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Opinnäytetyössäni perehdyn tehosteäänien luomisprosessin vaiheisiin ja tehosteääni-

en valmistusta hyödyttävään ammattitietoon. Päämääränäni on selvittää keinoja, joil-

la luodaan vakuuttavia, vaikuttavia ja kerronnallisesti merkittäviä tehosteääniä elo-

kuvien ääniraidoille. Tämän ohessa tutkin, millaisia vaikutuksia tehosteäänillä on 

mahdollista saada aikaan. 

 

Aloitan teoriaosuuden luomalla katsauksen tehosteäänten kerronnallisiin mahdolli-

suuksiin. Seuraavaksi perehdyn tehosteäänten määrittelyyn ja niiden ominaisuuksien 

selvittämiseen, jonka jälkeen ryhdyn tarkastelemaan tehosteäänistään palkitun tunne-

tun elokuvan tehosteääniä. Lopulta siirryn runsain esimerkein pohtimaan omakohtai-

sia kokemuksiani Der Schmarotzer -lyhytelokuvan tehosteäänien parissa.  

 

Lähdemateriaalina olen käyttänyt elokuvaääneen ja elokuvakerrontaan keskittynyttä 

kirjallisuutta sekä muita elokuvantekoa käsitteleviä teoksia. Esimerkkielokuvaksi 

olen valinnut parhaasta äänestä ja parhaista äänitehosteista Oscar-palkitun Ter-

minator 2 -elokuvan (1991). Tutkimustani varten olen toteuttanut opinnäytetyöni 

teos-osana toimivan, lukuisia tehosteääniä audioraidalleen tarvinneen Der Schmarot-

zer -nimisen lyhytelokuvan äänityöt. 

 

Tutkimuksissani totean, että on olemassa useita erilaisia tehosteääniin liittyviä terme-

jä ja jaottelutapoja, jotka voivat tehosteääniä käsiteltäessä olla hyödyksi. Tehoste-

äänillä myös ilmenee olevan hyvin tärkeä rooli elokuvan uskottavuuden rakentami-

sessa, hyvin tehdyt tehosteäänet voivat jopa tehdä muutoin epäuskottavista asioista 

uskottavan tuntuisia. Kiteytän opinnäytetyöni pohdinnan päätelmään, että luovuus ja 

mielikuvitus vaikuttavat ammattitaidon ja kokemuksen ohella olevan olennaisimpia 

hyvien tehosteäänien luomisen välineistä. 

 

 

Asiasanat: elokuva, äänenkäsittely, äänikerronta, äänisuunnittelu. 
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ABSTRACT 
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In this thesis I dig into the creation process of sound effects and study the knowledge 

useful for producing sound effects.  My objective is to find out ways of creating con-

vincing, impressive and narratively meaningful sound effects for soundtracks of 

films. Along with this I examine which kind of impacts can be created with the use 

of sound effects. 

 

I start my theory part by taking a look into the narrative possibilities of sound effects. 

Secondly, I familiarize myself with the specification of sound effects and begin to 

clarify their qualities, followed by examining the sound effects of a commonly 

known film, nominated for its well made sound effects. Finally, I move to deal with 

my own experiences with sound effects of the Der Schmarotzer -short movie, using 

various examples from my work. 

 

As research sources I have used literature dealing with film sound and film narrative 

and some other film literature. My specimen film is the movie Terminator 2 (1991), 

which was Oscar-awarded for the best sound and for the best sound effects. For my 

research I have performed the sound work of a short movie named Der Schmarotzer, 

which is the production part of my thesis with various sound effects for its sound 

track. 

 

In my research I conclude that there exist various different sound effect related terms 

and ways of division, which can be useful when working with sound effects. Sound 

effects also appear to have very important role in the creation of credibility for the 

inner world of a film. Well created sound effects can even make otherwise unbeliev-

able things appear as if they were real. I summarize my thesis into a conclusion that 

creativity and imagination, along with skills and experience, seem to be the most 

important tools in the creation of good sound effects. 

 

 

Keywords: film, sound design, sound narrative, sound manipulation. 
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1 JOHDANTO 

 

Äänikerronnalla kokonaisuutena on oma paikkansa niin elokuvissa kuin lukuisissa 

muissakin ääntä sisältävissä mediateoksissa. Mutta mikä on tehosteäänten merkitys osa-

na äänikerrontaa? Millaisin keinoin niitä valmistetaan ja mihin niiden luovalla käytöllä 

pystytään? 

 

Toiminnallisessa opinnäytetyössäni tutkin, minkälaisia kerronnallisia vaikutuksia tehos-

teäänten uskaliaalla ja kokeilevalla käytöllä on mahdollista saavuttaa. Pyrin myös selvit-

tämään, millainen osa tehosteäänillä on äänikerronnassa, sekä mistä osatekijöistä tehos-

teäänet koostuvat, millaisiin ryhmiin ne voidaan luokitella ja millaisin keinoin niitä 

valmistetaan. Opinnäytetyöni tietopohjana toimivat alan ammattikirjallisuus sekä henki-

lökohtainen kokemukseni äänityöskentelystä, eritoten teos-osana toimivan Der Schma-

rotzer -lyhytelokuvan työstämisen kautta kerryttämäni tehosteääniin liittyvä tieto. Tut-

kimusmenetelmänäni toimii siis tekemällä tutkiminen aihepiirin kirjallisten lähteiden 

valossa. Tämän lisäksi myös vertailen kirjallisten lähteiden näkökantoja keskenään.  

 

Aloitan opinnäytetyöni taustoittamalla lyhyesti äänikerronnan merkitystä ja luomalla 

katsauksen siihen, miten tehosteäänet nivoutuvat osaksi äänikerrontaa. Seuraavaksi pe-

rehdyn tehosteäänten tarkempaan jaotteluun saadakseni selvyyden niiden luonteesta, 

rakenteesta, käyttötarkoituksista ja mahdollisuuksista. Lopuksi analysoin tehosteääniä 

valmiissa elokuvissa: sekä kokopitkässä suuren budjetin tuotannossa, että itse äänisuun-

nittelemassani lyhytelokuvassa. Avaan näissä teoksissa esiintyvien tehosteäänten val-

mistusmenetelmiä ja pohdin, millaisia kerronnallisia vaikutuksia niillä on saatu aikaan. 
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2 TEHOSTEÄÄNTEN KERRONNALLISET MAHDOLLISUUDET 

 

2.1 Äänikerronta yleisesti 

 

Näkö on ihmisen havainnointia dominoiva aisti. Tämän vuoksi kuulohavainnot ja niiden 

tietoinen käsittely saattavat toisinaan jäädä asiaan huomiota kiinnittämättömillä näkö-

havaintojen varjoon. Elokuvien parissa puhutaan yleisesti niiden katsomisesta, vaikka 

äänet muodostaisivatkin yhtä lailla suuren osan teoksen kokijalleen välittämästä sisäl-

löstä, ja vaikka audio on tärkeä osa teoksen kokonaisuutta siinä missä kuvakin. Äänet 

ovat ihmisen elämässä alati läsnä ja vaikka sitä ei aina tule ajatelleeksi, ne vaikuttavat 

suuresti jokapäiväisiin toimiimme. Äänikerronnan avulla on mahdollista kertoa tarinaa 

ja luoda kuvia ihmisten mieliin. Äänillä on valtaisa vaikutus, oli kyseessä sitten eloku-

va, tv-ohjelma, muu videoteos, kuunnelma tai jokin muu audiota sisältävä multime-

diateos, tai ihan vain pelkkä audio. (Koivumäki 2005, hakupäivä 20.12.2011.) 

 

Äänikerronta koostuu neljästä eri elementistä: puheesta, tehosteäänistä, hiljaisuudesta ja 

musiikista. Ääniraita rakennetaan näitä neljää tekijää yhdistelemällä ja vuorottelemalla. 

Erilaisia ääniosasia yhdistelemällä voidaan toteuttaa mitä erilaisimpia äänikerronnallisia 

ratkaisuja. Äänielementtejä voi erilaisten kerronnallisten vaikutusten luomiseksi liittää 

paitsi toisiinsa, myös muihin tekijöihin. Ääniä yhdistetään monesti esimerkiksi kuvaan: 

miehen kävellessä tv-ruudulla kaiuttimista kuuluu toimintaan täsmääviä askelten ääniä. 

(Koivumäki 2005, hakupäivä 20.12.2011.) 

 

Äänikerronnalla on mahdollista vaikuttaa vahvasti elokuvan tunnelmaan ja jopa muuttaa 

kuvakerronnan välittämiä mielikuvia. Otetaan esimerkiksi lännenelokuva, jossa muuka-

lainen lähestyy ihmisjoukkoa. Lähteekö hänen saappaidensa askelista tasainen ja peh-

meä vai raskas, tumma ja painava ääni? Hengittääkö hän kevyesti vai raskaasti, tai kuu-

luuko hengitystä ylipäätänsä lainkaan? Näitä asioita muuttamalla voidaan lähestyvästä 

muukalaisesta saada hyvinkin erilaisia vaikutelmia. Äänet kertovat kuulijalle paljon, ja 

vaikka niiden käsittely olisikin alitajuista, niin painavista askelista ja raskaasta hengi-

tyksestä syntyvä lähestyvän hahmon uhkaava vaikutelma tuskin jää elokuvan seuraajalta 

huomaamatta. 

 

Toki muillakin mediateoksen eri elementeillä on vaikutuksensa. Kuvakerronnalliset 

tekijät ja muutkin äänikerronnan osa-alueet muodostavat tunnelmanluonnissa ja tarinan 
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eteenpäinviennissä oman osansa. Jos edellä mainitulla muukalaisella on myös mustat 

vaatteet ja tummanpuhuva ilme, niin nekin vahvasti viestivät lähestyvästä uhasta. Myös 

piinaava tai dramaattinen musiikki korostaa vaikutelmaa. Ehkäpä ympäröivät ihmiset 

lähestyvän muukalaisen huomattuaan lopettavat muut toimensa ja jäävät pelästynein 

ilmein ja suu aukinaisina katsomaan tulijaa hiljaisuuden vallitessa. Tässä olisi sekä ku-

vallinen että äänellinen viesti lähestyvän hahmon uhkaavuudesta. Asioista voi siis vies-

tiä monin eri tavoin, ja tehosteäänet ovat yksi näistä vahvoista ja ilmaisukykyisistä vaih-

toehdoista haluttujen asioiden esille tuomiseen. (Koivumäki 2005, hakupäivä 

20.12.2011.) 

 

 

2.2 Tehosteäänten käyttö ja vaikutukset 

 

Tehosteäänet pyrkivät ilmentämään asioista lähteviä ääniä. Kuvitellaan kohtaus, jossa 

henkilö laskee juomalasin pöydälle. Lasi kolahtaa kohdatessaan pöydän ja lasin sisältä-

mä neste loiskahtaa vasten sen reunoja. Sen sijaan, että nämä kuultavat äänet elokuvan-

tekoprosessissa suoraan äänitettäisiin niitä vastaavasta tapahtumasta, ne on mahdollista 

myös korvata muilla, teoksen tarkoituksiin paremmin soveltuvilla äänillä. Lasin pöydäl-

le laskemisesta näennäisesti kuuluvat kolahdus ja loiskahdus voidaan kuvassa näkyvien 

sijaan olla toteutettu muilla välineillä. Ja näitä nauhoitettuja ääniä on todennäköisesti 

myös vielä jälkikäteen muokattu tarkoitusperiin sopivammiksi. Tällaisia keinoja käyte-

tään, jotta teokseen saataisiin näiden ääniefektien osalta juuri kerronnan kannalta halu-

tunlainen vaikutelma. (Koivumäki 2007, hakupäivä 20.12.2011.) 

