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Abstract:
In this thesis I talk about pre-production from the cinematographers´ point of
view. I discuss some of the tools that can be used to plan films, and also
some issues that I have come across when shooting films. The thesis is
primarily based on the film Pompeijin viimeiset päivät (The Last Days of
Pompeiji) that I shot in 2010. My thesis also includes some practical experience from other film projects on which I have worked as a cinematographer
and in other duties.
The aim of this thesis is to provide perspectives on the preparations that a
cinematographer must make before shooting: what tools he can use to communicate with other members in the team, why communicating is important
and how the technical and artistic choices effect production. I will also reflect
on how technical choices influence film expression.
My thesis can be used as study material by cinematography students in order to gain theoretical understanding on the importance of pre-planning in
successfully shooting or producing a film.
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1 Johdanto
Elokuvan kuvaukset ovat vain vuorenhuippu siitä työstä mitä kuvaaja ja muu työryhmä
tekee elokuvaa varten. Käsikirjoituksen muuttaminen kuviksi, kuvauksiin valmistautuminen sekä käytettävän kaluston valinta käyttötarkoituksen mukaan on aikaa vievä prosessi.
Elokuvan suunnittelu vaatii sekä taiteellisen että teknisen toteutuksen suunnittelua. Taiteellinen suunnittelu pitää sisällään päätöksiä, jotka vaikuttavat siihen miten elokuvan
tarina kerrotaan: Millainen on kuvaus- ja valaisutyyli, ketä näyttelijöitä halutaan käyttää, millainen on elokuvan puvustus, musiikki, rytmi yms. Tekninen tuotanto taas käsittää kaluston valinnan, valaisu-, aikataulu, kuvaussuunta yms. ongelmien ratkaisemisen
niin, että tekniikan avulla toteutettava ilmaisu tukee elokuvan sisältöä.
Elokuvan tuotannossa suurin osa ajasta kuluu elokuvaa suunnitteluun. Kuvaukset ovat
parhaassa tapauksessa "vain" hyvien suunnitelmien toteuttamista jolloin tuotanto pysyy
aikataulussaan ja budjetissaan. Tällöin kuvauksissa on myös tilaa uusille luoville ajatuksille ja kuvaukset eivät jää vain suunnitelmien toteuttamisen asteelle.
Tässä lopputyössä käsittelen suunnittelun työkaluja ja tuon esiin sekä taiteellisia että
teknisiä asioita, jotka kuvaajan on elokuvaa suunnitellessaan otettava huomioon. Esimerkkinä käytän Pompeijin viimeiset päivät -elokuvan suunnittelua ja toteutusta sekä
siitä kertyneitä kokemuksia. Elokuva on opinnäytteeni projektiosuus.
Pompeijin viimeiset päivät perustuu Sami Keski-Vähälän Circus Maximukselle kirjoittamaan ja ohjaamaan Pompeji-nimiseen teatteriesitykseen. Pompeiji on yhden miehen
historiasta kertova tragikomedia, joka perustuu tositapahtumiin.
Päähenkilö P on töissä laitosteatterissa, jossa hän saa enää vain mitättömiä rooleja. Hän
joutuu vetämään epämääräisiä taidemonologeja pienellä teatterin lavalla, samalla kun
muut näyttelijät tekevät suurella näyttämöllä klassikkoteosta.
Näytelmän muuttaminen elokuvaksi on osa Tutkivan teatterityön keskuksen Teatteri mediana -projektia, jossa tutkitaan teatteriesitysten tallentamisen sekä jatkokehittämisen
mahdollisuuksia.
Elokuvan suunnittelu aloitettiin keväällä 2008, jolloin elokuvasta kuvattiin hyvin pienimuotoinen demo rahoittajia varten. Syyskuussa 2009 sain ensimmäisen käsikirjoitusversion luettavaksi ja tuotanto alkoi vähitellen liikkua eteenpäin.
Elokuva kuvattiin kahdessa osassa (kesäkuussa ja elokuussa) osaksi näyttelijöiden aikataulujen ja osaksi teatterinäytelmän lavastuksen aikataulun takia.
Projektin tuotantoyhtiönä toimii Lucifer Sam audiovisual productions1 yhteistyössä Tutkivan teatterityön keskuksen sekä TAMK:in kanssa. Keväällä 2010 Yle päätti ostaa elokuvan, ja myöhemmin myös AVEK lähti mukaan rahoittamaan elokuvaa.
Kokonaisuudessaan projekti oli hyvin haastavaa tasapainottelua aikataulun, sekä budjetin välillä. Tämä projekti oli itselleni ensimmäinen ns. oikea elokuvatyö, jossa työryhmälle ja näyttelijöille maksettiin liiton mukaiset palkkiot.
Elokuvan ohjasi Mikko Kanninen, ja tullessani mukaan projektiin hän oli jo päättänyt
hyvin paljon visuaaliseen ilmeeseen liittyviä asioita. Puvustus, värimaailma ja kuvauspaikat olivat jo hyvin pitkälle suunniteltuja. Kuvajan roolikseni jäi lähinnä kuvasuunnitelman sekä teknisen toteutuksen tekeminen.
1 http://www.lucifersam.fi/
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2 Suunnittelun työvälineet
Elokuvan suunnittelu on monivaiheinen prosessi, johon osallistuu joukko eri alojen
osaajia. Suunnittelun apuvälineiden pääasiallinen tarkoitus onkin helpottaa asioiden havainnollistamista sekä tiedon kulkua työryhmän sisällä.
Käsittelen seuraavaksi yleisimpiä elokuvan tekemisen työvälineitä ja huomioon otettavia seikkoja. Monet näistä seikoista ja työvälineistä eivät yksinään riitä elokuvan suunnitteluun, vaan niitä on käytettävä ristiin. Tällöin ne täydentävät toinen toisiaan ja auttavat kaikkia työryhmässä työskenteleviä ns. tekemään samaa elokuvaa (puhaltamaan yhteen hiileen).

2.1 Keskustelu ja tiedottaminen
Kaikessa ryhmätyössä keskustelu ja tiedon kulku ovat työryhmän tärkein apuväline.
Riittävällä keskustelulla ja tiedottamisella kaikki projektissa mukana olevat pysyvät
ajan tasalla tuotannon tapahtumista ja sen suunnasta. Erityisen tärkeää kuvaajan kannalta on tiivis yhteistyö ohjaajan, apulaisohjaajan ja tuottajan kanssa.
Käsikirjoituksen lukemisen jälkeen ohjaajan ja kuvaajan on hyvä käydä käsikirjoitus
läpi kohtaus kohtaukselta. Heidän tulee analysoida mikä kohtauksessa on oleellista, mitä
toimintaa siinä tapahtuu ja mitä tunteita tai ajatuksia henkilöt kokevat kohtauksessa.
Ohjaaja on saattanut kehittää elokuvan suunnitelmia jo hyvinkin pitkälle ennen kuin kuvaaja tulee mukaan projektiin. Siksi käsikirjoituksen yksityiskohtaiseen läpikäyntiin tuleekin käyttää riittävästi aikaa, jotta kuvaaja pääsee samalle viivalle ohjaajan ideoiden ja
ajatusten kanssa.
Ohjaajan visioiden kuulemisen jälkeen voi kuvaaja antaa oman panoksensa elokuvan
kerrontaan. Käsikirjoituksen läpikäynti on tärkeää myös siksi, että keskustelujen perusteella kuvaaja pystyy muodostamaan kuvan kalustosta, jota hän tulee tarvitsemaan elokuvan toteuttamiseen, ja näin hän voi antaa tuottajalle arvion kalustobudjetista ja tarvittavista resursseista.
Vuoropuhelu ohjaajan, kuvaajan, tuottajan, apulaisohjaajan sekä tuotantopäällikön välillä käynnistyy elokuvan suunnittelun alkumetreillä, ja sen tuleekin jatkua koko tuotannon ajan. Tuotannon edistyessä keskustelurinkiin liittyvät myös valaisija, äänisuunnittelija, lavastaja, puvustaja, maskeeraaja, apulaisohjaaja jne.
Tiedottamisessa onkin haaste pitää kaikki ihmiset ajan tasalla siitä tiedosta, jota he tarvitsevat tehtäviensä toteuttamiseen.
Pompeijin viimeiset päivät. Yhteistyö
Elokuvan suunnittelua varjostivat koko tuotannon ajan hankaluudet tapaamisaikataulujen yhteensovittamisessa, sekä yleinen kiireen tuntu. En saanut keskusteltua ohjaajan
kanssa koko käsikirjoitusta läpi kerralla, vaan puhuimme kohtauksesta samalla kun kiersimme kuvauspaikkoja.
Kuvauspaikkoja katsottaessa kohtauksen dramatiikka pitäisi kuvaajalla olla jo hyvin sisäistetty, jotta hän pystyisi suunnittelemaan kuvat tukemaan kerrontaa. Pompeijin viimeisissä päivissä sisällöllistä keskustelua käytiin aluksi hyvin pintapuolisesti. Siksi jouduin tekemään kuvasuunnittelua, sekä kohtauksen sisällön sisäistämistä, yhtä aikaa.
Osaksi tästä johtuen elokuvasta saattoi jäädä puuttumaan rivien välistä luettavaa sisältöä, jota olisi voitu tuoda paremmin esille.
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2.2 Pohjakuvat
Pohjakuva on kuin kuvauspaikan kartta, josta yhdessä callsheetin2 kanssa voidaan tulkita miten ja missä seuraava kuva tehdään. Ne ovat siten havainnollisia apuvälineitä kohtauksen suunnitteluun. Pohjakuvaan voidaan merkitä, näyttelijöiden ja kameroiden asemat, suojaviivat sekä valaisimien ja rekvisiitan paikat. Erityisesti monimutkaisissa kohtauksissa, jossa on paljon toimintaa, kameran liikettä tai näyttelijöitä, pohjakuva auttaa
hahmottamaan kohtauksen kuvaussuuntia ja siten välttämään suojaviivavirheitä.
Pohjakuvan avulla valaisija voi ohjeistaa valomiehiä valaisinten sijoittelussa, apulaisohjaaja näkee kuvasta
mm. avustajien paikat ja grippi-ryhmä kameraratojen paikat.

