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ABSTRACT

I did my graduation project on a short film called The Cradle, which was directed by Aki Mäkiaho. This is the written part of my
thesis.
I have divided the text in five chapters: the presentation of the theme and author, the pre-production, principal photography, postproduction and conclusion.
In the first chapter I’ll try to illuminate why I decided to make my graduation project on The Cradle. I also describe my development
as a cinematographer up to the point where I was before shooting this movie.
In following chapters I’ll describe the whole creating process of the film. I’ll also reason my artistic resolves and how they work.
The conclusion includes my own opinion on the finished movie and some thoughts of me as a cinematographer.
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JOHDANTO

Kenties kuitenkin koko kuvaajanurani lähtölaukaus annettiin, kun
isäni osti itselleen VHS-videokameran ja antoi sen rohkeasti myös

Alun perin saavuin tähän kouluun vakaissa aikomuksissa tulla

meidän käyttöömme. Olin noin 8-vuotias, kun aloin valmistaa omia

elokuvaohjaajaksi, joka valmistuttuaan koulusta muutamassa

elokuvia veljieni ja kaveriemme kanssa. Tuotantomme oli laaja aina

vuodessa vakiinnuttaa paikkansa Suomen ohjaajakentällä. Sitten

Mopopoliisista Terminator 3:een.

Hollywoodista jo soitellaankin.
Toinen tärkeä seikka oli se, että olen aina halunnut oppia jostakin
Kuvitelmani romahtivat nopeasti, kun ymmärrykseni ja tietämykseni

teknisestä työstä kaiken mahdollisen. Ihailin autonkorjaajia, jotka

Suomen elokuvakentästä kasvoi. Myös ohjaajahaaveeni sai

tunsivat auton moottorin kuin omat taskunsa.

kilpailijan, kun kuvattuani muutaman harjoitustyön aloin kiinnostua
entistä enemmän kuvauksesta.

Uskonkin löytäneeni kuvaajan ammatista tavan yhdistää sekä
toiveeni kertoa tarinoita kuvallisesti että haluni hallita jokin tekninen

Kiinnostukseni kuvaukseen ei syntynyt sattumalta, koska olen ollut

ala. En ole kuitenkaan täysin luopunut haaveestani toimia myös

koko ikäni kuvakerronnan kanssa tekemisissä. Jo pienestä lähtien

ohjaajana. Unelmatilanne olisikin, jos pystyisin joskus

luin paljon sarjakuvia ja katsoin samoja elokuvia alusta loppuun.

tulevaisuudessa sekä kuvaamaan että ohjaamaan projekteja.

Aloin myös pian tehdä omia tarinoita, jotka piirsin sarjakuvaa
muistuttavaan muotoon. Tarinoissa seikkaili usein Rambo tai jokin
muu toimintasankari, minkä vuoksi tarinat oli yleensä kyllästetty
räjähdyksillä.
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AIHEEN VALINTA JA KÄSIKIRJOITUS

Päätin kuvata opinnäytetyökseni Kehto-nimisen lyhytelokuvan, jota
ohjaaja Aki Mäkiaho oli minulle tarjonnut. Valintaani vaikutti eniten
elokuvan tyylilaji, joka oli fantasiakauhu. Halusin päästä tekemään
jotain erilaista kuin mitä olin tässä koulussa ennemmin tehnyt. En
ollut työskennellyt Akin kanssa ohjaaja–kuvaaja-suhteessa
aikaisemmin, mutta olin ollut mukana hänen ohjauksissaan muissa
rooleissa. Minulla oli siis jonkinlainen käsitys Akista ohjaajana, kun
otin tehtävän vastaan.

Ennen kuin Aki pyysi minua kuvaajaksi, olin kirjoittanut hänen
kanssaan elokuvan käsikirjoitusta jo pitkään. Käsikirjoitus oli pitkä
ja sitkeä projekti, joka kesti noin puoli vuotta. Matkan varrella
ainakin itse ehdin jo monesti miettiä, tulisiko tästä yhtään mitään.
Koko projekti alkoi siitä, kun Akin korviin kantautui kaksi
ihmissusielokuvaideaa; toisen hän kuuli minulta ja toisen saman
vuosikurssin Antti Onkilalta. Hetken mietittyään Aki päätti yhdistää
ideat yhdeksi hienoksi kokonaisuudeksi. Se ei kuitenkaan ollut niin
helppoa, sillä tarinat eivät oikein sopineet yhteen. Muutaman version
kirjoitettuaan Aki pyysikin minua ja Anttia mukaan

Perhepotretti. Oikealla Eskon veli Pekka, joka oli
mukana alkuperäisessä käsikirjoituksessa.
(Piirros: Italo Moncada)
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pohtimaan uutta tarinaa vanhan rungon päälle. Silloin keksimme

olennaiseen. Minun ja Antin ideat ja tyyli eivät aina kohdanneet

perustaa käsikirjoituksen sen myytin ympärille, että ennen vanhaan

Akin visiota. Niinpä ajattelimme, että oli helpompaa, että Aki

sudet olivat varastaneet vauvoja kehdosta, tai ainakin niitä oli

kirjoitti lopullisen käsikirjoituksen itse.

syytetty siitä. Aluksi tarinan päähenkilö Esko oli oikea ihmissusi,
mutta pian muutimme hänet hulluksi, joka mustasukkaisuuden
seurauksena luulee olevansa ihmissusi.

2.1

Synopsis
KEHTO

Tätä tarinaa yritettiinkin sitten veivata kuntoon kolmen miehen
voimin, joskus yhdessä, joskus erikseen. Versioita syntyi melkein
kaksikymmentä. Neljännentoista kohdalla luulimme jo

1930-luku.

onnistuneemme. Lähetimme sen jopa YLE:lle, mutta se tuli
bumerangina takaisin. Aloimme katsoa käsikirjoitusta uudelleen
pääopettajamme ohjeiden mukaan. Huomasimme itsekin, että

Aino asuu miehensä Eskon kanssa maaseudun rauhassa keskellä
metsää. Heille on syntynyt vauva, ja he ovat todella onnellisia.

tarinassa oli liikaa asioita, ja se oli paisunut liian isoksi.
Tunnelma muuttuu, kun romantiikkaa ja onnea tihkuva saunailta
Silloin teimme projektin kannalta tärkeän asian. Kirjoitimme kaksi
pienimuotoista tarinaa saman rungon ympärille. Tarinoista tuli
omasta mielestäni aika hyviä, mutta Aki halusi yrittää kuitenkin

keskeytyy Eskon ammuskeluun pihamaalla. Esko selittää Ainolle
suojelevansa perhettä susilta. Aino vaan ei näe eikä kuule susia
missään. Eskon käyttäytyminen alkaa huolestuttaa Ainoa.

viedä vanhaa käsikirjoitusta eteenpäin. Näiden kahden tarinan
kirjoittamisesta viisastuneena Aki poisti tarinasta turhat henkilöt ja
sai karsittua käsikirjoituksesta ytimen esiin keskittyen vain

Yöllä Aino ei saa unta, koska Esko käyttäytyy levottomasti. Esko on
tuonut aseensa vuoteeseen ja vartioi nyt perhettä yötä päivää. Kun
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todellisuuteen ja huomaa olevansa kahlittu vanki omassa kodissaan.
Vauva on kuitenkin turvallisesti kehdossa. Eskoa ei näy missään, ja
Aino joutuu kuluttamaan päivänsä kahlittuna hoivaten vauvaa. Illalla
Esko ilmestyy takaisin verisen lihapaketin kanssa ja vapauttaa Ainon
kuin mitään ei olisi koskaan tapahtunutkaan. Aino menee
nukkumaan ja Esko käy Ainon viereen.

Aino herää keskellä yötä sudenkaltaiseen ulvontaan. Eskoa ei näy
missään. Aino menee tuvan ikkunalle ja katsoo ulos. Hän näkee
sudenkaltaisesti käyttäytyvän Eskon metsänrajalla. Pakokauhu valtaa
Ainon. Esko ulvoo kuuta ja kääntää katseensa vaistomaisesti kohti
Ainoa. Aino pelästyy ja pakenee vuoteeseen. Susimainen Esko tulee
tupaan. Esko haistelee ilmaa ja menee kehdon luokse. Aino pelkää,
Vappu Tuomiston luonnos rakastelusta saunassa.

että Esko tekee pahaa vauvalle, mutta Esko hyökkääkin pöydällä
olevan verisen lihan kimppuun ja alkaa syödä sitä. Aino säikähtää, ja

Esko pyörii aseineen kehdon äärellä ja poistuu yhtäkkiä ulos

Esko keskeyttää lihan syömisen. Esko haistelee hetken Ainoa ja

ammuskelemaan, alkaa Aino pelätä itsensä ja vauvansa puolesta.

poistuu ulos ulvomaan.

Aamulla Eskon nukkuessa Aino yrittää karata vauvan kanssa

Aamulla Aino säikähtää hereille. Vauva on kadonnut kehdosta.

kaupunkiin. Esko kuitenkin herää ja estää pakomatkan

Veren tahrima Esko nukkuu käpertyneenä lattialla. Aino saa käsiinsä

väkivaltaisesti lyöden Ainon tajuttomaksi. Aino havahtuu

Eskon aseen ja uhkaa ampua Eskon, koska luulee Eskon tehneen
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vauvalle jotain pahaa. Esko kuitenkin vaikuttaa vilpittömän

kuvakäsikirjoitukseen ja noudatin sitä orjallisesti. Kun Aki pyysi

huolestuneelta vauvasta, eikä muista edellisestä illasta mitään.

minua kuvaamaan ihmissusielokuvaa, tajusin mahdollisuuteni päästä
tekemään jotain erilaista, jotain sellaista, minkä vuoksi olin tänne

Aino ampuu Eskon.

kouluun alun perin hakenutkin.

