten leikkausvaiheessa sen saisi leikeltyä
enemmän tunnelmaan; hektisemmäksi tai vastaavasti hitaammaksikin.
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Illan saapuessa menimme takaisin jäälle, jotta voisimme kuvata auringon laskun.
Mukaan otin kolmijalan, jotta voisin kuvata auringon laskun tasaisesti. Oikeaan kohtaan
pääsemiseksi meidän oli tarvottava upottavassa hangessa tovi. Kun pääsimme
oikeaan kohtaan, oli taivaalle kasaantunut taas pilviä. Vielä siinä vaiheessa ajattelimme, että laskevan auringon säteethän värjäävät ne todella kauniiksi, että nyt
saisimme dokumenttiimme kauniin auringon laskun. Lopputulos oli kuitenkin yhtä suolainen, kun aamuinenkin, tällä kertaa vain emme nähneet auringon laskevan tai edes
värjäävän taivaan rantaa. Yhtäkkiä olikin vain hämärää ja sitten pimeää. Kamera oli
kuvannut yksinään kolmijalan päällä ei mitään.
3.3. Syklit lyhytdokumentin jälkituotantovaihe
3.3.1. Leikkauksen alkuvaiheet
Kuvattua ja äänitettyä materiaalia ei käsitelty tai edes raakaleikattu kuvauspäivien
aikana, vaan kaikki tapahtui jälkityöstönä. Leikkaajilla on erilaisia tapoja ryhtyä
leikkausprojektiinsa. Yhtä ja ainoaa oikeaa tapaa ei leikkaamisessa ole – totta kai on
tietyt tavat mitä suositellaan noudattamaan, mutta niin sanotusti tyyli on vapaa ja projektille oikea leikkaustapa yleensä valitaan tai valikoituu ihan tuotantokohtaisesti.
Lisäksi myös tekniikka kehittyy koko ajan, mikä muuttaa leikkaustyön tekotapoja aika
ajoin.
Kuvausten jälkeen toimitin äänitysmateriaalit projektin käsikirjoittaja-ohjaajalle, jonka oli
tarkoitus litteroida koko haastattelu ja käydä läpi, mitä hän dokumentissa haluaa käyttää. Saatuani dokumentin litteroinnin, aloitin raakaleikkauksen. Käytin leikkaukseen
Adoben Premiere Pro -ohjelmaa, sillä se on minulle entuudestaan tuttu ja mielestäni
mukavin ja järkevin tietämäni leikkausohjelma.
Raakaleikkaus alkoi materiaalin läpikäymisellä. Katsoin ja kuuntelin materiaalit ja
nimesin ne niin, että minun oli jälkeen päin helpompi löytää ja muistaa mitä missäkin
video tai äänipätkässä oli. ”Huonommat” ja ”turhat” materiaalit laitoin omaan kansioonsa talteen, mutta erikseen muista, koska en uskonut, että käyttäisin niitä missään välissä. Niitä ei kuitenkaan kannata poistaa, koska joskus jokin saattaakin olla käyttökelvollisempi kuin itse luulee.
Läpikäymisen jälkeen oli aika alkaa leikkaustöihin. Aloitin haastatteluosuuden kuvan ja
äänen synkkauksella. Se oli nopeaa, koska nappimikin ja zoomin lisäksi ääni oli tallennettuna myös kameralle. Ja kaiken lisäksi olin kuvausten alussa muistanut ottaa klaffin.
Synkkauksen jälkeen kuuntelin ja katsoin haastattelun uudestaan läpi ja merkitsin
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sinne kohdat, mitä käsikirjoitukseen oli merkittynä. Tämän jälkeen leikkasin niin sanotusti ylijääneen materiaalin pois ja laitoin sen talteen, mahdollista tarvetta varten.
Raakaleikkauksen jälkeen minulla oli tunnin puheosuudesta jäljellä noin kaksikymmentä minuuttia. Tavoite oli kuitenkin päästä noin kymmenen minuutin mittaan. Eli minun
