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The basis for this thesis was to research how nonverbal communication affects
animation and its characters, and how can Foley strengthen the expression of a
character’s personality. The main goal was focus on how an animation’s Foley
differs from typical film sound, and how the absence of dialogue affects the making of Foley. The research problem was to find a method which enables nonverbal
communication codes into the research and making of Foley. The method created
was a character analysis using the nonverbal communication codes, which resulted in an analysis on how this affected Foley.
This thesis includes a chapter on the history of animation Foley, the nonverbal
communication codes, two analyzed animation features, and a case study about
designing and making a documentary animated short film.
The results of the study were that in the researching of the nonverbal communication codes, it is possible to focus the expression of the Foley in a wide span of
fields. The genre, the way the animation is drawn, and the sound design in general have a definitive effect on how the animation ends up.
The first conclusion of this study is that it is not possible to study Foley effectively
if the soundscape or the story is ignored. On a second note, it is important to
empathize in the making of Foley and here the nonverbal communication codes
are an excellent tool. Thirdly, the use of this method in post-production broadens
the general view of the animation. In retrospect, the case could have been more
expanded if the pandemic had not prevented the line of work. Finally, the nonverbal communication codes could be researched from another angle, for example
for the viewer’s reactions to an animated film regarding sound.
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ERITYISSANASTO
Foley

kuvan kanssa synkronissa äänitettäviä ääniä, jotka
ovat suorassa yhteydessä hahmon toimintaan, kuten
askeleet, vaatteiden kahinat ja esineet

Foley-kuoppa

alusta, jolla Foley-artisti tuottaa erilaisia ääniä, esimerkiksi askelia

propsit

hahmon kanssa suorassa yhteydessä olevat esineet,
jotka toteutetaan Foley-ääninä
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1 JOHDANTO
Kiinnostukseni aiheeseen lähti halusta löytää uusi kulma Foleyn tutkimiseen ja
oppia lisää siitä, millä tavoin informaatiota voidaan välittää ilman dialogia ja erityisesti siitä, kuinka nämä edellä mainitut asiat vaikuttavat Foleyn toteutukseen.
Minua kiinnosti selvittää, mikä rooli Foleyllä on tämän sanattoman viestinnän välittämisessä ja kuinka sitä voisi vielä vahvistaa. Animaatiot tarjoavat tässä mielessä myös hieman erilaisen tulokulman nonverbaalisen viestinnän tutkimiseen,
sillä niiden maailmat eivät toimi tavallisten luonnonlakien mukaan (Ament 2014,
75). Perehtyessäni opinnäytetyöni aiheeseen pohdin, millä tavoin voisin jäsentää
sanatonta viestintää Foleyn tutkimiseen menemättä tieteellisesti täysin vieraille
vesille. Riskinä oli siis se, että lähdemateriaali käsittelisi itselle liian abstrakteja
käsitteitä samalla kun käytännöllisyys jäisi taka-alalle.
Tässä kohtaa lienee hyvä määritellä, mitä Foley on. Foley on saanut nimensä
äänialan pioneeri Jack Foleyn mukaan (Viers 2008, 114). Foley-äänet ovat luonteeltaan tehosteääniä, jotka liittyvät olennaisesti elokuvan hahmon fyysiseen toimintaan kuten askeleisiin, vaatteiden kahinoihin ja esineisiin, joihin näyttelijän
hahmo on kontaktissa. Yleensä Foley äänitetään synkronissa kuvan kanssa. Perinteisesti tähän tarvitaan kaksi henkilöä: Foley-äänittäjä ja Foley-artisti. Foleyartistin tehtävä on eläytyä ja toimia ääniä esittävänä osapuolena ja äänittäjän
tehtävä on teknisten tehtävien lisäksi tarkkailla äänien ilmaisullista laatua yhteistyössä artistin kanssa. Tapausesimerkissäni käsittelen Foleytä empiirisesti Foleyartistin näkökulmasta.
Foleyn tutkimisen ohella keskittymisenkohteenani oli nonverbaalisen viestinnän
merkkijärjestelmät ja niiden ominaisuudet. Päädyin tutkivaan aineistoanalyysiin
yhdistämällä nonverbaalisen viestinnän, äänimaiseman, tarinan ja Foleyn yhdeksi kokonaisuudeksi jokaisesta käsitellystä animaatiosta ja niistä valikoiduista
hahmoista. Minulle oli erityisen tärkeää, että käsittelisin sanattoman viestinnän
terminologiaa ja ominaisuuksia sillä tavalla, etten joutuisi oman osaamiseni ulkopuolelle. Tarkoituksena oli yhdistää nonverbaalinen viestintä ja Foleyn tutkiminen
hahmon luonteen ilmaisun vahvistajana niin, että painotus olisi kuitenkin jälkimmäisessä.
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Opiskelujen aikana olin päätynyt tekemään moneen projektiin Foleytä. Tämä
opinnäytetyö olisi kuitenkin ensimmäinen, jossa keskittyisin tähän osa-alueeseen
tarkemmin kuin aikaisemmin. Olin tapausesimerkin kautta mukana Foleyn suunnittelussa jo reilusti ennen ensimmäistä äänityskertaa sen sijaan, että olisimme
menneet vain tekemään ”täytettä kuvaan”.
Hypoteesini on, että kiinnittämällä huomiota hahmojen kehonkielen yksityiskohtiin, olisi Foleyn tekemiseen eläytyminen helpompaa ja näin hahmoihin saisi lisättyä tarvittavia nyansseja.
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2 NONVERBAALINEN VIESTINTÄ
Tässä luvussa käyn läpi nonverbaalisen viestinnän merkkijärjestelmien ominaisuuksia sekä niiden soveltamista hahmoanalyysissä. Ensimmäisessä alaluvussa
kerron nonverbaalisten merkkijärjestelmien perusominaisuuksista ja toisessa
siitä, kuinka käytin nonverbaalisen viestinnän merkkijärjestelmiä hahmoanalyysissä työkaluna.

2.1 Nonverbaalisen viestinnän merkkijärjestelmät
Nonverbaaliseen viestintään kuuluvat nimensä mukaisesti ne viestinnän osa-alueet, joihin ei liity kieli (Jyväskylän yliopiston ryhmäviestinnän perusteet n.d.).
Se jaotellaan seuraaviin kategorioihin: kinesiikka, proksemiikka, haptiikka, parakieli ja fyysinen olemus (Jyväskylän yliopiston kielikompassi n.d.). Käsittelen seuraavaksi jokaisen merkkijärjestelmän lyhyesti.
Kinesiikka
Kinesiikalla tarkoitetaan erilaisia visuaalisia muotoja kuten liikkeet, asennot,
eleet, kasvojen ilmeet ja katse. Kinesiikan koodit ovat usein monimerkityksellisiä.
Liikkeillä ja kehon asennoilla voidaan viestiä henkilön tunnetiloista sekä asennoitumisesta. Esimerkiksi kiinnostusta puhujan asiaa kohtaan voidaan ilmaista nojautumalla eteenpäin ja kuunteluhalukkuutta pään nyökkäyksellä. (Jyväskylän yliopiston kielikompassi n.d.)
Jyväskylän yliopiston kielikompassin mukaan eleet voidaan jaotella käyttötarkoituksen perusteella esimerkiksi seuraaviin kategorioihin: vertauskuvat, havainnollistajat, tunteiden ilmaisijat, vuorovaikutuksen säätelijät sekä mukautujat (Jyväskylän yliopiston kielikompassi n.d.). En opinnäytetyössäni käytä kirjaimellisesti
tätä jaottelua mutta analysoin eleitä, jotka kuuluvat joihinkin näistä kategorioista,
kuten vertauskuvat ja tunteiden ilmaisijat.
Kasvojen ilmeiden havainnoinnissa on tärkeää tiedostaa, että vuorovaikutustilanteessa ilmeet ovat jatkuvassa muutostilassa (Jyväskylän yliopiston kielikompassi
n.d.). Tämän lisäksi ilmeille ominaista on niiden lyhyt ilmenemisaika. Näistä syistä
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johtuen tulkitessamme vuorovaikutustilanteessa toisten kasvoja näemme yhdistelmän eri tunnetiloja yhden puhtaan tunnetilan sijaan. On luonnollisesti kulttuurista riippuvaista, miten ilmeitä tutkitaan. Kuitenkin Sarah Trenholmin ja Arthur
Jensenin (1992) teoksessa kerrotaan tutkimusten osoittaneen, että ihmisillä olisi
kuusi universaalia ilmettä. Näihin kuuteen ilmeeseen lukeutuvat onnellisuus, surullisuus, yllättyneisyys, pelko, viha ja inho. Trenholmin ja Jensenin mukaan mukaan ihmiselle ominaiset kasvojen ilmeiden käyttötavat luokitellaan kahdeksaan
kategoriaan: pidättäjä, paljastaja, tahaton paljastaja, ilmeetön, jähmettyjä, väärintulkittu, aina ajan tasalla sekä miksaaja. (Jyväskylän yliopiston kielikompassi n.d.)
En viittaa näihin kategorioihin niiden omaisella tavalla hahmoanalyysissä myöhemmin, mutta nämä havainnollistavat selkeästi ihmisen erilaisia tapoja ilmaista
ilmeitään.
Katseen avulla on mahdollista osoittaa, olemmeko esimerkiksi kiinnostuneita toisen ihmisen seurasta vai emme. Katseella on myös mahdollista keskustelussa
osoittaa halukkuutta puheenvuoroon. Kuuntelutilanteessa katseella luotava kontakti osoittaa kiinnostusta sitä kohtaan, mitä puhuja kertoo. Katseella voidaan kertoa tunteista sekä osoittaa kiinnostusta muita ihmisiä kohtaan. Vastakohtana toisen tuijottava katse voi tehdä olon tukalaksi. (Jyväskylän yliopiston kielikompassi
n.d.)
Proksemiikka
Proksemiikalla tarkoitetaan ihmisen tilankäytön tarkastelua. Proksemiikan sisällä
käsitetään ihmiselle kaksi erilaista tilaan liittyvää tarvetta: alueellinen tarve sekä
henkilökohtaisen tilan tarve. Tuula Hakkaraisen ja Marja-Leena Hyvärisen (1999)
mukaan amerikkalaisten viestintäkäyttäytymisen pohjalta on määritelty neljä etäisyysvyöhykettä: intiimi, henkilökohtainen, sosiaalinen ja julkinen sekä kyseessä
olevan alueen profiili (yksityinen, puolijulkinen vai julkinen). (Jyväskylän yliopiston
kielikompassi n.d.) Käsittelen opinnäytetyössä proksemiikkaa näiden edellä mainittujen käsitteiden kautta.
Toki etäisyyksien mittaaminen on animaation tasolla summittaista. Henkilökohtaisen tilan erottaa alueellisesta tilasta siitä, että sitä ei voi maantieteellisesti määrittää. Se on abstraktimmin määriteltävä näkymätön kupla. Tämän tyyppisen tilan
tarve varioi eri ihmisten välillä hyvinkin paljon, ja tämän näkymättömän kuplan
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koko riippuu tilanteen luonteesta. Vastakohtina kuplan koolle voidaan nähdä intiimit tilanteet vastaan viralliset tapaamiset. (Jyväskylän yliopiston kielikompassi
n.d.)
Haptiikka
Haptiikan avulla käsitellään ihmisen tarvetta kosketukseen ja sen vastaanottamiseen. Tyypillisiä kosketuksella viestittäviä asioita ovat muun muassa välittäminen, huolenpito, lohduttaminen, hellyys, sukupuolinen kiinnostus, kannustus, tuki
tai viha. Sen avulla voidaan myös viestiä huomiontarvetta viestintäkumppanilta
tai säädellä hänen käyttäytymistään vuorovaikutustilanteessa. (Jyväskylän yliopiston kielikompassi n.d.)
Parakieli
Parakielellä tai vokaliikalla tarkoitetaan kieltä lukuun ottamatta kaikkea auditiivista, jota viestitään. Perusajatuksena ei ole se, mitä sanotaan vaan miten se
sanotaan. Parakieli jaetaan kolmeen kategoriaan: 1. Äänen ominaisuudet (äänekkyys, äänenkorkeus, äänensävy, tempo, rytmi, voimakkuus, artikulaatio ja resonanssi) 2. Äänen luonnehtijat (mm. nauraminen, itkeminen, huutaminen, kitiseminen ja valittaminen. 3. Täyteäänteet (mm. epäröintiäänet ja änkytys) Näiden
vokaalisten vihjeiden avulla pyrimme tulkitsemaan toisten ihmisten tunnetiloja.
(Jyväskylän yliopiston kielikompassi n.d.) Jyväskylän yliopiston kielikompassin
mukaan vokaliikan avulla on helpointa tunnistaa ilo ja viha, kun taas vaikeinta on
tunnistaa rakkaus ja häpeä (Jyväskylän yliopiston kielikompassi n.d.). Jotkut ihmiset ovat taitavia lukemaan muita pelkän äänenpainon mukaan. Ihmisen luonteesta voi ilmetä paljonkin, jos hän ei esimerkiksi osaa sopeuttaa äänen voimakkuuttaan hetkessä, jossa sen pitäisi olla hiljaisempi. (Jyväskylän yliopiston kielikompassi n.d.)
Fyysinen olemus
Fyysisellä olemuksella tarkoitetaan ulkoista olemusta, johon kuuluvat keho, pituus, ruumiin muoto, pukeutuminen, sukupuoli sekä etninen tausta. Fyysisestä
olemuksesta tehdään tietoisia ja alitajuisia tulkintoja. Luonnollisesti tähän osaalueeseen liittyy aspekteja, joita emme voi muuttaa kuten etninen tausta, pituus
tai ruumiin muoto. Toisaalta vaatevalinnoilla on suuri vaikutus siihen, miltä näyt-
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tää ulospäin. Mielikuvaan persoonasta voidaan vaikuttaa esimerkiksi vaatevalinnoilla. Yleisesti miellämme siististi pukeutuneen puhujan vakuuttavammaksi kuin
epäsiististi pukeutuneen. (Jyväskylän yliopiston kielikompassi n.d.)