Valmistellessani opinnäytetyötäni kuvasin LAMK:in yritysvideon,
3

KUVALLINEN KEHITYS

jossa oli tärkeätä liike ja vauhti. Tässä projektissa ensimmäistä
kertaa koko koulun aikana vapautin itseni kokeilemaan ja tekemään

Tullessani tähän kouluun lempiohjaajiani olivat David Fincher,
Renny Harlin, Tim Burton, John Woo, Luc Besson jne. Pidin siis
rikkaasta, liikkuvasta ja efektiivisestä kuvaustyylistä. Ensimmäisen
ja toisen opiskeluvuoden ilmapiirin ja opetuksen vuoksi aloin pitää
hyvin staattisesta ja yksinkertaisesta kuvauksesta. Oli parempi, jos
kamera ei liikkunut lainkaan, kuvansisäistä leikkausta ja muuta

asioita juuri niin kuin halusin ne tehdä. Kuvasin paljon
käsivarakuvia ja tein ajoja pyörätuolilla. En piirtänyt yhtään kuvaa
ennakkoon, vaan ohjaajan kanssa katsoimme kuvajaon ja
kompositiot paikan päällä. Tämä oli minulle erittäin vapauttava ja
tärkeä projekti, jonka avulla pääsin joistakin pakkomielteistäni
eroon.

sellaista.
Valaiseminen oli minulle kauan aikaa mysteeri, jonka salaisuuksiin
Kaikki kolmen ensimmäisen vuoden elokuvat, jotka kuvasin, olivat
niin sanottuja kahvikuppielokuvia eli perusdraamaa. Jotenkin en
uskaltanut ottaa itsestäni kaikkea irti, vaan olin vanginnut luovuuteni
ohjeiden ja sääntöjen sekamelskaan, ja kuvasin hyvin varmoja kuvia.
En halunnut tehdä mitään ”väärin”. Piirsin jokaisen kuvan tarkasti

en tahtonut päästä millään käsiksi. Vasta kolmannen vuosikurssin
keväällä kuvaamassani Laivat-nimisessä harjoitustyössä koin ahaaelämyksen ja aloin tajuta, mitkä asiat tekivät valosta toimivan.
Toinen tärkeä projekti oli edelliseltä vuosikurssilta valmistuneen
Kaisa Rooverin opinnäytetyö, jonka valaisin. Elokuvan kuvasi
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Tampereelta valmistunut Jan-Niclas Jansson, jonka kanssa
työskennellessäni opin valojen käytöstä todella paljon.

Koska pääsin valaisemiseen sisälle vasta verraten myöhään, en
kokenut olevani vielä valmis aloittaessani opinnäytetyöni kuvauksia.
Tämän takia kuvaukset olivat minulle vielä pitkälti
oppimisprosessia.

Laivat-elokuvaa tekemässä. Teemu Korhonen säätää valoa ja minä kamera
olalla. (Kuva: Onni Johansson)
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4

ESIVALMISTELUT

poistimme kaikki kuvat, jotka eivät tuntuneet välttämättömiltä. Siitä
huolimatta kuvia tuli liikaa aikaan nähden, mutta päätimme yrittää

The most important task of the cinematographer is to create an

mahdotonta ja karsia kuvia lisää vasta, kun olisi pakko.

atmosphere.
- Sven Nykvist -¹

Aino on tarinan päähenkilö, joten päätimme kertoa elokuvan hänen
näkökulmastaan. Kuvallisesti tämä merkitsee sitä, että näemme, mitä
Aino näkee, ja kamera on siinä tilassa, missä Aino on. Elokuvassa

4.1

Kehdon kuvakerronta

Kuvaustyyli sai ohjaajan mielestä olla silottelematon, raaka. Niinpä
päätimme käyttää käsivarakuvausta etenkin toiminta- ja
jännityskohtauksissa. Tavoitteemme oli saada kuviin eloa ja saada
katsoja tuntemaan olevansa mukana kohtauksissa, eikä vain
sivustakatsojana.

onkin paljon Ainon näkökulmakuvia ja kuvia, joissa Aino tarkkailee
Eskoa. Valinnastamme poikkeaa selvimmin alun
ammuskelukohtaus, missä seurataan Eskoa, kun hän tulee ulos
ampumaan susia. Olisimme voineet jäädä ihmettelevän Ainon luokse
ja tulla vasta hänen mukanaan ulos, mikä olisi sopinut Ainon
näkökulmaan paremmin. Kuva alastomasta Eskosta ryntäämässä
saunasta ampumaan susia oli kuitenkin jo niin iskostunut ohjaajan

Kävimme käsikirjoituksen ohjaajan kanssa kuvallisesti läpi kohtaus

päähän, että valitsimme käyttämämme vaihtoehdon.

kohtaukselta ja teimme kuvajaon yhdessä miettien. Näiden
keskustelujen pohjalta piirsin lopullisen kuvakäsikirjoituksen.
Tiedostimme, että neljässä päivässä tulisi olemaan inhimillisesti
lähes mahdotonta toteuttaa suunnittelemamme kuvamäärä, joten

Vähäisten kuvauspäiviemme takia yritimme sommitella kuvia niin,
että yhdellä kuvalla pystyisi kattamaan mahdollisimman paljon
kohtauksen toiminnasta. Joitakin kohtauksia teimme jopa yhdellä
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kuvalla. Kuvakokojakaan ei ollut usein varaa käyttää monia, joten
yritimme valita yhden tai kaksi sopivinta.

Kuvakäsikirjoitus on minulle työkalu avata käsikirjoitusta ja
hahmottaa sitä kuvallisena kokonaisuutena. Sen avulla mietin, kuka
on kohtauksen päähenkilö ja mitä kohtauksella halutaan kertoa.
Kuvakäsikirjoitus on myös oiva työkalu keskusteluun ohjaajan (ja
koko muun työryhmän) kanssa elokuvan kuvakerronnasta, sillä kun
meillä on konkreettinen kuva edessämme, tiedämme puhuvamme
samasta asiasta.

Kuvakäsikirjoitusta ei kuitenkaan tarvitse käyttää välttämättä
sellaisenaan, vaan siitä voi poiketa, jos kuvauspaikalla tulee parempi
idea. Se on kuitenkin todella hyvä olemassa esimerkiksi kiireessä,
kun aika loppuu kesken, eikä pysty enää ajattelemaan selkeästi.
Siihen voi aina palata ja katsoa, mitä ohjaajan kanssa on alun perin
kyseisestä kohtauksesta mietitty.

Kuvakäsikirjoituksen piirtäminen oli oma urakkansa, joka jossain
Sivu Kehdon kuvakäsikirjoituksesta.

vaiheessa meinasi jopa mennä hieman itsetarkoitukselliseksi. Tämä
johtui siitä, että päätin tällä kertaa piirtää kuvat kunnolla, koska olin
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aina halunnut piirtää kuvakäsikirjoituksen, jossa on muutakin kuin
etäisesti ihmisiä muistuttavia hahmoja. Tutkiskelin Renny Harlinin
piirtämiä kuvakäsikirjoituksia malliksi, koska olin aina pitänyt niitä
lähes parhaina, mitä olin nähnyt.

4.2

Kamerakalusto ja kameraryhmä

Kuvasin elokuvan Panasonicin AG-HPX500 P2 HD -kameralla ja
käytin Canonin HJ11ex4.7B linssiä. Linssin polttoväli oli 4.7–52
mm, ja kertojaa käytettäessä 9.4–104 mm (2.0x). Varsinaisesti en
tarvinnut aivan noin laajaa linssiä, mutta se oli ainut HD-linssi,
jonka sain kohtuuhintaan. Tarvitsin ja halusin kuitenkin käyttää
laajakulmalinssiä, sillä muuten jotkin sisäkuvat olisivat olleet
mahdottomia, koska paikat olivat niin ahtaat. Muutenkin elokuvaan
sopi mielestäni hieman vääristynyt tunnelma. Linssissä oli kertoja,
joka tuplasi polttovälin, jos halusin päästä telempään kuvaan.
Kuvaformaatiksi valitsin 720p/25PN:n, koska halusin kuvata
progressiivista kuvaa, ja 1080-resoluutiolla tätä mahdollisuutta ei
ollut.

Renny Harlinin piirtämä kuvakäsikirjoitus Die Hard 2:een.
(Kuva teoksesta Harlin on Harlin)

10

Meidän vuosikurssillamme on vain kaksi kuvaajaa, minä ja Teemu

Valaisussa päätin yrittää olla mahdollisen realistinen: halusin

Korhonen. Tämän vuoksi olemme valaisseet toistemme työt, joten

näyttää, miltä tuntuu olla maalaistalossa syyspimeän aikaan valona

oli loogista, että Teemu valaisi opinnäytetyönikin. Kamera-

ainoastaan takka, lyhty, kynttilät ja satunnainen kuu. Valosta pitäisi

assistentiksi pyysin Mikko Saviniemeä, jonka työskentelyyn olin

siis tulla melko kontrastista ja low keyta, mikä tietenkin sopii

ollut tyytyväinen edellisessä harjoitustyössänikin. Grippinä toimi

kauhugenreen loistavasti. Ainoat kohtaukset, joissa lähdettäisiin

Lauri Moilanen, ja videoassistentiksi pyysin pikkuveljeni Joonaksen,

irrottelemaan kunnolla, olisivat painajaismaiset yökohtaukset

joka opiskelee ensimmäisellä vuosikurssilla kuvaajaksi.

tuvassa. Näihin kohtauksiin päätin laittaa tuon löytämäni punaisen
lyhdyn.

