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LIITTEET
Liite 1

Digitaalisen värimäärittelyprosessin päävaiheet

Lyhenteet ja käsitteet

Color Grading

Värimäärittely, filmin tai digitaalisessa muodossa olevan
videokuvan värien muokkaaminen (Wikipedia 2012a).

Krominanssi

Videokuvan väri-informaatio (Mainostajan hakemisto 2012a).

Luminanssi

Videokuvan valo/kirkkaus informaatio (Mainostajan hakemisto
2012b.)

Frame rate

Kuvataajuus, yksittäisten kuvien määrä, jonka kamera
tallentaa sekunnissa (Wikipedia 2012b).

Timelapse

Intervallikuvaus, tekniikka jossa kamera kuvaa alhaisella frame
ratella eli ottaa yhden kuvan määrätyin aikavälein. (Digivideo
2012).

Haulikkomikrofoni

Suuntamikrofoni, suuntakuvioltaan voimakkaasti eteenpäin
suuntava mikrofoni, joka rekisteröi ääntä tarkimmin suoraan
edestä ja vaimentaa sivulta tulevaa ääntä. (Ääni elokuvassa
2012).

Resoluutio

Kuvantoistolaitteen kuten kameran tai television tarkkuus eli
erottelukyky, merkitään yleensä pikseleinä yhtä tuumaa kohti.
(Videofunet 2012).

HD

High definition, teräväpiirtoformaatti, jossa kuvaa voidaan
tallentaa tai toistaa 1280 x 420 pikselin tai 1920 x 1080
pikselin resoluutiolla. (Afterdawn 2012).

Valkotasapaino

White balance, videokuvauksessa käytetty säätö jolla
määritellään kuvan valkoinen värisävy, jotta videokuvan värit
toistuvat mahdollisimman luonnollisina. (Digitaalikuvaus.com
2012.)

Kalibroida

Näyttölaitteen omien väri- ja kirkkausasetuksien määrittäminen
niin, että sillä katseltavan materiaalin värit toistuvat näytöllä
oikein. (Microsoft 2012b).

Kuvakenno

Digitaalikameroissa valoherkkä kenno, jonka kautta
kuvainformaatio tallentuu muistikortille tai kovalevylle
(Laitetekniikka.com 2012).

Jälkituotanto

Post-production, kuvaamisen jälkeinen videotuotannon vaihe,
jossa videokuvaa leikataan, siihen lisätään kuva- ja
äänitehosteita sekä musiikkia ja suoritetaan värimäärittely.
(Elokuvaopas 2012.)

Renderöidä

Kuvantaa, hahmontaa. Muuntaa digitaalinen tieto näytölle
sopivaan esitysmuotoon (Wiktionary 2012).

CGI

Computer Generated Imagery, tietokoneella luodut
erikoistehosteet videokuvassa. (Wikipedia 2012c).
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1

Johdanto

Tämä opinnäytetyö on kirjallinen osio loppusyksyllä 2011 valmistuneeseen
”Ilosaarirock

-

toiminnallinen
Joensuun

40

vuotta

osio.

säkällä”

Dokumentti

on

Ilosaarirock-festivaalin

-dokumenttiin,

joka

historiikki-tyyppinen

vaiheista.

Ilosaarirock

on

opinnäytetyön

musiikkidokumentti
on

heinäkuussa

Joensuussa järjestettävä kolmipäiväinen rockmusiikkifestivaali, joka kerää joka
vuosi yli 20 000 kävijää aurinkoiselle Laulurinteelle. Festivaali on Suomen toiseksi
vanhin, ja sillä on tärkeä merkitys kaupungille, pitkät perinteet Pohjois-Karjalan
musiikkielämässä ja juuret syvällä varhaisessa popmusiikin yhdistystoiminnassa.
Ilosaarirockia järjestää Joensuun Popmuusikot Ry, joka monipuolisesti edistää ja
tukee

popmusiikin

harrastusta

Pohjois-Karjalassa.

Ilosaarirockin

ohessa

järjestetään myös Vekararock, Ilovaarirock sekä useita pienempiä tapahtumia
rockklubi Kerubissa sekä ympäri Joensuuta. Lisäksi Ilosaarirockin yhteydessä
toimii viikon ajan Popkatu, joka tarjoaa ihmisille monipuolista ohjelmaa ja
informaatiota

koko

rokkiviikon

ajan.