2.2 Kuinka sovellan tätä hahmoanalyysiin?
Käyn läpi esimerkkianimaatioiden ja opinnäyteprojektin hahmoja nonverbaalisen
viestinnän merkkijärjestelmän avulla. Esimerkkianimaatioissa selvittelen tämän
jälkeen, kuinka tämä analyysi korreloi hahmojen Foleyn kanssa ja miten Foleyäänet vahvistavat hahmojen luonteenpiirteitä. Animaatioprojektissa tein samanlaisen hahmoanalyysin, jonka jälkeen seurasi toteutusvaihe. Lopputuloksen pohjalta tarkastelen videoiden avulla, kuinka analyysi ja tehdyt Foleyt kohtaavat.
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3 FOLEY ANIMAATIOSSA
Tämä luku käsittelee Foleytä animaatiossa historiallisesta ja käytännön näkökulmasta. Koin perustelluksi opinnäytetyöni aiheen takia lisätä raporttiini melko pitkiä otteita Vanessa Theme Amentin kirjasta The Foley Grail (2014), sillä hänen
tyylinsä kirjoittaa on selkeää, yleismaailmallista, ja kirja oli lisäksi tutkimukseni
kulmakiviä. Ensimmäinen alaluku käsittelee historiaa ja seuraava hieman yksityiskohtaisemmin animaation Foleyn tekemistä.

3.1 Animaatio-Foleyn historiasta
Foleysta on tullut tärkeä osa animaation tekemistä. 1900-luvun ensimmäisellä
puoliskolla animoidut elokuvat sisälsivät hyvin vähän ääniä lukuun ottamatta joitakin musiikillisia hetkiä. Esimerkiksi varhaisissa Warner Brothersin animaatioissa voimme nähdä Väiski Vemmelsäären kiusaamassa Elmeriä. Viulun näppäily rytmittää jäniksen askeleita Väiskin hiipiessä Elmerin taakse. (Ament 2014,
23.) Tämä animaatio A Wild Hare (1940) kuului Väiski Vemmelsäären ensiesiintymisiin (IMDb 2020).
Nykyään animoidut elokuvat ja televisio-ohjelmat ovat täynnä ääniä. Leikatut tehosteäänet ja Foley ovat usein dominoivia osia ääniraitaa (Ament 2014, 23). Nykyään äänen jälkituotanto tehdään melko samalla tavalla kuin näytelmäelokuvissa. Äänitehosteiden käyttö 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla animaatiossa oli toisenlaista. Äänitehosteet äänitettiin samalla tavalla ennen animointia
kuin ääninäyttelijöiden repliikit. Äänitehosteiden rooli oli paljon pienempi alkuaikoina. Musiikki oli toiminnan iskujen ohjaajana sekä vahvistajana. ”Mickey
Mousing” tarkoitti juuri tätä. Musiikki siis imitoi kuvassa tapahtuvaa toimintaa
(Ament 2014, 75) 1. (Ament 2014, 75)
Disneyllä työskennellyt Jimmy Macdonald oli pioneeri animaation Foley-äänitehosteiden saralla. Hän oli rumpali, insinööri ja ääninäyttelijä samassa paketissa.

”“Mickey Mousing” came to mean the music literally mimicked the action on screen.”
(Ament 2014, 75)
1
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Hänen työnjälkensä on vaikuttanut Foley-artistien tekemisiin nykypäiviin asti. Hänen kehittelemänsä propsit (ks. s.15) ja niiden käyttö muuttivat animaation Foleytä pysyvästi. Mukaan tulivat ”bings and boops”-äänet musiikkiin nojaamisen
sijasta. (Ament 2014, 75) 2.
Trey Brown oli Warner Brothersille samaa kuin Macdonald oli Disneylle. Carl Stallingin ja Brownin yhteistyö loi tunnetun ”WB”-soundin. Musiikin ja huumorin yhdistelmä syntyi, kun Stalling teki äänitehosteiden suuntaan kumartavaa musiikkia
ja Brown vuorostaan äänitehosteita musiikillisilla ominaisuuksilla. Tärkeää on ymmärtää, että sekä Macdonald että Brown olivat mukana luomassa animaation alkuaikojen musiikki- ja äänitehosteita. Heidän kehittämänsä konventiot ovat suorassa yhteydessä nykypäivän animaatioihin ja niiden tyyliin. (Ament 2014, 75.)

3.2 Yleisesti animaation Foleystä
Animaatiota Foleytettäessä on tärkeää muistaa, etteivät animaation maailmat
usein toimi samojen luonnonlakien mukaan kuin näytelmäelokuvien maailmat.
Esimerkiksi hahmon käveleminen voi olla animaatiossa hyvinkin erilaista kuin ihmisnäyttelijän liikkuminen. Vaikka ihmishahmot animaatiossa voivatkin noudattaa näitä luonnonlakeja ollakseen uskottavia, on animaation tarkoitus usein viedä
katsoja jonnekin, missä hän ei ole aikaisemmin ollut. Sääntöjä yleensä venytetään niin paljon kuin mahdollista. Animaation eläimet ovat yleensä antropomorfisia, eli niille on annettu inhimillisiä ominaisuuksia, jotta samaistumispinta säilyisi.
Ne ovat kuitenkin edelleen eläimen oloisia. Puhetyyli, empatian näyttökyky sekä
ymmärrys ovat monesti olennainen osa eläinhahmoa. Tämän takia Foley-artistin
on liikuttava ja reagoitava niin kuin animoitu eläin tekee omassa universumissaan. (Ament 2014, 75.)

”Instead of relying on music for sound effects, as had been the tradition in theatrical
cartoons for many years, now the audience was getting accustomed to special “bings
and boops,” and many other indescribable sounds that present-day artists create as
well. ” (Ament 2014, 75)
2
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Askeleet joko seuraavat tai eivät seuraa fysiikan lakeja. Tähän vaikuttaa se mihin
tarinassa, huumorissa ja hahmojen keskinäisissä suhteissa halutaan keskittyä.
Animaation ajoitus on myös erilaista. Esimerkiksi jäniksen hyppiminen voi olla
ensin hidasta ja sitten nopeaa, jotta se tukisi dialogin ajoituskorostuksia eli iskuja.
Aasin askellus voi olla humoristista, jotta se lisäisi hahmon luonnetta. Foley-artisti
voi saada tehtäväkseen luoda animoidulle hahmolle täysin uuden ja omintakeisen kävelytyylin. Askelia ei siis kannata koskaan pitää itsestäänselvyytenä. Esimerkiksi hahmon kengät voivat olla toiselta aikakaudelta. Foley-artisti luo äänien
kautta maaperän, seinät, vaatetuksen, kengät, lyhyesti sanottuna kaiken, mihin
hahmo koskee ja pukeutuu. (Ament 2014, 75.)
Propsit eli hahmon kanssa suorassa toiminnassa olevien esineiden tekemisen
haastava osuus on se, ettei tekemiseen ryhtyessä voi tietää, miltä maailman kuuluisi kuulostaa. Elokuvan siirryttyä digitaaliseksi ja animaation siirryttyä tietokoneella generoituihin kuviin on hyvä huomata, ettei itse tekemisen prosessi ole
loppujen lopuksi muuttunut paljoa. Käsin piirretty kuva elää edelleen. Lisäksi osa
äänistä on mahdollista äänittää aikaisin, jos äänen työryhmä on otettu prosessiin
tarpeeksi ajoissa mukaan. Hahmojen äänten tekovaihe on säilynyt miltei ennallaan, vaikka pääanimaattorit käyttävät nykyään enemmän väliaikaisia äänitehosteita. Tämä voi olla hyödyllistä, jos se antaa ääniosastolle osviittaa pääanimaattorin toiveista äänisuunnittelun kehityskululle. Hahmojen liikkeiden rytmi voi vaihdella tarinan iskujen vuoksi, ja tästä voi syntyä omat haasteensa. Silloin on hyvä
pitää mielessä, että animaation maailma on mielikuvituksen tuotetta. Tyylivaihtelut voivat olla tarvittaessa suuriakin, kunhan ne palvelevat tarinaa ja animaattorien luomaa maailmaa. Koska säännöt ja konventiot eivät ole animoidussa maailmassa niin vahvasti kiveen hakattuja, voidaan hahmot ja niitä seuraava yleisö
viedä jonnekin tuntemattomaan. Äänitehosteet ja Foley voivat luoda täysin uusia
äänellisiä konsepteja, jotka eivät ole olleet aikaisemmin osana mitään maailmaa
tai todellisuutta. (Ament 2014, 75.)
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4 ESIMERKKIANIMAATIOITA
Tässä luvussa otan käyttöön nonverbaalisen viestinnän merkkijärjestelmät aineistoanalyysin työkaluna. Esimerkkianimaatioina ovat kaksi joko täysin tai hyvin
vähäpuheista animaatiota. Molempien animaatioiden sisällä käsittelen ensin
juonta ja maailmaa sekä äänimaisemaa. Tämän jälkeen erittelen animaatioiden
hahmoja nonverbaalisen viestinnän merkkijärjestelmien avulla, minkä jälkeen
pohdin, kuinka havainnot sanattomasta viestinnästä välittyvät Foley-tehosteisiin.
Ensimmäisenä animaationa toimii maailmankuulun Studio Ghiblin Punainen kilpikonna (2016) ja sen jälkeen Bellevillen kolmoset (2003).

4.1 Punainen kilpikonna

4.1.1 Animaation juoni ja maailma
Punainen kilpikonna kertoo haaksirikkoutuneesta miehestä, joka ajautuu autiolle
saarelle. Saarella olevien bambupuiden avulla hän pyrkii rakentamaan lautan,
jolla pääsisi pois saarelta. Joka kerta yrittäessään pakoa hänen lauttansa rikkoo
jokin pinnan alla lymyilevä tuntematon olio. Kun lautta on rikkoutunut kolme kertaa, miehelle paljastuu, että suurikokoinen punainen kilpikonna on särkenyt hänen lauttansa. Suutuspäissään mies tappaa kilpikonnan sen pyrkiessä rannalle.
Kun kilpikonna makaa kuolleena hiekkarannalla, mies rupeaa katumaan tekoaan.
Jonkin ajan kuluttua kilpikonna kuin taianomaisesti häviää ja jäljelle jää vain sen
kuori. Kuoren sisällä makaa nyt nuori punatukkainen nainen. Mies pyrkii auttamaan naista virkoamaan ja näin käykin.
Nainen ja mies suhtautuvat ensin varoen toisiinsa ja mies on pahoillaan teostaan.
Sovinnon merkiksi nainen vie kilpikonnankuorensa poispäin saarelta ja vastavuoroin mies vie pois lauttansa kuin kertoakseen ettei pyri enää pois saarelta. Nainen
antaa loppujen lopuksi anteeksi, ja he rakastuvat toisiinsa ja saavat yhdessä lapsen. Lapsi kasvaa aikuiseksi. Hänelle paljastuu, että hän on perimältään puoliksi
ihminen ja puoliksi kilpikonna, sillä hän kykenee olemaan pitkiä aikoja veden alla.
Myöhemmin saarta kohtaa tsunami, jonka alle kaikki kolme jäävät. Äiti ja poika
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löytävät toisensa, ja poika lähtee pelastamaan isäänsä kilpikonnien avustuksella.
Loppujen lopuksi hän löytää isänsä juuri ja juuri hengissä ja vie hänet takaisin
saarelle. Myöhemmin poika alkaa haikailla muuta maailmaa ja päättääkin lähteä
pois saarelta muiden kilpikonnien kanssa. Miehen ja naisen nähdään vanhenevan yhdessä, ja loppujen lopuksi mies kuolee. Nainen päättää hyvästellä miehen
ja saaren, muuttuu takaisin kilpikonnaksi ja lähtee pois saarelta.
Ajankuvasta ei ole juuri muita viitteitä kuin haaksirikkoutuneen miehen vaatteet,
sekä hallusinaatiot, joita mies näkee jousikvartetista. Sekä miehen että jousikvartetin vaatetus viittaa löyhästi 1800-luvun vaihteeseen. Musiikin on Punaisen kilpikonnan IMDb- sivuston mukaan mukaan säveltänyt Leos Janáček vuonna 1928
(Janáček 1994, 362; IMDb 2020). Animaation maailma on realistinen siinä mielessä, että ihmiset ovat piirretty oikeisiin mittasuhteisiin ja he liikkuvat lähes oikean maailman fysiikan lakien mukaan lukuun ottamatta pojan pitkäaikaisia sukelluksia ja joitakin eläinten eleitä.
Eläimet liikkuvat normaalisti, mutta ovat tavallista enemmän yhteydessä inhimillisellä tavalla tarinan ihmisiin. Kuitenkin Studio Ghiblin animaatioksi eläimillä on
harvinaisen vähän antropomorfinen (eläin, jolla on myös inhimillisiä ominaisuuksia) olemus. Suurin osa yliluonnollisista asioista, kuten esimerkiksi lentäminen,
tapahtuu hahmojen uneksiessa. Animaatio on minimalistinen ja tapahtumat sijoittuvat lähinnä merelle ja saarelle, jolla ei ole kovin montaa eri tapahtumapaikkaa.
Animaation maailmassa ei ole kerrallaan paljoa liikkuvia osia, vain meri, hahmot
ja eläimet. Puut eivät välttämättä heilu tuulessa eikä taivaalla näy liikettä. Äänimaisemaa hallitsevat sään eri ilmiöt, luonnon äänet sekä sävelletty musiikki.