4.3

Valaisu

Olen katsellut jonkun verran kauhuelokuvia, mutten ole mikään
suurkuluttaja. Niinpä päätin katsoa muutamia alkaessani miettiä
elokuvan visuaalista ilmettä. Aki – suuri Dario Argento -fani – antoi
minulle kasan hänen elokuviaan, ja katsottuani Suspirian olin
vakuuttunut siitä, että meidänkin elokuvamme tarvitsisi paljon
punaista valoa. Niinpä aloin miettiä, mistä tulisi punaista valoa
1930-luvun maalaistalossa. Vastaus käveli minua vastaan
kirpputorilla nähdessäni punalasisen lyhdyn.
Kohtauskuva Suspiriasta, huomaa rikas värimaailma.
(Kuva: http://outnow.ch)
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kokeilla tätä metodia ja tein koekuvia, jotka osoittautuivat
Lyhty itsessään olisi vain motivaatiovalo, joten millä tehdä liikkuvan

onnistuneiksi. Surullista kyllä valmiissa elokuvassa ainoastaan yksi

lyhdyn valo? Päätin rakentaa tällaisen valaisulaitteen itse. Ostin

kuva on tehty tällä tavalla, osasyynä oli ajanpuute kuvauksissa.

kaupasta tavalliseen kattovalaisimeen tarkoitetun lampunkannan ja

Tekemässämme kuvassa metodi toimii kuitenkin mielestäni hyvin ja

sähköjohtoa sekä 100-wattisen kirkkaan lampun. Tein ohuesta

tuo siihen tarvittavaa yliluonnollista ilmettä.

metallitangosta telineen, jonka keskelle laitoin kiinnityspaikan
lampun kannalle. Telineen päähän laitoin mutterin, jotta sen voisi

Koska olimme tekemässä ihmissusielokuvaa, kuutamo oli

kiinnittää äänipuomiin. Lyhdyn ympärille saattoi sitten kääriä

välttämätön. Tiedossa oli siis jonkin verran jälkitöitä, joita tekemään

sopivaa kalvoa, ja punaisen lyhdyn valoa imitoidakseni kiinnitin

pyysimme Tommi Liuksen multimediaosastolta. Käsikirjoituksessa

lyhtyyn punaisen efektikalvon.

oli kohtaus, jossa Aino katsoo yöllä ikkunasta ulos, kun Esko ulvoo
kuuta ja näemme Ainon reaktion heijastuksena ikkunasta.

4.4

Efektit

Hetken mietittyämme mahdollisia toteutusmahdollisuuksia
päätimme tehdä kuvan after effects -ohjelmalla. Kuvasin testin

Toinen tärkeä elokuva oli Francis Ford Coppolan ohjaama Dracula.
Olin vaikuttunut sen kuvallisista keinoista, mutten tiennyt, miten ne
oli saavutettu. Niinpä kun löysin American Cinematographerin
numeron, jossa käsiteltiin kyseistä elokuvaa, olin onneni kukkuloilla.
He olivat käyttäneet muun muassa metodia, jossa näyttelijä tekee
asiat takaperin ja kuva käännetään leikkauspöydässä oikeinpäin.
Tällä saadaan aikaan hieman yliluonnollinen tunnelma. Päätin

Tommin ohjeiden mukaan sekä varmistuaksemme siitä, että kuvan
pystyy tekemään, ja tietääksemme, mitä siinä pitää ottaa huomioon.
Kuvasimme kolme eri kuvaa, jotka laitettiin lopuksi päällekkäin:
kuva ulvovasta Eskosta, kuva Ainosta (joka käännettiin postissa
peilikuvaksi) ja kuva raameista sisältäpäin. Tommi teki kuvista
raakaversion ja jo siitä näki, että kuva oli mahdollinen toteuttaa.
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4.5

Puvustus ja lavastus

tiesin, että hän tekee erittäin tarkkaa ja mietittyä jälkeä. Aki, minä ja
Topias juttelimme lavastuksesta ja värimaailmasta, olin käynyt

Olin vaikuttunut Elokuvien Sauna ja Käsky kuvallisesta ja
värillisestä ilmeestä. Halusin värimaailmasta hieman väripestyn –
syksyisen kuolleen luonnon värejä ruskeata, harmaata ja hieman
keltaista. Ainut kirkkaampi väri, joka tulisi esiin värittömästä

hakemassa maalikaupasta värikortteja ja kokosimme niitä katsomalla
Topiakselle värikartan lavastusta varten. Topiaksella olikin
työsarkaa saada kaikki esineet hankittua; elokuvahan sijoittui 1900luvun alkuun, joten kaupasta tuskin löytyisi mitään sopivaa.

maailmasta, olisi punainen. Pyysin rekvisitööriltä ja puvustajalta
jotain punaista joka kohtaukseen. Punainen enteilee elokuvan
loppua, joka päättyy verisiin tunnelmiin.

4.6

Lokaatiot

Yritimme pitkään saada jonkun tekemään pukusuunnitelman

Tarvitsimme kuvauspaikaksi viime vuosisadan alkuun sijoittuvan

elokuvaan, mutta turhaan. Aika alkoi käydä vähiin, joten päätimme

maalaistorpan. Edellisvuonna Tuomas Onttonen oli tehnyt

tehdä sen itse. Käytännössä Aki, minä ja Vappu Tuomisto

opinnäytetyökseen elokuvan, joka oli sijoittunut samankaltaiseen

(luokkatoveri) menimme Lahden kaupunginteatterin puvustoon

ympäristöön, joten pyysimme saada katsoa hänen ottamiaan kuvia

valitsemaan sopivat vaatteet kahdelle näyttelijälle. Sieltä löytyikin

niistä lokaatioista, joita hän oli käynyt katsomassa.

pääosa vaatteista, ja loput keräsivät eri paikoista Vappu ja
puvustajaksi ilmoittautunut kolmannen vuosikurssin Mari Ryynänen.

Selatessamme kuvia yksi paikka erottui edukseen muista: se oli
keskellä metsää ja näytti tarpeeksi synkältä. Paikka oli Artjärven

Lavastajan ja rekvisitöörin virkaan saimme Topias Parkkosen, joka

kotiseutumuseo. Käydessämme katsomassa paikkaa se osoittautui

on meidän vuosikurssiltamme valmistuva ohjaaja. Topias oli ollut

vielä paremmaksi kuin valokuvissa, ja siellä oli myös sauna, jota

ennenkin lavastaja-rekvisitööri kuvaamassani elokuvassa, joten

käsikirjoitus edellytti. Etsiessämme kuvausryhmälle
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Toiseksi kuvauslokaatioksi valitsimme Lahdessa
luonnonsuojelualueella sijaitsevan Pirunpesän. Pirunpesä on iso
kalliohalkeama, jonka edessä on pieni lampi. Pirunpesää oli tarkoitus
käyttää elokuvan traagisessa loppuhuipennuksessa.

4.7

Näyttelijät

Aki onnistui saamaan iloksemme ja suruksemme Eskon rooliin
Jorma Tommilan. Iloksi siksi, että Jorma sopi rooliin loistavasti,
mutta suruksi siksi, että hänen oli mahdollisuus olla yhtäjaksoisesti
poissa teatterista ainoastaan neljä päivää. Jouduimme siis
puristamaan Artjärvellä tapahtuvat kuvaukset neljään päivään,
Artjärven kotiseutumuseo. (Kuva: Kari Niemi)

vaikka olisimme tarvinneet viisi. Tämä aiheutti kuvauksiin kasan
ylimääräisiä ongelmia, joista enemmän tuonnempana. Naispääosaan
saimme pitkällisten etsintöjen jälkeen Mi Grönlundin.

yöpymispaikkaa, törmäsimme Janne Bergiin. Häneltä saimme
ilmaiseksi kokonaisen talon käyttöömme, ja hän avusti meitä myös
kuvausten aikana kaikella mahdollisella tavalla. Ilman Jannea
kuvaukset olisivat olleet tuplasti vaikeammat.
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5

KUVAUKSET

opiskelee samassa koulussa samaa alaa, ja oli tulossa muutenkin
videoassistentiksi elokuvaan.

When I am going to set up a scene, I always ask myself two
questions. What does the director want to convey and what does the
audience want to see?

Olimme päättäneet maksaa kolmekymmentä euroa siitä lystistä, että
ottaisimme eläintenhoitajan mukaan ja menisimme aidan
sisäpuolelle kuvaamaan. Aluksi sudet olivat aika villeinä. Ne

- Sven Nykvist - ²

kiertelivät vain isoa rinkiä meidän ympärillämme, ja yritin seurata
niitä kameralla. Pikkuhiljaa ne kuitenkin alkoivat tottua meihin ja
uskaltautuivat lähemmäksi. Hämmästykseksemme hoitaja kuitenkin

5.1

Ähtärin eläinpuisto – susikuvat

Suora lainaus käsikirjoituksesta:

päätti lähteä häkistä pois, etteivät sudet kiinnittäisi huomiota häneen,
ja jäimme kahdestaan häkkiin.