olisi nypistettävä reilusti yli puolet pois materiaalista, jotta saisin siihen myös rauhallisuutta ja taukoja kokoaikaisen puheen sijaan. Toisin sanoen seuraavaksi ryhdyin
yhdistämällä ja karsimalla luomaan materiaalia kokonaisuudeksi. Kävin haastattelua
läpi ja otin sieltä pois esimerkiksi turhan pitkät pohdintatauot ja mietintämuminat,
samoin turhat lauseet, jotta turhaa toistoa ei tulisi. Kun haastattelu alkoi olla mielestäni
fiksu ja lähempänä todellista mittaansa, oli aika siirtyä kuvakerronnan työstöön.
Leikkaajana tehtäväni kuvakerronnan suhteen koostuu enemmänkin valinnoista, yhdistämisistä ja kokonaisuuden muodon etsimisestä. Minä pystyin hallitsemaan visuaalisten elementtien kokoonpanoa kun liitin niitä yhteen ja säädin niiden kestoa.
3.3.2. Visuaalisen ilmeen luominen
Ennen dokumentin varsinaista tekoa, sain esituotannossa suunnitella dokumentille visuaalisen ilmeen ja kuvakerronnan. Alkuperäinen idea oli tuoda esille Mion Wuoshan
persoonaa ja elämää, jurttaa, soittoa ja laulua sekä luonnossa oloa. Rauhallisuutta ja
luonnon läheisyyttä sekä etenkin syklisyyttä.
Kuvattu materiaali, eli otokset, ovat kuvausvaiheessa saaneet tiettyjä kuvakerronnan
perusominaisuuksia. Nämä ominaisuudet voidaan jakaa neljään pääryhmään: visuaalisiin, rytmillisiin, tilaulottuvuudellisiin ja ajallisiin ominaisuuksiin. Leikkaaminen on näiden
ominaisuuksien rinnastamista ja suhteuttamista toisiinsa kuvien, kohtausten ja jaksojen
välillä. (Bordwell & Thompson 2010, 225.)
Syklit-lyhytdokumentin visuaalisiin ominaisuuksiin, eli graafisiin rakenteisiin, hain itsessään rauhallisuutta ja maanläheisiä värejä. Käytin loppujen lopuksi editoidessani
vain rauhallisimmat kameranliikkeet, tai jopa ihan vain paikoillaan olevan kameran kuvituksia. Tarvittaessa jouduin stabiloimaan osan kuvan liikkeen, jotta rauhallisuus ei
rikkoontuisi. Käytin dokumentissa pääosin laajaa kokokuvaa, puolikuvaa ja tehosteena
erikoislähikuvaa. Valaistuksena ulkona ollaan raittiissa ilmassa ja auringon paisteessa,
korostaen luonnon puhtautta ja voimaa. Sisätiloissa puolestaan hämärää ja lämmin
valotus, luoden turvaa ja hieman mystisyyttä. Käytin näitä edellä mainittuja keinoja
myös dokumentin tilaulottuvuuksien hahmottamiseen.
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Minun piti päättää leikatessani dokumentille joku rytmi, eli sykli, kuinka se liikkuu ja
etenee. Tässä vaiheessa minun oli hyvä käyttää lyhytdokumenttimme aihetta syklisyyttä. Syklisyyden ikivanha symboli on oroboros, käärme, joka elää syömällä omaa itseään. Syklisyys on toistuvuutta, kiertoa ja jaksollisuutta. Aioin käyttää tätä muotoa ja
rytmiä, mitä sen symbolikin edustaa. Esimerkiksi liikkuminen ulkona ja sisällä toimivat
sykleissä. Ulkokuvat ovat juuri laajaa ja valoisaa, sisällä kuvatut puolestaan tiiviimpää
ja hämärää. Sisältä ulos tai toisin päin siirtyessä kellojen kilinä erottaa tilan. Samoin
visuaaliset elementit kulkevat syklissä, pyöreissä muodoissa isoista pieneen.