KUVA 1. Orkesterihallusinaatio animaatioelokuvasta The Red Turtle
(2016)
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4.1.2 Miehen hahmoanalyysi ja miten se kuuluu Foleyssä
Miehen kinesiikasta havaitsin, että liikkeet, kuten esimerkiksi hänen askeleensa
ovat päättäväisiä. Hän kykenee nostelemaan raskaitakin esineitä ja uimaan pitkiä
matkoja. Kasvojen ilmeistä kertovat kulmakarvat ja suun liikkeet. Silmien ovat vähäeleiset. Trenholmin ja Jensenin (1992) teoksessakin viitatuista universaaleista
ilmeistä miehellä ilmenevät selkeästi ainakin: viha, suru, ilo, yllättyneisyys ja
pelko (Jyväskylän yliopiston kielikompassi n.d.).
Miehestä välittyy, että hän on toimelias. Minimalistisiin eleisiin kuuluu, kun mies
vie lauttansa merelle eikä pyri pois saarelta enää.
Miehen proksemiikasta voidaan päätellä, että hän kokee vahvaa yksinäisyyttä,
koska hän on haaksirikkoutuneena saaren ainoa ihminen. Tila on julkinen, mutta
siinä mielessä yksityinen, ettei saarella ole alkuun muita ihmisiä. Miehen ja naisen välinen suhde etenee hänen virkoamisensa jälkeen luonnollisessa järjestyksessä julkinen, sosiaalinen, henkilökohtainen ja sitten intiimi. Lapsensa kanssa
suhde on luonnollisesti heti intiimi.
Miehen haptiikan ominaisuuksista voidaan sanoa, että hän osoittaa hellyyttä ja
huolehtimista pitämällä poikaansa kädestä kiinni, sukupuolista kiinnostusta esimerkiksi suutelemalla naista sekä vihaa lyömällä bampupuulla punaista kilpikonnaa, joka muuntuu sitten myöhemmin naiseksi.
Hänen parakielensä ilmaisee äänen sävyn olevan keskivertomiehen ääntä korkeampi. Hän käyttää ääntänsä dynaamisesti sekä huutamiseen että pienempään
elehtimiseen. Hän huutaa hädässä ja ilossa. Artikulaatiota tai rytmiä ei voi tietää
kovin tarkasti, koska animaatio ei sisällä varsinaista dialogia. Epäröintiääniä ilmenee jonkin verran. Mies ilmaisee tunnetilojaan eri sävyisillä huohotuksilla ja
huokauksilla.
Fyysisestä olemuksesta voidaan kertoa, että miehellä on vaaleanruskea iho,
tummat hiukset, kulmakarvat, parta, pienet mustat silmät, kulmikas nenä ja repaleiset vaatteet. Myöhemmin hänellä on lannevaatteet hylkeen nahasta. Muuten
hän on paljain jaloin eikä käytä päähineitä. Miehellä on raamikas mutta melko
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laiha vartalo, ja joskus mies on myös ilkosillaan. Kasvoissa ja otsassa on juonteita, eikä hänellä ole silmämunia. Ikä on todennäköisesti noin 30 - 40 vuotta
suurimman osan animaatiosta. Oletettavasti mies on normaalipituinen.
Animaatio on sekä realistinen että minimalistinen ja se kuuluu Foleyssä.
Realismi kuuluu esimerkiksi perspektiivin muutoksissa. Kaukoperspektiivissä askeleet eivät välttämättä kuulu ja äänimaiseman täyttää vallitseva säätilanne kuten
meren käynti, tuuli ja siitä johtuva puiden oksien havina. Autiolla saarella ei ole
monta erilaista alustaa, ja hahmot kulkevat paljain jaloin koko tarinan ajan.
Hiekka, ruohikko, kallio sekä meri ovat animaatiossa näkyvät alustat. Vaatteina
heillä on joko lannevaatteita tai ei käytännössä mitään.
Miehen vankkarakenteisuus kuuluu askelissa, sillä ne ovat hieman jämäkämpiä
kuin muiden hahmojen. Erityisen ison kontrasti äänissä on verrattuna eläimiin ja
lapseen. Mielikuva miehen kyvystä kantaa raskaita taakkoja ja uida vahvistuu
katsojalle, kun veden alla uiminen kuulostaa sangen pontevalta. Askelten yksinkertaisuus ja vähäeleisyys sopivat mieshahmon jäyhään olemukseen, jota realistinen ilmaisu myös tukee.
Mieheen liittyvistä propseista voidaan havaita, että kaikki oleelliset pisteäänet
kuullaan. Toki kovin monenlaisia propseja ei tässä animaatiossa ole. Esimerkkeinä propseista, joita mies käsittelee, voidaan luetella bambupuu ja hedelmät
sekä simpukat. Miehen vaikutuksesta ympäristöönsä voidaan todeta, että erityisesti lähiperspektiivissä ja hiljaisempina hetkinä maastossa kuten ruohikolla ja
kalliolla liikkuessa kuuluu ääntä, mutta aika minimalistisesti. Vesi on korostuva
elementti, koska miehen uidessa kuuluu pinnan allakin melko paljon liikkumisen
ääntä.

KUVA 2. Kalan seivästys animaatioelokuvasta The Red Turtle (2016)
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4.1.3 Punainen kilpikonnan hahmoanalyysi ja miten se kuuluu Foleyssä
Punaisen kilpikonnan kinesiikasta voidaan havaita, että liikkuminen maalla tapahtuu isoja eturaajojaan raahaten, mutta vedessä sulavasti niiden avulla uiden.
Kilpikonnalla on eläimelle ominainen staattinen ilme. Kilpikonna on vahva, koska
se pystyy rikkomaan ihmisen rakentaman bambupuulautan.
Proksemiikasta voidaan todeta kilpikonnan lähestyvän henkilökohtaisen tilan rajaa rikkoessaan miehen lauttaa. Muuten sen pysyttelee etäällä paitsi aivan animaation lopussa. Haptiikasta voidaan päätellä, että kilpikonna pyrkii saamaan
haluamansa rikkomalla miehen lautan. Lopussa nainen pitää miestä kädestä
muuntuessaan takaisin kilpikonnaksi.
Kilpikonnan parakielestä havaitaan, että kun mies kääntää kilpikonnan ympäri,
se hengittää raskaasti. Fyysisestä olemuksesta voidaan kertoa, että kilpikonnalla on punainen kuori, beigen ja punaisen värinen iho, pienet takaraajat, kilpikonnalle ominainen pitkähkö kaula, silmät ja sieraimet sekä paljon realismia suurempi koko ja paino.
Kilpikonnan askeleista voidaan todeta, että raajojen raahaava liike kasvattaa
mielikuvaa hahmon koosta. Propseista voidaan päätellä kilpikonnan puskiessa
lauttaa, että sen voima ilmenee voimakkaina räsähdyksinä. Niistä saa osviittaa
kilpikonnan koosta ja voimasta. Kilpikonnan liikkuessa rannalla ympäristö vahvistaa mielikuvaa katsojalle sen raahaavista liikkeistä Foleyn välityksellä. Mielikuva hahmon painosta vahvistuu, kun mies kääntää kilpikonnan ympäri ja kuori
tömähtää maahan.

KUVA 3. Miehen ja punaisen kilpikonnan kohtaaminen animaatioelokuvasta The Red Turtle (2016)
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4.1.4 Rapujen hahmoanalyysi ja miten se kuuluu Foleyssä
Rapujen kinesiikan avulla voidaan kertoa, että animaation ravut liikkuvat ryhmässä hektisen oloisesti paikasta toiseen ravulle ominaisesti. Ne ovat lähestymiseltään ja kehonkieleltään melko inhimillisiä aivan kuten pieniä lapsia. Proksemiikan avulla voidaan todeta niiden olevan alkuun varovaisia miehen kanssa,
mutta lähestyvät sosiaalisen ja henkilökohtaisen tilan rajaa animaation aikana.
Haptiikasta kertovia asioita ilmenee, kun ravut auttavat muun muassa veden rajaan jäänyttä kilpikonnaa vetämällä sen pois. Ravut kykenevät ottamaan ihmisen
antamia asioita kouraansa. Fyysiseltä olemukseltaan ravut ovat vaaleanharmaita oikean ravun kokoisia ja näköisiä.
Askeleet ovat pistäviä ja napakoita. Niissä kuuluu, että ravulla on monta raajaa.
Ympäristöä kuulostellessa voidaan todeta, että askeleissa kuuluu hieman
alusta, kun kävellään esimerkiksi hiekkarannalla. Rapujen propseista saa osviittaa, kun niiden ottaessa jotain kouraansa kuuluu pieni ja napakka ääni.

KUVA 4. Rapu ottaa kalan pyrstöstä kiinni animaatioelokuvassa The Red Turtle (2016)
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4.2 Bellevillen kolmoset

4.2.1 Animaation juoni ja maailma
Bellevillen kolmosten tarina lyhyesti: Isoäitinsä luona asuva orvoksi jäänyt lapsenlapsi inspiroituu harrastamaan pyöräilyä intohimoisesti ja päätyy aikuisena tavoitteeseensa eli ajamaan Ranskan ympäriajon. Näissä ympäriajoissa italialainen mafia kidnappaa pojan ja vie hänet Bellevilleen. Poika on joutunut uhkapelijuonen kohteeksi. Häntä lähtee pelastamaan isoäiti ja heidän koiransa. Sattumusten kautta animaation alussa esitelty Bellevillen kolmoset-niminen entinen
kuuluisa laulajatrio päätyy auttamaan isoäidin lapsenlasta ja yhdessä pelastamaan hänet. Tarinan poika on enemmänkin tarinan tapahtumia eteenpäin vievä
staattinen voima eikä katsoja näin koe suurta tunnelatausta häntä kohtaan. Suurimmat tunnelataukset katsojalle tulevat koiran ja isoäidin kautta.
Animaation maailma, ihmiset ja eläimet ovat mittasuhteissaan täysin järjettömiä.
Mummolla on paljon toista lyhyempi jalka, ja pitkät ihmiset ovat ylipitkiä sekä kävelevät jalat sisäänpäin kääntyneinä. Eläimiä tai ympäristöä ei kohdella hyvin ja
katsojaa muistutetaan vanhasta maailmasta esimerkiksi alkukohtauksessa sillä,
miten tummaihoisia kohdeltiin eksoottisina olentoina ja täysin esineellisesti. Maailmassa suuri voi olla kevyttä ja pieni painavaa. Esimerkiksi täysillä liikkuvan auton pysäyttää vauvakärry ja auton kykenee pysäyttämään myös mummon lyhyemmän jalan puujatke. Maailma on hullunkurisuudestaan huolimatta inhorealistinen ja jotenkin likainen. Syömisen äänet ovat limaisia ja ympäristö sekä ruoka
teollistuneita ja saastuneen oloisia.
Yllättävät asiat eivät pidä juuri lainkaan ääntä, esimerkiksi viinin sylkeminen kuppiin ja mafian auton lentäminen savupiippuun. Foleyssä osa askelista jätetään
joukkokohtauksissa huomiotta mutta olennaisimpiin Foley-ääniin kiinnitetään
huomiota. Näin otetaan huomioon maailman järjettömyys myös Foleyssä. Koska
animaatio sisältää hyvin vähän dialogia, tarinaa viedään eteenpäin musiikilla ja
vähäistä dialogia tuetaan parakielellä, esimerkiksi yksittäisillä huokauksilla ja
äännähdyksillä sekä mummon pilliin viheltelyllä. Itse dialogi ei monesti ole keskiössä vaan se muistuttaa monesti lähes siansaksaa.
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4.2.2 Pojan hahmoanalyysi ja miten se kuuluu Foleyssä
Kinesiikan tutkimisella havaitaan, että lapsuuskuvissa lapsella on ilmeikkäät,
hämmästelevät, uteliaat ja taas toisaalta surumieliset ilmeet. Aikuisena taas kasvojen ilme on todella vähäeleinen. Suuria muutoksia ei suun liikkeissä tapahdu.
Poika vaikuttaa aikuisena staattisen tyytyväiseltä. Askellus on kömpelöä. Aivan
kuin hän raahaisi itseään kevyesti minne vain meneekään. Hän lähes kompastuu
omiin jalkoihinsa. Oli tilanne mikä tahansa, hän pysyy sitkeästi pyörän selässä,
eikä ilmekään värähdä.
Proksemiikalla todennetaan, että poika vaikuttaa tilaan kuin tilaan mennessä
olevan sinne sopimaton tai kömpelö, paitsi polkupyörällä polkiessaan. Lapsena
poika on ujo ja pelokas, mutta aikuisena julkisen ja henkilökohtaisen tilan välillä
ei tunnu olevan eroa. Haptiikasta voidaan päätellä, että käytännössä ainoa pojan
kuvassa nähtävä kosketus tapahtuu hänen isoäitinsä toimesta, kun isoäiti hieroo
erilaisilla kodinkonevälineillä pojan jalkoja pyöräilyn jälkeen. Häneen kosketaan
huolenpidolla ja häntä tukien ja hän nauttii tästä.
Parakielellisesti havaitaan, että lapsena pojalla on pieniä huokaisuja, kepeitä
hengähdyksiä ja surumielisiä äännähdyksiä. Hänellä on heleä puheääni. Aikuisena poika ei käytännössä ääntele juuri mitään. Viimeisessä kohtauksessa kuullaan pojan ääni vanhana miehenä, ja se on tasainen mutta hieman heiveröinen.
Se ei kuitenkaan ole haparoiva.
Fyysisestä olemuksesta voidaan todeta, että kyseessä on valkoihoinen, tummahiuksinen ranskalainen, jolla on pitkä, terävä nenä. Lapsena hän on hyvin pyöreä, mutta mittasuhteiltaan lähellä realistinen. Aikuisena hänellä on ylipitkä hujoppikeho, todella lihaksikkaat ja ylikorostetut pyöräilijän reidet ja sääret. Jalat
sojottavat kävellessä sisäänpäin. Ylä- ja alavartalo eivät ole sopusuhteessa ja
pojan kävellessä tuntuukin, ettei ylävartalo ole tasapainossa ja alavartalo ikään
kuin juuri ja juuri kannattelee ylävartaloa.
Askeleista voidaan sanoa, että lapsena pojan keho on sopusuhtainen, askeleetkin ovat tasaisia ja pienen kuuloisia. Aikuisena askeleissa on epävarmaa kopis-
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telua eivätkä ne ole johdonmukaisia. Jalan etuosa ja kantapää kopistelevat epäloogisesti ja vähän kaoottisesti. Kengät kuulostavat hieman kookospähkinän ontolta kopinalta. Vaatteista tulee pieniä harvoin ilmeneviä kahinoita.
Propseista voidaan todeta, että esimerkiksi pyörän selässä poika on luonteva
eikä hän vaikuta hengästyvän koskaan. Pyöräily kuulostaa ylämäessä realistiselta eli raskaalta ja polkemisen välissä on pieniä taukoja. Ympäristöstä päättelemme, että kaikessa muussa paitsi pyörän selässä poika on liikkeissään hieman
hapuileva.