15. EXT. METSÄ. AAMUPÄIVÄ.

Havaitsimme, että sudet kävivät vuorotellen tietyssä pisteessä

Laukaus kajahtaa maisemassa. Kalliolla seisova
susi reagoi siihen.

kurkistamassa meitä kallion takaa, joten asetin kameran niin, että
pääsin kuvaamaan tuota kohtaa. Tarvitsimme kuvan, jossa susi
reagoi laukaukseen, joten aina kun susi tuli kurkistamaan, Joonas

Olen kotoisin Ähtäristä, joten ajattelin käydä kuvaamassa susia

säikäytti sitä vähän, jotta saimme reaktion talteen. Tällä metodilla

Ähtärin eläinpuistossa. Taisin kirjoittaa yllä olevan kohtauksen juuri

saimmekin muutaman aika hyvän kuvan purkkiin.

sen takia, kun tajusin tämän mahdollisuuden. Ehdottaessani tätä
Akille hän innostui ajatuksesta, ja mietimme yhdessä, mitä kuvia
tarvitsisimme. Kuvausreissulle otin pikkuveljeni Joonaksen, joka
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5.2

Artjärvi – varsinaiset kuvaukset

5.2.2 Päivä 1

Tiesimme etukäteen, että meillä tulisi olemaan kiire, mutta

Jo ensimmäinen päivä meni puolitoista tuntia ylitöiksi. Meillä oli

yllätyimme siitä, kuinka kiire loppujen lopuksi tuli. Meillä oli 14

kolme kohtausta, jotka kaikki sijoittuivat saunaan tai sen edustalle.

kohtausta, jotka piti kuvata neljässä päivässä, mikä tekee 3,5

Kuvasimme aluksi saunan edessä tapahtuvan kohtauksen, jonka piti

kohtausta per päivä.

tapahtua auringonlaskussa. Kohtauksessa Esko ampuu olemattomia
susia ja Aino kauhistelee vieressä.

5.2.1 Päivä 0
Päätimme lähteä kuvauspaikalle päivän etuajassa tarkoituksena
käydä läpi kuvasuunnitelmaa ja kohtauksia paikan päällä.
Suunnitelmissa oli myös kuvata tyhjiä kuvia ennakkoon, eritoten
alkutekstijakso. Emme kuitenkaan päässeet lähtemään ajoissa, ja oli
jo melkein pimeää kuin saavuimme paikalle. Extrakuvat oli
unohdettava, joten päätimme tunkea ne jonnekin väliin (jo
muutenkin mahdottomaan) kuvausaikatauluun. Kävimme kuitenkin
läpi kohtauksia ja kuvia.

Ajoa valmistelemassa. ( Kuva: Onni Johansson)
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tavalla, että näytimme taustametsikköä ja taivasta mahdollisimman
vähän. Kuvasimme kuitenkin yhden hieman laajemman kuvan,
vaikka tiesimme, että siitä tulisi leikkauspöydässä sanomista.

Kun ulkokuvat oli tehty, siirryimme saunan sisälle. Olin ainakin itse
jo siinä vaiheessa aika paniikissa, koska olimme myöhässä
aikataulusta enkä ollut tyytyväinen saamiimme kuviin. Sisällä
kuitenkin pystyimme kontrolloimaan valoa paljon paremmin, ja asiat
alkoivat sujua. Seuraava kohtaus saatiin purkkiin yhdellä kuvalla ja
yhdellä otolla, ja olimme ohjaajan kanssa molemmat siihen
tyytyväisiä. Tämän jälkeen loppupäivä sujui ainakin omasta
Hellä hetki. (Kuva: Onni Johansson)

mielestäni iloisissa merkeissä. Viimeinen kohtaus oli elokuvan
Kuvasimme iltahämyssä, jolloin ajattelimme, että taivaan kannen
valo olisi antanut yleisvalon ja pari lamppua olisi tehnyt laskevan
auringon lämpimän loiston. Kesken kohtausta aurinko kuitenkin
laski kokonaan, ja koska kuvasimme syksyllä, ulkona tuli

aloittava rakastelukohtaus, jonka olimme suunnitelleet yhdeksi
kiskoilla tehtäväksi ajokuvaksi. Tilan puutteen vuoksi jaoimme
kuvan kahtia, ja kiskojen sijasta teimme kuvan käsivaralla, mikä
osoittautui oikeaksi ratkaisuksi.

pilkkopimeää. Ainoat valonlähteet olivat enää meidän omat
lamppumme, mikä tarkoitti sitä, että taustat jäivät ihan mustiksi.
Saimme valaistua ainoastaan hahmot sekä saunan seinän. Tämä johti
siihen, että jouduimme suunnittelemaan kuvat uudestaan sillä

Kuvaukset siis loppuivat puolitoista tuntia myöhässä, vaikka tämän
piti olla helpoin päivä. Ensimmäisen päivän myöhästyminen johtui
huonosti suunnitellusta aikataulusta ja kuvausjärjestyksestä sekä siitä
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valitettavasta seikasta, että näyttelijät pääsivät settiin vasta kello
13.00. Uskoimme, että osasyynä oli myös ensimmäisen päivän vielä
vähän ruosteinen työtahti, mutta päätimme korjata kaiken
seuraavana päivänä.

5.2.3 Päivä 2
Tarkoituksena oli kuvata kolme kohtausta ja 18 kuvaa.
Ensimmäisessä kohtauksessa Esko ja Aino tarkastelevat jälkiä
ulkona. Heti aamulla huomasimme, että kuvauspaikka, jonka
olimme valinneet, oli tallottu pilalle. Aloitus myöhästyi hieman, kun
etsimme uuden paikan ja lavastimme siihen lunta.

Kun siirryimme sisälle, meidän piti kuvata ensimmäinen yökohtaus,
joka tapahtuu pirtissä. Esko ja Aino ovat sängyllä, valon lähteet ovat
takka, kuunvalo sekä punainen lyhty, jonka esittelimme tässä
kohtauksessa. Takan valon teimme kolmella 300W:n Arrilla, jotka
oli kytketty dimmereihin. Lämmitimme jokaista lamppua vähän eri
tavalla ja ammuimme kaikki yhden soft-raamin läpi. Kohtauksesta
Jorma Tommila vauhdissa. (Kuva: Onni Johansson)
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tuli värikkäämpi ja painajaismaisempi kuin oli tarkoitus. Lopulliseen

Kuvasimme myös puuttuvat kaksi kuvaa, jotka tarvitsimme

kerrontaan tämä sopi kuitenkin mielestäni hyvin.

ikkunaefektikuvaan: pelkät tyhjät raamit sekä bluescreeniä vasten
kuvattu Aino. Tässä kohtaa aika loppui kesken, ja meiltä jäi kuuden

Seuraavaksi kuvasimme ulkokohtauksen, jossa Esko ulvoo kuuta.

kuvan kohtaus kuvaamatta. Se olisi siirrettävä seuraavalle päivälle,

Kuvassa piti näkyä Esko selkä kameraan päin ulvomassa kuuta, joka

jossa ei ollut tilaa yhtään sen enempää.

näkyisi taivaalla. Laitoimme HMI-lampun aivan kuvarajalta
imitoimaan kuuta ja toiselta puolelta refletimme toista HMI:tä
antamaan yleisvaloa Eskolle. Kuvasimme takaperin kuvan, jossa

5.2.4 Päivä 3

Esko kääntyy kameraa kohti katsomaan ikkunassa olevaa Ainoa
(menetelmä, josta kerroin aiemmin). Ulkona oli jäätävä keli ja sataa
tihutti vettä. Tommilan piti heilua kiven päällä sutena, ilman paitaa
ja kenkiä, mutta hän ei kertaakaan valittanut. Kuvasimme
kohtauksen myös Ainon näkökulmasta. Kuva tulisi osaksi aiemmin

Jotain oli tehtävä, jotta saisimme elokuvan purkkiin. Meillä oli 24
kuvaa seuraavalle päivälle, ja siitä oli saatava kuvia pois. Pitkällisien
pohdintojen jälkeen pudotimme ja yhdistelimme kuvia niin, että
kuvamääräksi jäi 19, mikä sekin oli aika paljon.

mainittua ikkunaefektikuvaa. Paikalla ei ollut efektimiestä, mikä
tarkoitti sitä, että olin yksin vastuussa siitä, että kuvat efektiä varten
pystyttiin liittämään toisiinsa. Pystyin turvautumaan ainoastaan
hätäisesti tehtyyn testiimme ja omaan päättelykykyyni.

Aloitimme kohtauksella, jossa Aino pakenee sisältä lapsen kanssa.
Kohtaus tapahtui aamulla, joten laitoimme jokaisesta kolmesta
ikkunasta ison HMI-lampun päävaloksi. Tasoitusvaloa emme
käyttäneet. Tästä kohtauksesta vähensimme 5 kuvaa kahteen siten,

Tämän jälkeen siirryimme sisälle kuvaamaan kohtausta, jossa Aino
herää ja katsoo ikkunasta, kun Esko ulvoo. Tässä kohtauksessa
päävalona oli punainen lyhty, jota Aino kantaa kädessään.

että seurasimme Ainoa käsivaralla koko kohtauksen läpi ja otimme
Eskosta näkökulmakuvan. Kohtaus toimi näin mielestäni hyvin.
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MTV3:n varastosta pölyttymästä. Suunnittelin heti aluksi todella
vaativan kuvan, jossa skarppari joutui hyppimään edestakaisin jipin
tieltä. Kuva ei onnistunut aivan parhaalla mahdollisella tavalla, joten
en vastustellut, kun se leikkauspöydässä oli jaettu moneen osaan.