”Suojaviiva on kahden kuvatärkeän pisteen välinen
kuvatilaan kuviteltu viiva. Suojaviiva muodostuu katseen ja sen kohteen välille sekä kohteen liikkeen oletettuun liikerataan.” (Pirilä & Kivi 2005, 117)
”Suojaviivan hahmottaminen auttaa kuvien jatkuvuuden säilyttämisessä.” (Pirilä & Kivi 2005, 118)

Näin työryhmät voivat ennakoida
Teksti 1: Suojaviiva
seuraavia kuvaustilanteita esimerkiksi
siirtämällä kameran ajoradan tarvikkeet lähelle seuraavaa paikkaa, jossa tarvitaan dollya, tai vaikka rakentamalla valaisua
seuraavaan kuvaan. Näin pohjakuvan käyttäminen voi nopeuttaa kuvauksia kun työryhmät voivat toimia itsenäisesti ilman jatkuvaa ohjeistusta.
Pompeijin viimeiset päivät. Kohtaus 7
Pohjakuvan käytöstä oli erityistä hyötyä teatterin lavalle sijoittuneessa
kohtauksessa seitsemän, jossa lavalla
oli jopa 11 näyttelijää yhtä aikaa.
Kohtauksesta oli tehty ennakkosuunnitelma ja pohjakuva, johon oli merkitty kameran ja näyttelijöiden paikat.
Callsheetin kuvausjärjestys perustui
tälle suunnitelmalle. Kuvauksissa kuitenkin poikettiin suunnitelmista ja
näyttelijät ohjattiin eri paikoille kuin
olimme etukäteen suunnitelleet.

Kuva 1: Suojaviivoja kohtauksessa 7

Uudella ohjausvalinnalla vanhaa kuva- ja kuvaussuunnitelmaa ei voitu enää käyttää. Lisäksi kohtauksen kuvauksella oli kiire. Päivän kuvauksiin oli varattu viisi tuntia aikaa ja
kuvattavana oli 23 erilaista kuvaa. Kuvamäärää nosti näyttelijöiden lukumäärä, koska
hahmojen välisiä reagointeja piti saada poimittua talteen.
Tuolla aikataululla uuden suunnitelman tekemiseen paperille ei ollut aikaa. Suunnitelman pohjalta tiesimme kuitenkin, mitä reaktioita kultakin näyttelijältä haluamme talteen
ja mikä kuvien intensiteetti tulisi olla.
Päätin olla korjaamatta vanhaa suunnitelmaa ja kuvata kohtauksen kuvitteellisten suojaviivojen avulla. Tällöin pystyin jäsentämään kohtauksen kuvat ajatuksissani suhteellisen
järkevällä tavalla toimivaksi paketiksi ilman että piirsin suunnitelmaa paperille.

2 Kuvausaikataulu josta selviää kuvausjärjestys, sekä mm. työajat.
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Kohtaus oli pitkä ja se oli jaettu ohjaajan toivomuksesta kolmeen osioon – alkuun, tilanteen kehittelyyn ja loppuun – jotka kuvattaisiin ikään kuin omina kohtauksinaan. Tämä
aiheutti lisää työtä, koska palasimme takaisin samoihin valoasetelmiin toisen kerran.
Jälkikäteen ajateltuna kohtauksen jakamisesta näin moneen osaan oli enemmän haittaa
kuin hyötyä. Valojen rakentaminen samaan kohtaan uudestaan oli hidasta ja turhaa, koska ammattinäyttelijät näyttivät vetävän oman suorituksensa hyvin riippumatta siitä kuinka kronologisesti tai epäkronologisesti kuvasimme.
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2.3 Kuvasuunnitelma
Kuvasuunnitelma tai kuvakäsikirjoitus3 on tuotannon suunnittelussa käsikirjoituksen jälkeen tärkein apuväline koko työryhmälle. Kuvasuunnitelmasta käy ilmi mitä ja miten
kuvataan. Siitä selviävät kuvakoot, rajaukset, kameran liikkeet sekä mahdollisesti tiedot
käytettävästä objektiivista, kuvasuotimista, kuvanopeuksista, valaisusta sekä näyttelijöiden reagoinneista yms.
Suunnitelman voi toteuttaa piirtämällä (Liite 1), valokuvaamalla (Liite 2), tietokoneella
(Liite 3) tai vain kirjoittamalla ylös kuvakoot sekä kuvan tapahtumat. Jokaisella tavalla
on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Piirretyn kuvasuunnitelman tekemiseen saattaa
piirtämistaidoista riippuen kulua aikaa, mutta kuvista tulee kuitenkin helposti oikean
tyyppisiä ja elävän oloisia. Piirretyllä kuvasuunnitelmalla on helppo ilmaista kuvan
idea. Se myös tuntuu jättävän kuvauksissa mielikuvitukselle enemmän työskentelytilaa.
Valokuvattu suunnitelma antaa hyvin tarkan esityksen siitä, mitä tullaan kuvaamaan.
Kuviin on mahdollista tehdä toivottu syväterävyysalue, ja kun valokuvat otetaan lokaatiossa4 tai lavasteessa, nähdään suunnitteluvaiheessa mahdolliset kuvaukseen liittyvät
tekniset ongelmat saman tien (ongelmia saattavat olla objektiivi polttoväli, tarkennusetäisyys tai vain kameran fyysinen koko). Valokuvattu käsikirjoitus saattaa kuitenkin sitoa kuvaajan tai ohjaajan ajatuksia liikaa: Kuvan tärkein idea saattaa kuvauksissa unohtua jos työryhmä keskittyy vain kuvasuunnitelman kuvan toistamiseen.
Tietokoneella suunnitelman voi tehdä esimerkiksi kuvasuunnitelmien tekemiseen suunnitellulla ohjelmalla kuten FrameForgella5 tai tavallisilla 3D- tai piirrosohjelmilla.
3D-kuvasuunnitteluohjelmissa
hahmot on mahdollista sijoittaa
kolmiulotteiseen lavasteeseen ja
simuloida kameran tuottamaa kuvaa eri objektiivivalinnoilla. Kuvat on mahdollista myös animoida, joten ohjelmalla voi tutkia
etukäteen esimerkiksi kameran
liikkeiden toimivuutta. Tällaisen
ohjelman käytössä suunnitteluun
on kuitenkin sama riski kuin valokuvien käytössä. Kuvaustilanne
saattaa jäädä vain suunnitelman
kuvien toistamiseksi.

Kuva 2: FrameForge Core version

3 Englanniksi: Storyboard
4 Kuvauspaikka joka ei sijaitse studiossa. Esim: Kauppakeskus, asunto tai järvenranta.
5 http://www.frameforge3d.com/
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Pompeijin viimeiset päivät. Kuvasuunnitelma
Aloitin kuvasuunnitelman tekemisen ohjaajan kanssa kiertämällä kuvauspaikat läpi. Kuvauspaikoilla keskustelimme kohtauksen tapahtumista, tärkeistä asioista, jotka kohtauksessa pitäisi näkyä ja kameran paikoista. Kuvauspaikkakierroksen jälkeen tein ensimmäisen kuvasuunnitelmaehdotuksen.
Kävimme ehdotuksen läpi ja tein suunnitelmaan ohjaajan ehdottamia korjauksia. Sitten
palasimme kuvauspaikoille kameran ja kuvasuunnitelman kanssa. Kuvasimme elokuvasta koemateriaalia, jolloin saimme testattua, että suunnitelma olisi teknisesti mahdollista tehdä. Testikuvista näin, avautuisiko objektiivin kuva tarpeeksi pienissä tiloissa ja
sain viitteitä vallitsevan valon voimakkuuksista sekä sävyistä.
Seuraavaksi leikkasimme materiaalin testielokuvaksi. Testielokuvan tekeminen auttoi
huomattavasti saamaan kiinni ohjaajan ajatuksista ja hänen tavoittelemasta rytmistä
sekä tunnelmasta.
Testielokuvan perustella kuvaustyyli sekä
kuvasuunnitelma näytti toimivan, joten siirryin tekemään lopullista kuvasuunnitelmaa.
Valitsin suunnitelman tekemiseen vektoriohjelman. Tein ohjelmaan hahmo- ja esinekirjaston, josta pystyin helposti kopioimaan
hahmon kuvasuunnitelmaan. Tarkoituksena
oli säästää työaikaa, koska jokaista kuvaa ei
tarvinnut piirtää erikseen.
Kuvista tuli kuitenkin liian kaksiulotteisia ja
syvyyden lisääminen niihin osoittautui hitaaksi ja hankalaksi. Myös kuvan varjostukset, joita yleensä väritän piirrettyihin suunnitelmiin, jäivät nyt kokonaan kuvista pois. Kuvien käsin piirtäminen tikku-ukko tyyliin olisi saattanut olla nopeampi sekä havainnollisempi tapa toteuttaa kuvasuunnitelma.

Kuva 3: Vektoriohjelmalla piirretty kuvasuunnitelman kuva. Kesäkuun kuvasuunnitelma.

Kuva 4: Käsin piirretty kuvasuunnitelman kuva. Elokuun kuvasuunnitelma.
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2.4 Moodboard
Moodboard on elokuvan visuaalisen ilmeen suunnitteluun ja kehittämiseen käytettävä
apuväline. Moodboardina voidaan käyttää esimerkiksi taulua, johon kerätään valokuvia,
lehtileikkeitä ja piirroksia. Tauluun voi kerätä kaikkea materiaalia, jonka avulla voidaan
havainnollistaa jotakin osaa visuaalisesta tyylistä.
Kuvat ja piirrokset voivat havainnollistaa värimaailmaa, kuvallista tyyliä yleisesti tai
vain osaa siitä. Yhdistämällä visuaalisia esimerkkejä esimerkiksi kuvan syväepäterävyydestä, valon muodosta ja suunnista, rekvisiitasta, roolihahmoista yms. saadaan aikaiseksi työkalu, jonka avulla elokuvan visuaalisen ilmeen kehittäminen yhdessä työryhmän
kanssa on hyvin havainnollista.

Kuva 5: Esimerkkinä Woodstorm -animaation moodboard
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Pompeijin viimeiset päivät. Visuaalinen tyyli
Pompeijin viimeisten päivien suunnittelun apuvälineenä käytimme esimerkkielokuvia,
valokuvia kuvauspaikoilta sekä videokuvaa. Materiaaleja ei tosin koottu yhteen, joten
konkreettista moodboardia elokuvalle ei tehty.
Hahmottelimme elokuvan visuaalista suuntaa jo keväällä 2008, jolloin elokuvasta kuvattiin demo rahoittajia varten. Tällöin kuvauksen esikuvana oli Battlestar Galactica
TV-sarja. Vuonna 2010, kun elokuvan tuotanto käynnistyi, valikoitui kuvauksen esikuvaksi Wrestler-elokuva.
Pompeijin viimeiset päivät kuvattiin lokaatioissa lukuun ottamatta teatterinäytelmäosiota. Kuvauspaikkojen väritys määritti suureksi osaksi elokuvan värimaailmaa. Koe-elokuvan kuvamateriaalista ja kuvauspaikoilta otetuista valokuvista valitsin muutaman kuvan, joihin käsittelin Photoshopilla elokuvan tunnelmaan sopivan värimaailman. Kuvien
avulla pystyin havainnollistamaan ohjaajalle ja valaisijalle elokuvan värin ja valaisun
tyyliä.
Värejä hallittiin kuvauspaikalla pitämällä kuva mahdollisimman yksinkertaisen sävyisenä. Sen lisäksi että värikylläisyyttä vähennettiin jälkitöissä, niin rekvisiitasta pyrittiin jo
kuvauspaikalla karsimaan pois kaikki kirkkaat ja siniset värit.
Ohjaaja oli päättänyt puvustuksen puvustajan kanssa jo noin puoli vuotta ennen kuin tulin kuvaajana projektiin mukaan, joten tässä projektissa kuvaajalla ei juuri ollut mahdollisuuksia vaikuttaa puvustuksen värisävyihin.