Joensuun

Popmuusikot Ry järjestää

Joensuussa myös Lehtiä Ilosaaressa -konserttitapahtumaa ja Rokumenttirockelokuvafestivaalia jossa myös valmis dokumenttimme sai ensiesityksensä.
(Joensuun Popmuusikot Ry, 2012).

Opinnäytetyön toiminnallinen osio sai alkunsa helmikuussa 2011. Ideana oli
toteuttaa

dokumentti

vuoden

2011

kesällä

40-vuotisjuhlaansa

viettävästä

Ilosaarirockista. Projekti oli toimeksianto Joensuun Popmuusikot Ry:ltä ja se
päätetiin toteuttaa parityönä viestinnän opiskelija Jesse Mikkolan kanssa, sillä
yhdelle opiskelijalle se olisi ollut liian suuritöinen toteuttaa. Otimme projektin
innostuneesti vastaan huolimatta siitä, että olimme ensimmäistä kertaa täyspitkän
dokumenttielokuvan kanssa tekemisissä.

Maalis-huhtikuussa

2011

neuvottelimme

dokumentin

ideasta

ja

tulevasta

toteutuksesta, sekä löyhästi aikatauluista ja resursseista. Kevään mittaan
keräsimme kokoon osaavan työryhmän ja aloimme viedä projektia eteenpäin.
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Tulevan dokumentin suuntaviivojen alkaessa hahmottua työmäärä kasvoi joka
päivä. Käsikirjoitus koki useita muutoksia ja työryhmän pienen koon takia yhdelle
henkilölle täytyi antaa useampia vastuualueita. Toimin projektissa pääasiallisesti
kuvaajana,

leikkaajana

ja

värimäärittelijänä,

mutta

myös

valaisijana,

kuvaussihteerinä, enkoodaajana, kenttähaastattelijana ja DVD:n koostajana. Oli
alusta alkaen selvää, että dokumentissa tultaisiin käyttämään arkistomateriaalia,
joten

touko-kesäkuussa

aloimme

kartoittaa

Ilosaarirockia

koskevan

arkistomateriaalin määrää ja saatavuutta. Tämän jälkeen aloimme selvittää,
minkälaista kuvamateriaalia tulisimme tarvitsemaan vielä lisää ja millä tavalla
tulevan

heinäkuun

Ilosaarirock

oheisilmiöineen

tulisi

dokumentissamme

näyttäytymään.

Kuvasimme ympäri Joensuuta ennen Ilosaarirockia, sen aikana ja sen jälkeen.
Lopuksi

kuvasimme

neljä

studiohaastattelua

Pohjois-Karjalan

ammattikorkeakoulun Cadimef-studiossa, jossa vastasin myös studiovalaisusta.
Käsikirjoitusta seurattiin löyhästi ja dokumentin lopullinen muoto ja rakenne alkoi
hahmottua vasta leikkausvaiheessa. Hitaasti mutta varmasti raakaleikkauksesta
edettiin kohti hiotumpaa ja valmiimpaa rockdokumenttia. Lopulta lokakuussa 2011
useiden leikkausversioiden, kokousten, kompromissien, grafiikoiden, musiikkien,
testikatseluiden

ja

muutaman

käsissämme

valmis

tekijänoikeusneuvottelun

58-minuuttinen

jälkeen

dokumentti

meillä

oli

40-vuotiaasta

festivaalivanhuksesta. Dokumentin rakenne muodostuu pääasiallisesti neljästä
haastattelusta,
toiminnanjohtajat

joissa

Joensuun

muistelevat

Popmuusikoiden

kronologisesti

läpi

aiempien
festivaalin

vuosien
neljä

eri

vuosikymmentä, lähestyen hiljalleen nykyhetkeä. Dokumentissa kerrataan mistä
kaikki alkoi, kuinka vuodet ovat festivaalia kohdelleet ja missä ollaan nyt.
Vastapainoksi haastatteluiden väliin sijoittuvissa osioissa kuvitetaan ja tuodaan
värikkäästi esille tämän päivän Ilosaarirockia niin artistien, kävijöiden kuin
festivaalin työntekijöidenkin näkökulmasta. Lopussa pohditaan vielä lyhyesti
festivaalin tulevaisuudennäkymiä ja kehittymisvisioita. 16.11.2011 keräännyimme
jännittyneinä ensi-iltaan rockklubi Kerubissa järjestettävään Rokumenttiin, ja
huokaisimme helpotuksesta kun positiivista palautetta tuli sekä yleisöltä, opettajilta
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että Popmuusikoiden jäseniltä. Prosessi oli pitkä, opettavainen ja paikoin
uuvuttava, mutta olimme tyytyväisiä lopputulokseen.