Lopuksi pääsimme kuvaamaan edelliseltä päivältä jäänyttä
kohtausta, jossa susimainen Esko syöksyy tupaan. Valonlähteet
olivat punainen lyhty sekä ikkunasta tuleva kuunvalo. Kohtaus
kuvattiin käsivaralta. Tässä vaiheessa olimmekin jo siirtyneet yhä
useammin käsivarakuvaukseen, koska huomasimme, että se säästi
aikaa ja sopi muutenkin elokuvaan. Tässä vaiheessa meillä oli jo
Mi Grönlund/Aino. (Kuva: Onni Johansson)

aika kiire. En ehtinyt juuri käydä monitorilla katsomassa kuvaa, kun
operoin mustavalkoisesta etsimestä käsivaralla. Tämä päivä meni

Siirryimme ulos kuvaamaan kohtausta, jossa Esko pysäyttää

taas hieman ylitöiden puolelle, mutta saimme kuvat otettua

pakenevan Ainon portilla. Kuvasin koko kohtauksen käsivaralla,

vaikkakin kiireellä.

koska halusin siihen epävarman tunnelman. Valaisimme kohtauksen
4 kW:n HMI-lampulla, joka piirsi henkilöiden piirteitä esiin muuten
tasaisesta valosta.

Jatkoimme sisällä kohtauksella, jossa Aino herää sängystä. Käytin
tässä ensimmäistä kertaa koulun jippiä, jonka olimme saaneet

5.2.5 Päivä 4
Viimeinen päivä Artjärvellä. Nyt oli saatava kaikki loput kohtaukset
tehtyä. Meillä oli kolme kohtausta ja 16 kuvaa jäljellä. Aloitimme
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montaasinomaisesta kohtauksesta, kun Aino tappaa aikaa

Kun viimeinen kohtaus oli jäljellä, aikaa oli ainoastaan 20 min per

kahlehdittuna ja Esko tulee kotiin. Saimme nämä kuvat varsin

kuva ja kuvia oli 8. Sen takia päätin rakentaa valon niin, että

hyvään tahtiin tehtyä, mutta sitten jouduimme odottelemaan tunnin

voisimme kuvata samoilla valoilla koko kohtauksen. Tein ratkaisun

verran ennen kuin Mi toi vauvansa settiin. Kuvasimme kaikki

olla näyttämättä ikkunanpuoleista seinää, jotta valojen paikkoja ei

vauvakuvat samassa valossa ja toivoimme niiden leikkaantuvan joka

tarvitsisi muuttaa. Ohjaaja kävi näyttelijöiden kanssa koko

väliin mihin niitä tarvittiin.

kohtauksen läpi ja minä seurasin kameralla ja etsin sopivat
kuvakulmat. Tämän jälkeen aloimme tehdä kohtausta kuva
kerrallaan. Kaikki kuvat menivät aika hyvin samoilla valoilla, eikä
niitä tarvinnut kuin käännellä tai tuoda hieman eteen- tai taaksepäin.

Ohjaaja oli päättänyt, että tänään ei tehdä ylitöitä, ja niinpä meiltä jäi
ottamatta Eskon lähikuva, jossa hän katsoo pyssyllä osoittavaa
Ainoa. Tästä huolimatta olimme kuitenkin tehneet sen: olimme
saaneet Artjärven kuvat tehtyä neljässä päivässä. Vielä oli jäljellä
kuitenkin yksi kuvauspäivä Lahden lähettyvillä olevassa
Pirunpesässä, jossa uudet ongelmat odottivat.

Loppukohtaus. (Kuva: Joonas Niemi))
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5.3

Pirunpesä

Tarkoitus oli kuvata kaksi viimeistä kohtausta yhden päivän aikana.
Varsinaisen kuvausjakson ja viimeisen kuvauspäivän välillä oli kaksi
viikkoa, ja siinä välissä ehtii sataa lunta aika paljon. Tämän takia
jouduimme kuvaamaan uudestaan yhden kohtauksen, joka piti
mahduttaa aikatauluun.

Niin kuin tässä ei olisi ollut tarpeeksi vaikeuksia muutenkin, Mi
soitti ja kertoi, ettei voinut tuoda vauvaansa kuvausiin, emmekä
saaneet toista tilalle. Jouduimme laatimaan uuden loppuratkaisun,
joita keksimme kaksi, ja päätimme kuvata molemmat. Sen lisäksi
ohjaaja kirjoitti vielä yhden kohtauksen lisää. Saldo: kolme
kohtausta, kaksi loppuratkaisua, noin 20 kuvaa, valoisaa aikaa 6

Haastavat olosuhteet Pirunpesällä. (Kuva: Teemu Korhonen)

tuntia – helppo homma.
Miinuksena kuitenkin oli, etten ollut tyytyväinen kuin ehkä kolmeen
Kuvauspaikalle ei saatu sähköä ja koska aikaa oli todella vähän,

kuvaan. Lisäksi ajoimme auton ojaan ja hukkasin silmälasini, jotka

päätimme kuvata vallitsevassa valossa. Päivä oli pilvinen, joten

kyllä löytyivät, kun palasimme niitä etsimään pilkkopimeässä.

valoklaffeista ei tarvinnut välittää, mutta miinuksena kuvassa ei ollut

Muuten meni ihan hyvin.

juurikaan kontrastia. Päätin kuvata ajan säästämiseksi kaikki kuvat
käsivaralla, ja loppujen lopuksi saimmekin kaikki kuvat otettua.
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5.4

Mietteitä

Kokemuksena kuvaukset olivat todella mielenkiintoiset ja
mieleenpainuvat, enkä kadu yhtään, että lähdin tätä leffaa tekemään.
Isona miinuksena oli kuitenkin ajanpuute, joka johti siihen, etten
ehtinyt hirveästi miettimään enkä hiomaan kuvia. Valojen
tarkkailukin jäi aika vähälle, enkä ehtinyt tarkastelemaan valotusta
valotusmittarilla, vaan tyydyin kameran etsimiin. Tarkemmin
ajateltuna olisin varmaan ehtinytkin, mutta siinä paineessa ja
kiireessä sen vain jotenkin sysäsi mielestä pois ja ajatteli, että antaa
mennä vaan.

Ohjaaja ja hänen Eskonsa. (Kuva: Onni Johansson)

23

6

JÄLKITYÖT

leikkaantuneet toisiinsa, kuva näytti huonolta eikä rytmi toiminut.
Onneksi kuitenkin muutaman uuden version jälkeen elokuva alkoi jo

It is always easy to make beautiful images but never easy to make

näyttää joltakin.

integral, telling images that fit the story and the overall message of
the film.

Jokin siinä kuitenkin oli vialla; elokuvan kokonaisrytmi ja tarina ei
toiminut. Keskustellessani leikkaajan kanssa mieleemme tuli

- Sven Nykvist - ³

sellainen kylmä ratkaisu, että heittäisimme elokuvan viimeisen
kolmanneksen roskikseen, toisin sanoen koko viimeisen
kuvauspäivän Pirunpesällä. Mitä enemmän asiaa mietti, sitä

6.1

Leikkaus

Katsoessamme ensimmäistä kertaa kuvattua materiaalia kylmä hiki

järkevämmältä se tuntui. Ohjaaja innostui ideasta myös, joten sitä
kokeiltiin.

nousi aika monessa kohtaa otsalle. Muutama kohtaus oli
alivalottunut pahasti ja se saunan edustalla tapahtuva kohtaus, jossa
aurinko oli jo kerinnyt laskea, oli aika hirveää katseltavaa. Onneksi
sieltä löytyi joitakin onnistumisiakin, ettei mieli painunut aivan
matalaksi. Aika monta viikkoa kuitenkin pyöri mielessä, että
pystyyköhän kuville tekemään mitään ja olenko pilannut koko
elokuvan.

Jännittyneenä menin katsomaan mitä ohjaaja ja leikkaaja olivat
saaneet aikaan. Olin iloisesti yllättynyt, sillä nyt jännitteet kestivät ja
rytmi tuntui hyvältä. Tarinakin tuntui nyt paljon selkeämmältä ja
toimivammalta. Oma lehmäkin oli tietenkin hieman ojassa, koska
Pirunpesä-päivä oli mielestäni mennyt kuvallisesti aivan penkin alle.
Vielä muutaman leikkausidean ja muutaman välikuvan kuvauksen
jälkeen elokuva sai lopullisen muotonsa.

Ensimmäisen leikkausversion nähdessäni masennuin entisestään,
koska elokuva ei näyttänyt oikein toimivan. Kohtaukset eivät
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6.2

Tehosteet

kuitenkin kohta luonnistua. Valitsin värimäärittelyyn hyvin
kontrastisen ja välillä graafisenkin lähtökohdan osaksi pakosta,

Sitten olivatkin vuorossa efektikuvat, joiden varaan elokuvan
uskottavuus jonkin verran nojasi. Kuvien käsittely sisälsi
enimmäkseen kuutamoiden tekemistä taivaalle, mutta myös aseen
suuliekkejä ja jo moneen kertaan mainitsemani ikkunakuva.

osaksi koska halusin niin. Monet elokuvan kohtaukset oli jo
kuvauspaikalla valaistu niin, että niistä ei saanut kuin todella
kontrastisia aikaan. Tämä sopi kuitenkin minulle hyvin. Joissakin
kuvissa taas taustoihin oli tullut liian vähän valoa, ja ne olivat
pikselöityneet pahasti. Päätin laittaa taustat niin tummiksi, että

Jo ensimmäinen versio ikkunakuvasta näytti siedettävältä, mutta
pitkän väännön jälkeen siitä tuli mielestäni varsin hyvä. Jollain

pikselit hävisivät. Ratkaisu kuitenkin sopi mielestäni elokuvan
yleiseen tunnelmaan ja kuvakerrontaan.

ihmeen kaupalla olin siis onnistunut kuvaamaan kuvat sellaisiksi,
että ne saatiin yhdistettyä. Kuutamoista en ollut aluksi ihan niin
innoissani, koska taivas ja pilvet näyttivät mielestäni hieman
keinotekoisilta. Kuvat alkoivat kuitenkin näyttää paljon
luonnollisemmilta, kun vähensimme reippaasti kuvien saturaatiota.
Aseen suuliekit olivat pettymys, joten pyysimme Italo Moncadaa
tekemään uudet, ja niistä tulikin huomattavasti paremmat.