Kuva 6: Värimäärityksen hahmotelma. Kuva: Tuomas Jaakkola
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2.5 Kuvaustyyli
Elokuvan kuvaustyyli on yksi osa elokuvan kerrontaa. Kuvauksen valinnoilla voidaan
joko korostaa tai hillitä tunnelmia. Kuvaustyyli syntyy aina monen asian summasta: kameran liikkeistä, sen reagoinneista kuvan tapahtumiin, valaisusta, väreistä, kuvasuhteesta, kuvakulmista, syväepäterävyydestä sekä kompositiosta.
Kuvaa voidaan liikuttaa erilaisilla tekniikoilla: esimerkiksi käsivaralla, kiskoilla, kraanalla6, Steadicamilla7 tai zoomilla. Jokainen näistä tavoista välittää kuvasta katsojalle
erilaisen tunteen.
Steadicam mielletään yleisesti leijailevaksi, vapaaksi, eläväksi ja tapahtumien keskellä
olevaksi kuvaksi. Käsivaralla kuvattaessa kuva on myös vapaata ja elävää. Mutta se voi
reagoida nopeammin näyttelijöiden liikkeisiin ja käsivarakuva on paljon rosoisempaa
kuin Steadicamin tasainen kuva.
Dolly-ajo8 voi olla huomaamaton ja toteava. Se mahdollistaa kuvan liikkumisen näyttelijöiden mukana ja esittelee ympäristöä kuitenkaan tuomatta liikettä itsetarkoituksellisesti esille.
Kraanalla tehtäviä nostoja ja laskuja käytetään useasti kohtauksien lopetuskuvissa. Tällaisessa kuvassa kamera-ajo alkaa tiiviistä kuvasta kraanan ollessa alhaalla. Kraanan
noustessa ylöspäin kuva avautuu laajaksi yleiskuvaksi. Tällöin katsoja voi kokea muuttuneensa tapahtumien kokijasta tapahtumien tarkkailijaksi, jolloin hän etääntyy tilanteesta ja draaman jännitys laukeaa.
Zoomaus on kuvan liikkeistä kaikista luonnottomin ja efektinomaisin, koska ihmisen
silmä ei pysty zoomin9 kaltaiseen optiseen ajoon. Siksi zoom liitetään voimakkaasti todellisuudesta vieroittavaksi, efektiiviseksi elementiksi. Yleisin paikka, jossa nähdään
zoom-kuvaa, on televisio. Siksi zoomin käytöllä voidaan elokuvan tunnelmaa muuttaa
TV-ohjelman kaltaiseksi.
Syväepäterävyys ei suoraan liity kameran liikkeisiin. Kuitenkin tarkennuskohtaa vaihtamalla sillä on mahdollista luoda liikettä kuvaan. Pitkällä terävyysalueella voidaan sekoittaa kuvan etu ja taka-alaa keskenään korostamaan esimerkiksi rauhattomuutta. Lyhyellä terävyysalueella voidaan taas korostaa kohdetta kuvassa. Kuva, jossa kohde on
terävänä epäterävän taustan edessä, voi luoda hyvinkin intensiivisen emotionaalisen
kontaktin katsojan ja kuvan henkilön välille.
Kaikki kameran liikkeillä (lukuun ottamatta zoomia) toteutettavat tunnelmat on mahdollista toteuttaa myös statiiville10 sijoitetulla kameralla. Operoitaessa kameraa statiivilla
vapaa ja elävä kuva toki näyttää täysin erilaiselta, kuin esimerkiksi käsivaralla tehty kuva. Kuvan liikkeen ja sen teknisen toteutuksen valinnan kohdalla onkin kyse siitä, kuinka paljon ja millä tavalla kuvan tunnelmaa halutaan korostaa.

6 Kamerapuomi.
7 Kameran vakautusjärjestelmä, jonka avulla voidaan toteuttaa vakaita kamera-ajoja. Valmistajina esimerkiksi http://www.steadicam.com/
8 Kameravaunu, jota voidaan liikuttaa tasaisella lattialla pyörillä tai vaunua varten rakennetuilla kiskoilla.
9 Zoomaus: objektiivin polttovälin muuttaminen kuvan aikana.
10 Kamerajalusta
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Pompeijin viimeiset päivät. Kuvaustyyli
Kuvaustyylillisesti Pompeijin viimeiset päivät -elokuva voidaan jakaa kahteen osaan:
Elokuvan todellisuuteen, joka tapahtuu ennen teatteriesitystä, ja sen jälkeen, sekä teatteriesityksen tallenteen todellisuuteen. Nämä kaksi todellisuutta haluttiin tehdä mahdollisimman erilaiseksi, jotta ne erottuisivat riittävästi toisistaan. Yhdeksi selkeäksi eroksi
muodostui teatteritallenteen kuvaaminen monikamerana, jolloin elokuvan ja teatteritallenteen välillä leikkauksen, liikkeiden rytmi, värimaailma sekä syväterävyys ovat kaikki
toistensa vastakohtia.
Elokuvan kuvaustyylillä haluttiin korostaa P:n rosoisuutta ja epävarmaa tilaa teatterissa.
Tätä tukivat käsivarakuvaus sekä väritön värimaailma. Elokuvallisuutta korostettiin
käyttämällä lyhyttä syväterävyysaluetta.
Teatteritallenteen tunnelmaa rakennettiin täysivärisellä kuvalla, statiiviille asetetuilla kameroilla, suurella syväterävyysalueella sekä kuvassa tapahtuvilla zoomauksilla.
Elokuva

Teatteritallenne

Kameran liike

Käsivara / ajoja / vältetään Statiivi / panoroidaan mupanorointeja / ei zoomeja
kana / zoomataan

Syväterävyys

Lyhyt

Pitkä

Värit

Neutraalit

Normaalit / kylläiset

Tallennus

Yhden kameran tekniikka

Monikamerataltiointi

Taulukko 1: Pompeijin viimeiset päivät -elokuvan kuvaustyylien erot elokuvan ja teatteritallenteen välillä.
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3 Kuvauspaikat
Kuvauspaikat eli lokaatiot muodostavat aina elokuvan kuvaamiselle omat haasteensa
verrattuna studiokuvauksiin. Lavastetussa ympäristössä valon, tilan ja tapahtumien hallinta on helpompaa koska niihin kaikkiin pystytään vaikuttamaan. Lavasteissa elokuvan
visuaalinen ilme voidaan rakentamaan täysin suunnitelmien mukaiseksi.
Lokaatioikuvauksissa elokuvan ilmeeseen sopivan lokaation etsimiseen kuluu aikaa ja
harvoin täysin täydellistä paikkaa on mahdollista löytää. Kuvauspaikan valintaan vaikuttavatkin ulkonäön lisäksi tilan koko, sähkön saatavuus, sijainti, mahdolliset kulkuluvat sekä tilojen riittävyys tekniikalle ja työryhmälle. Kuvallisia ongelmia lokaatioissa
saattavat aiheuttaa mm. ahtaus (valot eivät mahdu, kamera ei mahdu) kiiltävät pinnat,
peilit sekä lasiseinät joita ei voi siirtää tai kääntää heijastuksen poistamiseksi. Lokaation
valinta onkin aina sekä tuotannollinen että myös ilmaisullinen päätös.
Tuotannollisesta näkökulmasta kuvauspaikan tulisi sijaita logistisesti järkevällä paikalla
ja sen läheisyydessä tulisi olla riittävät tauko- ja saniteettitilat. Ahtaissa tiloissa kuten
kerrostaloasunnoissa kuvattaessa tulee ottaa huomioon että vaikka kamera, valot, näyttelijä ja äänittäjä mahtuisivatkin hyvin kuvattavaan huoneeseen, niin tilaa pitää olla vielä muulle kalustolle sekä työryhmälle. Tilava kaksio muuttuu hetkessä ahtaaksi kun
kymmenenhenkinen tuotantoryhmä sekä kuvauskalusto kannetaan huoneistoon sisälle.
Lisäksi tulee huomioida tilojen mahdolliset kulkuoikeudet. Miten ja milloin tilaan pääsee ja milloin sieltä tulee poistua. Kenellä on avaimet sekä hälytyskoodit tilaan ja minne
ongelmatilanteissa voi ottaa yhteyttä?
Lokaatiossa pitää varautua myös häiriötekijöihin. Rakennuksessa tai sen lähistöllä voi
olla käynnissä tai käynnistymässä rakennustyömaa, josta kuvauspaikalle voi kantautua
ylimääräistä melua. Remonttien ajankohdat ovat kuitenkin yleensä tiloista vastaavan
henkilö tiedossa, ja hän pystyy selvittämään onko kuvausaikana odotettavissa kovaäänistä rakentamista.
Kuvauspaikalla saattaa olla kuvauksien lisäksi tilojen oma toiminta normaalisti käynnissä. Tätä toimintaa ei yleensä voida lopettaa kuvauksien ajaksi. Kannattaakin varautua
siihen, että mm. kuvan taustalla olevat asiat (koneet, tavara pinot yms.) saattavat liikkua
kesken kuvauksien, jos niiden paikallaan pysymisestä ei ole erikseen sovittu.
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Pompeijin viimeiset päivät. Ongelmat ja häiriöt
Kuvauksien aikana Tampereen Työväen Teatterissa oli käynnissä vanhan päänäyttämön
kunnostus. Remontista tiedettiin etukäteen ja ääniosasto varautui siihen, että sisätiloissa
kuvattavista kohtauksista ei saisi käytettävää ääntä tallennettua. Työmaan äänet eivät
kuitenkaan kantautuneet kuvauspaikoille, joten rakennusmelun takia jälkiäänitykseen ei
tarvinnut turvautua.
Ensimmäinen lokaatiokuvauksen ongelma koettiin heti ensimmäisen kuvauspäivän aamulla, jolloin rakentajat laukaisivat rakennuspölyllä palohälytyksen. Onneksi hälytys
selvisi nopeasti ja pääsimme aloittamaan kuvaukset vain muutamia minuutteja myöhässä.
Viimeinen suuri kuvauspaikkaa koskenut ongelma syntyi myöhemmin kulkuoikeuksista.
Kuvauspäivä oli tarkoitus aloittaa sunnuntaina klo 8 Kellariteatterin aulatiloissa. Kellariteatterin oven tuli aueta automaattisesti klo 7:45. Ovi kuitenkin pysyi lukossa eikä ketään tiloista vastaavaa henkilöä saatu tavoitettua. Jouduimme muuttamaan päivän kuvausaikataulua ja siirtymään seuraavan kohtauksen kuvaukseen. Myöhemmin aamupäivällä tilojen ovista ja hälyttimistä vastaava henkilö saatiin kiinni ja Kellariteatteriin sijoitetut kuvaukset saatiin suoritettua.
Suurimmat ongelmat kuvauksissa syntyivät heijastavista pinnoista. Mm. Tampereen
Työväen Teatterin kampaamoon sijoittuvassa kohtauksessa kuvaussuunnassa oli yksi lasinen seinä ja toinen seinä täynnä peilejä. Lasiseinän heijastumat aiheuttivat ylimääräistä työtä niiden poistamiseksi. Tilan suhteellisen pienen koon ansiosta takia heijastukset
saatiin kuitenkin minimoitua kohtuullisella vaivalla.
Toinen heijastuksista kärsinyt kohtaus sijoittui TTT:n henkilökunnan sisäänkäynnille.
Suunnitteluvaiheessa en ollut osannut ottaa huomioon vastapäisen talon valkoista pintaa, joka heijastui erittäin voimakkaasti TTT:n ikkunoista. Kohtaus sijoittui iltaan ja ikkunoista selvästi näkyvät rakennuksen heijastumat paljastivat kohtauksen kuvausajaksi
keskipäivän. Näitä heijastuksia ei ollut mitenkään mahdollista kontrolloida valitusta kuvaussuunnasta joten muutimme kuvaussuuntaa niin että heijastukset näkyivät mahdollisimman vähän.
Bussipysäkki-kohtauksessa kohtasimme jälleen uuden odottamattoman ongelman. Kohtauksessa oli tarkoitus kuvata tien yli pitkällä polttovälillä kuva päähenkilöstä P:stä. Alkuperäistä suunnitelmaa jouduttiin taas muokkaamaan, sillä kuvauslinjalle oli muutamaa päivää aikaisemmin tehdyn kuvauspaikkatarkistuksen jälkeen ilmestynyt tietyömaa.
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4 Kuvauskalusto
Nykyään markkinoilla on monia laadukkaita HD-videokameroita. Jokainen videokamera tuottaa kyseiselle mallille ominaista kuvaa johtuen kennon tyypistä, koosta, objektiivista (erityisesti kameroissa joissa on kiinteä objektiivi) sekä videon prosessoinnista.
Usein vielä saman tyyppisissä kameroissa erona ovat kameran valmistajien erilaiset tallennusformaatit. Filmille kuvattaessa valinnanvaraa löytyy eri kokoisista filmiformaateista (yleisimmät 35mm, S16mm sekä S8), filmityypeistä sekä tietysti objektiiveista.
Valitun kaluston pitää olla teknisesti riittävän laadukas ja monipuolinen tuotannon tarpeisiin nähden. Kaluston valinnassa on otettava huomioon myös se miten materiaalia
tullaan jälkikäsittelemään. Tarvitseeko leikkaaja esimerkiksi uuden leikkausohjelmiston
jotta hän pystyy käsittelemään kameran tuottamaa videoformaattia vai riittääkö editin
video codekien päivitys?
Lisäksi kaluston hankinta- / vuokrahinta pitää sopia tuotannon budjettiin. Tässä kohtaa
tuotanto voi joutua tasapainoilemaan kamera- ja valaisukaluston määrän, tyypin ja niillä
saavutettavan kuvailmaisun välillä.