Värimäärittely on tärkeä osa audiovisuaalisen teoksen jälkituotantoa. Siinä teos
saa lopullisen visuaalisen ulkoasunsa. Teoksen kuvallinen jatkuvuus ja tunnelma
rakennetaan värimäärittelyvaiheessa, ja sen eri kohtausten, värien ja tunnelmien
herättämiä mielikuvia syvennetään ja tarkennetaan. Elokuvan, televisiosarjojen ja
muiden fiktioteosten värimäärittelystä on olemassa vastaavanlaisia opinnäytetyöitä
ja

kirjallisuutta,

huomattavasti

mutta

tietoa

vähemmän.

värimäärittelystä,

minkä

dokumenttielokuvien
Opinnäytetyössäni

jälkeen

värimäärittelystä

kerron

käsittelen

aluksi

tarkemmin

löytyy
yleisesti

dokumentin

ohjelmistopohjaista värimäärittelyä ja arkistomateriaalin värimäärittelyä sekä
pohdin

värimäärittelyn

merkitystä

dokumenttielokuvalle.

Vertaan

toisiinsa

dokumenttielokuvan ja fiktiivisen elokuvan värimäärittelyä. Käyn myös läpi
värimäärittelyn haasteita ja ongelmia käyttäen lähtökohtana ja esimerkkinä
Ilosaarirock - 40 vuotta säkällä -dokumenttia. Kerron mihin ratkaisuihin päädyimme
ja mitä opin ja mitä koin prosessin aikana.

2

Värimäärittelystä yleisesti

2.1

Värimäärittelyn lyhyt historia

Värimäärittely (colour grading tai color grading) kuuluu videotuotannon jälkitöihin,
ja sillä tarkoitetaan filmin tai tallennetun digitaalisen videomateriaalin värien
muokkaamista siihen tarkoitetun laitteiston tai ohjelmiston avulla. Värimäärittelystä
käytetään

joskus

myös

nimeä

värikorjaus,

sillä

prosessin

ensisijaisena

tarkoituksena on korjata ja tasoittaa kuvaushetkellä kuviin syntyneitä värivirheitä ja
sävyeroja,

jotta

kuvakerrontaa.

saadaan
Termi

aikaiseksi

värimäärittely

yhtenevää
kuvaa

ja

kuitenkin

visuaalisesti
prosessia

sulavaa
paremmin

nykypäivänä, sillä virheiden korjaamisen lisäksi värimäärittely on myös jonkin tietyn
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värimaailman,

yleisilmeen,

tunnelman

tai

taiteellisen

aspektin

hakemista

valmiiseen videotyöhön. (Wikipedia 2012a.)

Värimäärittelyn historian voidaan periaatteessa katsoa alkaneen jo 1890-luvulla,
kun Thomas Edison jälkikäteen käsin maalasi värit mustavalkoiseen filmiin.
Tekniikkaa vei pidemmälle varhaisen elokuvan kerrontaa ja erikoistehosteita
kehittänyt ranskalainen Georges Méliès. Tekniikka oli yksinkertainen mutta aikaa
vievä, sillä jokainen kuva filmillä piti värittää yksitellen, ja tuolloin värillisiä
projisoituja kuvia pidettiin lähinnä ohimenevänä kokeilullisena ilmiönä. Käsin
värittämisestä siirryttiin mustavalkoisen filmin sävyttämiseen tekniikalla, jossa filmi
tai sen kehittämiseen käytettävä neste oli värjätty jollakin sävyllä. Tämä värjäsi
koko kuvan yhdellä sävyllä, mutta oli käsin värittämistä nopeampaa. Tällöin väriä
käytettiin jo kerronnallisena elementtinä, esimerkiksi yökuvat saatettiin sävyttää
sinisiksi, erotuksena päiväkuvista. Sekä kameroissa, että projektoreissa voitiin
käyttää myös linssin eteen laitettavia värisuotimia. 1950-luvulla Eastman Kodak
kehitti erilaisten fotokemiallisten kokeiluiden kautta filminegatiivin, jossa kameraan
asetettuna valo läpäisi filmin kolme väriherkkää kerrosta ja toisti lähes kaikki
kuvassa näkyvät värit oikein valmiissa kehitetyssä kuvassa. Värifilmi oli syntynyt.
Myös nykyaikainen elokuvafilmi perustuu tähän periaatteeseen. (Wikipedia 2012d.)