6.3

Värimäärittely

Päätin tehdä värimäärittelyn Color-ohjelmalla, joka oli juuri saatu
koululle. Siihen tutustuminen vei oman aikansa, mutta työ alkoi

Elokuvan värimaailma jakautuu kahtia: illalla ja yöllä tapahtuvat
kohtaukset ovat värikylläisiä ja painajaismaisia, aamulla ja päivällä
taas luonnollisempia, jopa hieman väripestyjä ja harmaita.
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6.3.1 Esimerkkejä
Esimerkki 1: Saunan edusta

Tämä kohtaus oli tarkoitettu tapahtuvaksi auringon laskiessa, mutta
kuten kerroin, meillä oli ongelmia kuvauksissa, joten kuva
epäonnistui. Jonkin aikaa mietittyäni sain idean muuttaa kohtauksen
tapahtumaan kuunvalossa, ja ihme ja kumma kuva taipuikin siihen
aika mukavasti. Käänsin kuvan kirkkaita sävyjä ja keskisävyjä
raskaasti siniseen päin, mutta mustaa vain hieman, ettei musta
muuttunut siniseksi. Tämän takia kuva tummeni jo itsestään, mutta

Ennen

laskin kirkkautta hieman lisää. Lisäksi vähensin vielä
värikylläisyyttä.

Jälkeen

26

Esimerkki 2: Esko näkee lihan

Tässä kuvassa oli tapahtunut kerronnallinen virhe. Leikkauspöydässä
tajusin, etten halua paljastaa Eskoa noin selkeästi vielä kohtauksen
tässä vaiheessa. Niinpä kasvatin Eskon vasemman käden päällä
olevaa varjoa melko paljon, jotta toinen puoli hänen kasvoistaan
peittyisi. Laskin kuvan kirkkaita sävyjä alemmaksi ja blurrasin
kuvaa hieman. Lisäksi laitoin vielä Eskon silmät välähtämään
pimeässä. Nämä tehtyäni pöydällä oleva lihapaketti tummeni liikaa,
Ennen

Jälkeen

ja niinpä nostin sitä sieltä erikseen.
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Esimerkki 3: Loppukohtaus

Tässä esimerkki mielestäni hyvin onnistuneesta valosta, jolle ei
tarvinnut värimäärittelyssä tehdä juuri mitään.

Laskin koko kohtauksen värikylläisyyttä puoleen ja nostin joitakin
kuvia vähän kirkkaammaksi. Osia Ainon valkoisesta mekosta paloi
monessa kuvassa lähes puhki, joten eristin ongelmakohdan pipetillä
ja laskin sen kirkkautta.
Ennen

Jälkeen

28

7

YHTEENVETO

viisi päivää. Ilman heitä en olisi saanut tehtyä opinnäytetyötäni,
joten suuri kiitos kaikille mukanaolijoille!

7.1

Oma arvio

Nyt kun elokuva on melkein valmis, täytyy sanoa, että sitten kun
näen sen valmiina valkokankaalta, suuri taakka valahtaa harteilta.
Tämä projekti on ollut rakas, mutta myös erittäin raskas. Se olisi
ollut raskas, jos olisin ollut vain yksinelävä opiskelija, mutta minulla
on myös vaimo ja pian puolitoistavuotias tytär. Olen siis kasvattanut
lastani rinta rinnan tämän elokuvan kanssa. Joskus tuntui, että aika ei
vain riitä molemmille, etenkin viime syksy oli erittäin kiireistä aikaa.
Usein huomasin, että muut luokkalaiset eivät välttämättä oikein
ymmärtäneet, mitä tarkoittaa, kun on lapsi kotona odottamassa.

Yleisarvio sekä omasta työstäni että elokuvasta yleisesti on, että
olisimme pystyneet parempaankin. Tai sanotaanko näin, että meillä
oli mahdollisuudet ja eväät tehdä jotakin oikeasti hienoa.
Mahdollisuuksia rajoittivat kuitenkin lukuisat vastoinkäymiset sekä
rankat kuvausolosuhteet. Olen ylpeä siitä, että saimme elokuvan
ylipäätään valmiiksi ja että siitä tuli näinkin hyvä. Erityisen ylpeä
olen työryhmästä, joka jaksoi möyriä kanssamme kurassa ja lumessa

Omasta panoksestani olen sitä mieltä, että en ollut aivan valmis vielä
kuvaamaan opinnäytetyötä. Tätä elokuvaa tehdessäni olen oppinut
ammatistani monia todella tärkeitä asioita – asioita, joita minun olisi
ehdottomasti pitänyt tietää jo ennen kuvauksia. Opin ne kantapään
kautta tehdessäni projektia, jonka olisi pitänyt olla näyte
ammattitaidostani eikä harjoitustyö. Ymmärrän toki sen, että
koskaan ei ole valmis ja koko ajan oppii jotain uutta, mutta olisin
toivonut, että olisin osannut vähän enemmän. Tosin voi olla, että
jokaiselle tulee tällainen tunne, kun pitäisi olla valmis harjoittamaan
ammattia, johon on kouluttautunut.

Kuvakerronnallisesti on paremmin ja huonommin onnistuneita
kohtauksia. Yleisesti olen sitä mieltä, että muutama lisäkuva
joissakin tärkeissä kohtauksissa olisi ollut suuri lisä, mutta niitä ei
ollut aikaa ottaa. Eritoten lähikuvia ja erikoislähikuvia kaipaan
katsoessani valmista elokuvaa. Muutama ajokaan tiettyihin kuviin ei
olisi ollut tunnelman kannalta pahitteeksi. Olen kuitenkin ylpeä
joistakin ratkaisuista, jotka teimme kiireessä paikan päällä
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jouduttaaksemme kuvauksia. Nämä kohtaukset sisälsivät yleensä
käsivarakuvaa.

Ohjaajan kanssa työskentely oli pääsääntöisesti helppoa, koska
olimme elokuvan päälinjoista ja tyylistä samoilla linjoilla. Olimme

Näin jälkikäteen mietittynä olisin toivonut olleeni vieläkin

tehneet sanattoman sopimuksen siitä, että nyt ei aleta jänistää vaan

rohkeampi käsivaran käytössä, nimenomaan kommentoimalla

mennään täysillä siihen suuntaan mihin olimme päättäneet elokuvan

kameralla kohtauksen sisältöä. Katsoin juuri Esa Vuorisen

viedä. Niinpä lähes aina, kun toinen oli jostakin sitä mieltä, että nyt

kuvaaman uuden Tuntemattoman sotilaan ja olin siitä todella otettu.

menee vähän yli, toinen rohkaisi, että ”ei, just tämä juttu on siisti”.

Kuvaus on mielestäni naturalistisuudellaan ja
viimeistelemättömyydellään suomalaisen elokuvan parhaimmistoa

Kuvaustilanteessa Akilla oli joistakin kohtauksista tarkka visio siitä,

niin operoinnissa kuin valaisussakin. Jos tekisin opinnäytetyötäni

miten hän halusi ne tehdä, ja yleensä silloin ne tehtiinkin niin. Niissä

nyt, olisin käsivaran ja valaisun kanssa varmaankin uskaliaampi.

kohtauksissa, joista hänellä ei ollut niin tarkkaa kokonaiskuvaa, hän
antoi minulle enemmän valtaa kuvaratkaisuissa. Näin mielestäni

Valaistukseen päteekin sama asia kuin kuvakerronnassa: on

molemmat antoivat toisilleen tilaa silloin, kun toisella oli parempi

paremmin ja huonommin onnistuneita ratkaisuja. Yleisesti koen

haju kohtauksesta.

onnistuneeni paremmin kohtauksissa, jotka tapahtuvat aamulla tai
päivällä. Niistä sain oikeastaan juuri sellaisia kuin olin toivonutkin:

Nyt kun elokuva on valmis, koen sen juuri sellaisena kuin Aki

väripestyä, kylmää ja kontrastista kuvaa. Ilta- ja yö kuvat eivät

minulta pyysi – raakana ja viimeistelemättömänä. Rankat kuvaukset

mielestäni onnistuneet aivan niin hyvin. Alivalotin joitakin

ovat siirtyneet kuvina ja fiiliksinä kankaalle.

kohtauksia ja jätin joissakin kuvissa asioita liikaa aivan mustiin.
Syynä oli ajatteluvirhe; yritin laittaa valoa vain niistä suunnista,
mistä se tuli realistisesti, ja jätin pohjavalot pois taustoista.
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7.2

Miten koen itseni kuvaajana

Näin lopputyön tehneenä ja kohta valmistuvana kuvaajana olen
miettinyt sitä, miten koen itseni ammatissani. Mitkä ovat vahvat
puoleni ja missä olisi vielä paranneltavaa?