4.1 Syväterävyys
Syväterävyys on objektiivin ominaisuus johon käytännössä vaikuttavat aukko, tarkennusetäisyys ja polttoväli.

DOF (Depth of field)
Syväterävyyden laskin
http://www.dofmaster.com/dofjs.html

Mitä pienempi aukko arvo, pidempi polttoväli tai lyhyempi tarkennusetäisyys, sitä lyhyempi terävyysalue syntyy kuvaan.

Terävyysalue sijoittuu n. 1/3 tarkennuskohdan
etupuolella ja 2/3 tarkennuskohdan takapuolella. (Forsgård 2006)
Teksti 2: Depth of field

Filmin tai videokennon koko vaikuttaa
myös syväterävyyteen. Eräs tapa selittää kennon / filmin koon suhde syväepäterävyyteen on tarkastella eri kennokoon tuottamaa kuvaa samalla objektiivin polttovälillä.
Esimerkiksi kuvattaessa samaa kohdetta samalla polttovälillä, etäisyydellä ja aukolla
35mm filmikameralla ja 1/6" kennon videokameralla, on kameran kennolle piirtyvä
kuva suhteessa suurempi kuin 35mm kameran kuvan koko.
Jotta 1/6" kennolla saataisiin samankokoinen kuva piirtymään kuva-alueelle, on kameran ja kohteen välistä etäisyyttä lisättävä. Koska syväterävyysalue suurenee mitä
kauemmaksi objektiivi on tarkennettu, on pienemmän piirtoalueen kameran kuva terävämpää kuin isomman piirtoalueen omaavan kameran kuva.
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Kuva 7: Filmiformaatin vaikutus kuvan kokoon suhteessa objektiivin polttoväliin.
Kuva: Tuomas Jaakkola

4.2 Videokamerat
Niin pienet kuin suuretkin videokamerat kuvaavat nykyään HD-laatuista videokuvaa.
Tärkeämpänä valintakriteerinä kameroiden välillä onkin kameran objektiivin piirtämän
kuvan laatu, kennon kyky käsitellä värejä ja kontrastieroja sekä videomateriaalin prosessointi ja tallennusformaatti.
4.2.1 Pikkukamerat
Ns. turistikamerat ovat pieniä kuluttajamarkkinoille suunnattuja yleensä 1/6" kennolla
varustettuja videokameroita. Kamerat sisältävät paljon automatiikkaa ja manuaalitoiminnot on useasti sijoitettu menu-valikoiden taakse. Kameroista puuttuvat kuva ja äänisignaalin sisään ja ulosmenot. Tai liitännät on toteutettu mekaanisesti huonosti kestävillä
pikkuliittimillä kuten 3.5mm plugi- tai erikoisliittimillä.
+ Kamerat ovat edullisia, pieniä ja keveitä
– Hankalia operoida, tallennusformaatit voimakkaasti kuvaa pakkaavia
(AVCHD), kuvanlaatu huono heikossa valossa
4.2.2 Isot kamerat
Isot kamerat voidaan jakaa käsi- ja olkavarakameroihin. Kamerat ovat 1/2" - 2/3" kuvakennolla varustettua. Kameroiden toimintoihin pääsee nopeasti käsiksi rungossa sijaitsevien kytkimien ja säätimien kautta. Video- ja ääniliittimet ovat pikkukameroita
suurempia, sähköisesti ja mekaanisesti parempilaatuisia.
+ Operoitavuus, enemmän kontrollia syväterävyydestä, kestävyys, kuvanlaatu.
– Syväterävyysalue kapea verrattuna 35mm filmikameran kuvaan.
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4.2.3 DSLR
DSLR-kamerat eli digitaaliset järjestelmäkamerat ovat saaneet lisäominaisuudekseen
Full HD-videon kuvauksen. Kamerat ovat suhteellisen halpoja ja niiden kennon koko
vaihtelee kameratyypin mukaan. Suosituimmat videokameroina toimivat järjestelmäkamerat ovat tällä hetkellä Canon 7D (n. 35mm elokuvafilmikameraa vastaava kenno) ja
Canon 5D mkII (kenno isompi kuin 35mm elokuvakameran filmialue).
Suurimmat ongelmat näiden kameroiden käytössä liittyvät kuvan monitorointiin, yleiseen käytettävyyteen, kuvan voimakkaaseen pakkaukseen sekä ainakin toistaiseksi kameroiden rolling shutter11 ilmiöön.
Kameran takana sijaitseva näyttö on operoinnin kannalta hankalassa paikassa ja käytännössä kamera vaatii lisämonitorin (onboard-monitorin). Jos näiden kameroiden (Canon
5D ja 7D) kuva halutaan jakaa kahteen tai usampaan monitoriin, pitää kameran antama
HDMI-signaali joko jakaa HDMI-splitterillä12 tai muuttaa HD-SDI-muotoon. Tällöin
kameran ripustukseen pitää lisätä myös HDMI - HD-SDI -konvertteri josta saa ulos
useamman HD-SDI-signaalin.
Canon 5D mkII:sen ominaisuutena on antaa monitoriin kuvauksen aikana pienemmän
resoluution signaalia kuin stand-by- ja toistotilassa. Jos kameralla halutaan kuvata muuta kuin 19:9 kuvasuhteen kuvaa, täytyy monitoriin teipata kolmet eri rajausmerkit,
stand-by-tilan, kuvauksen ja toiston merkit. Monet merkinnät monitorissa hankaloittavat
kuvan lukemista.
+ 35mm syväterävyys, hinta ja pieni koko (riippuen varusteista)
– Tarvitsee elokuvauskäyttöön paljon lisävarusteita jotta operointi saadaan
käytettäväksi. Canonin EF-objektiivien tarkennus luistaa objektiivin rungon
sisällä ja kadottaa näin follow fokuksesta etäisyysmerkintöjen paikat.
Ongelmat monitoroinnissa. Ottojen pituus rajoitettu 29 minuuttiin 59 sekunttiin. Kamera voi sammua myös aikaisemmin jos sen kenno ylikuumenee.
4.2.4 RED
Tällä hetkellä markkinoiden tunnetuin "digitaalinen filmikamera" on Redin valmistama
RED ONE. Kuvattaessa 4K-materiaalia kameran syväterävyys vastaa 35mm elokuvafilmikameraa. Kuvattaessa 2K-kuvaa kameran terävyysalue vastaa S16mm elokuvakameraa.
RED ONE kuvaa videon pakkaamattomaan RAW-muotoon, joka antaa mm. paremman
mahdollisuuden säätää kuvan värejä jälkikäteen. Kuvaa on myös helpompi efektoida,
sillä siinä ei esiinny kuvan laatua huonontavia pakkausartefakteja.
+ RAW-kuva, 35mm syväterävyys, operoitavuus
– Kuvan dynamiikka ja värien toisto ei pärjää filmille.