KUVA 5. Koira kerjää pojan ruokaa
animaatioelokuvassa Les triplettes
de Belleville (2003)

4.2.3 Koiran hahmoanalyysi ja miten se kuuluu Foleyssä
Kinesiikasta voidaan todeta, että koiralla on melko antropomorfisia ilmeitä kuten
surumielisiä, vihaisia, iloisia sekä toiveikkaita. Silmät kertovat paljon, samoin kulmakarvat ja roikkuva suu. Pentuna keho on sopusuhtainen, mutta aikuisena ylisuuri suhteessa muuhun vartaloon. Askellus on monesti haparoivaa ja koira väsyykin nopeasti.
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Proksemiikkaa tulkittaessa koira tuntuu olevan moneen tilaan kömpelö ja liian
suuri. Koira ei pidä junista pentuna saamiensa traumojen vuoksi mutta muuten
koiralle ei vaikuta olevan väliä missä on, kunhan on omistajiensa kanssa.
Haptiikkaa tarkasteltaessa koira vaikuttaisi kaipaavan enemmän huomiota kuin
se saa. Sen tarpeet jätetään monesti ihmisen jälkeen. Koira pyrkii realistiseen
tapaan saamaan huomiota työntäessään käpälillä ruokakippoaan. Lähikosketukseen se ainakin pyrkii silloin, kun se haluaa nukkua sängyssä omistajansa
kanssa. Omistajat antavat sen tehdä niin, vaikka koira onkin ylisuuri ja tulee makaamaan päälle.
Parakielellisesti koira kommunikoi realistisessa mielessä hyvin saman tyyppisesti kuin oikea koira. Koira reagoi ruoantarpeeseen, junan tuloon, isäntänsä hätään, pelkoon ja kipuun kuten oikea koira esimerkiksi vinkumalla ja haukkumalla.
Koira on äänekäs haukkuessaan, haukkuminen tosin on ehkä kokoon nähden
korkeataajuisempaa kuin odottaisi. Se on silti aika mylvivää ja siinä on dynamiikkaa. Koira päästää myös erikuuloisia makustelu- ja tuhinaääniä. Koiran haukkumisen ja elehtiminen tempo tuntuu hektiseltä ja hieman hätäiseltä ja sopii sen
ilmeisiin.
Koiran fyysinen olemus kertoo, että pentuna koira on sopusuhtaisen kokoinen.
Aikuisena koiralla on todella ylisuuri, hieman neliskanttinen sekä beigenvärinen
vartalo ja todella kapeat luikkujalat. Silmät ovat pienet ja punertavat, kuono suuri
ja vaaleanruskea, suu ulospäin levenevä ja korvat suuret. Häntä on pieni ja käpälät pyöreät. Koira vaikuttaisi olevan uros.
Koiran askeleista voidaan kertoa, ettei kaikista yksittäisistä askelista välttämättä
tule ääntä. Askelääni on kepeä ja hapuileva. Maailman muista äänistä on hankalaa välillä erottaa, tulevatko esimerkiksi askeleen äänet käpälistä vaiko muusta
äänimaisemasta. Koiran vartalon epäsuhta vaikeuttaa sen liikkumista ja vahvistaa sen muutenkin neuroottista luonnetta sekä suurta huomion tarvetta.
Koiran liikeäänistä voidaan todeta niiden olevan lähinnä pieniä, harkittuja turkin
kahinoita sekä naaman kääntelystä kuuluvia ääniä esimerkiksi koiran maatessa
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lattialla. Ympäristöstä voidaan todeta, että koiran paino reagoi ympäristöön esimerkiksi sen mennessä portaita alas tai puupintoja pitkin. Koira kuulostaa esimerkiksi painavammalta kuin poika lattian narinoiden perusteella.

KUVA 6. Koira makaa lattialla
animaatioelokuvassa Les triplettes de Belleville (2003)

4.2.4 Isoäidin hahmoanalyysi ja miten se kuuluu Foleyssä
Kinesiikan luonteesta kertovat isoäidin liikkeet. Kodinhoito viestii mallikkaasta ja
tarmokkaasta hahmosta, vaikka toinen jalka onkin reilusti toista lyhyempi ja
vaikka ikää onkin jo paljon. Kävely ja toiminta on muutenkin varmaa ja tasaista.
Kulmakarvat, silmät ja suu kertovat paljon ilmeistä. Perusilme on vakavahko,
mutta silmillä, kulmakarvoilla sekä suulla viestitään paljon lempeydestä ja välittämisestä. Isoäidillä on tapana napauttaa silmälasejaan päähänsä.
Proksemiikasta voidaan kertoa, että julkisen tilan ja henkilökohtaisen tilan välillä
ei vaikuta olevan suurta eroa. Isoäiti välittää vain lapsenlapsensa turvallisuu-
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desta. Hän vaikuttaa kykenevän toimimaan tilassa kuin tilassa hallitusti ja tomerasti. Haptiikasta huomaa, että isoäiti hoivaa poikaansa ja huolehtii hänestä hieromalla ja peittelemällä nukkumaan. Isoäiti nukkuu mielellään koiransa kanssa.
Parakielellisesti isoäidillä on kirkas ja heleä puheääni, joka on kirkkaampi kuin
iän perusteella voisi olettaa. Mummolla on myös erilaisia tuhahduksia sekä huokaisuja. Parissa oleellisessa kohtauksessa isoäidin käytös viestii tilanteiden kiireellisyydestä ja tunnetiloista pilliin viheltämisellä.
Fyysiselta olemukseltaan isoäidillä on pyöreät kasvot, hieman roikkuva iho,
harmaan väriset hiukset. Silmät kokonaan "peittävät" silmälasit, ovat hieman vinossa toisiinsa nähden ja linssit, ovat muodoltaan puoliympyrät. Tukka on nutturalla. Sormet ovat pyöreät. Isoäidillä on ruskea villapaita, jonka päällä vihreä liivi
sekä pitkä hame. Hänellä on pyöreä vartalo ja jalat ovat selkeästi eripituiset. Jalassa on ruskeat nahkakengät, joista toisessa on todella korkea puukorko kompensoimassa jalkojen pituuseroa. Korvissa on valkoiset korut. Kulmakarvat ovat
aivan kuin ilmassa silmälasien päällä. Muut animaation aikuiset hahmot ovat hyvin epärealistisen kokoisia.
Askeleet ovat suoraviivaiset, mutta hieman tönköt. Puujalasta kuuluu isompi ääni
ja toisesta jalasta paljon vaitonaisempi askellus. Vaatteista kuuluu harkittuihin
kohtiin tehtyjä pieniä kahinoita.
Propseista kuulemme esimerkiksi silmälasien päähän laittamisen, joka on napakka ja toimelias toimenpide. Pillin vihellys on tasaista eikä isoäiti ole hengästynyt, vaikka polkee huippu-urheilijapoikansa perässä todella jyrkkää ylämäkeä
ylöspäin. Tyylilajille uskollisesti Foley-äänien perspektiivi ei ole kovin tarkka. Esimerkiksi animaation alussa, jossa isoäiti sekä poika pyöräilevät, ei ole selkeää
kummasta tulee mikäkin pyöräilyn ääni, vai onko se vain suurpiirteinen sekoitus
kummankin hahmon toimintaa. Pojan hierominen erilaisilla kodinkoneilla on vaivatonta ja aikaansaavaan kuuloista.
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Ympäristön vaikutuksesta isoäitiin huomaamme, että hän on sopusoinnussa
ympäristönsä kanssa. Kodinhoidolliset asiat, esimerkiksi lakanoiden heittely hoituu vaivattomasti pienestä koosta huolimatta. Myös pyörän korjaaminen ja pyörän renkaan soittaminen ovat vaivattoman kuuloista ja näppärää toimintaa.

KUVA 7. Isoäiti viheltää pilliin pojan pyöräilyn tahdittamiseksi animaatioelokuvassa Les
triplettes de Belleville (2003)
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5 TAPAUS: MYYTILLISIÄ TARINOITA
Tässä luvussa kerron animaatioprojektin Foleyn ideoinnista, suunnittelusta ja toteutuksesta. Kirjoitan animaation tekemisen prosessista. Hyödynnän hahmoanalyysissä nonverbaalisen viestinnän merkkijärjestelmiä ja tarkkailen, kuinka tehdyt
havainnot korreloituivat Foleyn toteutukseen. Käytin hyödykseni ja lähteenä
myös muistiinpanojani koko tekemisen prosessin ajalta. Tämän luvun leipätekstissä viitatuissa liitevideoissa esittelen tekemiäni ratkaisuja animaation Foleyssä.
Näitä videoita on tarkoitus käyttää havainnoivana elementtinä sekä vertailukohtana tekstissä esitellyille ideoille animaation maailmasta ja logiikasta. Tämän luvun tarkoituksena on suoraviivaisesti esitellä lähtökohdat, toteutusvaihe ja lopputulos.

5.1 Miten revontulet rätisevät? / Alkusysäys
Pohjustusta
Tähän projektiin siirtyessä minulla oli kokemuksena Foleystä yksi lyhyt animaatioelokuva, yksi pitkä näytelmäelokuva sekä äänisuunnittelemani lyhytelokuvan
Foleyn tekeminen. Tavoitteeni tälle animaatiolle olisi kehittää omaa Foleyn tekemistä tarinallisemman kerronnan suuntaan, jossa jokainen kuultu ääni palvelisi
jotakin tarkoitusta tuoden joko tarinaan tai hahmon luonteelle lisää syvyyttä.
Animaatiossa voi olla animaattorin luoma hahmo, jota ei oikeasti ole olemassa
eikä se näin välttämättä tottele ollenkaan fysiikan lakeja. Tästä syystä Amentin
mukaan animaatiota tehdessä on tärkeää tiedostaa, ettei sitä koske samanlaiset
säännöt kuin perinteisemmän elokuvan maailmaa. (Ament 2014, 75)
Työryhmästä
Tämän animaation ydintyöryhmä oli sama kuin edellisessä animaatiossa, jossa
olin mukana. Tämä vaikutti positiivisesti siinä mielessä, että tekotyyli ja kommunikaatio oli jo rakennettu animaattorin ja äänisuunnittelijan välille. Tämä on erityisen tärkeää animaatiossa, sillä Foleytä saatetaan äänittää jo silloin kun itse animaatio ei vielä välttämättä ole täysin valmis (Ament 2014, 75). Äänisuunnittelija
toimi tässä projektissa luovana johtajana minun osuudessani. Pääanimaattorilla
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ja äänisuunnittelijalla oli hyvin demokraattiset ja jaotellut roolit projektin vetäjinä.
Tämä tarkoitti sitä, että molemmat olivat projektissa keskenään tasa-arvoisia.
Tyylilajista ja itse animaatiosta
Ensimmäisenä kyselin äänisuunnittelijalta animaation tyylilajista eli genrestä. Animaatio olisi otteeltaan dokumentaarinen. Sen kaari olisi johdonmukaisesti seuraavanlainen: Animaatio seuraa ajattomassa hetkessä kolmen animoidun otuksen matkaa tunturilla sijaitsevalle mökille suojaan kovalta tuulelta. Jokaisen hahmon kautta kerrotaan hänen elementilleen sopiva tarina, ja jokaisen tarinan jälkeen aina palataan takaisin mökkiin samaan hetkeen. Hahmot eivät suoranaisesti ole sellaisenaan osa näitä kerrottuja tarinoita eikä näissä mökkiosuuksissa
ole dialogia, mikä luonnollisesti korostaa ääniraidan roolia.
Tarinat ovat osa suusta suuhun kerrottua perinnettä, jota on koottu Kansallisarkistoon. Tarinat sijoittuvat 1800-luvun maaseudulle. Tarinoissa on yleisvireenä
pieni yliluonnollisuus. Kaikkia kolmea tarinaa yhdistää ihmisen suhtautuminen
luontoon ja tämän suhtautumisen muuttuminen opettavaisen kokemuksen kautta
nöyremmäksi. Tarinat ovat suoraviivaisia, ja niille on luonteenomaista ihmisen
uhmakkuus. Suomalaisen vanhan kansan asenteen näkee sieltä selkeästi: ei
hyvä heilu, jos uhmaat luontoa. Animaation taustat on kuvattu oikeista paikoista
liikkuvaan kuvaan. Tämä tarkoittaa siis sitä, että taka-ala elää kuten animaation
hahmot ja ettei perspektiivejä ole rakennettu pelkän valokuvan päälle.
Foleyn suunnittelusta
Amentin kirjan mukaan Foleyn tekemisen suunnittelussa on tärkeää, että teoksen
tyylilaji on tiedossa (Ament 2014, 23). Oleellisia kysymyksiä ovat ainakin seuraavat: Minkälainen on animaation maailma? Millaisiin sääntöihin se nojaa? Onko se
realistinen vai surrealistinen? Millä tyylillä animaatio on piirretty? Onko se impressionistinen vaiko yksityiskohdistaan tarkka? Nämä kysymykset vuorostaan vaikuttavat hahmoille sopivien elementtien löytämiseen. Onko hahmoilla pohja todellisuudessa? Ovatko ne piirteiltään antropomorfisia eli eläimiä, joilla on inhimillisiä piirteitä (Ament 2014, 75), vai ovatko ne kenties täysin uudenlaisia olentoja,
jollaisia maailmassa ei vielä ole nähty? Tämän tyyppisiin kysymyksiin vastaamalla voidaan lähteä luomaan eräänlaista äänipalettia. Äänisuunnittelijan ja näin
myös Foley-artistin tulee tiedostaa, millaisessa maailmassa tarinassa liikutaan.
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5.1.1 Spottaussessio ja ensikatselu äänisuunnittelijan kanssa
Projektin ensitapaamisessa lähdimme etsimään suuria linjoja animaation äänimaisemalle. Aikaisemmin mainittu mökkiosuus oli tässä vaiheessa hahmojen animoinnin näkökulmasta jo aika valmis. Tarinaosuuksissa oli valmiimpia ja varhaisempia versioita sisältävää animointia. Osuuksia olisi siis käytännössä neljä:
mökkiosuus, johon kaikki nivoutuu, Ketun, Padan sekä Hujopin kertoma tarina.
Aika oli siis sopiva spottaussessiolle. Tämä tarkoittaa lyhykäisyydessään sitä,
että animaatio katsottiin läpi. Sitten mietittiin, mitkä asiat tulisi saada kuuluviin, ja
kirjoitettiin ne asiat ylös. Amentin kirjassa kuuluisa Foley-artisti Alyson Dee Moore
toteaakin tilanteeseen sopivasti ohjeeksi: ”Mitä sinä haluat kuulla?” (Ament 2014,
23).
Amentin kirjan väitteen mukaan monesti miksausvaiheessa ei tule ongelmaksi
se, että Foleytä olisi äänitetty liian vähän vaan päinvastoin (Ament 2014, 23).
Allekirjoitan itsekin väitteen. Lähtiessäni tekemään ensimmäisiä Foley-tehosteääniäni saatoin ajatella, että kaikki mahdollinen mikä kuvassa näkyy ja josta saattaisi tulla ääntä, pitäisi saattaa Foley-sessioon kuuluviin. Nyt joitakin kokemuksia
rikkaampana olen huomannut Alyson Dee Mooren ohjeen pitävän paikkansa. Foley-artistilla on taiteellinen oikeus ja usein myös velvollisuus miettiä, mikä olisi
tärkeää kuulla ja minkä voi harkitusti jättää tekemättä (Ament 2014, 23). Toki tämän tyyppisen tajun kehittäminen vie aikaa. Itse teoksen kokonaiskuvasta täytyy
olla myös hyvä käsitys. Spottaus on siis oikeiden kohtien löytämistä, äänien miettimistä luonnosmaisesti sekä äänitettävien kohtien ylöskirjaamista.
Ketun suunnittelu
Aloitan mökkiosuudesta. Ketun liikkeissä oli sekä eläimellisiä että antropomorfisia
ominaisuuksia. Kettu kävelee sekä nelinkontin että myös kahdella jalalla. Animaatiossa haluttiin pyrkiä äänisuunnittelijan sanojen mukaan ”kohotettuun realismiin”, joten mieleen tuli, että Ketun askeleet olisivat luonnollisen kuuloiset. Kirjoitin ideoidessa adjektiiveja Ketun askeleista vihkooni: ”Pehmeät, päättäväiset, hallitut askeleet.” Tämä hallitun olemuksen tunne syntyi minulle näiden kolmen hahmon keskinäisistä kontrasteista. Ajatus oli, että näistä kolmesta hahmosta Kettu
olisi lähimpänä neutraalia ja normaalia.
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KUVA 8. Kettu astelee mökin ovelle lyhytelokuvassa Takamaan tarinoita (2020)