3.3.3. Syklisyys lyhytdokumentissamme
Alun perin oli ajatus, että dokumentissa mentäisiin suuresta pyöreästä aina pienempään ympyrään. Dokumentti kuljettaisi meidät erilaisia pyöreitä muotoja pitkin auringosta iirikseen. Suurin pyöreä symboli olisi aurinko, ja meidän tapauksessa sen piti olla
auringon nousu, myöhemmin lasku. Mutta koska tämä auringonnousu ja -lasku ei
meille onnistunut, minun oli keksittävä jotain muuta niiden tilalle. Olin onneksi kuvannut
Inarissa kauniina pakkasaamuna auringonpaistetta, joten päätin käyttää sen aurinkosymbolina.
Jaoin dokumentin neljään eri osioon, joka kiertäisi puolestaan itse omissa sykleissä.
Ensimmäinen neljäs olisi tutustumista Mion Wuoshaan, kuka hän on ja miksi hän on
mitä on. Hän puhuu luontoyhteydestä, joten katsoja on saatava huomaamaan, kuinka
Wuosha ottaa luonnon vastaan, ja kuinka hän sitä hengittä. Dokumentti pysyisi alku
neljänneksen rauhallisissa kuvissa ja tunnelmassa, ulkoilmassa, ennen kuin saavutaan
sisälle jurttaan. Tämän vuoksi siis leikkasin alkuun pitkiä rauhallisia kuvia Inarin
pakkasmaisemista, joissa viivytän ehkä jopa hieman liian kauan. Tällä pyritään korostaa rauhallisuutta ja rauhoittamaan katsoja. Samalla katsoja pääsee tutustumaan
Wuoshaan, joka kertoo itsestään, kuka hän on ja kuinka hänestä tuli itsensä. Ensimmäisen neljännen lopussa näytetään jurtta, joten katsoja tietää, minne seuraava osio
sijoittuu.
Osiot erottuvat pienellä yksityiskohdalla, kelloilla. Pieni yksityiskohta toistuu aina, kun
siirrytään toiseen aiheeseen tai paikkaan. Sisältä ulos ja toisin päin. Toinen neljännes
ollaan jurtassa. Heti alkuun taas syklisyydelle symboli, tässä tapauksessa se on jurtan
kattokuvio. Sen jälkeen symboliikan avulla esitellään jurtan tunnelmaa, tulta ja lämpöä.
Kolmannessa neljänneksessä siirrytään ulos, puhutaan muutoksesta. Luontoläheisyydestä ja rakkaudesta sitä kohtaan. Kuvana olisi puhdasta luontoa, esimerkiksi naavaa,
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joka on merkki puhtaasta ilmasta ja luonnosta. Aurinkoista kuvaa, joka luo hyvän tulevaisuuden ja toivon tunnelmaa, joka saa mahdollisesti katsojan ajattelemaan luontoa ja
luontoyhteyttään enemmän. Sillä tavoitehan on herättää katsojassa tunteita ja ajatuksia. Taustalle hiljaa jo rummun alkusoittoa valmistelemaan katsojaa tulevaan.
Päädytään katsomaan puita, pitkä kuva, jossa rauhoitutaan metsään. Katsoja voi huomata hengityksen, joka on yksi sykli, josta Wuosha on aiemmin puhunut. Rummun soitto voimistuu ja laulu alkaa kuulumaan. Osio huipentuu Wuoshan rummunsoittoon ja
transsinomaiseen tanssiin, jossa katsoja saadaan myös irtautumaan hetkeksi ympäröivästä todellisuudesta. Kolmas neljännes päättyy rauhoittumiseen.
Viimeinen neljännes on rauhaisin. Palataan sisälle taas kellojen saattelemana. Viimeinen osio on dokumentin lopputulema ja muutoksesta puhuminen. Paljon puoli- ja
lähikuvaa päähenkilön soittimista ja soittamisesta, hän on taas elementissään. Syklisyyttä ja kiertoa esiin tuoden suljetaan taas ympyrä, ja kuullaan ja nähdään, kun Wuosha alkaa soittamaan samaa kappaletta, joka kuullaan dokumentin alussa. Syklisyyden mukaisesti lopuksi vielä pienin pyöreä muoto, iiris, on kuvassa. Se on myös
samanlainen kuva, kuin minkä lopulta päätin laittaa dokumentin alkukuvaksi, eli Wuoshan silmät. Näin ollen saadaan vielä yksi ympyrä sulkeutumaan.