11 Kuvan vääristymä joka näkyy mm. panoroidessa pystyviivojen taipumisena.
12 Esim. König KN-HDMISPL10
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4.2.5 Kameran varusteet
Pelkkä kameran runko ei yleensä riitä elokuvan kuvaamiseen, vaan kamera tarvitsee
ympärilleen erilaisia varusteita. Yleisimpiä näistä ovat objektiivin tarkentamisen apuväline follow focus sekä vastavalosuoja mattebox, joka toimii useasti myös suodinpidikkeenä.
Lisäksi on saatavilla langallisia ja langattomia kauko-ohjaimia zoomin, aukon ja tarkennuksen säätämiseen. Kameroihin voidaan liittää myös lisämonitoreja, kovalevytallentimia, kameravaloja sekä mikrofoneja.
4.2.6 35mm adapterit
Videokameroihin on saatavilla adaptereita joiden avulla kamera voi kuvata 35mm valokuva- tai elokuvakameran objektiivin läpi. Adapterilla saadaan kuvaan 35mm filmikameran kuvaa vastaava syväepäterävyys.
Adaptereissa on sisällä mattalasi, johon objektiivin tuottama kuva heijastetaan. Useimmissa malleissa mattalasia pyöritetään moottorilla, jotta mattalasin rae ei näkyisi kuvassa. Kuvauksissa mattalasin pyörimistä on muistettava valvoa jottei moottori jäisi vahingossa pois päältä tai pysähtyisi akun loppumisen seurauksena.
Pelkkä adapteri lisää valon tarvetta noin puolella aukolla. Lisäksi käytettävä objektiivi
vie lisää valotehoa. Käytännössä siis adapteri ja objektiivi lisäävät valon tarvetta vähintään kahdella aukolla.

20

Pompeijin kamerat
Elokuvan suunnittelun alkuvaiheilla keväällä 2008 elokuva oli tarkoitus kuvata REDillä
tai 16mm filmille. Tuotannon edetessä vuonna 2009 selvisi, että filmi tai RED eivät tulisi olemaan vaihtoehtoina niiden kalleuden takia. Vaihtoehdoiksi jäivät Sony HDW790P, EX1R ja 35mm adapterit sekä DSRL -kamerat.
Ohjaaja ei halunnut käyttää 790P-kameraa, koska hän ei pitänyt HDCAMin kuvasta.
Budjetin selviämisen myötä aloimme harkitsemaan EX1R:n sekä 35mm adapterin käyttöä. Rahatilanne ei näyttänyt hyvältä tällekään kokoonpanolle. Lisäksi adapteri olisi tuonut lisäongelmia valon riittävyyden kanssa. EX1R ilman 35mm adapteria oli vahvoilla
valintasijoilla sen edullisen hinnan sekä XLR-liittimien takia. Äänen jälkikäsittelyssä
olisi säästetty hieman aikaa, kun ääni olisi saatu tallennettua suoraan kameraan ja äänen
synkronointia ei olisi tarvinnut tehdä suurimpaan osaan kuvista.
Kävimme kuvaamassa EX1R:n kanssa lokaatioissa testikuvia, joiden perusteella tuli selväksi, että kameran tuottama terävä kuva ei sopinut tähän elokuvaan. Ainoaksi vaihtoehdoksi jäi kuvata elokuva DSLR-kameralla ja valinta kallistui Canonin 5D mkII -kameraan. 5D:n syväepäterävyys nostaa hyvin päähenkilön irti taustasta lyhyelläkin polttovälillä. Näin kamera toisi kuvaan elokuvallisen tunnelman.

Kuva 8: Kameran varusteet. Kuva: Janne Aare

21

Pompeijin viimeiset päivät. Monikamerataltiointi
Elokuvassa päähenkilö P esittää näytelmää jota kuvausryhmä on tallentamassa. Tähän
näytelmäosioon haluttiin tehdä selkeä ero elokuvan ja näytelmän todellisuuden välille.
Välineeksi tähän valittiin pienikennoiset HD-kamerat: Panasonicin AG-HPX171
(Kuva 9 kamerat K1 ja K3) sekä AG-HVX201 (kamera K2).
Teatteritilaan rakennettiin pieni kuvaohjaamo, josta ohjaaja näki kaikkien kameroiden
kuvat ja pystyi ohjaamaan kameroita teatteriesityksen aikana langattoman komentojärjestelmän avulla. Samalla kun Panasonicit kuvasivat teatteriesitystä, Canon 5D kuvasi
yleisön reaktioita. Koska kameroissa ei ollut mahdollista synkronoida niiden aikakoodia, otimme jokaisen oton alkuun klaffin, joka näkyi kaikille kameroille yhtä aikaa.

Kuva 9: Monikameran kaaviokuva. Kuva: Tuomas Jaakkola
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4.3 Objektiivit ja filtterit
Objektiivi on ensimmäinen elementti kamerassa, joka vaikuttaa kameran tuottamaan kuvanlaatuun. Objektiivin tyypistä ja mallista riippuen eroja löytyy niin terävyydessä, valovoimassa, valon tasaisuudessa (vinjetointi), värienkäsittelyssä (chromatic aberration),
linssin heijastuksista kuin kuvan ns. pumppaamisessa tarkennettaessa objektiivia. Kaikki nämä ovat objektiivityypille tyypillisiä ominaisuuksia, jotka voivat olla – kuvaajan
valinnasta riippuen – osa tarkoituksellista ilmaisullista linjaa.
DSLR-kameroiden yleistyminen videokuvaamisessa on tuonut objektiivivalintoihin mukaan myös still-kameroiden objektiivit. Yksinkertaistettuna suurimmat erot elo- ja stillkuvauskäyttöön tarkoitetuilla objektiiveilla ovat objektiivin kiinnityksissä ja manuaalisäädöissä. Elokuvaus- ja video-objektiiveissa aukon, tarkennuksen ja zoomin säädöt
voivat olla servosäätöisiä. Mutta nämä säädöt ovat myös käytettävissä manuaalisesti
suoraan objektiivista.
Still-kameroiden objektiiveissa aukko on nykyään useasti elektronisesti ohjattu ja sitä
voidaan ohjata vain kameran rungon asetuksien kautta. Tarkennus voi myös olla eräänlainen puolikiinteän tyyppinen, jolloin objektiivin tarkennusrengas pyörii tarkennuksen
äärialueiden ylitse. Tällöin follow focuksen käyttö hankaloituu, koska tarkennettaessa
follow focuksella tarkennusetäisyyksien merkit saattavat luistaa merkityn kohdan ylitse.
Valokuvausobjektiivit on suunniteltu valokuvaukseen ja niiden ominaisuudet tukevat
valokuvaajan työtä. Mutta käytettäessä DSLR-kameraa videokuvaukseen, samat ominaisuudet hankaloittavat kuvaajan työskentelyä. Elokuvaukseen sopivat parhaiten objektiivit, joissa kaikki säädöt ovat täysin mekaanisia13.
4.3.1 Objektiivin polttovälin arviointi
Aina ei ole mahdollista ottaa kameraa ja objektiivia mukaan kuvauspaikalle, jotta voitaisiin nähdä, onko objektiivin polttoväli sopiva suunniteltuun kuvaan.
Tällöin objektiivin polttovälin arviointiin on käytettävä apuna joko kokemusta, FOV
-taulukkokirjaa14, FOV-laskinta15 tai laskettava kuvan koko objektiivin tietojen perusteella.
Objektiivista on huomioitava, minkä kennokoon kameralle objektiivi
on tarkoitettu ja minkälaisella kameralla objektiivia käytetään. Jos
esimerkiski kuvataan pienikennoisilla DSLR-kameroilla (Canonilla
APS-C -koko, Nikonilla DX -koko)
ja täyden kennokoon objektiiveilla,
niin valmistajan ilmoittama objektiivin asteluku ei silloin anna oikeata tulosta kuvakooksi.

Kuvan koon laskukaava:
2 x E x SIN (O / 2) = K
Objetiivin avautumiskulma vaakasuunnassa = O
Etäisyys kohteeseen = E
Kuva-alan leveys = K
Kuvan korkeus saadaan jakamalla K kuvasuhteella
K / 1.78 = Kuvan korkeus 16:9 rajauksella
Teksti 3: Objektiivin kuva-alueen laskenta

13 Esimerkiksi Zeissin SLR-objektiivit. http://www.zeiss.com/cine
14 Field of view. American Cinematographer Manual.
15 Esimerkiksi http://www.tawbaware.com/maxlyons/calc.htm
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Pompeijin viimeiset päivät. Kohtaus 10
Kohtaukseen 10 tarvitsimme kuvan, jossa päähenkilö P seisoo linja-autopysäkillä ja
odottaa linja-autoa. Toisessa kuvassa linja-auto saapuu ja peittää kuvan.
Kuva oli tarkoitus kuvata kadun toiselta puolelta pitkällä polttovälillä. Objektiiveiksi oli
tarjolla Canonin 300mm prime16 sekä Canonin 200mm zoom. Kumpaakaan objektiivia
ei ollut mahdollista saada testiin ennen kuvauksia, joten polttovälin sopivuus piti selvittää laskemalla.
Kuvakoon arviointiin pitää tietää objektiivin avautumiskulma, etäisyys
kohteeseen ja kuvasuhde. Etäisyyden
arviointiin käytin Fonectan karttapalvelun17 ilmakuvaa. Kuvan mittakaavan
perusteella arvioin kuvausetäisyydeksi
n.20m.
Tarkempi etäisyys olisi pitänyt mitata
paikan päällä. Liikenteestä johtuen mittanauhan käytössä oli riskinsä ja laser
-etäisyysmittaria ei ollut tällä kertaa
käytettävissä.
Objektiivin avautumiskulma löytyi Canonin verkkosivuilta. 200mm zoomin
avautumiskulmaksi ilmoitettiin vaakatasossa 10° täysikokoisen kennon kameralle.

Kuva 10: Kuvausetäisyyden arviointi ilmakuvasta.
(www.fonecta.fi 2010)

Kun arvot sijoitetaan tekstilaatikon 3 kaavaan saadaan kuva-alueen leveydeksi
2 x 20m x SIN(10° / 2) ≈ 3,5m
Kuvan korkeuden määrittämiseksi leveys jaetaan kuvasuhteella. Käyttämämme kuvasuhde oli 2.40. Näin voidaan laskea kuvan korkeus. 3.5m : 2.40 ≈ 1.46m
Tästä voidaan päätellä, että 20m päässä sijaitsevasta ihmisestä saadaan 2.40 kuvasuhteella, Canonin 200mm objektiivilla, kuvattua noin puolikuvan kokoinen kuva.