Padan suunnittelu
Näistä hahmoista kehittyneen janan toisessä päässä on Pata. Padan liikkeet ovat
pikaisia ja jossakin määrin hektisen tuntoisia. Mökkiosuudessa Pata loikkii ja liikkuu hahmoista kaikkein eniten ympäri mökkiä pomppien lattialta pöydälle ja pöydältä kamiinan päälle. Pata horjuu ja on lähellä tipahtaa. Äänisuunnittelija toivoi
Padan kehon olevan animaation maailman hengessä painava, aivan kuin rahaa
täynnä oleva säästöpossu. Padalla on pienet matalat jalat, jotka muistuttavat tikkuja. Tälle hahmolle kirjoitin seuraavanlaista kuvailua: ”Raskas vartalo, erittäin
heikot ja huterat askeleet, ajatus tulitikut jalkoina padalle.”
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KUVA 9. Pata juoksee mökin seinää ylöspäin animaatioelokuvassa Takamaan
tarinoita (2020)

Hujopin suunnittelu
Kolmantena hahmona on taas janan toisessa laidassa hattivattia muistuttava olio,
kutsumanimeltään Hujoppi. Tätä hahmoa kuvailin seuraavasti: ”Ilmava, kevyin
hahmo, niskatyyny vartalon liikkeisiin, suhinaa, hiekan ääniä miksattuna hiljaiselle.”

KUVA 10. Hujoppi liitämässä mökkiin sisään animaatioelokuvassa Takamaan tarinoita
(2020)
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Tarinaosuuksien spottaus
Seuraavaksi siirryin etsiskelemään kohtia itse tarinoiden sisältä. Ilmaisullisesti
nämä kolme tarinaa ovat Foleyn puolesta pakostakin erilaisella painotuksella tehtäviä, kun ääniraitaa täyttää kertojaääni. Lisäksi ideoimme äänisuunnittelijan
kanssa, että tarinat ovat menneessä aikamuodossa, niissä voisi äänimaailma olla
hieman kuunnelmamaisempi, aivan kuin muisteleva ja hapuileva. Tähän kerrontatyyliin myös sopisi se, että Foleyt eivät ole niin yksityiskohtaisia ja tarkkoja kuin
mökkiosuudessa, sillä niille ei olisi yhtä paljon ääniraidalla tilaa.
Revontuli-tarinan spottaus
Kolmas tarinoista on nimeltään Revontuli. Tyttö kävelee tunturille pilailemaan revontulien kustannuksella. Tämän pilailun seurauksena taivas aukeaa ja kymmenittäin revontulia rupeaa välähtelemään ja jyrähtelemään. Tyttö saa tapahtumien
keskellä sähköiskun, jonka voimasta hänen hiuksensa kärähtävät. Tyttö oppii,
ettei revontulille kannata pilailla. Alustoista kirjoitin muistiin ”sammale, kallio, koivurisua sekä jotakin rapisevaa”. Tärkeintä olisi kuitenkin hiusten rätinä sekä mahdollisesti ilkkuva viheltely. Näistä lähtökohdista aloimme suunnitella ensimmäistä
Foley-demosessiota.
Tulikettu-tarinan spottaus
Ensimmäinen tarina on kerrottu Ketun kautta, ja sen työnimikkeenä Tulikettu.
Tässä tarinassa metsästäjä on aikeissa ampua omille mailleen tunkeutuneita kettuja, jotka syövät haaskoja. Metsästäjä menee vajaan aseen kanssa ja on juuri
asettanut pyssynsä tähtäysvalmiuteen, kun paikalle ilmestyy tulesta hehkuva
kettu. Metsästäjä säikähtää näkyä ja toteaa sen olleen merkki siitä, ettei hän enää
jatkossa kaataisi maillensa saapuneita kettuja.
Tätä animaation osuutta katsellessa kirjoitin seuraavanlaisia huomioita: ”Metsästäjän vajaan meno ja poistuminen.” Pohdiskelin tarinan sisällä metsästäjässä tapahtuvaa muutosta. Ensin hän menee vajaan valmistautumaan kettujen kaatoon
kuin minä tahansa päivänä. Askeleet voisivat olla rutiininomaisia, varmoja, ehkä
jopa turhautuneita tai röyhkeitä. Tähän syntyisi kontrasti, kun metsästäjä pakenee vajasta pois vähin äänin opittuaan ”läksynsä”. Näin voitaisiin saada hahmolle
mielenkiintoista kontrastia sekä lisää luonnetta.
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Äänisuunnittelijan ajatus oli, että metsästäjän liikettä voisi elävöittää varustekolinoilla, jotka syntyvät metsästäjän vaatteista hänen liikkuessaan. Ajatuksena oli
myös, että tässä animaation osuudessa voisi poikkeuksellisesti olla metsästäjällä
parakieleen lukeutuvaa vanhan miehen tuhinaa. Lisäksi henkilön suhtautumisen
muutos luontoon voisi kuulua siinä, kuinka haulikon käsittely tuntuisi ensin raskaalta ja hallitulta. Metsästäjän poistuessa vajasta se voisi kuulostaa kiireiseltä ja
hieman hutaistulta.
Lisäksi mukana voisi olla äänisuunnittelijan mukaan tapahtumia elävöittävänä aspektina kuvan ulkopuolella tapahtuva aseen lataaminen. Kettuja on tässä osuudessa kahdenlaisia: on ”normaaleja” luonnon kettuja sekä myyttinen tulikettu.
Näiden askelluksessa olisi tärkeä olla jonkinlainen eroavaisuus. Tulikettu on aivan kuin paikalle saapuva kuninkaallinen ja kaksi muuta kettua hänen alamaisiaan. Pintoja ympäristöstä, joista kirjoitin muistiinpanoja, olivat: ”Ruohikko, heinikko, vajan puulattia, puuseinä ja puuaita”.
Aarnivalkea- tarinan spottaus
Seuraava tarina on Padan kautta kerrottu Aarnivalkea. Tämä animaation osuus
oli spottausmielessä yksinkertaisemman tuntuinen. Tarinassa kerrotaan, kuinka
neljä poikaa kävelee metsikössä järvelle ja astuu veneeseen. He lähtevät veneellä tutkimaan järven toisessa päässä loistavaa tuntemattomasta lähteestä tulevaa valoa. He lähestyvät kirkasta valoa, joka hämärtyvässä illassa loistaa ja
heidän päästyä lähemmäksi, sammuu. Tarinassa ei itsessään ole sen kummempaa kaarta, se muistuttaa enemmänkin tilannekuvausta. Muistiinpanoja, joita tein
neljän henkilön askeleista: ”Neljä henkilöä kävelevät heinikossa”. Lisäksi veneeseen meneminen ”off-screeninä”, ”vesiäänet” sekä ”veneen kolinat”.
Tämä osuus ei lähtökohtaisesti tuntunut hankalalta, mutta haastaviakin asioita
oli. Osuutta katsellessa rupesimme miettimään, miten tekisimme veneääniä. Tämän tyyppisiä Foley-ääniä en ollut tehnyt aikaisemmin, joten tämä voisi tuottaa
vaikeuksia. Muuten ympäristön pinnat olivat aika suoraviivaisia: heinikko ja vesi.
Saattaisi olla, että vene- ja vesiääniä varten pitäisi hieman askarrella ja rakennella.
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KUVA 11. Nuoret miehet soutamassa kohti outoa valoa animaatioelokuvassa Takamaan
tarinoita (2020)

5.2 Nonverbaaliset hahmoanalyysit
Tämä alaluku on tässä välissä, jotta tämän alaluvun jälkeiset Foleyn toteuttamisesta kertovat osat olisivat helpompia seurata. Tämä alaluku sisältää ainoastaan
nonverbaalisen viestinnän merkkijärjestelmien kautta analysoidut mökkiosuuden
hahmot.
Kettu
Kinesiikasta voidaan päätellä, että Kettu kävelee antropomorfisesti kahdella jalalla sekä juoksee realistisemmin neljällä jalalla. Riippumatta tahdista askeleet
ovat hallittuja. Piipun sytyttäminen antaa Ketulle arvokkaan vaikutelman. Ketun
liikkuminen on kaikkein lähimpänä ihmistä ja siis näin "normaaleinta" suhteessa
animaation muuhun maailmaan. Kettu käyttää ovea ja kävelee ihmisen tapaan
kahdella jalalla. Ketun katse on tarkkaileva eikä silmissä ole suurta tunnetilan
vaihtelua. Tämä staattisuus ilmenee sitä kautta myös rauhallisuutena. Kahdella
jalalla askeltaessaan Kettu lähes aina kävelee rauhallisesti ja kääntelee päätään
rauhallisesti. Kettu on tarinan ensimmäinen ja viimeinen hahmo, jonka näemme
animaatiossa.
Proksemiikasta voidaan päätellä seuraavaa: Kaikki kolme hahmoa päätyivät
mökkiin suojaan myrskyltä ja kertovat tarinoita. Mökki on siis kaikille oletettavasti
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samanarvoinen profiililtaan eli vieras. Kukaan ei omista tilaa, joten se on kaikille
saman arvoinen. Luonnollisesti olosuhteet ovat samanlaiset, kun hahmot ovat
ulkona. Kettu pitäytyy sosiaalisen ja henkilökohtaisen etäisyyden välillä.
Haptiikasta voidaan todeta, että Kettu ei hae kosketukseen, sillä hahmot pitävät
keskenään sosiaalisen etäisyyden suurimman osan ajasta. Ketulle ei olisi näillä
näkymin tulossa juuri lainkaan parakieleen littyviä ominaisuuksia jonkinlaisia tuhinoita, piipun sytyttämisestä sekä sen polttamisesta tulevia hönkäyksiä lukuun
ottamatta.
Fyysisestä olemuksesta näkyy, että Ketulla on harmaa turkki, valkoinen hännän
pää, hieman valkoista korvien päissä, musta kuono sekä pitkä, kapeneva nenä
ja valkoiset silmät, joissa on mustat pupillit. Jaloissa ja käpälissä ei ole kynsiä.
Häntä on realistisen pitkä tosin kapeampi kuin normaalisti. Ketulla ei ole viiksiä.
Silmien koko vaihtelee riippuen asennosta. Suuta ei näy ja kulmakarvoja ei ole.
Kettu polttaa ruskeaa piippua. Pää, kuono mukaan lukien on vajaa puolet koko
kehosta. Kettuun liitetään mytologisesti viekkaus, oveluus sekä varovaisuus.
Kyky sytyttää häntä tuleen viittaa vanhaan tarinaan tuliketusta, joka saattoi aiheuttaa kipinöinnillä revontulet. (Ilmatieteenlaitos n.d.) Tämä viittaa myyttisyyteen
ja taianomaisuuteen.
Pata
Kinesiikasta voidaan kertoa, että Pata liikkuu harppomalla, hyppimällä, rauhallisesti kävelemällä sekä kipittämällä. Loikatessaan pitemmälle Pata jännittää kätensä ja kehonsa hyppyasentoon ja jalat joustavat kehon alle. Laskeutuessaan
korkealta hän ottaa realistisessa mielessä pari laskeutumisaskelta. Padalla on
muita hahmoja enemmän tarvetta liikkua tilassa. Padalla on välillä haasteita
vauhdin takia tasapainon kanssa. Pata vaikuttaa hektisemmältä katseiltaan, ja on
välillä silmien kohdalta hieman säikähtäneen näköinen. Pata kykenee myös venymään ilmapallon kaltaisesti moninkertaisesti kokoisekseen. Pata kykenee hyppäämään paljon pituuttaan korkeammalle. Hän käyttää välillä epäloogisia sisäänkäyntejä. Esimerkiksi mökille sisään mennessä hän ensin juoksee mökin ulkoseinää ylös ja sitten pujahtaa katon rajasta sisään. Pata on tarvittaessa fyysisesti
yllättävän joustava ja notkea.
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Padan proksemiikasta voidaan todeta, että hän säilyttää sosiaalisen ja henkilökohtaisen etäisyyden. Tila on puolijulkinen tai yksityinen. Pata liikkuu tilassa loikkien ja koko sisätilaa käyttäen. Hän vaikuttaa tasapaino-ongelmiensa puolesta
eniten painavalta hahmolta. Padan haptiikasta voidaan todeta, että hänkin välttää kosketusta muiden kanssa, sillä hahmot pitävät keskenään sosiaalisen etäisyyden suurimman osan ajasta. Pata tuskin tulee omaamaan parakielellisiä
ominaisuuksia.
Fyysistä olemukseltaan Padalla on musta, pieni, puolisoikiomainen keho. Hänellä on pienet harmaat tikkukädet ja jalat. Hiuksien paikalla on neljä pyöreää
harmaanväristä pallomaista muotoa. Silmät ovat pyöreät, valkoiset ja niissä on
mustat pupillit. Padalla ei ole suuta eikä nenää.
Hujoppi
Hujopin kinesiikasta voidaan kertoa, että hän kykenee vaikuttamaan pituuteensa paljon. Hujoppi pystyy myös lentämään ja mahtumaan pienistäkin aukoista sisään. Noustessaan ja istuessaan Hujoppi liikkuu melko suoraviivaisesti.
Ilmassa ollessaan hän niin sanotusti keinuu ilmavirran mukana. Lentäessään hän
kääntelee välillä omaa kehoaan ylösalaisin.
Proksemiikasta nähdään, että Hujoppi säilyttää muiden tavoin sosiaalisen ja
henkilökohtaisen etäisyyden. Myös Hujopin tila on puolijulkinen tai yksityinen.
Hujoppi on näistä kolmesta hahmosta kaikista kevyin ja vaikuttaa näin tilassa
painonsa puolesta vähiten. Hujoppi kykenee menemään pienimmistä koloista
sisään ja ulos. Haptiikasta voidaan todeta, että myöskään Hujoppi ei hae kosketukseen.
Parakielellisesti voidaan arvella, että Hujopin keho tulee pitämään jonkinlaista
revontuliin liittyvää ääntä, joka liittyy sen syntytarinaan. Hujoppi saattaa hengittäessään tuhista ja äännehtiä tietynlaista pulputusta.
Fyysisestä olemuksesta voidaan luetella seuraavaa: pitkä, erittäin notkea,
joustava, kepeä ja hopean harmaa. Hujopilla on pitkät kädet ja jalat, joissa ei
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ole yksityiskohtia niin kuin ei ole muillakaan hahmoilla. Pään muoto on hattivattia muistuttava, eikä pään ja kehon välissä ole kaulaa, joka jäsentäisi ne erilleen
toisistaan. Hujopilla ei ole suuta eikä nenää.