 

Elokuvan katsoja yhdistää näkö- ja kuulohavaintonsa ja tulkitsee juomalasin pöydälle 

laskemisen äänien alkuperäksi, vaikka kuultava ääni ei alun perin olisikaan siitä peräi-

sin, vaan olisi äänitetty täysin eri lähteestä ja yhdistetty kuvaan vasta elokuvan leikka-

usvaiheessa. Tällaisia jälkiäänitys- ja tehosteäänimenetelmiä käyttämällä on mahdollista 

vaikuttaa kohtauksen ja siinä nähtävän tapahtuman tunnelmaan. Äänistä voidaan tehdä 

esimerkiksi todenmukaisuutta mahtipontisempia. Täten voidaan lisätä ääniä vastaavien 

tekojen dramaattisuutta tuoden teoille lisämerkityksiä tai vaikuttavuutta. (Koivumäki 

2005 ja 2007, hakupäivä 20.12.2011.) 

 

Elokuvan tai muun vastaavan audiovisuaalisen teoksen kuva on joka tapauksessa aina 

erillään sen kanssa kuultavasta äänestä. Toki ne on voitu taltioida samaan aikaan samas-
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ta paikasta, mutta ne ovat silti aina toisistaan erillisiä tallenteita, jotka ovat täysin liiku-

teltavissa ja muokattavissa muuhun kuvaan ja audioon sekä toisiinsa nähden. Kuva voi 

esimerkiksi näkyä televisioruudulla tai tulla projisoiduksi valkokankaalle, kun taas ääni 

yleensä kajahtaa ilmoille kaiuttimista. Eivät tv-ohjelman tai elokuvan kuvassa näkyvää 

toimintaa vastaavat äänet todellisuudessa kuulu tästä kyseisestä toiminnasta, ne on vain 

synkronoitu samanaikaisiksi, mikä saa kuulijan alitajuisesti yhdistämään nämä kaksi 

sinänsä täysin erillistä aistihavaintoa toisiinsa. 

 

Teoksen kuvaamassa tarinassa tapahtuvat fyysiset toimet eli kappaleiden ja aineiden 

liikkeet aiheuttavat mitä erilaisimpia ääniä. Jos näitä ääniä ei kuuluisi, jäisi tapahtumien 

todellisuudentuntu ontoksi ja epäuskottavaksi. Äänikerrontaa tehdessä on siis tehoste-

ääniä käyttämällä rakennettava tekoja vastaavia ääniefektejä ja -kokonaisuuksia. (Pirilä 

& Kivi 2005, 92–93.) 

 

On myös hyvin mahdollista, että tarinassa kuvatuilla toimilla ja täten niiden aiheuttamil-

la äänillä ei ole todellisen maailman vastineita. Tällöin on käytettävä mielikuvitusta ja 

rakennettava tilanteeseen sopiva ääni muista saatavilla olevista äänistä ja mahdollisesti 

erilaisia äänenmuokkausmenetelmiä hyödyntäen. Tällainen on varsin yleistä esimerkiksi 

tieteisfiktio- ja fantasiaelokuvissa sekä muissa tarinaltaan fiktiivisissä teoksissa, mutta 

täysin mahdollista myös realistisempaa tyyliä edustavissa teoksissa. 

 

 

2.3 Äänen ja kuvan kerronnallinen suhde 

 

Elokuvien äänet on tapana jakaa kahteen, niiden elokuvan sisäisen alkuperän määrittä-

mään luokkaan: diegeettisiin ja ei-diegeettisiin ääniin. Diegeettiset äänet voidaan tämän 

lisäksi jakaa vielä subjektiivisiin ja objektiivisiin ääniin. Tämä kahtiajako diegeettiseen 

ja ei-diegeettiseen on yleisimmin esillä puhuttaessa elokuvamusiikista, mutta sen voi-

daan kuitenkin katsoa ulottuvan koskemaan kaikkea elokuvaääntä. Elokuvan ääniraidal-

la kuultava Suomi-iskelmä voi olla olevinaan peräisin teoksen sisäisestä maailmasta, 

kuten radiosta tai kaiuttimesta tai ehkäpä musiikkiyhtye on paikan päällä soittamassa. 

Ääni on tällöin objektiivista diegeettistä musiikkia. Jos musiikki tai äänet ovat tarinan 

henkilön päänsisäisiä, ne määritellään subjektiivisiksi diegeettisiksi ääniksi. Toisaalta 

kuultava kappale voikin olla elokuvan sisäiseen maailmaan kuulumatonta ääntä ja toi-
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mia siis taustamusiikkina. Tällöin on kyse ei-diegeettisestä äänestä. (Bacon 2004, 234–

243.) 

 

On myös mahdollista, että elokuvassa ei paljasteta äänien lähteitä – ainakaan heti. Jos 

kuvassa ei paljasteta musiikin lähdettä, päätyy kuulija todennäköisesti tulkitsemaan sen 

taustamusiikiksi. Poikkeuksena sellainen kohtaus, jossa musiikkia on edeltänyt esimer-

kiksi levysoittimen tai radion käynnistyksestä kuuluvia ääniä. Mikä taas ohjaa kuulijaa 

tulkintaan siitä, että musiikin lähde on elokuvan sisäinen, mutta sijaitsee näkyvän kuva-

alan ulkopuolella. Äänen status voi myös, esimerkiksi kuvaleikkauksen myötä, vaihtaa 

statustaan diegeettisestä ei-diegeettiseen tai toisinpäin. Tällaista tapahtuu useissa eloku-

vissa siten, että radiosta tai muusta lähteestä alun perin kuulunut ääni jää soimaan, vaik-

ka elokuvassa siirrytään toiseen tilaan tai aikaan, jonne äänen ei voisi uskoa enää kanta-

van. Tässä tapauksessa elokuvan sisäinen musiikki muuttuu siis taustamusiikiksi. 

 

Tehosteäänet ovat useimmiten diegeettisiä eli elokuvan sisäiseen maailmaan kuuluvia 

ääniä. Valtaosa tehosteäänistä on objektiivisia, mutta subjektiiviset tehosteäänetkin ovat 

mahdollisia. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun elokuvan henkilö kuulee, tai kuvitte-

lee kuulevansa, ääniä joita muut ympärillä olevat hahmot eivät. Näin tapahtuu esimer-

kiksi tätä opinnäytetyötä varten äänisuunnittelemassani Der Schmarotzer -

lyhytelokuvassa, jossa päähenkilö joutuu omien harha-aistimustensa piinaamaksi. Sub-

jektiiviset diegeettiset äänet ovat siis tarinan henkilön päänsisäisiä ääniä. 

 

Ranskalainen ääneen erikoistunut säveltäjä-filmintekijä-kriitikko Michael Chion kirjoit-

taa siitä, kuinka elokuvassa kuvalla on aina yksi ja sama ennalta määrätty paikkansa, 

kun taas äänet ovat tällaista vailla. Elokuva muodostuu hänen mukaansa kuvasta ja ää-

nistä, ei kuvasta ja äänestä. Tämä ero tulee ilmi juuri tuon äänen paikattomuuden kautta. 

Elokuvassa nähdään kerrallaan yksi kuva, joka voi kyllä koostua useammasta kuvasta, 

mutta on silti yksi ainoa kuva. Ääniä voi sen sijaan olla lukuisia, ja niille ei ole olemas-

sa kuvaruudun (engl. frame) kaltaista äänellistä vastinetta, vaan ne hakevat itse oman 

paikkansa elokuvassa. Tämä paikanhakeminen tarkoittaa käytännössä sitä, että kuulija 

sijoittaa äänet jonnekin sen mukaan, mitä kuvassa kyseisellä hetkellä nähdään. Mutta 

tämä tarkoittaa myös sitä, että kuvan muuttuessa myös kuvan ja äänen välinen suhde, 

tätä kautta siis äänelle mielletty paikka, on altis muuttumaan. Hyvä esimerkki tästä on 

hahmon suunliikkeisiin synkronoidun diegeettisen puheen muuttuminen ei-
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diegeettiseksi kertojaääneksi, kun kuva vaihtuu sellaiseen, jossa puhuja ei enää ole läs-

nä. (Audio-vision 1994, 65–69.) 

 

Yleinen tulkintatapa siis on, että äänen paikka määritellään suhteessa samanaikaiseen 

kuvaan. Mutta on myös olemassa vaihtoehtoinen näkemys. Sen sijaan että äänen katsot-

taisiin kuvan muutoksen myötä muuttuvan diegeettisestä ei-diegeettiseen tai toisinpäin, 

voidaan ajatella, että ääni ja kuva vain eivät aina ole synkronisia tai muutoinkaan toi-

siinsa sidottuja, vaan ääni voi esimerkiksi vielä jättäytyä hetkeksi sinne, mistä kuva jo 

siirtyi toisaalle. (Bacon 2004, 234–243.) 

 

Äänien sijainti elokuvassa on siis voimakkaasti riippuvainen tulkitsijan näkökulmasta. 

Äänille miellettävään sijaintiin voi kuitenkin elokuvaa valmistettaessa helposti ja tehok-

kaasti vaikuttaa. Äänten mielletään olevan peräisin elokuvamaailman sisäisestä lähtees-

tä silloin, kun siihen on annettu selvä kuvallinen tai äänellinen viittaus, muussa tapauk-

sessa niiden katsotaan joko olevan ei-diegeettisiä tai joissain tapauksissa niiden olemus 

jää joko toistaiseksi tai pysyvästi avoimeksi. Selvää on myös se, että vaikka äänien tul-

kinta onkin niin moninaista, niin käsitteiden ja termien olemassaolo kuitenkin merkittä-

västi helpottaa elokuvantekijöiden työtä, heidän voidessaan termeillä ja käsitteillä viitata 

tietyntyylisiin ääniin ja kuvan ja äänen yhteyksiin. 
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3 TEHOSTEÄÄNTEN RYHMITTELY 

 

Kari Pirilä ja Erkki Kivi jakavat kirjassaan Otos. Elävä kuva – elävä ääni (2005) tehos-

teäänet neljään erilliseen ryhmään: tausta-tehosteisiin, pistetehosteisiin, erikoistehostei-

siin sekä synkronitehosteisiin. Kullakin näistä ryhmästä on omat selkeät ominaispiir-

teensä muihin nähden, mutta niiden välinen raja voi myös olla häilyvä. Lisäksi asioita 

on aina mahdollista myös ryhmitellä eri tavoin. Tästä toimii esimerkkinä Jussi Hongan 

Internet-sivustollaan (Ääni elokuvassa – Tehosteet 2006, hakupäivä 1.12.2011) esittämä 

jaottelu kolmeen tai jopa viiteen eri tehostekategoriaan. 