16 Kiinteäpolttovälinen objektiivi
17 http://www.fonecta.fi/karttahaku.html
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4.3.2 Suotimet eli filtterit
Kuvan suotimen valinta kuvaustilanteessa on riippuvainen kuvalle haettavasta ilmeestä sekä kuvamateriaalille
tehtävästä jälkikäsittelystä. Tietokoneella tehtävä värikorjaus ja efektointi on vähentänyt erikoisfiltterien käyttöä, koska pitämällä kuva neutraalina
säilytetään mahdollisuus muokata kuvaa jälkikäteen mahdollisimman monipuolisesti.
Kuvauksissa käytetäänkin suurimmaksi osaksi filttereitä, joiden tuottamaa vaikutusta kuvaan on hankala tai
mahdoton tehdä jälkikäteen. Näitä
ovat mm. ND- (Neutral density eli
harmaasuodin), ND gradient-, polarisaatio- sekä värikorjausfiltterit valkotasapainon hallintaan.

Filtteri

Vaikutus valoon

Valotuksen
korjaus +EV

ND 0.3

1/2

1

ND 0.6

1/4

2

ND 0.9

1/8

3

ND 1.2

1/16

4

80A

3200 -> 5500 K

2

80B

3400 -> 5500 K

2

81A

3400 -> 3200 K

1/3

81B

3500 -> 3200 K

1/3

81C

3600 -> 3850 K

1/3

81EF

3850 -> 4140 K

2/3

Käytännössä sopivat perusfiltterit ND SE
Soft Edge. Loivasti tummasta kirkkaakaikkiin kuvauksiin ovat Clear18, ND
seen muuttuva liukusävytys.
filtterit 0.3, 0.6, 0.9 sekä kameran
Hard Edge. Jyrkästi tummasta kirkkaakennon tai filmin ominaisuuksista ND HE
seen muuttuva liukusävytys.
riippuen 80A/B tai 81A/B filtterit.
Vettä ja lasipintoja sisältävissä kuvis- Taulukko 2: Suotimet (ACM 2001 /
sa mukaan kannattaa varata myös po- http://www.tiffen.com/ )
larisaatiofiltteri. Gradientteja ND-filttereitä kannattaa varata mukaan, jos kuvissa esiintyy voimakkaita kontrastieroja. Gradientit soveltuvat esimerkiksi metsän rajan ja kirkkaan taivaan valoisuuseron tasoittamiseen.
Pompeijin viimeiset päivät. Objektiivit ja filtterit
Pompeijin objektiivivalinnat olivat hyvin budjettipainotteisia. Kesäkuun kuvauksissa
kameran vuokrahintaan kuului mukaan 24 – 70mm zoom-objektiivi. Lisäksi kohtausta
10 varten lainattiin yhdeksi päiväksi 200mm zoom. 24 – 70mm zoomin polttoväli
osoittautui monessa tilanteessa hieman liian lyhyeksi joihinkin kuviin. Olisin mielelläni
käyttänyt enemmän 100mm tai 120mm objektiivia lähikuvissa.
Suotimiksi kuvauksiin otin mukaan ND:t 0.3, 0.6, 0.9 sekä polarisaatiosuotimen. Näillä
ND-suotimilla pystyin hallitsemaan hyvin joustavasti kuvausaukkoa. Sisäkuviin huoneissa, joissa oli ikkuna ulos, päädyimme käyttämään tilanteesta riippuen 0.3 tai 0.6
suodinta. Ulkokuvissa käytössä oli 0.6 sekä 0.9 suotimet.

18 Protector / objektiivia suojaava filtteri
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4.4 Grip
Kuvauksia suunniteltaessa tulee ottaa huomioon kameran liikuttamiseen tarvittavat laitteet, henkilökunta ja aika, joka kuluu radan, sekä kraanan pystytykseen. Nämä kaikki
seikat vaikuttavat myös suoraan budjettiin. Grippi-kalustoa valittaessa on otettava huomioon myös laitteiden soveltuvuus käytettävälle kamerakalustolle.
4.4.1 Kinopäät ja jalustat
Kinopäitä ja jalustoja on markkinoilla useita eri kokoja ja malleja erilaisia tarpeita varten. Jalustan tärkein kuvaan vaikuttava osa on kinopää, jonka päällä kamera lepää jalustassa. Kinopäitä on tarjolla erilaisilla ominaisuuksilla eri kokoisille ja painoisille kameroille. Halvimmat harrastajaluokan kinopäät ovat kitkavaimennettuja, ja niillä kameran
sulava operointi on usein hankalaa. Ammattikäytössä käytetään pääasiassa nestevaimennettuja kinopäitä joissa voi olla lisäksi vastapainojousi tasapainottamassa kameran painoa.
Kitka- ja nestekinopäiden lisäksi on olemassa ns. gearhead-kinopäitä, joissa kameraa liikutetaan ohjauspyöriä kääntämällä. Gearhedin liike on erittäin sulavaa, mutta sen operointi vaatii erityisosaamista.
Jalustoja on myös olemassa eri kokoisia ja eri materiaalista valmistettuja. Jalusta kannattaa valita tuotannon mukaan. Jos tarkoituksena on kuvata dokumenttia metsässä jonne jalusta pitää kantaa käsin, kannattaa jalustaksi valita kevyt hiilikuitujalusta. Jos taas
kuvataan studiossa raskaalla elokuvakameralla tai lokaatiossa pitkällä polttovälillä, on
jalustan syytä olla mahdollisimman tukeva.
4.4.2 Dolly, kraana, Steadicam sekä muut rigit
Dolly, kraana ja Steadicam vaativat aina mukaansa kalustosta vastaavan henkilön tai
operoijan. Dollyn tai kraanan käyttö kuvauksissa asettaa tuotannolle lisävaatimuksia,
mm. aikatauluun ja logistiikkaan, jotka tulee huomioida budjetissa. Ajokalustolla olisi
myös hyvä olla oma kuljetusauto kaluston viemän tilan ja painon takia.
Rata ja kraana tarvitsevat tukevan ja suoran alustan, jotta niitä voidaan käyttää. Radan
pohjustus vie aikaa, työvoimaa ja siihen tarvitaan esim. puutavaraa (vaneri, lauta tms.),
jotta radan pohja saadaan suoristettua ja vakautettua.
Steadicam on ajojärjestelmänä kaikista haastavin operoida ja vaatii käyttäjältään paljon
kokemusta. Saattaakin olla järkevää palkata Steadicam-operoija kuvaamaan ajokuvat,
jotta kamera-ajo ei muistuttaisi juopuneen merimiehen kävelyä.
Käsivararigeillä helpotetaan kuvaajan käsivaratyöskentelyä. Rigi 19 voi olla pelkästään
kameralle säädetty olkatuki, johon sisältyy kahvat, joista saa hyvän otteen. Tai se voi
olla myös päälle puettava tukiliivi20, johon kamera kiinnitetään. Tällainen rigi siirtää kameran painoa pois olkapäiltä kuvaajan lanteille ja tekee kameran kantamisesta helpompaa sekä kuvauksesta vakaampaa.

19 Rigi: Ripustus. Tässä yhteydessä kameraripustus.
20 Esimerkiksi Easyrig http://www.easyrig.se/
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4.4.3 Muut varusteet
Kuvauksissa kameran korkeus ja sijoituspaikka saattaa vaihdella aina maanpinnasta katon rajaan. Käteviä apuvälineitä kameran ja myös valojen korkeuden säätämiseen ovat
vanerista valmistetut tukevat laatikot, appleboxit. Appleboxeja on eri kokoisia ja niitä
voi pinota päällekkäin eri tavoin. Appleboxit ovat hyvin monikäyttöisiä mm. epätasaisessa maastossa auttamaan kameran jalustan sijoittelua. Ne toimivat myös käytännöllisinä istuimina kuvaajalle ja kamera-assistentille jolloin kuvaamiseen on helpompi löytää
ergonominen työskentelyasento. Lisäksi kamerakalustoon kannattaa ottaa mukaan muutamia pikaliinoja, joilla on helppo nopeasti turvata kameraa tippumiselta tai vakauttaa
kamera liikkumiselta.
Pompeijin viimeiset päivät. Grip
Pompeijin elokuvallinen osuus kuvattiin kokonaisuudessaan käsivaralla. Canon 5D
mkII -kameralle vuokrattiin olkavararigi, johon kamera ja sen lisävarusteet kiinnittyivät
(Kuva 8 sivulla 21).
Noutaessamme rigiä vuokraamosta testasin sitä, ja kiinnitin huomiota käsien asentoon
sekä kameran painopisteeseen. Rigi oli erittäin etupainoinen, joten kunnon tuki käsille
oli tarpeen. Säädimme käsikahvat niin, että oikea käsi sijaitsi miltei kameran keskilinjassa. Tämä kahva kannatti siis käytännössä koko rigin painon. Kahvan asento säädettiin
niin, että siitä saattoi pitää kiinni ranne suorana. Kahvan pituus säädettiin niin, että kyynärpään sai tuettua rintaa vasten. Näin oikea käsi pystyi pitämään kameran paikallaan
suhteellisen pienellä rasituksella.
Koska oikea kahva sijaitsi miltei suoraan kameran alapuolella, jäi kameran kallistumisen hallitseminen vasemman käden tehtäväksi. Vasenta kahvaa pidennettiin niin, että
myös vasen käsi pystyi tukeutumaan rintaa vasten. Kahvan asento säädettiin jälleen
niin, että ranne pysyi suorana. Vaikka rigi olikin etupainoinen, niin huomioimalla kameran painopisteet ja säätämällä kahvat niin, että kädet pystyivät tukeutumaan vartaloon,
saatiin rigistä yllättävän toimiva kokonaisuus.
Kuvauksissa kulki mukana myös kaksi appleboxia ja jalusta, johon kamera saatiin asetettua valaisun sekä muun säädön ajaksi.
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4.5 Kameran kuvan säädöt
Kameroissa, joiden tallennusformaatti
pakkaa kuvaa, voi kuvan säädöillä olla
suuri merkitys kuvan värimäärittelymahdollisuuksiin.
RAW-kuvaa tallentavat kamerat (esim.
RED) tallentavat kaiken kennolta tulevan
kuvainformaation, joten teoriassa kuvan
värejä voi säätää huoletta päivänvalobalanssista keinovalobalanssiin ilman havaittavaa kuvanlaadun muuttumista.
Käytännössä kuitenkin säädöt vaikuttavat
kuvaan aina jonkin verran. REDin kohdalla muutoksen huomaa mustan kohinassa.
Kameran kenno on balanssoitu päivänvalon värilämpötilaan, ja keinovalossa kuvatun materiaalin muuttaminen värilämpöti- Kuva 11: Kontrasti. (Kaavio: Filming the fantastic
laltaan oikeaksi nostaa kennon kohinaa nä- 2007, 93) Kuva: Tuomas Jaakkola
kyväksi. REDillä keinovalossa kuvattaessa
kannattaakin harkita 80A- tai 80B-suotimen käyttöä. Muutoin RAW-kuva (verrattuna
pakattuihin formaatteihin) antaa oikein valotettuun kuvaan miltei vapaat kädet kuvan sävyjen säätämiseen.
Pakatun videomateriaalin kohdalla kuvan säätömahdollisuudet ovat huomattavasti rajatummat. Pakkaus kadottaa kuvasta informaatiota, ja kuvan jälkikäsittelymahdollisuudet
kapenevat aina mitä enemmän kuvasta tietoa katoaa. Ennen kuvan pakkausta kamera
prosessoi kuvan sen mukaisesti, miten kameran säädöt on asetettu. Jos kameran säädöissä kuvan sävyt on asetettu hyvin jyrkiksi, kadottaa kamera tumman ja kirkkaan pään sävyt pois, jonka jälkeen häviöllinen videonpakkausmuoto häivyttää kuvasta lopunkin tiedon pois tumman ja valkoisen ääripään sävyalueelta.
Tällaista kamerassa voimakkaasti prosessoitua kuvaa on hyvin hankalaa tai mahdotonta
korjata jälkikäteen. Siksi onkin suositeltavaa kuvata loivaa videokuvaa, jotta kuvan väriinformaatio saataisiin talteen jälkitöitä varten.
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Pompeijin viimeiset päivät. Kameran säädöt
Canon 5D mkII oli kamerana minulle uusi, ja siksi suunnittelin tekeväni joitakin testikuvauksia kameralla ennen kuvauksien alkamista. Testaus rajoittui kuitenkin osaksi aikataulun, osaksi ajattelemattomuuteni takia lähinnä hyvin pintapuoliseen kokeiluun, jossa
testasin kameran syväterävyyttä ja rolling shutter-ominaisuuden (tässä tapauksessa epätoivotun ominaisuuden) näkyvyyttä.
Jälkikäteen ajateltuna kamerasta olisi voinut testata mm. kameran asetusten vaikutukset
mustan tason kohinaan ja sen sävyyn, sekä tehdä joitakin värikorjaustestejä kameran
materiaalilla sillä ohjelmalla, jolla kuva tultaisiin värimäärittelemään.
Kameran kuva säädettiin asetuksista mahdollisimman neutraaliksi ja loivaksi. Päätin
käyttää koko kuvauksien läpi kamerassa samaa ISO-lukua 800, koska halusin pitää kuvan kohinan samanlaisena. Määritin ISO-arvon teatterin suuren näyttämön pimeimmän
valotilanteen mukaan. Näyttämölle ja katsomoon olisi ollut tämän tuotannon resursseilla
mahdoton rakentaa kattavaa kuvausvaloa, joten salin pimeyttä täytyi kompensoida käyttämällä suurta ISO-lukua.
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4.6 Jälkituotannon huomiointi
Kuvauskaluston valinnan jälkeen on hyvä varmistaa jälkituotannon toimivuus valitulla formaatilla ja selvittää, että
leikkaajalla on käytössään tarvittava kalusto ja ohjelmisto
kuvatun materiaalin käsittelemiseen. Eri formaatit asettavat
erilaiset vaatimukset sekä editille, että materiaalin siirrolle.
Esimerkiksi HDV, DVCAM, HDCAM, XDCAM ja
XDCAM HD -formaatit tarvitsevat omat nauhurinsa tai
siirtolaitteensa. Nauhureista materiaali voidaan usein siirtää
SDI- tai HD-SDI-signaalina edittiin, jolloin editoija voi valita tallennusformaatin.