KUVA 12. Kettu, Hujoppi ja Pata seisomassa mökin ulkopuolella animaatioelokuvassa Takamaan tarinoita (2020)

5.3 Foley-sessiot

5.3.1 Mökkiosuuden demosessiot
Teimme animaation mökkiosuudelle vajaan kaksi päivää kestäneen läpikäynnin
demosessioina. Demo tarkoittaa tässä yhteydessä referenssiäänien löytämistä ja
tyylilajin terävöittämistä varsinaisia Foley-äänityksiä varten. Tässä vaiheessa
saatettiin aikaisemmin mainitsemani äänipaletti konkreettisempaan muotoon.
Ensimmäisen päivän aloitimme katsomalla muistin virkistämiseksi mökkiosuuden
uudestaan. Alkuun tuntui, ettei uusia ideoita synny lennosta. Tässä kohtaa olikin
viisasta kaivaa esiin spottaussession aikana kirjoitetut muistiinpanot.
Padan askeleet

40
Ensimmäisenä lähdimme kokeilemaan Padan hahmolle askelia. Amentin kirjan
mukaan hahmon askeleisiin kannattaa käyttää paljon aikaa (Ament 2014, 75). Ne
määrittävät hahmoa todella paljon. Teknisten ongelmien takia tarkkaamossa, ensimmäisen päivän konkreettinen tulos jäi vähäisemmäksi kuin olimme toivoneet.
Kuitenkin ehdimme kokeilla Padalle pariakin elementtiä sekä askeliin että keholle. Pata oli näistä kolmesta hahmosta ehkä selkeimpänä mielissämme. Padan
liikkeet ovat jo ilman ääniraitaakin koomiset, ja niistä saa hyvän mielikuvan hahmon luonteesta. Myös äänisuunnittelijan hyvä käsitys oman teoksensa sisäisestä
maailmasta ja suomalaisista myyteistä auttoi itsellenikin oikean mielikuvan kehittymisessä.
Padalle kokeilimme, miltä hahmo kuulostaisi, kun se juoksee mökin seinää ylöspäin sekä miltä sen pomput ja hätäiset vaappumiset kuulostaisivat. Otimme alustaksi Aalto-yliopiston Foley-huoneen tarjonnasta pari hieman toisistaan poikkeavaa puulevyä ja lähdimme kokeilemaan Padan hektisen tuntoista askellusta seinää ylöspäin. Padan askellukselle tuntui sopivan animaation hengessä ylikorostettu ilmaisu. Siis sellainen, joka tuntuisi realistisen elokuvan puolella helposti ylivedetyltä. Askelten väriä ei tarvinnut kovin kauaa etsiä. Tarkoitan tällä siis hahmon askeleen niin sanottua ensi-iskua, jonka kuulemme hahmon astuessa jollekin alustalle. Tästä saadaan mielikuva hahmon kehon painosta ja siitä millainen
tyyli hahmolla on askeltaa ja toki myös osviittaa mielentilasta, jossa hahmo sillä
hetkellä on.
Esine, jolla päädyin Padan askeleet Foleyttämään, oli vasara.
Ric Viersin Sound Effects Biblen (2008) mukaan esinettä käsitellessä kannattaa
kokeilla pitää sitä kädessään eri tavoin. Jotkut Foley-äänet tarvitsevat vaimennetumpaa ja jotkut taas kirkkaampaa sointia. Esinettä voi ensin pidellä reunoilta ja
kokeilla sointia niin. Jos lopputulos ei miellytä, voi siirtyä pitelemään esinettä vaikkapa sen keskiosasta. Näin varmistetaan, että esineen koko potentiaali tulee kokeiltua. (Viers 2008,129–130) Olimme tähän askellukseen äänisuunnittelijan
kanssa melko tyytyväisiä. Minulla oli ajatus, että Padan täriseville jaloille tehdään
tikkujen katkaisemisesta tai rätinästä kuuluva ääni. Ostimmekin seuraavaksi päiväksi kaupasta grillivarrastikkuja sekä puulusikoita, joita rikkomalla voisimme tallentaa erilaisia käsittelyn ääniä.
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Kokeilimme pätkiä tikkuja osiin sekä klassisen piirrettyäänen tyyliin heilutella niitä
kädessä, jotta syntyisi luiden kalistelua muistuttava ääni. Itse Padan jaloille näistä
kokeiluista ei kuitenkaan syntynyt toivottua lopputulosta. Viers toteaa kirjassaan
kuitenkin rohkaisevasti, että ei kannata luovuttaa ennen kuin toivottu ääni on löytynyt (Viers 2008, 256). On kuitenkin hyödyllistä laittaa muistiin toteutettu ääni,
sillä koskaan ei tiedä, milloin sille voisi olla tulevaisuudessa käyttöä (Viers 2008,
129). Grillivarrastikkujen ja muun muassa pienten puusälepalojen käsittelystä olikin myöhemmin hyötyä toisen hahmon Foleyttämisessä, mutta siitä myöhemmin
lisää.
Padan keho
Tässä samaisessa sessiossa lähdimme kokeilemaan myös Padan keholle ominaisia elementtejä. Tärkeää olisi, että kehon painavuus tulisi esille. Tämä oli tärkeää, jotta heiveröisten jalkojen sekä vartalon kontrasti korostuisi ja toisi hahmolle omat koomiset piirteensä. Aikaisemmin mainitsemani säästöpossumaisuus
pääsisi nyt testiin. Ajatuksena oli, että Padan liikkuessa hahmon sisällä voisi
vauhdikkaissa hetkissä hölskyä kuin täynnä olevassa säästöpossussa. Lähdimme toteuttamaan tätä ajatusta kaivamalla Foley-huoneesta paljon metalliesineitä esille. Erityyppiset metalliesineet ja niiden kolinat pyrimme käymään läpi.
Aika nopeasti päädyimme kattilaan, jonka sisälle laittaisimme erikokoisia metalliesineitä. Alkuun oli haastavaa löytää sopiva suhde sen kanssa, kuinka täynnä
kattilan tulisi olla, jotta se kuulostaisi säästöpossulta, mutta että sen ilmaisuvoima
ei liikaa kärsisi.
Lisäksi oli työlästä löytää tapa saada hahmoon myös sen painoa korostavia ääniä. Huomasimme, ettei vartalon ilmaisua sekä painoa kyennyt tekemään samalla esineellä. Kokeilimme kolistella Padan hyppykohdissa kattilaa erilaisille
alustoille. Sointi ei kuitenkaan ollut tarpeeksi raskas. Tämä ei toki olisi suuri ongelma, se vain tarkoittaisi, että hahmolle toteutettaisiin lisää äänikerrostumia.
Melko pian parin kokeilun jälkeen saimme kattilan hölskymään perussoinniltaan
halutulla tavalla. Vielä haasteena oli saada siihen sopiva määrä vaimennusta,
jotta ääni kuulostaisi tulevan ”suljetun” Padan sisältä. Äänisuunnittelija ehdotti,
että laittaisimme moltonkangasta kattilaan sisälle. Se tuntuikin toimivan. Erityisen
huvittavia saimme mielestäni Padan tärinä-äänistä, joissa Pata jännittää koipiaan
kehonsa pituuteen nähden korkeaan hyppyyn. Katsottuamme seuraavan päivän
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alussa Padalle tehdyt äänitykset olimme melko tyytyväisiä. Padan keho oli perusajatukseltaan hyvä. Kohta, jossa Pata juoksee seinää ylös, sen keho olisi voinut olla selkeämmin hölskyvä aivan fysiikan lakien mukaan. Wall-e:n äänisuunnittelija Ben Burtt toteaakin animaation DVD:lle toteutetussa haastattelussa miettivänsä, miten se toimisi ja miltä se kuulostaisi tässä maailmassa fysiikan lakien
mukaan, oli ääni sitten kuinka futuristinen tahansa (Disney 2008). Osittain tästä
syystä saimmekin idean, että ”säästöpossumaisen” kehon rahat voisivat liikkua
vartalon sisällä sen mukaan, missä asennossa Pata milloinkin on. Tämä elävöittäisi hahmoa ja toisi sen lähemmäksi katsojaa.
Padan paino
Seuraavaksi pohdimme, kuinka saisimme Padan hahmolle enemmän painon tuntua. Tähän löysimme jälleen Foley-huoneen kätköistä erinäisiä vaihtoehtoja. Yksi
olisi kivenmurikka, joka sopisi myös alustaksi osalle animaation askeleista. Itse
Padalle kaikista sopivin oli metallinen käsipaino. Kokeilimme käsipainoa erityyppisillä alustoilla. Mökkiosuudessa Pata hyppää lattialta, penkiltä pöydälle ja pöydältä kamiinan päälle. Käsipainon kanssa Foleytettäminen oli raskasta, vaikkakaan sen ei tarvinnut olla kovin tarkkaa. Kolistelimme käsipainoa puu- ja betonilevylle sekä metalliritilän päälle. Saimme myös Padalle painoa narisuttelemalla mökin alustoille sopivia erilaisia puulevyjä, jotta esimerkiksi Padan ponnistaessa syntyisi painon tuntu. Pari ensimmäistä alustaa ei vaatinut kovin montaa
ottoa, jotta haluttu ääni syntyi. Ritilän kanssa jouduimme hieman säätelemään
enemmän. Foley-artistin roolissa on se kiitollinen puoli, että jos paikalla on asiansa osaava äänittäjä, ei ajatustensa kanssa tarvitse olla yksin. Jos ei ole varma
äänen toteutuksesta, voi tukeutua Foley-äänittäjän korvaan, eritoten jos tehtävän
äänen toteuttaminen on fyysisesti vaativaa. Löysimme sopivan äänen seisoskelemalla ritilän päällä eri tavoilla. Näin pyrimme vaimentamaan liiallisen jälkisoinnin. Oleellista oli myös, millä tavalla käsipainon ”löi” ritilään sekä miten sen nosti
heti suorituksen jälkeen ylös.
Tässä demosession ote Padasta:
LIITE 1
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KUVA 13. Pata valmistautumassa hyppyyn animaatioelokuvassa Takamaan tarinoita (2020)

Ketun askeleet
Viersin mukaan joskus tarvittavat Foley-tarvikkeet rakennetaan itse (Viers 2008.
259). Ensimmäinen kokemukseni omasta askartelusta tulikin tässä projektissa.
Mielessäni oli visio siitä, kuinka voisin toteuttaa melko realistisen kuuloiset eläimen askeleet. Olin melko varma, että omista jaloistani en saisi tarvittavaa ääntä
ja se kuulostaisi liian ihmismäiseltä. Ajatuksena oli hankkia pitkiä tikkuja (tässä
tilanteessa grillivarrastikkuja) ja teipata kahden tikun päähän pehmeät kangaspussit, jotka sisältäisivät hienoa hiekkaa. En ollut aikaisemmin toteuttanut tämän
tyyppistä askartelua. Itse tekemisprosessissa ei mennyt kauaa, ja pian pääsimmekin kokeilemaan. Askeleen sointi oli kuin olikin toivottu. Seuraava haaste oli
saada Ketulle sekä nelinkontin meneviä ”eläimellisiä” askeleita, että antropomorfisia kahdella jalalla tehtyjä askeleita.
Ihmismäisten askeleiden tekeminen ei rytmillisesti tuntunut hankalalta. Nelikontin
menevät askeleet taas vaativat jonkinlaista referenssiä. Amentin kirjan mukaan
on tärkeää, että Foley-artistilla on päässään selkeä mielikuva, miten eläin animaation maailmassa liikkuu (Ament 2014, 75). Päädyimme katsomaan referenssiksi luontovideoita Ketun liikkumisesta. Tämä antoi myös osviittaa minulle Foley-
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artistina halutusta elehtimisestä. Haastavaa oli se, kuinka nelinkontin menevät
askeleet kannattaisi toteuttaa. Tulisiko ne äänittää osissa vaiko kerralla? Lisäksi
piti miettiä, mikä olisi askelten rytmi ja tarvitsisiko askelia oikeasti kuulua neljästä
jalasta vaiko esimerkiksi kolmesta. Aivan haluttua lopputulosta emme saavuttaneet vielä näissä demosessioissa, mutta aikaa onneksi olisi vielä tarkempaan
tutkimiseen. Perussointi tuntui kuitenkin oikealta ja animaation maailmaan sopivalta.
LIITE 2

KUVA 14. Kettu lähdössä loikkien pois animaatioelokuvassa Takamaan tarinoita (2020)