Kuvaajan sana:

Elokuvassa Suomi-filmien maalaisromantiikka kohtaa Hammerin ja
Universalin kauhuklassikot. Tämä tarkoittaa kauniita
maalaismaisemia, kolmiodraamaa, erotiikkaa sekä tragediaa
höystettynä klassisella kauhukuvastolla ja -tarinalla.

Koen, että heikko puoleni on tekninen tietämys, josta monet
ongelmat lopputyössänikin johtuivat. Lisäksi olen luonteeltani aika
”sinnepäin”-tyyppi, mikä on kuvaajan ammatissa huono asia, kun
pitäisi toimittaa oikein valotettua näyttävää kuvaa. Mielestäni nämä
asiat ovat kuitenkin sellaisia, joita pystyn petraamaan. Vahvat
alueeni ovat mielestäni, kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten

Olen ollut elokuvan työryhmässä alusta asti, ensin ideoimassa ja
sitten käsikirjoittamassa. Tämän takia tunnen tarinan ja
henkilöhahmot läpikotaisin. Tiedän, mikä on kunkin kohtauksen
tarkoitus ja mitä henkilöt ajattelevat ja tuntevat. Pääsen siis
kameralla ja valoilla tukemaan noita tunnetiloja vaivattomasti.

kanssa ja osana ryhmää sekä taito pitää malttini tiukoissakin
tilanteissa. Nämä kyvyt ovat mielestäni tärkeitä kuvaajan ammatissa,
koska ryhmän pitää toimia yhteen, ja kuvaaja on siinä ohjaajan
rinnalla tärkein kuvausten yleishengen luoja.

Olemme päättäneet välttää staattista kuvaa. Käytämme käsivaraa,
ajoja ja operointia siten, että kamera elää mukana tapahtumissa ja
tunnelmissa korostaen ja tukien niitä. Olemme mukana matkassa,
emme pelkästään tarkkailemassa.

Haluan lopuksi vielä laittaa mukaan tekstin, joka oli liitteenä
YLE:lle lähettämässämme kirjeessä. Projekti oli tässä vaiheessa
vielä aika alkutekijöissään, joten tässä on varhaisia mietteittäni
elokuvasta.

Elokuva tapahtuu 30-luvulla, maaseudulla, sähkövaloja ei ole
käytössä. Valonlähteet ovat päivällä aurinko, yöllä ja illalla
lyhty/kynttilä sekä kuu. Näin pystymme luomaan kauhuelokuvista
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tuttua valoa ilman mitään kikkailua, perustellusti. Tunnelmallista,
synkkää ja kontrastista kuvaa, täynnä varjoja.

Eskon ihmissusikuvat on tarkoitus erottaa muusta kuvamateriaalista
niin että ne tukevat Eskon tunnetilaa. Maailma muuttuu hieman
vääristyneeksi ja oudoksi. Luomme kontrastin kahden todellisuuden
välille.

Se ainakin on varmaa, että jos jossakin matkan varrella meinaa
usko, kunto tai tahto hiipua, voin aina tukeutua ohjaajaan. Akilta ei
paukut lopu kesken, ja olen varma, että hänen poikamainen
innostuksensa elokuvan tekoon luotsaa koko työryhmän vaikka läpi
harmaan kiven.

Kari Niemi
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LIITTEET

LIITE 1/ käsikirjoitus
"Kehto"

Kirjoittanut Aki Mäkiaho
Final Draft
22.11.2008

1. INT. SAVUSAUNA - AURINGONLASKU
Miehen(ESKO,45)huulet suutelevat nainen
(AINO,35) niskaa. Esko ja Aino rakastelevat
hellästi. Saunan perällä auringon säteet
valaisevat kehdon. Kehdon vieressä seinään
nojaa kivääri.
2. INT. SAVUSAUNA - AURINGONLASKU
Aino ja Esko istuvat raukeina saunan
lattialla. Aino pitelee sylissään Eskoa ja
silittää hänen päätään. Aino ottaa esiin
lahjarasian ja antaa sen Eskolle. Esko kääntyy
ihmeissään katsomaan Ainoa. Aino hymyilee ja
antaa Eskolle suukon otsalle.
AINO
Ollaan oltu
naimisissa seitsemän
vuotta.
Esko avaa rasian ja sieltä paljastuu
taskukello. Esko katsoo kelloa.
ESKO
Aino. (TAUKO) Minulla
ei ole sinulle
mitään.
Esko nostaa katseensa kellosta ja huomaa Ainon
flirttailevan hymyn. Esko hyökkää Ainon
kimppuun ja alkaa suudella tämän kaulaan
intohimoisesti. Ainoa naurattaa. Esko on
kuulevinaan ulkoa jotain ja havahtuu. Aino
ihmettelee Eskon käytöstä. Esko laskeutuu

takaisin suutelemaan Ainon kaulaa. Yhtäkkiä
Esko havahtuu taas ja ryntää pois Ainon
sylistä. Eskon tarttuu kivääriin ja poistuu
ulos.
AINO (O.S)
Mitä nyt? Esko!? Tule
takaisin.
3. EXT. MAALAISTALON PIHAMAA, SAUNAN EDUSTA AURINGONLASKU
Alaston Esko ryntää ulos saunasta ja ampuu
laukauksen metsän rajalle. Aino tulee pyyhe
päällä Eskon luokse.
AINO
Mitä nyt, kulta?
ESKO
Susia saatana. Vievät
kuulemma lapsia
kehdosta. Täällä ne
eivät ala hillumaan
ja siitä minä pidän
huolen.
Esko ampuu toisen laukauksen metsän rajalle.
Aino katsoo metsänrajaan, jossa ei näy mitään.
Esko poistuu takaisin saunaan ja Aino jää
tuijottamaan pahaenteistä metsää.
4. EXT. MAALAISTALO - ILTA
Katonharjalla on sudenmuotoinen tuuliviiri.
Lähes täysi kuu koristaa yötaivasta.
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5. INT. MAALAISTALO, TUPA - YÖ
Aino ei saa unta, koska Esko istuu
sängynlaidalla ase kourassa. Kehto on takan
äärellä. Aino laskee kätensä Eskon selkään.
AINO
Yrittäisit nyt vaan
saada unta rakas.
Esko nousee ja kävelee kehdolle jääden
tuijottamaan sitä. Aino katsoo Eskoa, joka
seisoo kehdon äärellä ase kourassa.
AINO
Esko? Me olemme aivan
turvassa.
Esko tuijottaa kehtoa omissa maailmoissaan.
AINO (CONT.)
Laita nyt edes tuo
ase pois.
Yhtäkkiä Esko havahtuu johonkin. Aino
säikähtää Eskon äkillistä reaktiota. Esko
ryntää ulos ja ulkoa kantautuu laukaus. Aino
säikähtää. Vauva alkaa itkeä. Aino menee
keinuttamaan kehtoa. Itku lakkaa. Aino kuulee,
kuinka Esko tulee ulkoa porstuaan ja kiirehtii
sänkyyn. Esko tulee makaamaan hänen viereen.
Aino sulkee silmänsä ja kyynel valuu hänen
silmäkulmasta.
6. INT. TUPA - AAMU
Esko nukkuu hengittäen raskaasti. Ainon paikka
on tyhjä. Aino pukee varovasti viimeisiä

ulkovaatteita ylleen, pitäen nukkuvaa Esko
silmällä koko ajan. Aino kävelee kehdon luokse
ja nostaa kapaloidun vauvan syliinsä. Aino
lähtee hiipimään kohti tuvan ovea. Lattia
narisee jalkojen alla. Esko kääntää kylkeä ja
Aino jähmettyy paikalleen kuuntelemaan. Eskon
raskas hengitys kuuluu yhä. Aino jatkaa matkaa
ja pysähtyy ovelle. Aino tarttuu ovenkahvaan
ja kuuntelee hetken. Eskon raskas hengitys on
lakannut. Aino kauhistuu ja kääntyy katsomaan
Eskoa. Esko on yhä unessa.
7. EXT. PIHAMAA - AAMU
Aino kävelee pihan portista ulos vilkuillen
taakseen. Kuin tyhjästä hänen eteensä ilmestyy
Esko ase kourassa. Aino perääntyy hieman.
AINO
Esko sinun täytyy
ymmärtää. (TAUKO)
Ajattele vauvaa. Se
ei ole turvassa
täällä.
Esko tuijottaa Ainoa.
AINO (CONT.)
Sinä heilut täällä
pyssyn kanssa. Se ei
ole ihan tervettä.
Menemme vähäksi aikaa
kaupunkiin.
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ESKO
Ei teillä ole täällä
mitään hätää. Minä
suojelen teitä.
AINO
Esko. Pari päivää
kaupungissa. Saat
olla rauhassa ja
selvittää pääsi.
Esko on kuulevinaan suden ulvontaa ja katselee
hädissään ympärilleen. Menee sitten kohti
Ainoa ja lyö aseen perällä tätä päähän. Aino
kaatuu tajuttomana, verissä päin maahan. Vauva
jää itkemään Ainon syliin.
ESKO (O.S)
Ymmärrätte vielä
joskus miten paljon
rakastan teitä
molempia.