 

Honka (2006, hakupäivä 1.12.2011) erittelee atmosfäärit eli taustatehosteet samoin kuin 

Pirilä ja Kivikin (2005, 92–96), mutta näiden käyttämien piste- ja erikoistehosteiden 

sijaan Honka käyttää lajittelua niin sanottujen normaalien tehosteiden ja erikoistehostei-

den välillä, tarkoittaen normaaleilla tehosteilla oven avauksia, autoja ja muita hyvin 

tavanomaisia ääniä. Kun taas erikoistehoste-kategorian hän rajaa tarkoittamaan autoko-

larien ja vastaavien erikoisempien asioiden ääniä. Tähän ryhmään kuuluvat myös hie-

man epätavallisempien asioiden, kuten laser-aseiden ja muiden futuristisempien, scifi- 

ja fantasiatyylisten ilmiöiden äänelliset ilmentämiset. Pirilän ja Kiven mainitsemien 

pistetehosteiden voidaan ymmärtää kuitenkin käsittävän kummatkin näistä mainituista 

kategorioista, kun taas heidän määrittelemänsä erikoistehoste-kategoria keskittyy 

enemmän musiikkia muistuttaviin ääniin. Tällaiset äänet ovat ihmisille huomattavasti 

tutumpia elokuvista ja muista fiktiivisistä teoksista kuin arkipäiväisestä elämästä: tosi-

maailmassa ei yleensä tiettävästi kuulla musiikinomaista ääntä ihmisen vaipuessa uneen 

tai mietelmiin, elokuvissa näin kuitenkin useasti tapahtuu. 

 

Honka (2006, hakupäivä 1.12.2011) määrittää synkronitehosteet samankaltaisesti kuin 

Pirilä ja Kivikin (2005, 95), mutta tuo esille kannan, jonka mukaan ne ovat kuitenkin 

niin vahvasti oma äänellinen osa-alueensa, että niillä voidaan katsoa olevan tällaisessa 

äänielementtien määrittelyssä paikkansa erillään muista tehosteäänistä, sen sijaan että 

niitä pidettäisiin pelkästään yhtenä tehosteäänien osa-alueena. 

 

Viimeisenä mahdollisena kategoriana Honka (2006, hakupäivä 1.12.2011) mainitsee 

myös otusten äänet (engl. creature sounds), joita on hänen mukaansa myös mahdollista 

pitää omana kategorianaan tehosteäänien joukossa. Kyseisenlaiset äänet ovat epäilemät-

tä omanlaista osaamistaan vaativia audiotehosteita, joilla voidaan olettaa olevan selkeä 
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paikkansa esimerkiksi mielikuvituksellisia olentoja käsittävien fantasia- ja scifi-teosten 

keskuudessa, vaikka kyllähän myös tavanomaisemmat eläimet kuten kissat, lehmät ja 

virtahevotkin omat äänensä tarvitsevat. On tosin huomattava, että tätäkin kategoriaa 

voidaan myös pitää Pirilän ja Kiven (2005, 94–95) esille tuomien pistetehosteiden osa-

alueena. 

 

Seuraavaksi erittelen ja selkeytän näitä äänitehosteiden osa-alueita. Käytän erittelyssäni 

Pirilän ja Kiven (2005, 92–96) esille tuomaa jaottelua, sillä koen sen tässä yhteydessä 

parhaiten toimivaksi termien ja niiden merkitysten jäsentelyksi. Erilaisten mahdollisten 

kategoriointien ja lähestymistapojen erot on kuitenkin hyvä huomioida tehosteääniä 

ajatellessa ja käsitellessä. 

 

 

3.1 Taustatehosteet 

 

Taustatehosteiden eli äänipohjien (tai atmosfäärien) tehtävä on tuoda esiin kuvassa nä-

kyvän ympäristön taustaääniä. Ne ovat laaja-alaisia tehosteääniä, jotka ylläpitävät ja 

edesauttavat mediateoksen jatkuvuutta. Elokuvan tai muun vastaavan visuaalista mate-

riaalia sisältävän teoksen yhteydessä ne kykenevät piirtämään katsojan mieliin ruudulla 

nähtävää kuvaa laajemman alueen. Niiden näennäiset lähteet voivat olla kuvassa nähtä-

villä, mutta niiden on myös helposti mahdollista jatkaa ympäröivän tilan kartoittamista 

siitä mihin kuvan reunat sen lopettavat. Ihmisen kuuloalue on huomattavasti näköaluetta 

laajempi, joten tällainen äänten jatkuminen kuvan ohi, tuntuu teoksen seuraajasta täysin 

luontevalta, kun taas taustaäänien puute voisi olla hyvinkin häiritsevä ja kokijaa teoksen 

luomasta illuusiosta vieroittava tekijä. Oikein tehtyinä äänipohjat siis luovat vahvaa 

todellisuudentuntua mediateosta havainnoivien kokijoiden mieliin. (Pirilä & Kivi 2005, 

94.) 

 

 

3.2 Pistetehosteet 

 

Pistetehosteet ovat kestoltaan lyhyitä äänitehosteita, olennoista ja esineistä lähteviä pis-

temäisiä kuvan kanssa synkronisia ääniä. Pistetehosteita on mahdollista luoda hyvinkin 

monipuolisesti ja niillä on selkeä ja vahva vaikutus teoksen todellisuudentuntuun, ne 

lisäävät kohtausten, niissä nähtävien tekojen ja tapahtumien, uskottavuutta. Avainnipun 
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pöydälle laskemisesta on lähdettävä omat kilinänsä ja kolinansa, nyrkillä iskemisestä on 

lähdettävä nyrkillä iskemistä vastaava ääni. Toisaalta pistetehosteen tarkoituksellista 

poisjättämistä voi myös käyttää kontrastisena tehosteena: katsoja mieltää tapahtuman eri 

tavalla, kun jostain tapahtumasta ei lähdekään ääntä kuten olisi voinut olettaa, tai kun 

siitä lähtevä ääni onkin jokseenkin tai jopa täysin odotusten vastainen. (Pirilä & Kivi 

2005, 94–95.) 

 

 

3.3 Erikoistehosteet 

 

Erikoistehosteet ovat monesti musiikinomaisia ääniä, joita käytetään usein esimerkiksi 

elokuvien takauma- (engl. flashback) ja unikohtauksien alussa ja lopussa selkeyttämään 

näitä siirtymiä. Erikoistehosteilla on useasti juuri mainitun tapainen tapahtumia ja asioi-

ta alleviivaava merkitys. Ne ovat myös erittäin yleisiä animaatioiden ja komediaeloku-

vien ääniraidoilla, joihin tällaiset arkielämälle vieraat tehosteäänet sopivatkin helpom-

min kuin realistisempaa ilmaisua tavoitteleville elokuville. (Pirilä & Kivi 2005, 96.) 

 

Genre ja muut elokuvan ilmaisulliseen tyylin vaikuttavat asiat on kuitenkin aina otettava 

huomioon tällaista kategorisointia tehdessä. Otetaan esimerkiksi animaatio, jonka maa-

ilmassa erikoisia ja musiikinomaisia ääniä kuuluu aivan jokapäiväisistä toimista. Vaikka 

arkielämässämme asiat ovat toisin, niin elokuvaa olisi hyvä käsitellä myös sen oman 

maailman normeilla. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkkinä mainitun animaation musii-

kinomaiset äänet olisivatkin tavallisia pisteääniä, vaikka muissa teoksissa niitä ennem-

min pidettäisiin erikoistehosteina. Tämä kuitenkin riippuu tietysti täysin siitä, mistä nä-

kökulmasta tehosteäänien kategorisointia ja tarkastelun kohteena olevaa elokuvateosta 

halutaan lähestyä. Eli toinen tulkintatapa olisi pitää esimerkkianimaation erikoisia ääniä 

erikoistehosteina siitä huolimatta, että ne ovat ottaneet teoksessa pisteäänien aseman. 

 

3.4 Synkronitehosteet 

 

Synkroni- eli foley-tehosteet ovat videoon jälkityönä lisättäviä tehosteääniä jotka tahdis-

tetaan vastaamaan kuvassa nähtäviä toimintoja kuten askeleita, vaatteiden kahinoita, 

oven aukaisuja, sulkemisia sekä kiinni läimäisyjä, esineiden kilahduksia, kolahduksia ja 

muita vastaavanlaisia ääniä. (Mavros 2007, hakupäivä 12.12.2011.) 
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Kuva 1. Koulumme foley-studio, jossa suoritin opinnäytetyöni teos-osan äänitykset. 

(Anttila 2012.) 

 

Foley-tehosteet äänitetään perinteisesti varsinkin ammattituotannoissa erillisessä foley-

studiossa (Kuva 1). Tarpeen tullen myös muuta hyvin äänieristettyä tilaa voidaan hyö-

dyntää tähän tarkoitukseen. Foley-työskentelyyn liittyy olennaisesti termi foley-artisti, 

joka tarkoittaa foley-studiossa äänten aiheuttamiseen tarvitut toimet suorittavaa henki-

löä. Foley-studion olennaisin funktio on, että siellä foley-artistin on mahdollista katsoa 

monitorista kuvalenkkejä (engl. loop) videon kohtauksesta johon tarvittavia ääniä hän 

sitten pyrkii samanaikaisesti tuottamaan.  Foley-artisti katsoo ensin toistamiseen kohta-

uksen kuvamateriaalin ja sitten kuvalenkin yhä pyöriessä äänitys käynnistetään. Tällöin 

hän pyrkii tarkkaan valikoiduilla työkaluillaan ja harkituilla liikkeillään reaaliaikaisesti 

aikaansaamaan mahdollisimman hyvin näkemänsä kuvamateriaalin toimintaan täsmää-

vän äänen. Synnytettävän äänen on mahdollisimman hyvin vastattava kyseessä olevan 

kohtaukseen ja teokseen ilmaisullista tyyliä. Komediaelokuvissa ja humoristisissa ani-

maatioissa äänet ovat esimerkiksi usein realistisia vastineitaan lennokkaampia, kun taas 

draamaelokuvissa on useimmiten tapana pysytellä lähempänä realismia. 

 

Perinteisimmät foley-tehosteet ovat niinkin tavanomaisia ja yksinkertaisia kuin vaattei-

den kahinoita ja askelten ääniä. Yksinkertaisuus voi kuitenkin lakata siihen, että näiden 

äänien on yleensä todella vastattava niiden kuvallisia vastineitaan: tennareista ja nah-

kasaappaista lähtee hyvin erilaiset äänet, ja aivan erilaiselta kuulostavat myös askeleet 
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puulattialla kuin askeleet rantahietikolla, tai vaikkapa metallisella rakennustelineellä, tai 

millä tahansa muulla alustalla – erilaisten mahdollisten äänilähteiden kirjo on rajaton. 

Juuri tästä syystä perinteiseen foley-studioiden varustukseen kuuluukin yleensä erittäin 

moninaisia ja mielikuvituksellisia välineitä, joilla on mahdollista aikaansaada mitä eri-

laisimpia ääniä. Ja jos tarvittavaa äänen aiheuttajaa ei olekaan saatavilla tai edes tiedos-

sa, on sellaista lähdettävä etsimään kokeilemalla ja kuuntelemalla. 
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4 TUNNETUT TEHOSTEÄÄNET 

 

4.1 Terminator 2 – Tuomion päivä 

 

Terminator 2 – Tuomion päivä (Terminator 2 - The Judgement day, 1991) on James 

Cameronin ohjaama toiminnallinen tieteisfiktioelokuva, jota tähdittävät muun muassa 

Arnold Schwarzenegger ja Robert Patrick. Terminator 2 – Tuomion päivä on elokuva, 

joka hyvin näyttävän visuaalisen antinsa ohella tarjoilee erittäin mahtipontisen ääni-

raidan. Tämä on selkeä merkki siitä, kuinka vaikuttava kuva tarvitsee rinnalleen vaikut-

tavat äänet (Kuva 2). (Terminator 2 - The Judgement day, 1991 ja The Internet Movie 

Database.) 