Hujopin keho ja liike
Kaikista suurin kysymysmerkki näistä kolmesta hahmosta oli Hujoppi, jonka alkuperä tässä animaatiossa oli peräisin revontulista. Äänisuunnittelijamme tiesi
kertoa, että revontulien sanotaan pitävän eräänlaista rätinää ihmiskorvan kantamattomissa, mutta oikeanlaisen mikrofonin kautta sen voi kuulla. Tämä rätinä
voisi olla Hujopin hahmon ominaispiirre. Tätä rätinää lähdimme toteuttamaan rikkomalla ohuita puusäleitä, heinää sekä grillivarrastikkuja palasiksi ja käsittelemällä niitä kädessä. Onneksemme käytössämme oli Sankenin mikrofoni, joka oli
sopiva tämän tyyppisten rätinöiden äänittämiseen. Mikrofoni on siksi hyvä, että
sillä voi tallentaa yli 20 kilohertsin ääniä.
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Tämän lisäksi kaivoimme esiin erityyppisiä kankaita, jotta voisimme toteuttaa Hujopille eräänlaisen ilmavirran tunnon, kun hän lentää. Päädyimme heiluttamaan
moltonkankaan palaa mikrofonin vierestä. Lopputuloksena oli aika huvittava ”viittasankarimainen” ääni, joka tuntui kuitenkin sopivan hahmon kerrostumaksi. Itse
kehon toteutimme käyttämällä pääelementtinä hiekkaa. Laitoimme Foley-huoneesta löytyneeseen Pringles-purkkiin hienoa hiekkaa ja heiluttelimme sitä edestakaisin tempoa vaihdellen.
LIITE 3

KUVA 15. Hujoppi nousemassa savupiipusta ulos animaatioelokuvassa Takamaan tarinoita (2020)

5.3.2 Ensimmäinen mökkiosuuden Foley-sessio
Hujoppi
Aloitimme varsinaiset Foley-sessiot tekemällä Hujopin osuudet. Päätimme session alussa, että emme kuuntele demosession otteita referenssiksi, ellemme tarvitsisi muistin virkistystä. Tällä pyrimme siihen, ettemme liian tarkkaan pakottaisi
ääniä samaan muottiin kuin edellisellä kerralla ja jotta spontaanien ideoiden kokeileminen tuntuisi helpommalta. Olimme melko tyytyväisiä demosessioiden antiin ja päätimmekin lähteä tekemään Foleytä samalla asenteella kuin demosessioissa.
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Ensiksi ryhdyimme rakentamaan Hujopin keholle hiekkaääntä, jonka tekotapa
olikin jo selvillä demosessioista. Tavoitteena oli ohut mutta eläväinen hahmo,
joka olisi kevyen kuuloinen. Haastavaa oli saada liike tarpeeksi dynaamiseksi,
jotta se olisi sopinut kuvaan. Pringles-purkin sisällä ollutta hiekkaa oli hankalaa
käsitellä täysin hallitusti mutta joskus se toikin myös positiivisia erehdyksiä. Ensiksi pidin purkin toisessa päässä pientä pahvilevyä, jotta hiekka ei tulisi ulos
purkista. Tajusimme kuitenkin melko pian, että siitä tuli välillä huonosti kuvaan
sopiva ääni, kun hiekan jyväset osuivat pahviin. Jatkoimme äänen tekemistä
niin, että toinen käteni suojasi purkin toista päätyä. Piti myös pohtia, kuinka paljon mökkiosuudessa hiekkaäänet ja muut liikkeet kuuluisivat loogisesti eri asennoissa ja liikkeissä.
Tämän jälkeen siirryimme tekemään lakanalla Hujopille liikkeen virtausääntä.
Materiaalit olimme entuudestaan kokeilleet, ja käytimmekin tähän moltonkangasta. Huomasimme, että lakanan kanssa oli sama vaikeus kuin hiekan kanssa:
miten saada liikkeisiin ilmavuutta mutta samalla myös dynaamisuutta. Kangas oli
osittain repaleinen ja se vaikuttikin niin, että joihinkin ottoihin tuli ei-haluttuja napsuvia ääniä. Tästä selvittiin repimällä joitakin pieniä palasia irti. Lisäksi täytyi yksinkertaisesti vain kokeilla monia eri tyylejä sekä siirtää mikrofonia hieman taaksepäin, jotta ilman virtaus ei ”puhaltaisi” mikrofoniin ja tukkisi sitä. Erilaisten liikkeiden ja dynamiikan löytäminen tuntui melko yksinkertaiselta.
Monissa tilanteissa palasimme miettimään animaation sisäistä logiikkaa eli sitä,
miten asiat oikeassa maailmassa käyttäytyisivät ja kuulostaisivat. Pohdimme fysiikan lakien avulla myös itse animaation tapahtumia. Esimerkiksi tulisiko Hujopista hiekkainen alaspäin valuva ääni vai ei, kun se nousee kumarasta istumaasentoon? Tämän jälkeen rupesimme pohtimaan miltä kuulostaisi, kun Hujoppi
pyrkii pois savupiipun kautta. Kolistelin kädellä ja Ketulle tekemillämme tikuilla
Aallon studiosta löytynyttä metalliritiläputkea eri paikoista ja eri tavoin. Näin löysimme tilanteeseen sopivia ääniä. Tämän lisäksi teimme savupiipusta poistumisäänen niin, että äänisuunnittelija otti pahviputkesta stressilelun pois vauhdikkaasti minun vaimentaessa ilmanvirtausta kämmenellä toisesta päästä. Päädyimme lyömään kämmenen ulkosyrjällä metalliputkea eri paikoista, ja saimme
näin eloisampia iskuja kuin pelkillä hiekkatikuilla.
LIITE 4
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Seuraavaksi siirryimme tekemään Hujopille rätinä-ääntä. Se tuntui olevan tämän
session helpoin osuus. Toki demosessiossa tajusin, että tässä osuudessa on paljain käsin hyvin mahdollista saada tikkuja käteen. Toteutimme tämän demosessiossa suunnitellulla tavalla, ja työ tuntuikin onnistuvan niin kuin piti. Se toi hahmolle lisäkerroksen, jota voisi kuitenkin käyttää varovaisesti esimerkiksi lähiperspektiivissä, mutta ei mielellään koko ajan. Tämä siitä syystä, ettei ääni menisi
sekaisin takan äänen kanssa.
LIITE 5
Kettu
Tämän jälkeen siirryimme tekemään Ketun askeleita. Tämän hahmon askeleiden
tekeminen oli fyysisempää kuin muiden. Äänittämisasentoni oli melko kyykyssä,
ja alustat, joilla teimme askelia, olivat luonnollisesti lattiatasolla. Pienten tikkujen
päässä olevien pussien kanssa oli vaikeaa päästä alkuun, kun tuntui, että ne olivat löystyneet edellisestä kerrasta. Tilanne meni jopa sen verran hankalaksi, että
päätimme käydä kuuntelemassa aikaisemman session askeleita, jotta tietäisimme verrata, mikä soinnissa oli muuttunut.
Koin näiden askeleiden tekemisen senkin takia haastavaksi, että ne vaativat eläimelle ominaista askellusta. Palasimmekin demosessioon ja otimme sieltä Ketun
menon mökin ovesta sisään, koska se kuulosti paremmalle. Korjasimme vielä
tikkujalkoja laittamalla hieman lisää teippiä niihin. Lopputuloksena oli onneksi paremmat askeleet. Mökkiosuuden ollessa suureksi osaksi puulattialla, oli tärkeää,
etteivät jalat sinänsä kuulostaisi hiekan jyväsiltä.
Oleellisin kokemus tästä sessiosta olikin edellisessä kappaleessa mainittu keskittyminen. Ketun askeleisiin saimme luonnollisuutta tekemällä liikkeestä sattumanvaraisen tepastelevia. Leikkisyyttä lisäsimme askeleisiin, kun sekä kuvan ulkopuolella että myös kuvassa on pari kohtaa, joissa Ketun voidaan tulkita loikkaavan. Kokeilimme laittaa Foley-studiossa tekemäni loikat mukaan, ja tämä tuntui tuovan vähintäänkin lisää eloa kuvaan. Alusta, jolle hyppäsin, saattoi olla liian
heinäinen suhteessa kuvaan ja oma hyppyni saattoi kuulostaa liian isolta tullakseen Ketusta. Toteutushetkellä se kuulosti kuitenkin oikeanlaiselta.
LIITE 6
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5.3.3 Toinen mökkiosuuden Foley-sessio
Ketun piippuäänet
Aloitimme tekemällä Ketulle piippuääniä. Käytimme niiden tekemiseen tässä sessiossa lankakerän putkea sekä maustesekoitusastiaa, jotka löysin vanhempieni
kotoa. Meillä ei ollut mahdollisuutta käyttää varsinaista piippua, joten päätimme
luovasti kiertää ongelman. Pyrimme tekemään piipulle polttamisäänen, kun ilmavirta menee piipun läpi ja lisäksi joitakin käsittelyääniä kuten piipun suuhun laittamisesta kuuluvan äänen.
LIITE 7

KUVA 16. Kettu sytyttää piippua animaatioelokuvassa Takamaan tarinoita (2020)

Padan askeleet
Seuraavaksi siirryimme tekemään Pataa. Ensimmäisenä teimme Padalle askeleita, jotka koostuivat vasaran puuvarrella tehdyistä kolisteluista. Alkuperäinen
ajatus oli saada huteruutta Padan askeleisiin, mutta koimme, että Padan painon
kuuluminen olisi myös tärkeä lisä hahmolle. Saimme hahmoon myös mukaan humoristista hektisyyttä. Animaation tyylin takia oli hetkittäin haastavaa nähdä,
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kuinka monta askellusta oli missäkin kohdassa. Mutta niissä kohdissa, joissa selvyyttä ei ollut, menimme sen mukaan, mikä sopi kuvaan. Askeleiden alustana
toimi lähes koko ajan sama puualusta. Hauskimpia askelluksia olivat Padan hypyt
ja laskeutumiset eri tilanteissa.
LIITE 8
Padan keho
Tämän jälkeen siirryimme tekemään kehoa eli ”säästöpossua”. Tämän tekotapa
muuttui demosessiosta sen verran, että päätin etsiskellä vanhempieni kotoa
”säästöpossumaisia” ääniä, jotka olisivat hahmolle sopivampia kuin demovirityksemme. Löysin vanhan alumiinisen keksipaketin, jonka sisään päätin laittaa paljon kolikoita. Tämän lisäksi vaimensimme ylimääräiseltä tuntuvat kolinan laittamalla jälleen kerran moltonkangasta paketin sisälle. Samalla vaimensin toisella
kädellä paketin toista puolta aina tarvittaessa. Demosession kattilaviritelmään
verrattuna tunsin saavani enemmän hallintaa isojen ja pienten liikkeiden väliseen
ilmaisuun ja dynamiikkaan. Demosessiossa syntyneestä hyvästä ideasta huolimatta jouduimme hieman muuttamaan ajatusta siitä, että kolikot Padan sisällä
liikkuisivat sen liikkeiden ja fysiikan lakien mukaan. Tämä johtui siitä, etteivät animaation nopeat ja vivahteikkaat liikkeet antaneet mahdollisuutta äänittää alun perin suunnitellulla tavalla. Tämä ei tosin haitannut, sillä äänitimme haastavat osuudet monessa osassa, jotta pääsisimme lähemmäksi alkuperäistä ajatusta.
Erityisen haastavaa oli miettiä, miltä Pata kuulostaisi, kun se paisuu isommaksi
kuin ilmapallo, mutta on kuitenkin metallinen. Demosessiossa päädyimme ilmapallopuhalteluun, mutta tässä sessiossa päätimme mennä pidemmälle. Leikittelimme ajatuksella, että aina Padan laajentuessa sen sisällä tippuisi rahaa sen
pohjalle sitä enemmän, mitä isommaksi Pata laajentuisi. Tämän lisäksi kokeilimme lisätä isoa muovilevyä heiluttelemalla laajentumiseen tietynlaista koomista
arvaamattomuutta. Tästä tulikin mielestäni hyvällä tavalla kummallinen yhdistelmä, joka ei kuitenkaan kuulostanut muoviselta. Päädyimme myös hakemaan
Aallon Foley-varastosta tynnyrin, jonka päälle laitoimme ”säästöpossumme” ilman kantta. Saimme rahan tiputtelusta toteutettua näin parhaat äänet.
LIITE 9
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KUVA 17. Pata laajenee animaatioelokuvassa Takamaan tarinoita (2020)