4. Kahden työnkuvan yhdistämisen hyödyt ja haitat
Kuvaajan ja leikkaajan tekemän työn yhdistämisen suurin ero yksittäiseen työtehtävään
on varmasti se, että kahta työkuvaa tekevä henkilö on mukana koko projektin kulun
ajan aivan esituotannosta jälkituotantoon. Toisin kuin yleensä kuvaaja jää siinä vaiheessa pois, kun leikkaaja astuu kuvioihin. Tässä vaiheessa on ilmiselvää, että kun
kuvaaja on myös leikkaaja, niin hänellä on jo alusta pitäen käsitys käsikirjoituksesta ja
siitä, mitä kuvauksilta halutaan. Hän voi alusta asti ja kuvausten aikana jo suunnitella,
kuinka teos kannattaa ja tulisi leikata, mikä olisi hyvä säilyttää ja onko jotain, mikä ei
välttämättä kuitenkaan kanna tarinaa. Yleensä kun leikkaaja ei ole aivan alusta asti
mukana, hänellä on puhtaat silmät materiaalille, toisin kuin nyt, kun työnkuvat yhdistetään.
Leikkauspöydän äären asettuessani minulla oli suuri oletusarvo, että hommat sujuisivat
sutjakammin, koska olinhan itse ollut kuvaajana. Olin jo valmiiksi tietoinen, mitä on kuvattu ja mitä tuleman pitää. Tästä huolimatta minulla kuitenkin meni ennen
raakaleikkausta yllättävän kauan aikaa pelkästään materiaalin läpikatsomiseen. Se ei
ollut yhtään nopeampaa, kuin jos joku ulkopuolinen oli tehnyt sen. Toki otoksia katsoessa muistui mieleen, mikä kuvan kuvaamisen tarkoitus oli ollut ja mihin sitä oli
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tarkoitus käyttää, mutta ne oli katsottava läpi silti, jotta tietäisin, oliko kyseinen materiaali käyttökelpoista.
Pohjimmiltaan kaikki leikkaajat ovat taiteellista väkeä, koska he tekevät teoksen taiteellisimman osuuden pätkiessään ja kasatessaan otoksista taidetta. Hänellä on suuri
vaikutus siihen, mitä elokuva lopulta on. Olen kuitenkin hyvin varma, että kuvaajat
haluavat tuoda omilla kuvauksillaan esille taitoaan ja jopa taidetta. Luovalla henkilöllä,
joka leikkauksen lisäksi kuvaa teoksen, on mahdollisuus helpottaa jälkituotannollista
työtään luomalla jo valmiiksi taiteellisia näkökulmia kuvausvaiheessa. Näissä tilanteissa hänellä on myös ollut mahdollisuus pohtia kuvatessaan, mikä kuva leikkaantuisi
minkäkin kuvan kanssa hyvin yhteen ja miksi. Tässä vaiheessa siis on suuri hyöty
leikkaavalle kuvaajalle ottaa otoksia, jotka hän tietää leikkautuvan hyvin yhteen, ilman
hulluja skarveja.
Leikkaajilla on leikkauspöydän ääressä usein tavallista kokea niin sanottua tuskastumista, jos saavat käsiinsä ja näytölle materiaalia, joista voi todeta vain, että mitä ihmettä kuvaaja on tässä tilanteessa ajatellut. Miksi kuvaaja ei voinut pysyä tuossa kohdassa hieman kauemmin tai miksi tuo panorointi oli noin hätiköity ja seuraava
puolestaan paljon hitaampi? Miksi tuosta kuvakulmasta tuo kohtaus on aivan eri lailla
valotettu kuin tässä toisessa? Nämä edellä mainitut ajatukset ovat välillä jopa turhankin
yleisiä tapahtumia ja niin sanottuja ”pieniä mokia”, joista ajatellaan kentällä, että kyllä
leikkauspöydällä niille voi tehdä ihmeitä. Vaikka leikkaaja olisi kuinka hyvä, ei hän
kuitenkaan pysty ihmeisiin. Nyt kun leikkaaja on itse toiminut kuvaajana, hänellä on
ollut suuri mahdollisuus välttyä tältä tilanteelta. Ja jos tällainen tilanne sattuisi kohdalle,
voi vaan syyttää itseään.
Vaikeuksia työskentelyyn voi toki tuoda tämä aiemmin mainitsemani seikka, jossa
leikkaaja on normaalisti ainoita henkilöitä, joka ei tiedä minkälaisissa olosuhteissa jokin
kohtaus tai tilanne on kuvattu. Näin ollen leikkaajalla ei ole välttämättä pakollista tarvetta saada jotain tiettyä materiaalia elokuvaan henkilökohtaisen tunnesiteen vuoksia,
vaikka se ei olisi käyttökelpoista tai tarinan kannalta tarpeellista. Nyt taas, kun leikkaaja
on itse myös kuvannut teoksen, voi hän olla helpommin niin sanotusti sokaistunut materiaalilleen. Tästä johtuen voi syntyä vaikeuksia esimerkiksi tarinan kerronnan kannalta, kun leikkaaja ei ymmärrä ottaa näitä ”rakkaimpiaan” pois. Tähän ”ongelmaan” on
toki keksitty erilaisia keinoja, joilla niistä vältyttäisiin. Esimerkiksi tauko leikkaamisesta
ja ”tuorein silmin” sen katsomista. Jotkut puolestaan kirjoittavat ylös ensimmäiset tunteensa mitä materiaali on heissä saanut aikaan ja palaavat siihen myöhemmin. Monesti kuuleekin jonkun sanovan leikkauspöydän äärellä: ”Kill your darlings.”
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Kokemuksestani tässä Syklit-lyhytdokumenttiprojektissa kuvaajana ja leikkaajana toimineenani koen, että on suurin hyöty on siinä, että kun itse kuvaa ja leikkaa, tulee enemmän ja helpommin ajateltua myös näitä pieniä virheitä. Jokaista klippiä kuvatessa
muistaa helpommin pysyä edes pari sekuntia pidempään siinä yhdessä kuvassa. Aina
voi leikata pois, mutta vaikeampaa on taikoa sekunteja ja freimejä tyhjästä. Myös
leikkaustyötä tehdessä huomaa helpommin ne omat virheensä, mitä on kuvatessa
tehnyt, ja näin ollen leikkaaminen myös kehittää kuvaajan taitoja kuvaustyössä.