 

 

Kuva 2. Mahtipontinen kuva tarvitsee tuekseen mahtipontiset äänet. (Katzman 2011.) 

 

Terminator 2 -elokuvassa nähdään kaksi kyborgia, ihmishahmoista mekaanis-biologista 

olentoa. Nämä kyborgit ovat paitsi ulkoisesti, myös äänellisesti hyvin poikkeavia toisis-

taan ja tarinan tavanomaisemmista hahmoista. Lisäksi teos sisältää paljon vaikuttavia 

kohtauksia, joissa sekä kuva että ääni pyrkivät olemaan todellisuutta suurieleisempiä – 

ja voidaan sanoa, että ne siinä myös onnistuvat. Terminator 2 – Tuomion päivä (1991) 

on erinomainen katsaus luovaan tehosteäänien käyttöön, sen sisältämien erityislaatuis-

ten ja mieleenjäävien äänellisten saavutusten vuoksi. Elokuvan äänimaailmaa voi kuvata 

sanalla hyperrealistinen, koska kuultavat äänet ovat monesti todellakin kuin ehostettuja 

ja vahvistettuja versioita oikean maailmamme äänistä. (Holman 1997, xvi–xvii & Film-

sound.org, hakupäivä 1.12.2011.) 
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Terminator 2 – Tuomion päivä -elokuvan on äänisuunnitellut Gary Rydstrom, amerik-

kalainen pitkänlinjan elokuva- ja ääniosaaja. Rydstrom on saanut seitsemän Oscar-

palkintoa äänityöstään elokuvien saralla, muun muassa juuri Terminator 2 -elokuvasta, 

joka palkittiin par-haasta äänestä ja parhaista äänitehosteista. (Wikipedia 2011, haku-

päivä 5.11.2011.) 

 

 

4.2 Terminaattorien tehosteäänet 

 

Robert Patrickin esittämä kyborgi T-1000 (Kuva 4) muuttaa välillä muotoaan. Hahmo 

on ikään kuin nestemäistä metallia, joka on kykenevä ottamaan monenlaisia hahmoja ja 

esimerkiksi kävelemään kaltereiden läpi. Rydstrom kertoo, että hänen ensimmäiset yri-

tyksensä luoda ääni kyseisen hahmon muodonmuutoksille olivat melko musikaalisia. 

Hän hankasi viulun jousella erilaisia metallinpaloja. Näin syntyi hyvin kauniita ääniä, 

mutta ne eivät vielä vastanneet ohjaajan ajatuksia. Muuntautumisesta lähtevän äänen 

täytyi olla nestemäinen, metallinen ja uniikki. Siispä Rydstrom alkoi erikoisin ja inno-

vatiivisin menetelmin kehittämään ainutlaatuisen kuuloisia, nestemäisiä ääniä. Tehoste 

ei myöskään saanut olla tasaisen kuuloinen, vaan siihen täytyi saada tiettyä äänellistä 

kehittyvyyttä. Äänitehosteella täytyi olla selkeä alku ja loppu. Rydstrom kokeili suih-

kuttaa pölynpoistosuihkepullolla ilmaa astiaan, joka oli täytetty veden ja jauhojen seok-

sella. Ilman suihkutus sai nesteseoksessa aikaan hitaasti muodostuvia ilmakuplia, joissa 

oli kuultavissa tiettyä metallimaisuutta. Sopiva ääni oli syntynyt. (Filmsound.org 2009, 

hakupäivä 1.12.2011.) 

 

 

Kuvat 3 & 4. Terminator 2 – Tuomion päivä -elokuvan kaksi kyborgihahmoa poikkea-

vat suuresti toisistaan sekä kuvallisella että äänellisellä tasolla. (Hibbard & 90s Mo-

vies.net.) 
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Monet Termitator 2 -elokuvan tehosteäänet ovat lähtöisin yllättävänkin tavanomaisista 

välineistä, joita tosin saatetaan käyttää epätavanomaisilla tavoilla. T-1000 kyborgin kä-

vellessä kylmän rauhallisesti metallisten kaltereiden läpi, kuullaan nestemäisenoloinen 

ääni joka on todellisuudessa lähtöisin siitä, kun koiranruokapurkin sisältöä imetään pur-

kista hitaasti ulos. Elokuvassa myös nähdään kuinka tätä hahmoa ammutaan tuliaseilla, 

mutta luodit eivät teekään häneen haavaa vaan menevät vain läpi, jättäen jälkeensä pi-

kaisesti umpeen kuroutuvia reikiä. Luotien aiheuttaman äänen Rydstrom on luonut is-

kemällä tavallista juomalasia sangolliseen jogurttia. Näin syntynyt ääni oli siis halutulla 

tavalla hitaan nestemäinen, mutta sisälsi myös luodeille sopivaa särmää. (Filmsound.org 

2009, hakupäivä 1.12.2011.) 

 

Elokuvan toinen kyborgi, T2 (Kuva 3), on perinteisemmän tieteiselokuvatyylin mukai-

nen olio. Siihen liittyvät äänet on saatu aikaan hakkaamalla ja iskemällä monia erilaisia 

metallin kappaleita vasten toisiaan ja muita esineitä. Äänityksissä käytettiin erityisesti 

pitkiä metallisia palkkeja, joita sitten iskettiin yhteen muiden esineiden kanssa. Pituu-

tensa vuoksi palkeista saatiin näin aikaan hyvin resonoivia ääniä. Leikkauspöydällä eri-

laisia metalli-ääniä sitten yhdistettiin, ja luotiin täten monipuolisia sekä mahtipontisen 

kuuloisia suuria metallisia kalskahduksia ja ryminöitä. (Filmsound.org 2009, hakupäivä 

1.12.2011.) 

 

Tehosteäänten ei lähtökohtaisestikaan tarvitse olla täysin uskollisia elokuvissa nähtävil-

le lähteilleen, joten matka jokapäiväisten asioiden tehosteäänistä olemattomien äänien 

luomiseen onkin lyhyempi kuin voisi helposti kuvitella. Matka kuitenkin on, sillä täysin 

uudenlaisen tehosteäänen luominen tyhjästä on vaativampi prosessi kuin tavanomai-

semman asian alkuperäisäänen korvaaminen hieman erilaisella audiotehosteella. Kum-

mankinlainen prosessi kuitenkin vaatii tekijältään luovuutta ja ammattitaitoa äänityös-

kentelyn ja erityisesti juuri tehosteäänien alueelta. 
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5 DER SCHMAROTZER 

 

Opinnäytetyöni teososana käytän Der Schmarotzer -nimistä lyhytelokuvaa, jonka ääni-

työt olin ottanut tehtäväkseni. Äänisuunnittelun ohella vastasin elokuvan kenttä-

äänittämisestä, äänileikkauksesta ja -editoinnista sekä jälkiäänityksistä. Jälkiäänitysten 

sekä tallennettujen äänten muokkaamisen työvaiheissa valmistin useita elokuvateokseen 

tarvittavia tehosteääniä, joista tulevissa kappaleissa kerron yksityiskohtaisemmin. 

 

Der Schmarotzer on toiminnallinen jännityselokuva psyykkisiä harhoja kokevasta mie-

hestä, joka tempautuu uhkaavien tapahtumien kierteeseen. Elokuvan äänisuunnittelijana 

toimiminen vastasi erinomaisesti opinnäytetyöni tarpeisiin, koska teoksen tarina sisältää 

moninaisia mahdollisuuksia erilaisille äänikerronnan keinoille, esimerkiksi useita dra-

maattisia ja jännityksentäyteisiä kohtauksia ja tapahtumia, joiden koen juuri olevan oi-

vallista maaperää tehosteäänten luovalle ja kokeelliselle käytölle. 

 

Tehosteäänten luominen voidaan yleisesti ottaen jakaa kolmeen erinäiseen vaiheeseen: 

suunnitteluun, äänitykseen sekä editointiin. Vaikka nämä vaiheet erottuvat loogisesti ja 

selkeästi toisistaan, ne kuitenkin elokuvan äänityöprosessissa limittyvät toistensa päälle 

sekä pilkkoutuvat useiksi lyhyemmiksi peräkkäisiksi aikajaksoiksi, jotka sitten kuiten-

kin muodostavat yhteen ja samaan päämäärään tähtäävän toiminnallisen kokonaisuuden. 

Prosessissa lähdetään ideoita ja käytäntöjä mukaillen äänittämään ja sitten editoimaan, 

tarkoituksena luoda valmis ja elokuvakokonaisuuden kannalta toimiva tehosteääni. 

Mainittu limittyminen ja pilkkoutuminen tulevat kuitenkin useimmiten osalliseksi tätä 

prosessia, esimerkiksi siten, että ensimmäisellä kerralla luotu tehosteääni ei vielä vastaa 

sille asetettuja toiveita ja tavoitteita. On siis palattava prosessissa taaksepäin, mutta ei 

kuitenkaan välttämättä alkuun asti, sillä jokainen epäonnistunut yrityskin parhaimmil-

laan suo tekijälleen uutta tietoa ja näkökantoja tarvittavista menettelytavoista ideaalisen 

tehosteäänen luomiseksi. Näiden kolmen vaiheen ajallisen epälineaarisuuden vuoksi 

koen paremmaksi menettelytavaksi käsitellä kerrallaan aina yksi tehosteääni tai tehoste-

ääniä sisältävä kohtaus, sen sijaan että käsittelisin luomisprosessin osatekijöitä puhtaasti 

erillisinä kokonaisuuksina. 

 

Kävimme elokuvan ohjaajan, Matti Ollikaisen, kanssa useita pohdiskelevia keskusteluja 

siitä, millainen elokuvan äänimaailman tulisi olla. Ohjaajan näkemyksiin kuului muun 

muassa monille toiminta- ja jännityselokuville tyypillisiä musiikinomaisia erikoistehos-
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teita, ja myös toimintaelokuvissa yleistä äänten mahtipontista ja korostettu käyttöä hy-

per-realistisen äänimaailman luomiseksi. Toisaalta ohjaaja toivoi minulta myös kokeel-

lisuutta ja kekseliäisyyttä erilaisten äänielementtien käytössä, mikä oli minun ja opin-

näytetyöni kannaltani erittäin mieluisaa ja hyödyllistä: pääsin annettujen rajojen sisällä 

testaamaan kaikenlaisia mieleeni tulvahtavia äänikerronnallisia keinoja ja erityisesti 

kokeilemaan sitä, miten minkäkinlaiset tehosteäänet mihinkin tarpeeseen vastasivat. 

 

Kaikki lyhytelokuvan jälkiäänitykset suoritettiin koulumme foley-studiossa (Kuva 1), 

josta äänet oli mahdollista tallentaa suoraan projektiin. Tämä oli erilaisten tehosteiden 

äänittämisen ja testaamisen kannalta erittäin hyödyllistä: nauhoitettuja ääniä pääsi välit-

tömästi sovittamaan yhteen kuvan kanssa, ja niihin pystyi myös saman tien kokeilemaan 

erilaisia äänenmuokkausmenetelmiä, kuten nopeutusta, hidastusta, tilaäänten lisäämistä 

ja haluttujen äänentaajuuksien voimakkuuden muuttamista. Foley-studiossa oli myös 

mahdollista nauhoittaa äänet suoraan kuvaan tahdistettuna: äänityksen käydessä pystyi 

samanaikaisesti katsomaan studion televisioruudulta sitä elokuvan kohtausta tai tapah-

tumaa, johon tekeillä oltava ääni oli määrä liittää. 