8. INT. TUPA - PÄIVÄ
Aino herää sängystä. Hän kokeilee päätään,
johon tullut haava on sidottu. Tuvan pöydälle
on laitettu ruokaa ja nurkassa on metallinen
ämpäri. Eskoa ei näy, eikä kuulu. Aino nousee
ylös ja huomaa, että hänet on kahlittu seinään
pitkällä ketjulla. Aino yrittää avata
kahleita, mutta turhaan. Vauva alkaa itkeä.
Aino menee kehdolle, nostaa vauvan syliinsä ja
palaa takaisin sängynlaidalle imettämään.
9. INT. TUPA - ILTA
Aino ahmii ruokaa ja juomaa pöydän äärellä.
Aino laulaa tuutulaulua vauvalle kehdon
äärellä ja vilkuilee ämpäriä kulmassa.
Aino istuu pissalla ämpärillä.
Esko tulee tupaan ja heittää verisen paketin
pöydälle. Aino nousee ylös ja jää seisomaan
paikoilleen.
ESKO
Susi oli hyökännyt
naapurin karjan
kimppuun ja tappanut
lampaan.
Esko katsoo hetken Ainoa ja kävelee sitten
avaamaan kahleen. Esko ottaa ämpärin kulmasta
ja on menossa ulos.
AINO
Esko.(TAUKO)Minua
pelottaa että…
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Esko pysähtyy.
ESKO (CONT.)
Vauva on ihan
turvassa. Hain
kyliltä
panoksia.(TAUKO)Laita
illallinen valmiiksi.
Esko menee ulos. Aino tuijottaa hetken veristä
pakettia pöydällä ja menee sänkyyn makaamaan.
Esko tulee tupaan. Hän näkee paketin yhä
pöydällä ja Ainon sängyllä. Esko menee
sängylle ja käy makaamaan Ainon viereen. Esko
laittaa käden Ainon lantiolle ja alkaa
silittää tätä. Aino työntää käden pois.

10. EXT. MAALAISTALO - YÖ
Katonharjalla on sudenmuotoinen tuuliviiri.
Tuulensuunta on muuttunut. Täysikuu koristaa
yötaivasta.

11. INT. TUPA - YÖ
Aino herää sudenkaltaiseen ulvontaan. Esko on
kadonnut. Aino sytyttää lyhdyn ja kävelee
ikkunalle. Aino näkee Eskon metsän rajassa
ilman paitaa ulvomassa kuin susi. Aino
naurahtaa hysteerisesti, mutta alkaa pian
kyynelehtiä pelosta. Pihamaalla pyörivä Esko
kääntää vaistomaisesti katseensa kohti Ainoa.
Aino säikähtää ja pakenee sänkyyn.
Aino kuulee kuinka Esko tulee tupaan.
Sudenkaltaisesti käyttäytyvä Esko lähestyy
sänkyä Ainon takana. Aino sulkee silmänsä.
Juuri ennen sänkyä Esko haistaa jotain. Esko
nuuhkii ilmaa ja kääntyy kehdolle, lähestyen
sitä. Esko nuuhkii ja maistelee ilmaa kehdon
yläpuolella. Aino kääntyy kehdolle ja näkee
Eskon laskevan kasvojaan kehtoon. Aino on
sanomassa jotain, mutta nielaisee sanansa,
koska Esko nostaa päänsä ja alkaa taas
haistella ilmaa. Esko hyökkää pöydällä olevan
verisen paketin kimppuun, raatelee paketin
auki ja alkaa syödä raakaa lihaa. Aino
säikähtää ja häneltä pääsee äännähdys. Esko
lopettaa syömisen ja kuuntelee. Aino kääntää
selän ja teeskentelee nukkuvaa. Hetken on
aivan hiljaista. Yhtäkkiä Esko haistelee Ainoa
tämän kasvojen yläpuolella ja lähtee
nuuhkimaan Ainoa alempaa. Esko pysähtyy
haistelemaan Ainon haaroja. Aino puristaa
silmiään kiinni. Ulkona ulvoo susi. Esko
kuulee sen ja poistuu ulos. Aino kuulee kuinka
Eskon sudenkaltainen ulvontaa yhtyy oikean
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suden ulvontaan. Aino hautautuu tyynyynsä,
jotta ei kuulisi ulvontaa.
12. INT. TUPA - AAMU
Aino säpsähtää hereille. Esko nukkuu
kippurassa lattialla. Aino menee kehdolle,
joka on tyhjä. Aino säikähtää ja peittää
suunsa käsillä. Hän katsoo Eskoa, jonka kädet
ja kasvot ovat veren tahrimat. Aino huomaa
kiväärin, joka nojaa seinään oven suussa. Hän
lähtee lähestymään sitä tarkkaillen samalla
nukkuvaa Eskoa. Aseen luona Aino räveltää ja
ase kaatuu lattialle. Esko herää. Aino nostaa
aseen ja tähtää Eskoa. Eskolla kestää hetken
herätä todellisuuteen, mutta sitten hän huomaa
Ainon ase kourassa.
ESKO
Mitä sinä..?
Esko nousee lattialta ja pyyhkii kasvojaan.
Hän säikähtää verta.
ESKO
Mitä?
Aino lataa aseen.
AINO
Mitä sinä olet tehnyt
VILHOLLE?

Esko katsoo tyhjää kehtoa ja järkyttyy.
AINO (CONT.)
Oletko sinä saatanan
hullu tehnyt Vilholle
jotain?
Esko ryntää kehdolle. Aino seuraa aseellaan.
ESKO
Aino. Missä Vilho on?
Missä…
Esko tutkii katseellaan koko tuvan läpi. Eskon
paniikki kasvaa. Esko ottaa lähestyvän
askeleen kohti Ainoa.
AINO
Älä.
Esko pysähtyy ja katsoo häneen kohdistettua
asetta.
ESKO
Aino…
Esko haastaa Ainon katseellaan.
ESKO
…et kai sinä luule?
Esko kävelee Ainoa kohti. Aino laittaa sormen
liipaisimelle.
AINO
Esko pysähdy!
Esko kävelee Ainon luokse ja pysähtyy vasta,
kun kiväärin piippu painautuu hänen rintaansa.
Esko katsoo Ainoa ja hänen silmäkulmastaan
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valuu kyynel. Aino tuijottaa Eskoa, miettii ja
laskee aseen. Aino tuijottaa kivääriä
kädessään ja alkaa kyynelehtiä. Aino tulee
Eskon syliin ja alkaa itkeä. Esko ottaa Ainon
syleilyynsä. Hetken päästä Esko ryhdistäytyy
ja kävelee ulos.
13. EXT. HEINÄPELLON PIENNAR - AAMU
Epäselvät jäljet pellossa. Esko on kyykistynyt
niiden viereen. Esko katsoo jälkiä, jotka
johtavat metsään. Aino saapuu ase kourassa
taustalle seuraamaan Eskoa. Esko lähtee
kävelemään kohti metsää. Aino miettii hetken,
mutta juoksee Eskon kiinni ja ojentaa aseen
Eskolle. Esko ja Aino katoavat metsään.
14. EXT. LAMPI - AAMU
Peilityyni vesi, venevaja ja ympäröivä metsä
luovat pahaenteisen tunnelman.
Aino ja Esko saapuvat jälkiä seuraten lammen
rantaan. He katselevat ympärilleen. Maassa on
Vilhon viltti. Esko pudottaa aseen kädestään
ja ryntää viltin luokse. Hän nostaa verisen
viltin maasta. Esko ja Aino ovat kauhuissaan.
Maassa on jälkiä. Jäljet ovat selvästi paljaan
ihmisjalan tekemät. Aino seuraa katseellaan
jälkiä, jotka johtavat lampeen. Hän näkee
maassa jotain. Aino kävelee Eskon ohi rantaan
ja nostaa maasta esineen. Ainon maailma
pysähtyy. Aino katsoo Eskon kelloa kädessään,

laittaa käden rinnalleen ja kääntyy kohti
Eskoa.
Esko katsoo Ainoa ja tulee tämän luokse.
Kyyneleet virtaavat Ainon silmäkulmista. Esko
ottaa kellon Ainon kädestä ja tuijottaa sitä.
Eskon lasittuneet silmät tuijottavat
vuorotellen kelloa, veristä vilttiä ja Ainoa.
Esko seuraa kuinka Aino kävelee rauhallisesti
aseen luokse ja nostaa sen maasta. Esko
kääntää katseensa lammelle. Susi ulvoo
jossain. Esko lyyhistyy maahan, katsoo vilttiä
ja kelloa vuorotellen käsissään, sulkee
silmänsä ja huutaa niin lujaa kuin keuhkoista
lähtee.
Hetken hiljaisuus. Suden ulvontaa kuuluu nyt
lähempää. Esko avaa silmänsä ja katsoo Ainoa.
Aino kääntää aseen kohti Eskoa ja jää
odottamaan. (Esko alkaa elehtimään kuin susi)

15. EXT. METSÄ - AAMU
Laukaus kajahtaa maisemassa. Kalliolla seisova
susi reagoi siihen.
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16. EXT. LAMPI - AAMU
Aino kuulee vauvan itkua läheisestä
venevajasta. Aino epäilee mielenterveyttään,
mutta lähtee kävelemään ääntä kohti.
17. INT. VENEVAJA - AAMU
Aino saapuu vajaan ja näkee vauvan
turvallisesti heinien seassa. Hän kävelee
vauvan luokse ja polvistuu tämän eteen. Aino
nostaa vauvan varovaisesti ja painaa syliinsä,
murtuen samalla kaoottiseen tunteiden vyöryyn.
18. EXT. LAMPI - AAMUPÄIVÄ
Aino kävelee vauva sylissään Eskon ruumin ohi
metsään, kotia päin.
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