5. Lopuksi
”Leikkauksen perussäännöt sisäistänyt kuvaaja on leikkaajan paras työkumppani, ja
vastaavasti kuvaajan parasta koulutusta on itse kuvatun materiaalin leikkaaminen” (Pirilä & Kivi 2008, 93). Tässä olen täysin samaa mieltä Pirilän ja Kiven kanssa. Leikkaajan
työ on huomattavasti helpompaa ja mukavampaa, kun kuvattu materiaali on laadukasta
ja tarkoin tehty. Ja toisinaan myös kuvaaja, joka kokeilee oman jälkensä leikkaamista,
oppii huomattavasti näkemään ammatillisia virheitään ja voi ottaa niistä opikseen ja
kehittyä kuvaajana.
Moni ei koe leikkaavan kuvaajan roolia kovinkaan viehättävänä tai täysin toimivana
ratkaisuna. On tosin totta, että kuvaajan silmin tulee helposti sokeaksi omalle materiaalille ja sitä on vaikeampi leikata, kun ei juuri osaa ottaa pois niitä ”rakkaimpiaan”. Itse
kuitenkin koen tästä olevan loppujen lopuksi enemmän hyötyä kuin haittaa. Varsinkin
oppimisprosessina molemminpuolisesti. Leikkaaja Lisa Fruchtmankin on sanonut:
”Oman materiaalin leikkaaminen on hankalaa, eikä siinä ole juuri mitään järkeä.
Jos kuitenkin haluaa kehittyä kuvaajana, kannattaa jonkin verran leikata omaa
materiaaliaan. Silloin oikeasti näkee ne ongelmat tai onnistumiset, joihin on itsensä kuvaustilanteessa saattanut. Kuvaaja oppii näkemään, minkälaisten
asioiden kanssa voi leikkauspöydällä tulla toimeen ja minkälaisiin on ehdottomasti puututtava kuvaustilanteessa, jos vain mahdollista.” (Fruchtman, luento
25.1.2013.)