 

 

Kuva 5. Der Schmarotzer -lyhytelokuvan äänileikkauksessa ja tehosteäänien luonnissa 

käytetty työpiste. (Anttila 2012.) 

 

Elokuvan äänitöiden vaativimmissa vaiheissa toinen koulumme ääneen erikoistunut 

medianomiopiskelija, Erno Michelsson, toimi avustajani ja työparinani. Hän vastasi 

myös elokuvan viimeisen kohtauksen päättävästä musiikista jonka myötä kuva siirtyy 
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teoksen lopputeksteihin. Michelsson toimi myös korvaamattomana apuna tuodessaan 

oman äänitietämyksensä käyttööni, erityisesti äänen manipulointia koskevissa asioissa. 

Tärkeintä tehosteäänien kannalta oli kuitenkin hänen työpanoksensa ääniassistenttinani 

äänittäessämme tehosteääniä koulumme foley-studiossa. Tehosteäänestä riippuen toinen 

meistä toimi foley-artistina, toisen vastatessa seinän takana äänityksestä ja asetuksien 

säätämisestä. Äänitys tehtiin suoraan editoinnissa käytettävälle tietokoneelle (Kuva 5). 

Tämä mahdollisti vaivattomasti äänitystä seuraavan tehosteäänien kuvaa vasten kuunte-

lemisen ja tarvittavien muokkausten tekemisen ja mikäli tehosteääni ei vastannutkaan 

sille asetettuja tavoitteita, oli se mahdollista äänittää saman tien uudelleen paremman 

lopputuloksen toivossa. 

 

 

5.1 Suhinat ja kohinat 

 

Pirilän ja Kiven (2005, 92–93) mukaan puhe muuttuu tehosteeksi sen menettäessä ym-

märrettävyytensä. Der Schmarotzer -lyhytelokuvan päähenkilö, Jaska, alkaa jo teoksen 

alkupuolella lattiaa mopatessaan kuulla epämääräistä kuiskailua ja suhinaa. Nämä äänet 

muodostuvat todellisuudesta tarkoituksellisen epäselvästi supistuista kuiskauksista, jois-

ta osa on käännetty väärinpäin. Näiden äänien sekaan olen lisäksi ripotellut erilaisia 

ihmisen suulla tehtyjä ääniä, joita olen hidastanut, nopeuttanut, kääntänyt väärinpäin ja 

lisännyt niihin sitten vielä erilaisia kaikuja, lähes täysin riistäen niiltä puheeseen viittaa-

vat ominaisuudet, luoden näin epäselviä ja hämmentäviä erikoistehosteita. 

 

Ohjasin kuiskailut ja suhinat kuulumaan kuvan tilanteita mukaillen vuoroin enemmän 

vasemmasta ja vuoroin taas enemmän oikeasta kaiuttimesta, luoden näin vaikutelman 

siitä, kuinka tuntemattomat äänet alkavat yhtäkkiä saartaa ja ympäröidä päähenkilöä. 

Äänet myös hiljalleen voimistuvat ja lisääntyvät määrällisesti kuvankin samalla tiivisty-

essä kohti Jaskaa. Äänet alkavat täten tuntua entistäkin vihamielisimmiltä. Tällainen 

kuvan ja äänen yhteistyö lisää muutoinkin tehokkaasti kohtauksen uhkaavuuden tuntua. 

 

Välillä Jaska kääntyy katsomaan pitemmäksi aikaa johonkin tiettyyn suuntaan, tällöin 

myös äänet kuuluvat jonkin aikaa enemmän tästä samasta suunnasta. Sekä elokuvan 

katsojan että päähenkilön sallitaan tällä tavoin hetkittäin luulla, että äänten lähde olisi 

paljastumassa. 
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Yhtäkkiä suhinat ja kuiskailut muuttuvat nauruksi, jonka joukkoon liittyy pian myös 

aplodien kalsketta. Äänet tulevat nyt selkeästi määritettävästä suunnasta. Jaska kääntää 

katseensa kohti tätä suuntaa ja näkee etäämmällä radion. Naurun ja aplodien jatkuessa 

Jaska astelee päättäväisesti kohti radiota sulkeakseen sen. Aplodit ja nauru kuitenkin 

lakkaavat juuri kun Jaskan sormi on yltämässä radion virtakytkimeen (Kuva 6). Edellis-

ten äänien tilalle nousee sähköistä suhinaa. Suhinan tarkoitus on nostattaa jo hetkeksi 

hiipunut jännitys takaisin: hetken ajan saattoi jo luulla, että Jaska oli vain säikkynyt 

päälle jääneen radion ääniä, mutta nyt vaikuttaa kuitenkin siltä, että äänet olivat sitten-

kin peräisin jostain muusta, yhä tuntemattomana pysyttelevästä lähteestä. Elokuvan seu-

raaja saadaan myös mahdollisesti pohtimaan, onko radio jotenkin riivattu vai onko siinä 

kenties jokin sähköinen häiriö. Joka tapauksessa kuuluviin jäävä radion suhina pitää yllä 

piinaavaa ja tuntemattoman pelosta aiheutuvaa tunnelmaa. 

 

 

Kuva 6. Jaskan kuulemat äänet lakkaavat juuri kun hänen sormensa on osumassa virta-

kytkimeen. Onko radio sittenkään kuiskailujen ja kohisevien äänien todellinen lähde? 

(Der Schmarotzer 2012.) 

 

 

5.2 Dramaattiset tehosteäänet 

 

Elokuvan ensimmäisen kuvaleikkauksen kohdalla olen päässyt käyttämään tehosteääntä 

siirtymistehosteena kuvasta toiseen: aseella-osoituskuvan hiljainen, mutta uhkaava ja 

hyvin painostava tunnelma vaihtuu silmänräpäyksessä kuvaan lattiaan iskeytyvästä mo-

pista (Kuvat 7 & 8). Ensimmäinen tätä varten luomani tehosteääni, toteutui iskemällä 

märkä moppi kuvan liikettä mukaillen vasten lattiaa. Kyseinen foley-tehoste ei kuiten-

kaan ollut vielä riittävän iskevä ääni kyseessä olevan dramaattisen kuvan vaihdoksen 
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tehostamiseen. Äänitin siis lisäksi läpimärän luudun iskemistä pöytää vasten. Editointi-

koneella sitten yhdistin ja osittain tuplasin nämä ääniraidat, aikaan saaden voimakkaan 

vetisen ja iskevän äänitehosteen. 

 

 

Kuvat 7 & 8. Elokuvan aloituskuvasta, jossa päähenkilöä osoitetaan aseella, siirrytään 

mopin läimäytyksen saattelemana seuraaman samaista päähenkilöä siivoamassa suuren 

tehdashallin lattiaa. (Der Schmarotzer 2012.) 

 

Eräässä elokuvan kohtauksessa Jaska kyykistyy nostamaan eteensä vierineen pienen 

punaisen lasikuulan. Hänen keskittyessään kuulan tarkasteluun, ruudun editse vilahtaa 

tumma hahmo. Tätä vilahdusta tehostin yksinkertaisella visuaalista tapahtumaa voimis-

tavalla kahahduksella. Eli tässä tapauksessa sekä ohi vilahtavan hahmon, että tälle luo-

mani pistetehosteen, on tarkoitus valpastuttaa elokuvan seuraajaa ja luoda jännitystä 

vihjailemalla aivan lähellä vaanivasta tuntemattomasta uhasta. 

 

Se, millainen tehosteääni elokuvassa kuvan poikki nopeasti ohivilahtavalle tummalle 

hahmolle annettaisiin, oli pitkään mietinnässä niin minulla kuin elokuvan ohjaajallakin 

ja kävimme asiasta useita keskusteluja. Emme olleet varmoja siitä, pitäisikö äänessä olla 

jotain yliluonnolliselta vaikuttavaa, vai ei. Kahahduksen lisäksi minulla oli tarjota oh-

jaajalle kahta muuta vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto oli samantapainen sähköinen 

rätinä kuin mitä oudosti käyttäytyneestä radiosta oli aiemmassa kohtauksessa kuulunut. 

Tämä olisi voinut yhdistää mystisen hahmon radioon ja täten aiempiin outoihin tapah-

tumiin. Tällainen menettely olisi voinut antaa uhkaavalle hahmolle sekä muille Jaskan 

kokemille omituisille tapahtumille eräänlaisen tunnusäänensä. Samaan tapaan, kuin 

vaikkapa elokuvassa Tappajahai (Jaws 1975) ihmisiä uhkaavalla valkohailla on oma 

uhkaava tunnusmusiikkinsa. Esimerkkinä mainittakoon myös Star Wars -elokuvat (1977 

& 1980 & 1983 & 1999 & 2002 & 2005) joissa useilla hahmoilla on omat tunnusmu-

siikkinsa ja useat kauhuelokuvat joissa tietty ääni viestii uhkaavan hahmon läheisyydes-
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tä tai lähestymisestä. Tällaisia ääniä ovat muun muassa erilaiset rapinat, orgaaniset ää-

net ja yliluonnollisilla olennoilla todennäköisemmin jonkinlaiset erikoistehosteäänet. 

 

Jaskan nostettua eteensä vierineen lasikuulan käteensä, hän kohottaa sen valoon tutkail-

lakseen sitä tarkemmin. Jaska näkee lyhyen välähdyksenomaisen takauman (engl. flash-

back), verisestä kädestä ja sen vierelle pudonneesta punaisesta lasikuulasta. Takaumalle 

luotavan tehosteäänen oli määrä korostaa takauman väkivaltaista luonnetta. Yritin aluksi 

luoda sopivaa ääntä muuttamalla suulla tehtyjä ääniä korkeammiksi, mutta syntyneet 

äänet olivat vailla sitä iskevyyttä jota ohjaaja kohtaukseen toivoi. Onnistuin muokkaa-

maan omasta karjaisustani hieman jaguaarin murahdusta muistuttavan äänen, jonka koin 

osittain kohtaukseen sopivaksi. Se ei kuitenkaan ollut yksinään vielä tarpeeksi särmikäs. 

Niinpä ajattelin, että jonkinlaisella metallisella äänellä voisin paikata sitä korkean ja 

sykähdyttävän äänen puutetta, joka vielä oli jäljellä. Niinpä siis äänitin kahden metalli 

esineen raapaisevaa yhteen iskemistä ja sitten vahvistin huomattavasti tämän taltioidun 

äänen korkeampia taajuuksia leikaten samalla matalimmat pois. Yhdessä karjahdus ja 

metallinen kirskahdus muodostivat sopivalla tavalla väkivaltaisen äänen yllättävälle ja 

pikaiselle takaumavälähdykselle.  