Värillisten filmielokuvien yleistyessä 1950-luvun aikana myös värimäärittelyn
tekniikka ja laitteisto kehittyivät. Pääpiirteissään värimäärittely perustui analogiseen
menetelmään, jossa alkuperäisestä filmistä tehtiin työkopiot, joissa negatiivin
valotusvaiheessa punaisen, sinisen ja vihreän valon määrää voitiin säätää.
Värillisten elokuvien myötä alettiin huomiota kiinnittää myös värivalaisuun, jossa
valonheitinten eteen laitettiin värillisiä

kalvoja.

Filmin

värien

korjaaminen

jälkeenpäin oli hidasta ja kallista, joten videokuva pyrittiin tekemään jo
kuvausvaiheessa
jälkeenpäin

mahdollisimman

tapahtuvat

korjaukset

tarkoituksenmukaisen
jäisivät

näköiseksi,

mahdollisimman

jotta

vähäisiksi.

Kuvaushetkellä tapahtuvaa värivalaisua ja ympäristön kuten puvustuksen ja
lavastuksen värien muuttamista kutsuttiin nimellä color correction eli värikorjaus.
Kuvatun kuvan värien säätöä jälkeenpäin kutsutaan nimellä color grading,
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värimäärittely. Nykyisin molemmilla termeillä kuitenkin viitataan jälkituotannossa
tapahtuvaan filmin tai digitaalisen videokuvan värien muokkaamiseen. (Shaw,
2005).

2.2

Digitaalisuuden tulo

1980-luvulla alkanut digitaalinen vallankumous toi 1990-luvun alkuun mennessä
tietokoneajan

teknologian

myös

elokuvatuotantoihin.

Jälkituotantovaihe

ja

visuaalisten efektien luominen mullistui. Telecine oli ensimmäinen sähköinen
menetelmä jonka avulla filmi pystyttiin muuntamaan videomuotoon esimerkiksi tvesitystä varten, ja samalla videolle tulevan kuvan väreihin pystyttiin vaikuttamaan.
Eastman Kodakilla oli Cineon-niminen ohjelma, jolla filmi voitiin skannata
tietokoneelle jossa sitä voitiin digitaalisessa muodossa käsitellä, ja lopuksi tulostaa
taas

takaisin

digitaalisuus.

filmille.

Elokuvantekoprosessissa

(Wikipedia

2012e.)

Lopulta

yhdistyivät

analogisuus

tehokkaampien

ja

tietokoneiden,

nopeampien filmiskannereiden ja digitaalikameroiden myötä jälkituotannossa
kehityksen painopiste alkoi siirtyä kohti digitaalista kuvankäsittelyä. (Swartz 2005,
50–53).

Digitaalinen jälkituotanto kasvatti suosiotaan jatkuvasti paranevan nopeutensa,
edullisuutensa ja helppoutensa ansiosta, vaikka perinteisellä filmillä ja analogisilla
kuvankäsittelymenetelmillä

oli,

ja

on

edelleen,

kannattajansa.

Digitaalisen

videomateriaalin helpompi kopioitavuus, levitys ja esittäminen tekivät siitä monella
tapaa filmiä houkuttelevamman vaihtoehdon elokuvatuotannossa. (Wikipedia
2012f.)

Jälkituotanto

on

videotuotannossa

kaikkein

aikaavievin

vaihe,

ja

sen

digitaalistuminen lyhensi leikkaamiseen, efektointiin ja värimäärittelyyn käytettyä
aikaa, kun prosessi ei enää vaatinut fyysisen filminauhan käsittelyä ja kopioimista.
Filmiä käytettäessä värimäärittely on aina erikseen palkattavan ammattilaisen
työtä, sillä filmin käsittely vaatii aikaa, laitteita ja harjaantunutta visuaalista silmää.
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Tällöin puhutaan analogisesta eli laitteistopohjaisesta värimäärittelystä. Käytetyistä
laitteistosta ja tekniikoista johtuen filmin värimäärittely on kallista ja hidasta, eikä
peruutustoimintoa ole. Analogista laitteistoa käytettäessä kerran pilalle mennyt
filminpätkä joudutaan aina korvaamaan uudella fyysisellä kopiolla. Digitaalisessa
eli ohjelmistopohjaisessa värimäärittelyssä tätä ongelmaa ei ole, vaan tehty
muutos voidaan perua tai voidaan hetkessä palata edelliseen digitaaliseen
tallennuskopioon.
nopeasti

hyvin

Ohjelmistopohjaisessa
pikkutarkkojakin

värien

värimäärittelyssä
säätöjä.