Codec
Ohjelma joka pakkaa kuvatai äänisignaalia käyttämään vähemmän siirto- tai
tallennuskapasiteettia.
Decoder
Ohjelma joka purkaa kuvatai äänisignaalia käytettävään muotoon.
Teksti 4: Codec ja
Decoder

Muistikortille tallentavissa formaateissa videomateriaali on
valmiiksi tiedostoina kameratyypin mukaisella codekilla tallennettuna. Tällöin editin tulee tukea tiedostoformaattia joko suoraan tai asennetun codekin kautta. Muutoin video
joudutaan konvertoimaan editin ymmärtämään videomuotoon. Konvertointi on aikaa
vievä prosessi, ja formaattimuunnos myös heikentää kuvanlaatua aina jonkin verran.
Muistikorttityyppiset tallennusmuodot kuten Panasonicin P2 ja Sonyn SXS tarvitsevat
datan siirtoon kameran tai yhteensopivan liitäntäväylän. P2-kortit sopivat suoraan tietokoneiden CardBus PC Card -väylään ja SXS-kortit ExpressCard 34 -väylään.
CompactFlash (CF)- ja SDHC-korteille tallentavien kameroiden data voidaan siirtää koneelle tavallisella muistikortinlukijalla. CF- ja SDHC-korttien siirtoon kannattaa käyttää
mahdollisimman nopeaa kortinlukijaa. Minimivaatimuksena voidaan pitää USB 2 -väyläistä kortinlukijaa. Tätä hitaammilla siirtoväylillä kortin kopiointi voi kestää useita tunteja. Suositeltavaa onkin käyttää FireWire 800 tai USB 3 -väylällä varustettuja lukijoita.
Muistikortteja voidaan joutua myös tyhjentämään kuvauspäivän aikana, jolloin nopea
siirtoväylä on tarpeen, jotta kortti saataisiin kopioitua ennen kuin sitä jälleen tarvitaan
kuvauksissa.

Siirtoväylä

Nopeus

16GB siirtoaika Formaatti HD 1080

Muistikortti 16GB

USB 1.1
USB 2
USB 3
Firewire 400
Firewire 800

12 Mbit/s
480 Mbit/s
4800 Mbit/s
400 Mbit/s
786 Mbit/s

3.2 h
4.8 min
29 sek
5.7 min
2.9 min

49 min
16 min
50 min

Canon 5D MK II
P2
SXS (35Mbps)

Nopeudet ovat laskennallisia ja saattavat poiketa
toteutuneesta ajasta. 16GB CF-kortin siirto USB 1
kortinlukijalla saattaa kestää jopa 6h (Pompeijin
viimeiset päivät, kesäkuun kuvaukset).
Taulukko 3: Siirtoväylien nopeudet.
http://www.dslreports.com/calculator

Taulukko 4: Formaattien tallennusaikoja 16GBmuistikortille
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5 Valaisu
Valaisun tarkoituksena on tuottaa kameralle teknisesti riittävä valotus sekä tukea elokuvan draamallista ilmaisua. Elokuvan valaisun suunnittelu on usein kuvaajan ja valaisijan
yhteistyön tulos. He keskustelevat elokuvasta kuvasuunnitelman, käsikirjoituksen,
moodboardin, esimerkkielokuvien yms. apuvälineiden avulla. Keskustelun lisäksi he
yleensä myös kiertävät kuvauspaikoilla käyden läpi kuvattavat kuvat ja niiden valaistuksen.
Valaisun suunnittelussa joudutaan ottamaan huomioon valaistava tila, kalustobudjetti,
käytettävä työvoima, logistiikka sekä taiteelliset pyrkimykset. Nämä seikat voivat olla
ristiriidassa keskenään, jolloin joudutaan miettimään uusia ratkaisuja kuvasuunnitelmaan, budjettiin tai jopa koko visuaaliseen ilmeeseen.
Kattavalla suunnittelulla valaisija pystyy varaamaan kuvauksia varten tarvittavan kaluston ja resurssit. Suunnittelulla on myös suuri merkitystä kuvauksien aikataulussa pysymisessä ja kuvien onnistumisessa.

5.1 Lokaation valaistus
Lokaatiossa kannattaa kiinnittää huomio tilan yleisvalaistukseen. Tavalliset huoneet
ovat yleensä hyvin matalia, jonne studio tyyppisen valaistuksen rakentaminen on mahdotonta jo tilan rajoitteiden sekä aikataulun puolesta. Tilassa sijaitsevaa valaistusta kannattaa siis yleensä pyrkiä käyttämään hyväksi, jolloin tilan valoa tarvitsee lähinnä muotoilla ja mahdollisesti jatkaa muutamalla lisävalaisimella.
Kuvauspaikoilla pitää myös ottaa huomioon sähkön riittävyys. Jos käytössä on useiden
kilowattien valaisimia saattaa sähkön riittävyys nousta ongelmaksi. Ulkokuvauksiin
sähkö joudutaankin usein tuottamaan generaattorilla, koska tarpeeksi lähellä olevia
3~ 32 A- tai 64 A-pistokkeita ei ole lähettyvillä.

5.2 Aurinko kuvauspaikalla
Auringonvalo vaikuttaa lokaatioissa sekä sisällä että ulkona. Aurinko voi vaikuttaa kuvaan joko valon määrällä, muodolla, sävyllä tai liikkeellä. Liike näkyy kuvassa varjojen
liikkumisena, joka saattaa aiheuttaa jatkuvuusongelmia21.
Auringon kulma muuttuu vuodeajan mukaan, ja tämä pitää huomioida jos kuvauspaikka
lyödään lukkoon useita viikkoja ennen kuvauksia. On mahdollista, että auringon kulman
noustessa kuvauspaikan valon tunnelma muuttuu erilaiseksi. Rakennukset tai puut voivat alkaa varjostaa kohdetta tai valo alkaa osua kohtiin, joihin sen ei toivottaisi osuvan.