 

Elokuvan keskivaiheille sijoittuu kohtaus, jossa vielä tuntematon pukumies nappaa Jas-

kan kuristusotteeseen. Jaska oli juuri ennen tätä poiminut käteensä eteensä vierineen 

punaisen lasikuulan. Kuristamisen äänet koostuvat pääasiassa kahdesta foley-

tehosteesta. Ensimmäistä tehostetta varten Jaskan näyttelijä pyydettiin foley-studioon 

tuottamaan kuristuskohtauksen toimintaa vastaavia ääniä, hänen samalla katsoessaan 

kyseistä kohtausta kuvalenkkinä foley-studion kuvamonitorista. Toista tehostetta varten 

toimin itse foley-artistina. Samaista kuvalenkkiä yhä uudelleen ja uudelleen katsoen 

aiheutin vaatteilla ja kengillä toimintaa vastaavia kahahduksia ja vinkaisuja.  

 

Tuntemattoman pukumiehen yllätyshyökkäyksen kohteeksi joutunut Jaska menettää 

kuristuksen seurauksena lopulta tajuntansa vaimean huokauksen saattelemana. Jännittä-

vän kohtauksen huipennus tapahtuu kuitenkin vasta juuri sen jälkeen, kun Jaskan hetki 

ennen kuristettavaksi joutumistaan maasta nostama lasikuula tipahtaa häneltä lattialle, 

Jaskan itse valahtaessa tajuttomaksi. 

 

Tajuttomaksi kuristetulta Jaskalta maahan pudonneen lasikuulan kilinän äänittämiseen 

käytettiin samaista kuvassa näkyvää lasikuulaa, mutta halutun laisen äänen aikaansaa-
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minen ei silti ollut helppoa. Kuva, jossa lasikuula pomppii tehdashallin lattialla, on ni-

mittäin nopeutettu. Äänen kohdistaminen kuvaan oli tästä syystä hyvin vaikeaa. Täs-

määvien äänien luominen jo normaalinopeudellakin pomppivalle kuulalle olisi ollut 

haasteellista. Ratkaisuksi osoittautui yksittäisten kuulan kolahdusten synkronoiminen 

kerrallaan. Kuulan pomppimisesta taltioitu äänite piti siis leikellä yksittäisiksi kolah-

duksiksi, jotka sitten ajoitin vastaamaan kuvassa näkyviä liikkeitä. Tehtävä oli hyvin 

haasteellinen ja tarkkuutta vaativa, mutta lopputulos oli toimiva ja mikä tärkeintä, kruu-

nasi kuristuskohtauksen. Pieni kuulasta kuuluva vaimeneva ääni rinnastuu Jaskan tajun-

nan menetykseen aiheuttaessaan kuulijalle voimattomuuden ja katoamisen vaikutelman. 

Ääni myös oivallisesti rakentaa siirtymää seuraavaan kohtaukseen. 

 

 

5.3 Kohti vierivä kuula 

 

Der Schmarotzer -lyhytelokuvassa esiintyvä punainen lasikuula on teoksen tarinan kan-

nalta merkittävä esine, joka osaltaan symboloi menneisyyden haamuja, mutta myös tu-

levaa uhkaa. Pyrin käyttämään kuulaan sidonnaisia tehosteääniä tavoilla jotka vahvista-

vat näitä sen merkityksiä. 

 

Elokuvassa useaan otteeseen esiintyvän punaisen lasikuulan ensiesiintyminen tapahtuu 

siten, että tarinan päähenkilö Jaska kuulee etäältä tehdashallin perältä voimistuvan, jyri-

sevän äänen ja havaitsee jonkin tulevan kovaa vauhtia häntä kohti. Kuulaa ei aluksi näy-

tetä, vaan kuvassa on hämmästynyt Jaska, jota kohti kamera vauhdikkaasti ajaa ja vasta 

lopuksi näytetään kuva Jaskan jaloista, joiden eteen kuula vierii (Kuvat 9, 10 & 11). 

 

Korvasin Jaskaa kohti vierivän lasikuulan (Kuvat 9 & 10) pienen ja heiveröisen äänen 

voimistetulla ja jykevöitetyllä keilapallon vierimisäänellä. Lasikuulan ollessa yksi elo-

kuvan keskeisistä elementeistä, oli sen olemassaoloa perusteltua korostaa tällaisella kei-

nolla. Keskeinen syy oli myös luoda jännitystä ja lähestyvän uhan tuntua. Kuulan vieri-

essä kohti Jaskaa elokuvan seuraaja ei siis vielä tiedä, mikä päähenkilöä lähestyy, mutta 

jyrinä luo voimakkaan kuvan lähestyvän asian uhkaavuudesta.  
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Kuvat 9, 10 & 11. Kuulan vieriminen kohti Jaskaa. (Der Schmarotzer 2012.) 

 

Elokuvan jännitystä luovassa kohtauksessa tuntematon lähestyjä paljastuu pieneksi lasi-

kuulaksi vasta sen vierittyä aikansa kovaa vauhtia kohti päähenkilöä uhkaavan jyrinän 

saattelemana. Kuvassa nähdään aluksi vain Jaskan kengät ja pieni kaistale tehdashallin 

lattiaa, mutta kuvan reunalta vierii pian pieni punainen lasikuula suoraan Jaskan ken-

gänkärkien väliin (Kuva 11). Koska päähenkilöä lähestynyt jyrisevä-ääninen uhka pal-

jastuukin vain pieneksi ja vaarattoman oloiseksi esineeksi, on myös tehosteäänien tehtä-

vä vahvistaa tätä yllättävää vaikutelmaa. Jyrinän aikaansaamiseksi käytetyn keilapallon 

sijaan äänet kuuluvatkin nyt oikeasti juuri samasta lasikuulasta joka kuvassa nähdään. 

Jyrisevä uhka vaihtuu täten silmänräpäyksessä pieneen ja heiveröiseen vierimisääneen. 

Tällainen kappaleesta lähtevän äänen muutos oli mielestäni oiva tapa välittää elokuvan 

katsojalle sitä samaa ihmetystä ja hämmennystä jota tarinan päähenkilö kyseisessä tilan-

teessa kokee. 

 

 

5.4 Kummalliset askeläänet 

 

Lukuisten tavanomaisten foley-studiossa äänitettyjen askeläänten lisäksi Der Schmarot-

zer -lyhytelokuvaan mahtui myös eräät erikoisemmat askeläänet. Ne ovat kuultavissa 

teoksen niin sanotussa ihmemaa-kohtauksessa, jossa tuoliin sidottu ja pahoinpidelty 

päähenkilö havahtuu pimeästä tilasta hänen ympärillään kuuluviin askeliin. Hetken vai-
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kuttaa vain siltä, että joku kävelee kehää hänen ympärillään, mutta äänet alkavatkin 

kuulua milloin miltäkin puolelta hätääntyvää päähenkilöä. Tässä kohtaa jää teoksen 

seuraajaan tulkittavaksi, poukkoilevatko äänet oikeasti yliluonnollisella tavalla ympäri 

päähenkilöä vai johtuuko vaikutelma vain hänen hätäännyksestään tai muista päänsisäi-

sistä syistä. Olisi toki myös mahdollista, että kävelijöitä on useampia, mutta askeläänien 

keskenään samanlainen painotus ja niiden luoma yhtenäinen kävelyrytmi eivät tue sel-

laista päätelmää. Näillä äänillä on tarkoitus aikaansaada vaikutelmaa, että joko päähen-

kilön mielenterveys järkkyy tai sitten hän on todellakin joutunut tuntemattoman pahoin-

pitelijän uhrina suureen fyysiseen vaaraan. 

 

Kun tuntematon hahmo on aikansa kierrellyt Jaskaa, hän astuu viimein esiin varjoista. 

Kuva vaihtuu Jaskan hätääntyneistä kasvoista mustaan lattiaan, jolle astuu mustat mies-

ten puvunkengät. Tämä kohtaus on äänellisesti merkittävä siten, että puvunkenkiin 

synkronoidut askeleet ovat todellisuudessakin peräisin puvunkenkien äänistä, kun taas 

aiemmin kuullut Jaskaa ympäröivät askeläänet ovat peräisin naisten korkokengistä. Näi-

tä ääniä on kuitenkin lähennetty kohti toisiaan säätämällä niiden eritaajuuksisia äänen-

voimakkuuksia ja liittämällä niihin samanlaiset tilavaikutelmaa luovat kaikuefektit.  

 

Useampien kenkien käyttöön yhden henkilön askeläänille on kaksi syytä. Ensimmäinen 

syy on tarkoitus hienovaraisesti vahvistaa vaikutelmaa päähenkilön harhakuvitelmista, 

kun taas toinen syy liittyy enemmänkin halutunlaisten tunnelmallisten vaikutusten luo-

miseen. Testasin kohtaukseen kymmenittäin erilaisia askelvaihtoehtoja, mutta mitkään 

niistä eivät aluksi vastanneet niille asetettuja sekä kerronnallisia että tunnelmallisia vaa-

timuksia. Askelten täytyi olla sekä uhkaavat että oudot, niiden oli määrä kieliä lähesty-

västä uhasta, mutta jättää myös kuulijansa arvailujen varaan niiden elokuvan sisäistä 

alkuperää koskien. Äänten oli määrä myös vihjailla Jaskan mielen järkkyneestä tilasta. 

Näihin tavoitteisiin nähden koen näiden kaksien erilaisten askeleiden yhdistämisen ol-

leen hyvä valinta. Korkokengät luovat napakkaa uhkaa ja mystisyyttä, kun taas miesten 

puvunkenkien tömpsähtävämpi ja tasaisempi ääni ikään kuin sinetöi tämän mystisyy-

den, niiden tuodessa uhkaavan hahmon esiin ympäröivästä pimeydestä. Kummatkin 

näistä askeläänistä täten täyttävät tehtävänsä omilla paikoillaan suhteessaan kuvaan, 

mutta myös luovat oman epäilyksiä ja ihmetystä aiheuttavan yhteisvaikutelmansa. 
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5.5 Tupakoinnin dynamiikka 

 

Dynamiikkaa hyödyntämällä voi luoda dramatiikkaa. Dynamiikkaa on esimerkiksi hil-

jaisuuden ja äänien vuorottelu. Hiljaisuus saa kuuntelija odottamaan ääntä, joka saa tä-

ten lisää vaikuttavuutta täyttäessään edeltävän hiljaisuuden luoman odotuksen. Ääntä 

seuraava hiljaisuus aiheuttaa myös samantapaisen efektin: hiljaisuutta edeltänyt ääni jää 

paremmin kuulijan mieleen, saaden hänet tulkitsemaan ääntä voimakkaammin ja luo-

maan sille ajatuksissaan syvempiä merkityksiä. (Korpinen 2005, hakupäivä 26.10.2012) 

 

 

Kuva 12. Lähikuva Franzin tupakansytytyksestä. Kaikille erinäisille toimille on tehty 

omat tarkat ja yksityiskohtaiset äänensä. (Rantamaula 2012.) 