voidaan

Värimäärittelyssä

toteuttaa
tehdyn

muutoksen voi lisäksi nähdä lopullisessa muodossaan käytettävästä ohjelmistosta
riippuen joko välittömästi tai renderöinnin jälkeen. Filmin kohdalla lopullisen
kuvajäljen näkee vasta kun kemialliset filminkäsittelyprosessit ovat valmiita.
Ohjelmistopohjaisessa värimäärittelyssä on helpompaa ja turvallisempaa kokeilla
erilaisia ratkaisuita ennen lopullista päätöstä, ja vielä senkin jälkeen kuvaa voidaan
vaivattomasti käsitellä, jos siihen on tarvetta. Filmille kuvattaessa elokuvan
värimäärittelyä on alettava pohtia jo hyvissä ajoin tuotannon alkuvaiheilla.
Kuvaushetkellä vallitsevaa valaisua ja värimaailmaa tehtäessä on huomioitava
tuleva värimäärittely ja tehtävä mahdollisia muutoksia lavastuksen, puvustuksen ja
jopa maskeerauksen väreihin. (Ruohela 2010, 55.)

2.3

Miksi värimäärittelyä tehdään

”Ihmissilmän luonnossa näkemät ja kokemat värit eivät säily muuttumattomina
matkalla sähköiseen ja digitaaliseen maailmaan ja näitä muutoksia värimäärittelijä
yrittää kompensoida” (Elovuori 2009, 9).

Yleensä kaikissa kotivideoita ammattimaisemmissa kuvaustöissä täytyy kuvaa
jossakin vaiheessa värimääritellä. Tarve tulee siitä, että kuvaustilanteessa
kameran valkotasapainoa ja ympäristön valoa ei ole voitu määritellä tai hallita
riittävästi. Silloin videokuvan värit ovat voineet vääristyä, haalistua tai kallistua
jollekin toiselle sävyalueelle eli kuvat saattavat esimerkiksi sinertää tai kellertää.
Keskenään erisävyiset samaa tilaa tai tilannetta käsittelevät kuvat peräkkäin
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esitettynä tai saman kohtauksen sisällä pistävät silmään ja vievät katsojan
huomion pois olennaisesta. Värimäärittelyn ensisijaisena tarkoituksena on tehdä
kuvista taas todellisuutta vastaavia ja luonnollisen värisiä (kuva 1). Varsinkin
faktapohjaisissa esitysformaateissa kuten uutisten inserteissä on tärkeää, että
kuva vastaa myös väreiltään mahdollisimman tarkasti todellista tilannetta. Lisäksi
kun kuvista tehdään värimaailmaltaan samanlaisia, luodaan kuvien välille
yhtenäisyyttä ja jatkuvuutta. Kuvakerronnan seuraaminen helpottuu ja teknisten
epätasaisuuksien

sijaan

katsojan

huomio

kiinnittyy

haluttuihin

asioihin.

(Luukkonen 2008, 6.)

Usein etenkin fiktiotuotannoissa värimäärittely tehdään myös visuaalisista ja
taiteellisista syistä. Sillä voidaan luoda tunnelmaa, korostaa tai häivyttää erilaisia
kuvan elementtejä ja luoda mielikuvia. Sillä voidaan rytmittää kerrontaa
erittelemällä

eri

värimaailmoilla,

valoisuudella

ja

varjoisuudella

yksittäisiä

kohtauksia, tunnetiloja, tapahtumapaikkoja ja ajanjaksoja, kuten takaumia,
unijaksoja, paikanvaihdoksia ja vuorokauden- sekä vuodenaikoja. Väri voi toimia
myös yksittäisenä elokuvan tyylikeinona ja miksei toki myös dokumenttielokuvankin
tyylikeinona. Etenkin viihteellisemmissä dokumenteissa värimäärittely voi olla hyvin
vapaasti toteutettu, dramatiikan ja visuaalisen kiinnostavuuden lisäämiseksi.

Mainonnassa

värimäärittelyllä

pyritään

yleensä

kaunistelemaan

totuutta.

Mainonnan tarkoitus on houkuttaa ja lisätä ihmisten kiinnostusta tuotetta tai
palvelua kohtaan ja sitä kautta edistää myyntiä. Televisiomainoksissa tuotteet ja
palvelut muokataan näyttämään paremmilta kuin ne todellisuudessa ovat, mutta
myös mainosten värien itsensä synnyttämät mielikuvat ovat tärkeitä. Mainonta
käyttää hyvin monimuotoisesti hyväkseen digitaalisen jälkituotannon tuomia uusia
mahdollisuuksia pyrkimyksissään herättää erilaisten yleisöjen huomio. (Microsoft.
2012b.)