Padan hypätessä pöydältä kamiinan päälle, yritimme saada tähän hyppyyn ilmaistua hahmon painoa sekä hektistä luonnetta. Käytimme käsipainoa. Spontaanina lisäyksenä kokeilimme lisätä tähän sessioon tuomani keksipaketin kannen,
kun se vahingossa yhdessä kohtaa äänityksiä tipahti maahan. Tämä ääni herätti
äänisuunnittelijan mielenkiinnon, ja päätimme kokeilla sitä myöhemmin. Se ei toteutettuna ollut aivan niin hieno kuin ehdimme jo kuvitella, mutta se tarjosi haluttaessa yhden kerroksen lisää Padan hyppyyn. Teimme muitakin erinäisiä yrityksiä kannella; tiputtelin ja painelin sitä kädessä saadakseni kokeiltua kaikki variaatiot. Käytimme myös demosession yhtä käsipainoääntä, mutta emme olleet
vielä tyytyväisiä lopputulokseen. Tajusimmekin, ettei Padalla ollut tilanteessa jaloille tehtyä ääntä, koska alusta ei ollut puuta emmekä olleet miettineet kyseistä
kohtaa. Kokeilimme lyödä vasaraa sitten studiossa olleen pöydän metalliseen jalkaan. Jonkin aikaa tätä työstettyäni sain aikaan äänittäjää miellyttäneen äänen,
joka oli yksittäinen kolina eikä paikalleen pomppimaan jäänyt vasara.
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5.3.4 Välikatselu ja suunnittelupalaveri
Seuraavaksi pidimme katselu- ja suunnittelusession tehdyn Foleyn ja pienen editoinnin pohjalta. Äänisuunnittelija oli tullut siihen lopputulokseen, että joitakin elementtejä puuttui vielä hahmojen Foleysta, esimerkiksi Hujopilta. Hahmoille piti
keksiä vielä yksi kerros lisää. Aloimmekin pohtia jonkinlaista referenssiä revontulesta äänitetystä youtube-klipistä. Kysymykseksi jäi vielä, toteutetaanko se käsin
tehdyllä Foleylla, jollakin syntetisaattoriäänellä vai äänikirjaston tehosteella tai
näitä kolmea yhdistelemällä. Lisäksi oli tärkeää saada kaikkien hahmojen toimintaan tilan tuntua. Tähän liittyen emme olleetkaan vielä tehneet suunniteltuja puunarinoita mökkiin. Näin saisimme hahmon painoerojen kautta luotua kontrasteja
mökkiosuuden hahmoille. Lisäksi mökkiosuudessa hallitsevassa roolissa oleva
tuuli oli sen verran dominoiva, että se saattaisi peittää osan Foleysta alleen. Tälle
voitaisiin tehdä ekvalisaattorilla kuoppia, jotta tärkeät Foleyt saataisiin esiin. Tarkoitan tällä sitä, että tuulen taajusalueella Foley-äänten vaatimia taajuksia pidetään taka-alalla, silloin kun niitä kuullaan ääniraidalla samaan aikaan tuulen
kanssa.
Joitakin häntiä tuntui puuttuvan, esimerkiksi Padan askellus ja siirtymä maasta
mökin seinälle ja sitä ylös. Ideaksi tuli, että vanha ajatus heiveröisistä jaloista
toteutettaisiinkin niin, että puun rikkomisen ja murtumisen ääniä lisättäisiin, jotta
Padan painon vaikutusta ympäristöön saataisiin lisää. Ketun hännän heilumisesta ja sen vartalon liikkeistä tuli tunne, että niistä pitäisikin kuulua jokin ääni.
Lisäksi pyörittelimme ajatusta, että jokaisella hahmolla olisi jokin elementti, joka
poikkeaisi animaation maailman realismista. Padan metallin laajentuminen tuntui
juuri tähän kategoriaan menevältä, siksi ideointi alkoi muillekin hahmoille. Pohdimme, että jos Ketun piippu pitäisi inisevää ääntä tai Kettu muuten tuhisisi turhautuneesti hosuvalle Padalle. Hauskemmalta tuntui kuitenkin se, että Hujopilla
olisi jokin sisään hengittäessä ilmenevä vihellysääni ja ulos hengittäessä eräänlainen revontulen pulputus. Näistä lähtökohdista menisimme eteenpäin.
Seuraavaksi katsoimme Aarnivalkea-osuutta. Suunnittelimme päätyvämme
kuunnelman tyyliseen äänimaisemaan, jossa Foleyt ovat yksittäisiä ja hyvin valikoituja eikä siis välttämättä tarkasti synkronissa kuvan kanssa. Yleistunnelmaksi
haettiin jännittävää, verrattuna muihin osuuksiin. Ideana oli saada askelluksesta
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todella yksityiskohtaista ja kuuluvaa, sillä kohtauksessa metsä on hiljainen ja järvi
on tyyni. Ainoa äännehtivät asiat ovat metsän eläimet, nuorten miesten askellus
suossa, hiljainen soutaminen veneellä, järven liplatus sekä aarnivalkeasta kuuluva ääni, jota tässä vaiheessa ei ollut vielä olemassa. Tarkoituksena olisi kehittää Foleytä, niin että sitä olisi harvassa, mutta se olisi hyvin yksityiskohtaista oksien rasahduksineen ja metsän eläinten liikkeineen. Aivan kuin haluttaisiin olla
hiiren hiljaa, ettei kukaan elävä sielu kuulisi askellusta, mutta hiljaisuus tekisi askelista tuskallisen kovaäänisiä. Koimme veneäänien tekemisen vaikeaksi, mutta
niitä täytyisi mahdollisesti joka tapauksessa kaivaa jostakin äänikirjastosta. Suunnittelimme kuitenkin kokeilevamme erinäisiä veneen sisä- sekä ulkoääniä kolahduksineen Foley-studiossa seuraavassa sessiossa. Kyseisen viikon perjantaina
pitäisimme demopäivän, jota ennen kävisimme metsässä etsimässä risuja ja erinäisiä muita metsä-ääniin sopivaa materiaaleja.

5.3.5 Aarnivalkean Foley-sessio
Pyrimme kuunnelman omaiseen tunnelmaan, jossa jokainen askel ei välttämättä
ole eritelty. Askeleet teimme studiolta löytyneiden sanakirjojen sivuja repimällä ja
kastamalla ne pienessä kylpyammeessa. Suoäänet teimme näin ammeessa astelemalla. Ensin oli ilmaisullisesti haastavaa löytää pontevuus askeleisiin, etteivät
ne vain kuulostaisi yleiseltä mähinältä. Ilmaisuvoimaa saatiin, kun uskalsin askeltaa kovempaa ja rohkeammin. Lisää kerroksia lisäsimme laittamalla märän paperin lisäksi heinää ja toteutimme sillä kävelykierroksia. Kylpyammeen vaimentaminen kuivaksi, niin ettei se olisi soinut, oli pieni haaste. Laitoimme kylpyammeen yhteen tyhjään Foley-kuoppaan maton päälle, sitten täytimme reunat moltonkankaalla sekä erinäisillä takeilla ja vaatteilla. Jos ei osunut askeltaessa ammeen reunaan tai sen pohjalta ei paljastunut tyhjiä kohtia, niin muovista ei kuuluisi
epätoivottuja ääniä.
Lisäsimme vielä yhden kerroksen katkomalla käsin erinäisiä oksia. Tämän
teimme siksi, että laittaessamme oksia ammeeseen ja astuin niiden päälle, ne
räsähtelivät väärällä tavalla. Tämän jälkeen teimme kaislikon suhinaa ja yleistä
taustasuhinaa filminauhaa kädessä hypistelemällä. Sankenin mikki oli tähän san-
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gen kätevä, sillä se oli niin herkkä korkeille taajuuksille. Pohdimme, kuinka tekisimme soutamisääniä tai veneääniä ilman venettä. Tulimme siihen johtopäätökseen, ettei niitä saisi tehtyä ilman oikeita veneäänityksiä. Teimme kuitenkin samaisessa kylpyammeessa pientä hopealautasta muiluttamalla soutamisääniä ja
vedessä hiljaa lipuvan veneen liikettä.

KUVA 18. Lammen liplatus animaatioelokuvassa Takamaan tarinoita (2020)
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6 POHDINTA
Hypoteesini johdannossa oli, että kiinnittämällä huomiota hahmojen nonverbaalisen viestintään, olisi Foleyn toteutus hahmoille eläväisempää. Lisäksi minua
kiinnosti, kuinka informaation välitys tapahtuu ilman dialogia ja kuinka nämä
edellä mainitut asiat vaikuttavat Foleyn toteutukseen. Tutkimukseni alkoi Foleyn
liittyvän kirjallisuuden tutkimisella. Keskityin erityisesti animaation Foleyyn. Tämän rinnalla animaatioprojekti kulki tutkimuksestani riippumattomana eteenpäin.
Havaitsin, että kirjallisuudestani oppimani asiat siirtyivät melko nopeasti teoriasta käytäntöön. Näihin oppimiskokemuksiin kuului myös aikaisemmin opittuja
käytännön asioita, jotka yhdistyivät uusiin suurempiin kokonaisuuksiin.
Pyrin seuraamaan kirjallisuudesta oppimiani ohjenuoria siltä osin, kuin ne minulle käytännön tekemiseen istuivat. Animaatioprojektin ja Foleyyn liittyvän kirjallisuuden tutkimisen ohessa kirjoitin päiväkohtaista raporttia jokaisesta työvaiheesta. Löysin tutkimusmetodin, jolla yhdistin nonverbaalisen viestinnän aineistoanalyysiin. Tämä tapahtui myöhemmin kuin olin alun perin suunnitellut. Tämä
ei mielestäni kuitenkaan johtanut siihen, että lopputulos olisi erityisemmin kärsinyt.
Opin tutkimusta tehdessäni, ettei hahmon Foleytä käsitellessä saa hyvää kokonaiskuvaa, jos tutkimus ei ulotu käsittelemään myös animaation maailmaa sekä
sen tarinaa eli sitä, mitä animaatiossa halutaan kertoa. Ymmärsin, että Foleyn
toteutuksessa voi olla suuriakin kulttuuri- ja tyylilajieroja. Esimerkiksi minimalistinen Foley-ilmaisu ei välttämättä tarkoita sitä, että budjetti on ollut pieni vaan sitä
että se saattaa palvella animaation maailmaa paremmin kuin täyteläinen ja yksityiskohtainen Foley.
Oleellista oli oppia katsomaan teoksia tarinakokonaisuuksina niin, ettei juuttuisi
työstövaiheessa turhaan pieniin yksityiskohtiin. Animaation sisäisen maailman
logiikan ja sääntöjen luominen voi tuntua tuskalliselta ja turhauttavalta, kun tekisi mieli ryhtyä vain suoraviivaisesti tekemään. Kuitenkin tällaisiin yksityiskohtiin keskittyminen parantaa lopputulosta huomattavasti. Tällä sisäisellä logiikalla
tarkoitan Foleyn toteutuksessa sellaisia kysymyksiä kuten mistä asioista kuuluu
ääntä ja millä tavalla perspektiivimuutokset vaikuttavat kuultaviin elementteihin.
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Ymmärsin paremmin, miten tästä logiikasta on myös tärkeää kyetä irrottautumaan, kun puhutaan animaatiosta, jossa koko maailma on täysin luotu. Tällaiset
kokemukset vahvistivat luovuutta ja kykyäni miettiä asioita abstraktimmin. Koin
tärkeäksi ymmärtää, että joidenkin asioiden paikoilleen loksahtaminen vie
enemmän aikaa kuin toivoisi.
Havaitsin, että monet ratkaisut, joita tein Foleytä suunnitellessa olivat alitajuntaisia mutta perustuivat nonverbaalisen viestinnän merkkijärjestelmien koodistoihin jo ennen kuin niitä käytännössä sovelsin. Tutkiva aineistoanalyysini oli jossain määrin abstrakti, ja olikin haastavaa löytää selkeä linja siihen, miten yhdistän tutkimuksessa nonverbaalisen viestinnän ja Foleyn. Näitä merkkijärjestelmän koodistoja voi käyttää apuna taustatutkimuksen tekemisessä. Tällaisen järjestelmällisen havainnoinnin kautta voitiin löytää sellaisia näkökulmia, jotka
muuten olisivat jääneet kokeilematta. Merkkijärjestelmien soveltaminen kirjaimellisesti ei välttämättä suoraan tarjoa apuja Foleyn ideointiin. Kuitenkin koin,
että käytännön tekemisessä niitä voidaan soveltaa samalla tavalla kuin esimerkiksi näyttelijät perehtyvät historiallisen henkilön näyttelemisen rooliin. Foleyn
toteutuksessa voi pienelläkin eläytymisen nyanssilla olla merkitys siihen, miltä
lopputulos kuulostaa. Päästessäni syvään keskittymisen tilaan, sujui Foley-artistina oleminen mutkattomammin. Huomasin näistä merkkijärjestelmistä olevan
esimerkkianimaatioiden hahmoanalyysissä hyötyä. Järjestelmien kautta on
mahdollista päästä lähemmäksi toteutettujen ratkaisuiden syitä.
Emme päässeet pandemiasta johtuvan poikkeustilan vuoksi tekemään animaatioprojektin kaikkia osa-alueita, joista olin alun perin suunnitellut kirjoittavani tähän opinnäytetyöhön. Tästä syystä en saanut luotua koherentteja videoleikkeitä
animaatioprojektin tarinaosuuksista. Tämä ei kuitenkaan onneksi estänyt opinnäytetyöni tekemistä, se vain tarkoitti hieman vähäisempää aineistomateriaalia.
Harmillista tässä tosin oli se, ettei minulla ollut mahdollista saada liitteisiin lopullisia versioita äänisuunnittelusta ja animaatiosta. Emme myöskään koskaan
päätyneet tekemään Foleytä studion ulkopuolella, vaikka tämä yhtenä ajatuksena olikin. Se olisi ollut varmasti opettavaista, mutta ei ollutkaan tämän projektin resursseissa suotava ratkaisu eikä välttämättä olisi parantanut lopputulosta.
Toki täytyy huomauttaa, että projekti jatkuu vielä tämän opinnäytetyön kirjoittamisen jälkeenkin.
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Opin luottamaan itseeni Foleyn tekijänä enemmän. Havaitsin huomaavani Foleytä äänittäessä heti oton jälkeen, oliko kyseessä toimiva otto vaiko ei. Koen
oppineeni tekemään Foleytä tiedostavammin ja enemmän korvillani kuin aikaisemmin. Opin, että hyvä Foleyn toteutus vaatii fyysistä kuntoa ja tiukkaa henkistä läsnäoloa. Huomattava ero hyvien ja huonojen ottojen välillä oli siinä, että
kun laittoi itsensä näyttelijämäiseen mielentilaan, otot sujuivat heti paljon paremmin. Ja tästä päästäänkin siihen, että jos hahmon luonne on tekijöille jo
suunnitteluvaiheessa selkeä, on sen luonteen tuominen myös Foleyttäessä paljon helpompaa tuoda esille.
Kokisin asian niin, että tämän tyyppinen perusteellinen ja analyyttinen teosten
tutkiminen olisi hyödyksi äänialan opiskelijoille ja miksei ammattilaisillekin. Tiedostan toki, että tutkimusmetodii on aika abstrakti ja sen sisältää vähän teknisiä
yksityiskohtia. Itselle ominaisempi tyyli toteuttaa tutkimus oli pitäytyä pois teknisistä yksityiskohdista, koska käytännön osuus oli tarkoitus pitää animaation
hahmoihin eläytymisessä Foley-artistin näkökulmasta. Aineistoanalyysi on raskasta, mutta kun se tulee käytännöksi ja kun se siirtyy itse työhön, hyödyt saattavat ilmetä nopeastikin. Tutkimus opetti käsittämään, miten monin eri tavoin
voidaan toteuttaa animaatiota sekä yleisesti Foleytä. Puhun vahvasti leikkisän
ja äänimaiseman laajentamisen mahdollisuuksia tutkivan filosofian puolesta.
Kuitenkin kaikista tärkeimpänä pidän kärsivällisyyttä kokeilla uusia asioita ja kykyä heittää huonot ehdotukset pois, jos ne eivät palvele teoksen kokonaisuutta.
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