 

Omakohtaisesti koen, että yksi Der Schmarotzer -elokuvan tehosteäänellisesti hie-

noimmista hetkistä on kohtaus, jossa pukumies, Franz, sytyttää tupakkansa tuoliin sido-

tun Jaskan edessä. Tehosteäänten kannalta merkityksellisen kohtauksesta tekee se, että 

kaikki pienet tupakan sytyttämiseen liittyvät äänet on äänitetty erikseen ja hienosäädetty 

muodostamaan pikkutarkka ja vaikuttava äänellinen kokonaisuus, jossa kaikki erilliset 

äänet erottuvat toisistaan selvästi, mutta samalla myös sulautuvat yhteen tehokkaasti 

dramaattista tunnelmaa luovaksi kokonaisuudeksi (Kuva 12). Tupakan sytytyksen aika-

na ei näiden selvästi kuultavien tehosteäänien lisäksi ole kuultavissa muuta audiota, 
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kuin hyvin hiljainen metalliketjujen kaikuvasta kilinästä koostuva taustatehoste. Tämä 

dynamiikkaa hyödyntävä äänikokonaisuus luo kohtaukseen dramatiikkaa moninkertais-

taen yksittäisten tehosteäänten merkitykset ja vaikuttavuuden. Äänet luovat tilanteesta 

äärimmäisen jännittyneen ja uhkaavan, saaden elokuvan seuraajan valppaana odotta-

maan mitä tuleman pitää. Tämän kohtauksen ääniä luodessani hyödynsin Ari Koivumä-

en Äänikerronta -teoksessa (1993, 55) esille tuomaa näkökantaa, jonka mukaan ääniker-

ronnan keventämiseksi ja selkeyttämiseksi erinäiset äänet on hyvä äänittää erikseen ja 

yhdistää toisiinsa jälkikäteen.  

 

Koivumäen (1993, 55) esittämän menetelmän mukaan erinäiset äänet on pyrittävä talti-

oimaan mahdollisimman puhtaina, eli vailla mitään ylimääräisiä ääniä. Tämän jälkeen 

ne yhdistetään yhdeksi kokonaisuudeksi elokuvan ääniraidalle. Der Schmarotzer -

lyhytelokuvan kohtaukseen (Kuva 12) tällä tavoin aikaansaamani lopputulos oli selkeä 

ja myöskin tunnelmallisesti tehokas. Pidän menetelmän suurimpana etuna sitä, että erik-

seen äänitettyjä ääniä on helppo käsitellä. Niiden ajoitusta toisiinsa nähden on vaivaton-

ta muuttaa elokuvan ääniraidalla, kun taas yhden yhtenäisen äänitteen sisältämien eri-

näisten äänien toistensa välisen kohdistuksen muuttaminen jälkikäteen olisi selkeästi 

työläämpää ja todennäköisesti myös äänien laadukkuutta heikentävää. Erikseen äänitet-

tyjen ääniä on myös helppo muokata: tärkeää ääntä voidaan esimerkiksi voimistaa ja 

muita taas hiljentää. Myös erinäisten efektien lisääminen on näin helppoa: haluttu efekti 

saadaan lisättyä vain ja ainoastaan niihin ääniin joihin se halutaan. Tällainen äänikoko-

naisuuksien rakentaminen erillään äänitetyistä osista vaikuttaakin olevan yksi olennai-

simmista äänikerronnan tehostajista. Vaikka on toki huomioitava, että erityyppiset elo-

kuvat voivat hyötyä enemmän muunlaisista lähestymistavoista. Tällaisia voivat olla 

esimerkiksi dokumentit ja dokumentaarista tyyliä jäljittelevät elokuvat. 

 

 

5.6 Toimintaa foleyssä 

 

Perinteisimpiä foley-äänityksiä ovat erilaiset vaatteiden kahinat ja ihmisten askeleet. 

Niitä esiintyy kohtalaisesti myös Der Schmarotzer -lyhytelokuvan ääniraidalla. Kahinat 

ja askeleet ovat elokuvakerronnallisina keinoina omiaan herättämään kuvien henkilöt ja 

tapahtumat eloon. Ilman tällaisia ääniä jäisi hahmojen ja tapahtumien todellisuudentun-

tu ontoksi. Pyrinkin äänisuunnittelussani hyödyntämään tätä seikkaa siten, että Jaskasta, 

tarinan todellisesta hahmosta, aiheutuu useita tällaisia olemassaolosta viestiviä tehoste-
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ääniä, kun taas Jaskan mielen luomasta elävästä harhakuvasta, Franzista, kuuluu tällai-

sia ääniä paljon niukemmin. Jaska itse on siis luonnollisesti olemassa ja aiheuttamassa 

ääniä, kun taas Franzin olemassaolo riippuu Jaskan harha-aistimusten tilasta. Toki Jas-

kankaan tapauksessa ei aivan jokaisesta jalanliikautuksesta tai kädenheilautuksesta kuu-

lu selkeää askelta tai kahahdusta. Sellainen äänien käyttö olisi yksityiskohtaisuudessaan 

liiallisen tarkkaa ja täten vieroittaisi elokuvan seuraajaa tarinan luomasta illuusiosta. 

Toimivin ratkaisu oli korostaa näkyvimpiä ja tarinan kannalta merkityksellisimpiä aske-

leita ja kahahduksia. Muiden tällaisia ääniä aiheuttavien toimien tehosteäänet säädin 

hiljaisemmiksi tai joissakin tapauksissa häivytin pois kokonaan. 

 

Elokuvan loppupuolelle sijoittuvassa toimintakohtauksessa nähdään, kuinka Franz 

osoittaa maahan töytäisemäänsä Jaskaa aseella. Jaska sattuu löytämään selkänsä takaa 

tehdashallin lattialla maanneen rautaputken, jolla hän Franzin keskittymisen sopivasti 

herpaantuessa huitaisee tämän pitelemää pistoolia. Ase lennähtää huitaisun seurauksena 

Franzin kädestä ja iskeytyy lattialle muutaman metrin päähän kaksikosta. Välittömästi 

tämän jälkeen Jaska syöksyy oitis aseen perään ja nappaa sen käteensä. 

 

Toimintakohtauksessa nähtävän rautatangon äänet aikaansain ohuella metalliputkella 

sekä autotunkista irrotetulla rautatangolla. Jälkiäänitysvaiheessa ei ollut enää mahdollis-

ta päästä käsiksi kuvauksissa käytettyyn metalliputkeen, koska en kuvausvaiheessa ollut 

tullut ajatelleeksi sen mahdollista tarpeellisuutta jälkiäänitysvaiheessa. Tämä ei kuiten-

kaan ollut ongelma, sillä uskon että olisin joka tapauksessa päätynyt käyttämään muuta 

välineistöä halutun äänen aikaansaamiseksi. Ja autontunkista irrotettu rautatanko sopi 

tehtävään mainiosti: se oli jonkin verran kuvauksissa käytettyä putkea raskaampi ja pak-

sumpi, josta syystä myös siitä saatavat äänet olivat ohjaajan toivomalla tavalla tietyn 

verran todellisen maailman vastineita mojovampia. Tätä voi pitää lievänä esimerkkinä 

Holmanin (1997, 16) määrittelemästä äänien hyper-realismista. Tällainen pienimuotoi-

nen todellisuuden tehostaminen on hyvin yleistä elokuvissa. Der Schmarotzer -

lyhytelokuvan tyylisissä toiminta- ja jännitysgenreä edustavissa teoksissa tällainen te-

hostaminen on tosin usein vieläkin vahvemmin hyödynnettyä. 

 

Elokuvassa esiintyvän käsiaseen ääniä varten minulla oli käytössä kuvauksissakin käy-

tetty muoviase. Päädyin kuitenkin käyttämään aseesta lähtevien kolahduksien luomiseen 

perinteisempää välinettä, eli tässä tapauksessa käytöstä poistettua VHS-nauhurin kau-

kosäädintä, jota sitten elokuvan tilannetta vastaavasti pudottelin erilaisille alustoille 
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luodakseni tehdashallin lattialle lennähtävälle käsiaseelle sopivan kolahduksen. Käytin 

samaista kaukosäädintä myös taltioidessani foley-äänet kohtaukseen, jossa Jaska syök-

syy maahan lentäneen pistoolin perään ja nappaa tämän käteensä (Kuva 13).  

 

 

Kuva 13. Allekirjoittanut syöksymässä kaukosäätimen perään elokuvan toimintaa mu-

kaillen. (Anttila 2012.) 

 

Aarre Joutsenvirta (2009) kertoo Sibelius-akatemian Internet-sivustolla äänellä olevan 

kolme vaihetta: aluke, sointi ja lopuke, toisin sanoen alku, keskikohta ja loppu. Yhdessä 

nämä muodostavat verhokäyrän, jota tutkimalla voidaan paremmin ymmärtää äänien 

luonnetta. Äänen aluke vaikuttaa suuresti kuultavan äänen tunnistamiseen, kun taas pel-

kän soinnin ja lopukkeen perusteella samantapaisia ääniä voi olla hyvin vaikea erottaa 

toisistaan. Tämän vuoksi kaukosäädintä on helppo käyttää käsiaseen kolahdusäänien 

luomiseen, koska kyseisten esineiden kolahdusten sointi ja lopuke muistuttavat suuresti 

toisiaan, niiden alukkeidenkin ollessa jokseenkin toistensa kaltaisia. Kaukosäätimen 

kolahduksen sai muistuttamaan vastaavaa käsiaseesta lähtevää ääntä entisestään lisää-

mällä sen kolahduksen alkuun aavistuksen metallista kovuutta. Uskottavan tehosteäänen 

luomiseksi ei siis ole olennaista, että sen luomiseen käytettävä esine olisi sama, tai edes 

samantapainen, kuin elokuvassa nähtävä. Olennaista on elokuvassa nähtävän esineen ja 

sille tarvittavan äänen luomista varten käytettävän esineen aiheuttamien äänien saman-

kaltaisuus. 
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5.7 Tehosteäänten ja musiikin välisellä rajalla 

 

Elokuvan viimehetkiin sijoittuu toimintakohtaus jossa Franz -hahmon piinaama Jaska 

nousee vastarintaan uhkaajaansa kohti. Päädyin sävyttämään kohtausta jo aiemminkin 

käyttämilläni keilapallonvierimisäänillä, joita jatkomuokkasin vahvistamalla niiden ma-

talia taajuuksia korkeiden äänten kustannuksella sekä venyttämällä hieman niiden kes-

toa.  

 

 

Kuva 14. Keilapallon maahan iskeytymisestä muokatut tehosteäänet aseteltuna leikka-

uspöydän aikajanalle tarkoin valikoituihin kohtiinsa. (Rantamaula 2012.) 