14

Kuva 1.

2.4

Valkotasapainon virheet korjataan värimäärittelyllä.

Väri ja mielikuvat audiovisuaalisessa mediassa

Ihmissilmä adaptoituu nopeasti sekä valoisuuden

että ympäristön värien

muutoksiin, mikä tekee värien aistimisesta aina suhteellisen kokemuksen. Se mikä
elokuvassa

tai

muussa

audiovisuaalisessa

esityksessä

saattaa

näyttää
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ensisilmäyksellä räikeältä, ei enää muutaman minuutin päästä häiritse välttämättä
juuri

ollenkaan.

Lisäksi

ihminen

liittää

yleensä

audiovisuaalisen

katselukokemuksensa johonkin annettuun kontekstiin, jonka kautta hyväksyy
muunnellun kuvan todellisuudesta. Esimerkiksi fantasiaelokuvaa katsoessaan
ihminen hyväksyy todellisuudesta poikkeavat värimaailmat osana visuaalista ja
taiteellista elämystä joka ei fiktioluonteensa takia ole velvoitettu esittämään asioita
realistisesti.

Ihmissilmän adaptoitumisesta johtuen myös värimäärittelijä voi työskennellessään
tulla sokeaksi omalle työlleen, mistä usein seuraa se, että videokuvan väreistä
muokataan liian räikeitä tai voimakkaita tai että projektin alkupuolella värimääritellyt
kuvat näyttävät aivan erilaiselta kuin loppupuolen kuvat. Siksi värimäärittelijän
tulisikin välillä kohdistaa katseensa pois työstämästään videokuvasta ja antaa
silmien levätä. Taukoja tulisi pitää siitä huolimatta vaikka histogrammit ja värien
koodinumerot kertoisivatkin totuuden kuvan todellisista väriarvoista. Silmien
lepuuttamiseen parhaiten toimii jonkin harmaansävyisen pinnan katsominen hetken
aikaa. Tämän vuoksi ammattilaiseditointiin tarkoitetut työtilat on usein maalattu
neutraalin harmaansävyisiksi ja esimerkiksi Apple Color-värinmäärittelyohjelman
ulkoasu on harmaa.

Tiettyjen värien odotetaan tietyissä yhteyksissä herättävän katsojassa jokin haluttu
reaktio tai mielikuva, joiden avulla katsoja tulkitsee tapahtumia ja tunnelmia ja joilla
katsojaa ohjaillaan. Eri ihmiset kuitenkin kokevat värit eri tavalla ja heille voi syntyä
niistä hyvin monia erilaisia assosiaatioita ja mielikuvia, huolimatta värien yleisiksi
koetuista

kollektiivisista

merkityksistä.

Värien

assosiaatiot

ovat

myös

kausisidonnaisia ja kulttuurisidonnaisia. Esimerkiksi länsimaissa surun, kuoleman
ja hautajaisten väri on musta, mutta Aasiassa se on valkoinen ja Egyptissä
keltainen. (Hintsanen 2000–2011.)

Audiovisuaalinen media ja erityisesti mainonta pyrkii rakentamaan mielikuvia, ja
väreillä on tässä prosessissa tärkeä rooli. Sen lisäksi, että mainonnassa
värimäärittelyllä pyritään kaunistelemaan asioita sekä rakentamaan tietynlaisia
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mielikuvia, mainoksissa jokin tietty värimaailma voi toimia myös tavaramerkkinä.
Tuotteilla ja palveluilla on omat teemavärinsä joiden toivotaan helpottavan tuotteen
tai palvelun tunnistettavuutta ja sitä kautta lisäävän myyntiä. Värimäärittelyllä
voidaan korostaa ja määritellä mainoksen kohderyhmää. Lapsille suunnatut
mainokset ovat hyvin kontrastisia ja värit räikeitä ja hehkuvia, kun taas aikuisille
suunnattuja tuotteita ja palveluita mainostetaan usein hillitympien ja keskenään
yhteensopivimpien värien kautta. Usein värimaailman tarkoituksena on myös luoda
mielikuvia

jotka

kokemukseen.