Tämä on mielestäni ja kokemukseni perusteella arvioituna aivan totta. Se on kuitenkin
mielestäni ennemmin hyöty kuin haitta. Vaikka kahden työnkuvan yhdistäminen tuo enemmän työtä yhdelle henkilölle, on asioiden hoituminen mahdollisesti nopeampaa ja
tehokkaampaa. Kun itse kuvaat, tunnet materiaalisi. Kuvaajana voit ajatella sitä prosessia, mikä leikkauspöydällä odottaa. Lisäksi toteutat sitä luovuutta mitä janoaisit
leikkauspöydällä. Leikatessasi taas puolestasi tiedät, mikä sinua odottaa, osaat valmistautua ja tiedät, mistä löydät juuri sitä mitä haluatkin. Tämä nopeuttaa työtä ja tekee
siitä mielekkäämpää.
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Tämänhetkisessä mediamaailmassa on helpompi työllistyä, kun on enemmän osaalueita hallinnassa ja pystyy työskentelemään monessa eri projektin vaiheessa. Lisäksi
juuri opinnollinen hyöty on suuri.

!21

Lähteet
Aaltonen, Jouko 2011. Seikkailu todellisuuteen. Dokumenttielokuvan tekijän opas. Helsinki: Like Kustannus Oy.
Ascher Steven & Pincus, Edward 2012, The Filmmaker’s handbook – A comprehensive
guide for the digital age, Fourth edition. London: A Plume Book
Bordwell, David & Thompson, Kristin 2010. Film Art. An Introduction, 9th edition. New
York: McGraw- Hill Companies.
Brown, Blain. 2012. Cinematography – Theory and practice. 2. painos. Oxford, Focal
Press.
Elkins, David E. 2013. The Camera Assistant’s Manual. 6. painos. New York & Lontoo:
Focal Press.
Elokuvataju, http://elokuvantaju.uiah.fi/. Luettu 24.10.2018 ja 20.12.2018
Lumet, Sidney 1995, Making movies. New York, Vintage books
Murch, Walter 2001, In the blink of an eye – A Perspective on film editing, 2nd edition.
Los Angeles Silman-James Press
Pirilä, Kari & Kivi, Erkki 2005. Otos. Elävä kuva – elävä ääni, ensimmäinen osa. Helsinki: Like Kustannus Oy
Pirilä, Kari & Kivi, Erkki 2008. Leikkaus. Elävä kuva – elävä ääni, toinen osa. Helsinki:
Like Kustannus Oy
Pirilä, Kivi & Erkki Kivi, 2017, Otos elävä kuva - elävä ääni, BoD Books on demand

Liite 1
Syklit -lyhytdokumentti

https://vimeo.com/275055420
salasana: metropolia2018

1! (1)

Liite 2
1! (1)

Aiheen työilmoituksia/juttuja
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/09/05/ylex-etsii-monimediatoimittajaa-hae-nyt

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201505198769

https://yle.fi/uutiset/3-5771479