 

Keilapallon jyrinästä muokattu rumpuääni voimistaa toimintakohtauksen dramaattisuut-

ta. Ääni on useimmiten asetettu sellaiseen kohtaan jossa se luo elokuvan seuraajalle 

suurimman dramaattisen vaikutuksen (Kuva 14). Rumpuäänet kuuluivat esimerkiksi 

erinäisten iskujen ja tömähdysten kohdalla päähahmojen tapellessa keskenään. Tässä 

tapauksessa yksittäisen tehosteäänen toistaminen dronea, eli samanlaisena jatkuvaa mu-

siikkiääntä vasten loi dramaattisen musiikinomaisen kokonaisuuden, jonka koen oivalli-

sesti muistuttavan toimintaelokuville tyypillisiä jännittävien kohtauksien dramatisointiin 

käytettyä musiikkia. Kohtaus sai tehosteäänten oivaltavalla käytöllä huomattavasti lisää 

tarvitsemaansa dramaattisuutta, uhkaavuutta ja jännitystä. Tehosteäänet siis taipuivatkin 

musiikiksi ja droneraidan yhdistäminen niihin sinetöi tämän muunnoksen. Keilapallon 

tömähdykset muuntautuivat rumpuääniksi. Toisin kuin aiemmin mainitussa kuulan-

vierimiskohtauksessa, ei keilapallon rymähdyksillä ollut tällä kertaa minkäänlaista ha-

vaittavaa fyysistä lähdettä tarinan sisäisessä maailmassa. On kuitenkin tulkittavissa, että 

äänet ovat muutoinkin ihmeellisiä asioita näkevän ja kuulevan, Jaskan päänsisäistä dra-

matisointia. Tömähdysten ja dronen muodostama musiikki on siis tulkinnasta riippuen 

joko ei-diegeettistä tarinan toimintaa ja tunnelmaa vahvistavaa taustamusiikkia tai ob-

jektiivista diegeettistä ääntä, jonka elokuvan seuraaja pääsee jakamaan tarinan päähen-

kilön kanssa. 
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5.8 Lopulliset tehosteäänet 

 

Der Schmarotzer -lyhytelokuvan ajan on useimmiten tarkoituksellisen epäselvää, ovatko 

kuultavat äänet todellisia vai päähenkilön kokemia aistiharhoja. Teoksen seuraajalle ei 

siis suoranaisesti aina paljasteta, ovatko äänet subjektiivisia vai objektiivisia ääniä. Tä-

mä on tarkoituksellinen tehokeino, joka on olennainen osa teoksen tarinaa. Tämän ar-

voituksellisuuden tarkoitus on pitää katsojaa teoksen ja sen tarinan otteessa. Elokuvan 

seuraaja joutuu siis alati miettimään, ovatko päähenkilön näkemät ja kuulemat asiat to-

dellisia vai eivät. 

 

Toden ja epätoden rajaa tarkoituksellisesti hämärtävä Der Schmartozer päättyy kuiten-

kin päähenkilön kokemusten epätodellisuuteen viittaavaan paljastukseen: viimeisessä 

kohtauksessa tarinan päähenkilö nähdään mielisairaalan vuoteella, jossa hän kohottau-

tuu istumaan ja toistamaan häntä aiemmin piinanneen Franzin sanoja. Tämän on tarkoi-

tus ilmentää elokuvan seuraajalle, että Jaskaa piinannut salaperäinen Franz onkin pää-

henkilön oma sivupersoona. 

 

Alun perin elokuvan loppupaljastusta oli voimistettu hienovaraisella tavalla tehoste-

ääniä käyttäen. Jaskaa ympäröivän sairaalahuoneen, kaikki äänet tehtiin hyvin luonnol-

lisiksi. Taustatehosteeksi valitsin rauhallisen huone-ambienssin ja paikalla käyvän lää-

kärin toimista kuuluvat pistetehosteet valmistin myös hyvin tavallisen ja rauhallisen 

kuuloisiksi. Kohtauksen oli täten tarkoitus olla ristiriidassa aiempien äänelliseen outou-

teen sekä useasti vallinneeseen kiivauteen. Kiivaus kuitenkin sai ohjaajan toiveesta 

paikkansa tässäkin kohtauksessa, mutta tällä kertaa tehosteäänien sijaan puheen ja mu-

siikin muodossa, Jaskan toistaessa häntä piinanneen Franzin sanoja aggressiivinen ja 

jokseenkin mielipuolisen kuuloinen musiikki nousee kuuluviin. Elokuvaan loppuvai-

heessa lisätyllä musiikilla haluttiin vahvistaa kohtauksen ja siinä ilmi tuotavan paljas-

tuksen dramaattisuutta. Tehosteäänien ja musiikin yhteiskäytöllä elokuvan seuraaja 

päästetään ikään kuin ulos päähenkilön pään sisästä, Jaskan jäädessä mielisairaalan vuo-

teelle käymään sisäistä kamppailuaan sivupersoonansa, Franzin kanssa. 

 

Kun elokuvan loppukohtaukseen lisättiin musiikkia, koin toimivaksi lisätä myös sairaa-

lahuoneesta poistuvan lääkärin askeliin ja varsinkin potilaskansion sulkemiseen kolkkoa 
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kaikua, jotta niiden merkitykset eivät tyystin hukkuisi pauhaavan musiikin alle. Kolkko 

kaiku paljastuikin sopivan kohtauksen tunnelmaan erittäin hyvin: lääkärin kiinni läi-

mäyttämän potilaskansion ja poiskävelyn äänet tuovat Jaskan tilanteeseen eräänlaista 

lopullisuuden tuntua – hänen kohtalonsa vaikuttaa toivottomalta ja loppuun käsitellyltä. 

Pistetehosteisiin lisätty kaiku toi täten uutta merkitystä kyseisille tehosteäänille. 

 

Vaikka loppukohtauksen lopullisessa äänileikkausratkaisussa päädyimme käyttämään 

myös musiikkia tehosteäänien ja puheen rinnalla, toivat musiikin lisäämistä edeltäneet 

tehosteääniratkaisuni minulle uutta tietoa niiden käyttömahdollisuuksista: elokuvan te-

hosteäänien ollessa pääasiassa erikoisia, uhkaavia ja ihmetystä herättäviä, voikin taval-

listen tehosteäänten yhtäkkinen esiintyminen luoda näitä erikoisia ääniä voimakkaampia 

vaikutuksia.  
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6 POHDINTA 

 

Olen opinnäytetyössäni käsitellyt tehosteäänten olemusta, käyttötarkoitusta, elokuvaker-

ronnallista merkitystä ja muita mahdollisuuksia osana elokuvan ääniraitaa. Onnistuin 

mielestäni hyvin määrittelemään tehosteäänten merkityksen äänikerronnassa, sekä erit-

telemään tehosteäänten erilliset osa-alueet helposti ymmärrettäviin lohkoihin. Ensisijai-

sesti tutkin tehosteäänten valmistusta, tehden havaintoja siitä kuinka monipuolisia mah-

dollisuuksia ne voivat tarjota. 

 

Kartoitin tehosteäänten mahdollisia alaryhmäjaotteluita ja otin selvää tehosteäänten eri-

laisista ominaisuuksista. Erilaisista jaottelutavoista ilmenee olevan hyötyä erilaisissa 

tilanteissa, ja tapauskohtaista on myös erinäisten tehosteäänille määritettävien ominai-

suuksien hyödyllisyys. Erilaiset jaottelut ja termit helpottavat tehosteäänistä puhumista 

ja kirjoittamista, jonka vuoksi niistä on apua tehosteäänten suunnittelussa. Elokuvante-

kijöiden ja erityisesti äänityöryhmän on helppo termien ja jaotteluiden avulla selventää 

toisilleen ja itselleenkin, millaista tehostetta mihinkin elokuvan kohtaan ollaan luomas-

sa. Toisinaan tehosteääniä tulee kuitenkin tehtyä enemmän intuition ja kokemuksen 

varassa, jolloin jaotteluita ja määrittelyitä ei tule sen kummemmin ajateltua. Vaikuttaa-

kin siltä, että vielä enemmän kuin tehosteäänten luomista, termit ja määritelmät hyödyt-

tävät jälkikäteen tehtävää käsittelyä ja pohdintaa tehosteäänistä, niiden ominaisuuksista 

ja vaikutuksista.  

 

Havaitsin, että yleisemmin musiikin parissa käytettävät termit ja teoria ovat monilta 

osin yhteensopivia myös tehosteäänien kanssa. Uskon, että tehosteääniä käsiteltäessä on 

hyväksi hyödyntää äänikerronnan todennäköisesti eniten tutkittuun osa-alueeseen, eli 

musiikkiin liittyvää teoriaa.  Tästä toimivat esimerkkeinä opinnäytetyössäni käsittele-

mäni verhokäyrä ja äänten mahdollinen diegeettisyys tai ei-diegeettisyys. Ei-

diegeettisen tehosteäänen käyttö vaatii hyvän perustelun ollakseen toimiva ääniratkaisu, 

mutta toisaalta juuri tehosteäänten ei-diegeettisyyden epätavallisuuden vuoksi tällaisella 

äänellä on oikeassa tilanteessa mahdollisuus aikaansaada voimakas kerronnallinen vai-

kutus. Ei-diegeettiset tehosteäänet vaikuttavat olevan käytettävissä tunnelman luomi-

seen elokuvamusiikin tavoin. Toisinaan tehosteäänten ja musiikin välinen raja voi jopa 

hämärtyä. 

 



36 

Koen tehosteäänistä, niiden rajaustavoista, määritelmistä ja ominaisuuksista hankkimani 

tietouden selkeästi hyödyttäneen tämän toiminnallisen opinnäytetyöni teos-osan, Der 

Schmarotzer -lyhytelokuvan tehosteäänien luomista. Termit ja määritelmät toivat selke-

yttä ja suunnitelmallisuutta välillä sekavaksikin äityneeseen äänityöprosessiin. Vaikeis-

sa paikoissa ne helpottivat erilaisten tehosteäänivaihtoehtojen esilletuomista ja rajaamis-

ta. Termien ja jaotteluiden avulla oli myös vaivatonta keskustella käsillä olevista äänistä 

avustajani sekä elokuvan ohjaajan kanssa. Uskon myös tämän kartoittamani tietouden ja 

ymmärryksen helpottavan tulevaa työskentelyäni tehosteäänien ja muunkin äänityön 

parissa. Uskon ja toivon myös, että tutkimukseni pystyy tarjoamaan hyödyllistä tietoa 

myös muille tehosteäänistä ja äänityöstä kiinnostuneille ihmisille, ennen kaikkea alan 

opiskelijoille ja harrastajille. 

 

Tehosteäänillä ilmenee olevan vahva kerronnallinen vaikutuksensa, niillä voi luoda 

merkityksiä ja jopa muuttaa sitä, miten elokuvan visuaalinen anti koetaan ja tulkitaan. 

Luovalla tehosteäänten käytöllä voidaan tehdä myös ääniä asioille ja olennoille, joita ei 

oikeasti edes ole olemassa. Hyvin tehtynä tällaiset äänet tekevät uskomattomistakin 

olennoista uskottavia ja todentuntuisia, ja näin elokuvaa seuratessaan voi upota sen 

luomaan illuusion ja todellisuuden tuntuun, katselu- ja kuuntelunautintonsa ajaksi. 

 

Der Schmarotzer -lyhytelokuvan tehosteääniä luodessani ja Terminator 2 -elokuvan 

tehosteäänien valmistusprosessia selvittäessäni havaitsin kummassakin luovuuden ja 

kokeellisuuden olevan tärkeässä osassa. Harhakuvitelmille ja terminaattoreille luodut 

äänet toimivat esimerkkeinä tästä. Erikoisen tehosteäänitarpeen kohdatessaan äänisuun-

nittelija joutuu laittamaan sekä kokemuksensa että kekseliäisyytensä koetukselle. Vai-

kuttaa siltä, että vaikuttavat ja omaperäiset tehosteäänet syntyvät useasti yrityksen ja 

erehdyksen kautta.  

 

Oikeilla tavoin käytettyinä tehosteäänet voivat luoda ja merkittävästi vahvistaa eloku-

van todellisuudentuntua, kun taas huonosti tehtyinä ne voivat helposti irtauttaa kokijan 

teoksen luomasta illuusiosta. Toisaalta tehosteäänillä on myös mahdollista tarkoituksel-

lisesti rikkoa tätä illuusiota ja leikitellä kuulijan odotuksilla ja oletuksilla. Tehosteäänis-

tä on moneksi ja tuntuukin siltä, että vain mielikuvitus ja äänisuunnittelijan luovuus 

ovat rajana niiden lukemattomanlaisille käyttömahdollisuuksille. 
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