perustuvat

Ihmiset

katsojalla

yhdistävät

jo

tietyt

ennestään
värit

olevaan

esimerkiksi

tietoon

ja

terveellisyyteen,

ekologisuuteen, miehille ja naisille suunnattuihin asioihin, suruun ja kuolemaan, eri
vuodenaikoihin, vähärasvaisuuteen, kalleuteen ja edullisuuteen. Näitä mielikuvia
mainonta sekä luo että käyttää hyväkseen jokapäiväisessä arjessamme.
Audiovisuaalisissa

esityksissä,

kuten

televisio-ohjelmissa,

mainoksissa

ja

elokuvissa esiintyy yleensä kausittaisia väritrendejä, joiden vaihtuessa värien
merkitysyhteydet saattavat muuttua toisiksi. Varsinkin fiktiotuotannoissa eri tekijät
usein matkivat toisiaan ja lainaavat ideoita toisiltaan, synnyttäen aaltomaisia lyhyitä
kausia joiden aikana julkaistavissa audiovisuaalisissa teoksissa on havaittavissa
selkeitä visuaalisia yhteneväisyyksiä. Yhtä menestyselokuvaa saattaa seurata
useita vähemmälle huomiolle jääviä teoksia, joissa on yritetty tavoitella
menestyselokuvan visuaalista ilmettä. Esimerkiksi parhaillaan on menossa
Hollywood-elokuvista lähtenyt värimäärittelyn suuntaus, jossa kaikki kauhuelokuvat
värimääritellään sinertäviksi, sotaelokuvat haalistetun harmaiksi ja kaikki erityisesti
nuoremmalle yleisölle suunnatut toimintaelokuvat on värimääritelty käyttäen
pääasiassa oranssin ja sinisen sävyjä, eli vastavärejä. Oranssilla korostetaan
ihmisten

ihon

sävyjä,

supersankarielokuvissa

ja

sinisillä

haetaan

sävyillä

taustaa.

sarjakuvamaisuutta

Fantasiaelokuvissa
tavallista

ja

rikkaammalla

värimaailmalla. Mainonnassa on meneillään ”retrobuumi”, jossa kaikki käsitellään
näyttämään vanhalta ja haalistuneelta, samalta kuin mainokset näyttivät useampi
vuosikymmen sitten. Tätä tehostetaan käyttämällä tyyliin sopivaa lavastusta,
grafiikkaa ja esittämisen tapaa. Kaikella tällä on tavoitteena kiinnittää katsojan
huomio.
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2.5

Värimäärittelyn vaiheet

Värimäärittely on yleensä jälkituotannon viimeinen vaihe, kun leikkaaminen ja muu
editointi on tehty valmiiksi. Silloin valmis kuvamateriaali siirretään värimäärittelijälle,
joka yhdessä ohjaajan kanssa neuvottelee teoksen värien korjaamisesta, ja siitä
millaista värimaailmaa ja tunnelmaa teokseen haetaan. Värimääritellessä tärkeää
on myös huomioida, minkälaista kuvakieltä teoksessa on käytetty ja mihin sen
leikkaustyylillä ja rytmillä pyritään. On hyvä selvittää myös, minkälainen on
minkäkin yksittäisen kohtauksen tunnelma ja mitä asioita halutaan korostaa tai
häivyttää.

Ammattituotannoissa

värimäärittelyn

tekee

yleensä

erillinen

ammattilainen, mutta pienemmissä tuotannoissa toisinaan myös leikkaaja.
Suurimmassa osassa nykyisistä leikkausohjelmistoista onkin mahdollisuus ainakin
jonkinlaisen värimäärittelyn tekemiseen. Tarkempaa ja ammattimaisempaa jälkeä
haettaessa on kuitenkin suotavampaa käyttää erillistä värimäärittelyohjelmaa,
jollainen on esimerkiksi Apple Color. Käytän esimerkkinä leikkausohjelma Final Cut
Pro:ta ja Apple Color-värimäärittelyohjelmaa joilla myös Ilosaarirock – 40 vuotta
säkällä -dokumentti editoitiin.

Ennen varsinaisen työn aloittamista on suositeltavaa tarkastaa, onko työpisteen
näyttö kalibroitu väreiltään oikeaksi. Mikäli näytön kirkkauden ja värikylläisyyden
asetuksia on jossakin vaiheessa muutettu, se voi vääristää

ja haitata

värimäärittelijän työskentelyä. Jos mahdollista, värimäärittelijän työpisteellä tulisi
olla ylimääräinen oikein kalibroitu monitori, jonka kautta värimäärittelijä voi
tarkkailla videokuvaa koko prosessin ajan.