21 nk. klaffi-virheitä
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Pompeijin viimeiset päivät. Valaisu
Elokuvan valaisijana toimi Tuukka Jouttimäki. Ennakkotuotannon aikana hän oli ulkomailla, joten kuvasuunnitelmasta ja kuvauspaikoista käytiin keskustelua sähköpostin
välityksellä. Otin valokuvia kuvauspaikasta ja lähetin ne alustavan kalustoehdotuksen
sekä kuvasuunnitelman kanssa sähköpostilla Tuukalle (Liite 4).
Rahoitustilanne painoi valaisubudjetin alas niin, että koulun ulkopuolelta vuokrattavaa
kalustoa ei voitu käyttää. Tämä rajoitti jonkin verran valaisua, sillä ahtaissa tiloissa olisi
ollut kätevä käyttää 60cm Kinoflo-valaisimia. Kalusto oli pidettävä pienenä budjetin
sekä aikataulun takia, jotta valaisun rakentamiseen, purkuun ja siirtämiseen kuvauspaikkojen välillä ei kuluisi kohtuuttomasti aikaa.
Elokuvan valaisu perustui hyvin pitkälti olemassa olevan valon muotoiluun ja jatkamiseen. Vallitsevaa valoa jatkettiin hyvin usein Kinoflo-valoilla. Monissa tiloissa ongelmana oli myös se, että vallitsevaa valoa oli liikaa. Kuvaan täytyi tehdä kontrastia vähentämällä valoa flagien22 sekä mustan kankaan avulla.
Kuvasimme elokuvaa pääasiassa sisätiloissa, joista yhtenä tärkeänä tapahtumapaikkana
oli tupakkahuone. Huone sijaitsi Tampereen Työväen Teatterin tiloissa pohjoisen seinän
puolella. Aurinko ei siis koskaan paistanut suoraan sisään tilaan, joten valon muoto pysyi kohtalaisen samana läpi kuvausajan. Epäsuora valo antoi mahdollisuuden luoda valaistuksella auringonliikkeet tilaan. Näin aamu-, päivä- ja iltapäiväkohtauksiin saatiin
helposti luotua eroa valaisulla.
Ruokalassa, joka oli iso ikkunallinen tila, pyrittiin kuvien suunnat miettimään niin, että
ikkunoita ei näkynyt kuvissa. Näin pystyimme jatkamaan sisätilojen keinovaloa ilman
että jouduimme sekavalotilanteeseen.
Ulkokohtauksissa, erityisesti kohtauksessa 13, joka kuvattiin TTT:n henkilökunnan
ovella, auringon suuntaan joutui kiinnittämään erityistä huomiota. Kohtaus sijoittui iltaan, mutta sitä ei voitu kuvata illalla, koska vahtimestari sulki teatterin klo 17 ja takapihan portit klo 18. Meillä ei ollut siis muuta vaihtoehtoa kuin kuvata kohtaus päivällä.
Henkilökunnan ovi oli suurimman osan päivästä viereisen talon varjossa, jolloin päivän
huijaaminen illaksi onnistui helpommin. En tosin osannut huomioida ikkunoista heijastuvaa valkoista talon seinää. Seinä ei ollut ongelma esimerkkikuvissa, koska testikuvien
ottohetkellä ilma oli ollut pilvinen.
Kuvaussuunta autotielle päin aiheutti myös ongelmia. Tien toisella puolella olevaan kerrostalon seinään osuva kesäauringonvalo nimittäin paljastaisi iltahuijauksen helposti.
Ajoitimme kuvauksen sille ajalle, kun aurinko paistoi rakennukseen sivusta ja valo ei
vielä alkanut valaista teatterin takaovea.
Auringon kulman ja kohdan arviointiin kuvauspäivälle käytin avuksi sunearthtools.comin23 auringonasentolaskinta sekä Fonectan24 karttapalvelun ilmakuvia. Näin saimme
aikaan arvion siitä, milloin on paras aika suorittaa kohtauksen kuvaus.

22 Cutteri - Valon varjostin.
23 www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_earth.php
24 www.fonecta.fi/karttahaku.html
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6 Kuvausjärjestys ja aikataulutus
Kuvausjärjestyksen suunnittelulla on suuri merkitys aikatauluun ja sen paikkansa pitävyyteen. Kuvaaja on mukana suunnittelemassa kuvausjärjestystä ja kuvausaikataulua
yhdessä apulaisohjaajan kanssa. Kuvien järjestelyssä tulee huomioida valaisun viemä
aika, kuvauspaikkojen käyttöaika (mm. milloin aurinko on oikeassa suunnassa) ja ohjaajan toiveet kuvausjärjestelystä. Apulaisohjaaja huolehtii siitä, että kuvausaikataulu on
mahdollista toteuttaa näyttelijöiden-, kuvauspaikkojen-, maskeerauksen, yms. aikataulujen puitteissa.
Kuvaukset toteutetaan yleensä epälineaarisesti kohtaus kerrallaan. Kohtauksen sisällä
voidaan kuvata lineaarisesti, jos se on valaisun kannalta mahdollista. Yleensä kuitenkin
on kannattavaa kuvata yksi kuvasuunta kerrallaan, sillä aina kun kuvakulma vaihtuu yli
15 astetta on valaisua muokattava (Lumet 1995 s.37). Kun kuvaussuunta kääntyy 180
astetta, joudutaan valot rakentamaan miltei täysin uudestaan. Myös rekvisiittaa voidaan
joutua siirtelemään pois valaisun ja kameran tieltä. Tämä kaikki työ kuluttaa aikaa, mikä
on huomioitava aikataulussa.
Aikataululla ja siinä pysymisessä on työelämän tuotannoissa suuri merkitys. Työntekijöiden palkkiot lasketaan aikataulun mukaan tai aikataulu muokataan käytettävissä olevan palkkabudjetin mukaan. Kummassakin tapauksessa aikataulun ylitys tietää huomattavia lisäkuluja tuotannolle, ja myöhästynyt tuotanto saattaa nostaa palkkakuluja niin
paljon, että elokuvan valmistuminen vaarantuu (katso taulukot 5 ja 6).
Elokuvanäyttelijän palkka.
Alle 10 vuotta alalla ollut.
Päiväpalkka, enintään 8 tuntia:
423,19 € / kuvauspäivä.
Ylityöt työaikalain mukaisesti:
Kaksi ensimmäistä tuntia (9. ja 10. tunti) 50% korotettu palkka, seuraava tunnit 100% korotettu
palkka.
Esim. 10 tunnin työpäivä, 581,85 €.
Taulukko 5: Näyttelijän palkka (Suomen näyttelijäliitto 2010)

Palkkapäivä 8 tunnin mukaan 2 – 10pv
Ohjaaja, kuvaaja, leikkaaja: 279,99 €
Valaisija, key-grip: 238,51 €
Kamera-assitentti, valomies: 199,10 €
Runneri, kuvausapulainen: 113,03 €
Ylityöt työaikalain mukaisesti:
Kaksi ensimmäistä tuntia (9. ja 10. tunti) 50% korotettu palkka, seuraava tunnit 100% korotettu
palkka.
Taulukko 6: Elokuva- ja TV-tuotannon palkat
(Teme 2010)

Pompeijin viimeiset päivät. Kuvausjärjestys
Pompeijin ongelmat kuvausjärjestyksen ja aikataulutuksen kanssa juonsivat juurensa
huonosti jäsenneltyyn kuvasuunnitelmaan. Kuvasuunnitelma oli kuin leikkaussuunnitelma. Samaa kuvaa oli "leikattu" kohtauksen suunnitelmaan useasti ja se sekavoitti kuvasuunnitelman tulkitsemista, vaikka kuvat olikin merkitty juoksevilla numeroilla.
Ohjaaja oli aluksi toivonut, että kuvia ei kuvattaisi pätkittäin, vaan että kuvaisimme
mahdollisimman lineaarisesti ja kokonaisia kuvia kerrallaan. Jostakin syystä ajattelin
asian todella hankalasti niin, että valaistusta olisi joutunut muokkaamaan useita kertoja
edestakaisin.
Kun tajusin, että aikaisemmassa suunnitelmassani ei ollut mitään järkeä, jouduimme
muokkaamaan kaikkien kuvauspäivien suunnitelmia. Lopulta kuvasimme pääasiassa
yhden kuvasuunnan ja yhden näyttelijän koko kohtauksen suorituksen kerrallaan.
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7 Yhteenveto
Elokuvan tekeminen ei ole pelkkää yksinäistä "taiteilua", tekniikan hallitsemista tai
budjetin tuijottamista. Se on parhaimmillaan intensiivistä ryhmätyötä, jossa useiden ihmisten taiteelliset näkemykset ja tekninen osaaminen yhdistyvät yhdeksi kokonaisuudeksi. Ennakkosuunnittelun aikana erilaisilla suunnittelutyökaluilla eri osaajat voivat
kommunikoida toistensa kanssa niin, että väärinymmärrykset ja ristiin puhumiset vältetään mahdollisesti jopa kokonaan.
Opiskeluvuosieni aikana elokuvan suunnittelusta on jäänyt käteen edellä käsiteltyjä tekniikoita ja työkaluja joilla työryhmä voi keskustella elokuvasta. Nämä apuvälineet, kuvasuunnitelmat, pohjakuvat, moodboardit yms. ovat hyvä pohja elokuvan suunnittelulle.
Taiteellisen vision lisäksi kuvaaja tarvitsee oman alan teknistä tietämystä työväleistään,
jotta hän voisi toteuttaa elokuvan suunnitelmat toimiviksi kuviksi. Kuten kaikissa ammateissa myös elokuvaajan ammatissa kokemuksella ja työn lomassa syntyneellä rutiinilla on suuri merkitys työn tehokkuuteen ja laatuun. Pompeijin viimeiset päivät -elokuva oli minulle ensimmäinen pitkä lyhytelokuva koulun 3min lyhytelokuvaharjoitustyön
jälkeen. Näin pienellä elokuvauksen kokemuksella suhteellisen pitkän (n. 25 min) elokuvan tekeminen muodosti useita haasteita.
Osana haastetta oli tunnustella oma paikka tuotannon hierarkiassa. Joskus hierarkisuus,
sekä yrityssalaisuudet hankaloittivat ennakkosuunnittelua. En mm. saanut koskaan selkeätä budjettia jonka, sisälle kalustokustannukset olisi saatava. Vaikka tuotannon yleistilanne oli osittain tiedossani, niin jouduin hieman haistelemaan rivien välistä rahoitustilannetta, ja sen perusteella tekemään ehdotuksia käytettävästä kalustosta.
Osaksi olisin myös toivonut enemmän yhteistä aikaa suunnittelulle, jolloin elokuva olisi
saattanut saada lisää syvyyttä kuvakerrontaan. Samalla joiltakin väärinkäsityksiltä olisi
voitu välttyä. Myös kuvausten aikana olisi voitu pitää lyhyitä aamupalavereja joissa olisi käyty tarpeen mukaan läpi edellisen ja alkavan päivän tapahtumat sekä kuvattavat
kohtaukset.
Eniten kokemukseni puute näkyi tuotannossa kuvauspaikkojen ja niiden kuvasuuntien
ongelmien lukemisessa. Esimerkiksi heijastavat lasipinnat eivät herättäneet suoraan hälytyskelloja soimaan. Monissa paikoissa lasipintoja ei olisi voitu välttää, mutta joissakin
tapauksissa lasin heijastuksiin olisi voinut varautua paremmin. Raakaleikkausta katsoessani huomasin myös, että valaisun jatkuvuuden varmistamiseksi valotusmittarin käyttö
histogrammin lisäksi olisi auttanut säilyttämään paremmin valaisun linjaa.
Kokonaisuudessaan elokuvan kuvaukset kuitenkin menivät hyvin ja tehty pohjatyö oli
riittävä, jotta pystyimme reagoimaan kuvauksissa yllätyksellisiin suunnitelmien muutoksiin.
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