Värimäärittely aloitetaan silmäilemällä läpi valmiiksi leikattu kuvamateriaali. Tämä
auttaa hahmottamaan tulevaa työmäärää ja antaa yleiskuvan siitä, minkälaista
käsittelyä materiaali edellyttää. Näin myös ajankäytön arviointi helpottuu. Kuten
leikkauksessakin,

myös

värikorjauksessa

voidaan

suorittaa

ensin

hieman

suurpiirteisempi raakavärikorjaus, ja siirtyä sitten tarkempaan hienosäätöön, kuva
kerrallaan. (Luukkonen 2008, 10.)
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Arvioimisen

jälkeen

materiaali

siirretään

leikkausohjelmasta

värimäärittelyohjelmaan. Siirrettäessä materiaalia Final Cut Prosta Apple Coloriin
on

suositeltavaa

siirtää

ensin

kaikki

värimääriteltävä

materiaali

yhdelle

videoraidalle ja puhdistaa muut raidat ylimääräisistä kuvista. Yhden videoraidan
käyttäminen nopeuttaa ja selkeyttää värimäärittelyä. On myös suositeltavaa, ettei
siirrettävässä videokuvassa ole käytetty Final Cut Prossa olevia videotehosteita eli
filttereitä, jotka saattavat vaikuttaa kuvan väreihin tai valoisuuteen. Filtterit
saattavat vääristää lopputulosta kun kuva tuodaan värimäärittelyn ja renderöinnin
jälkeen takaisin leikkausohjelmaan. (Apple Color User Manual 2009–2011.)

Ohjelmistojen

värimäärittelytyökalut

jaetaan

usein

kahteen

eri

ryhmään:

primäärisiin työkaluihin ja sekundäärisiin työkaluihin. Primäärisillä työkaluilla
käsitellään koko kuva-alaa yhtä aikaa ja sekundäärisillä yksittäisempiä kuvan osia
tai sävyalueita. (Apple Color User Manual 2009–2011). Kuvan krominanssi eli väriinformaatio ja luminanssi eli kirkkaus-informaatio ovat erikseen muokattavissa.
Kirkkautta vähennettäessä tai lisättäessä myös kuvan värit siirtyvät tummemmalle
tai vaaleammalle sävyalueelle. Lisäksi ohjelmista löytyy useita aputyökaluja, kuten
erilaisia käyriä ja histogrammeja (kuva 2.) jotka antavat tietoa videokuvan eri
alueiden kirkkaudesta ja väreistä. (Luukkonen 2008, 6–9.) Ohjelmistoista löytyy
usein myös valmiita väriasetuksia erilaisten valmiiden suotimien ja tehosteiden
muodossa, mutta niitä kannattaa käyttää harkiten ja soveltaen, sillä ne saattavat
antaa teokselle helposti hieman halvanoloisen ja epäammattimaisen ilmeen.

Kuva 2.

Värimäärittelyohjelman erilaiset käyrät antavat tietoa kuvasta.
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Värimäärittelyn ensivaiheisiin kuuluu mustan ja valkoisen sävyjen kohdalleen
asettaminen ja valoisuuksiltaan keskenään epätasaisten kuvien korjaaminen.
Kontrastia säädetään niin, että kuvan mustat kohteet näyttävät täysin mustilta ja
valkoiset kohteet valkoisilta. Esimerkiksi kuvattaessa kahden henkilön välistä
keskustelua kahdella eri kameralla saattaa toisen kameran kuva olla toista
huomattavasti hämärämpi tai valoisampi. Tällöin värimäärittelijän tehtävä on tasata
kuvien luminanssia (kirkkautta), jotta näyttäisi siltä, että kuvissa keskustelevat
kaksi henkilöä ovat samassa tilassa. Varsinkin monikameratuotannoissa eri
kameroiden kuvat ovat helposti erivärisiä ja valoisuuksiltaan eri asteisia, toisinaan
jopa huolimatta siitä, että valkotasapainon asetukset on asetettu samoiksi. Syynä
voivat olla esimerkiksi kameroiden erilaiset sijainnit tilan valonlähteisiin nähden,
kameroiden erilaiset mallit ja niiden ikä, erilaiset linssit tai kuvakennoon syntyneet
vauriot.

Haalistuneen

näköiseen

kuvaan

voidaan

lisätä

enemmän

kontrastia

ja

värikylläisyyttä, kuitenkin aina alkuperäisen materiaalin ehdoilla. Puhkipalanutta tai
liian hämärää kuvaa on lähes mahdotonta korjata enää jälkeenpäin, sillä kuvassa
oleva väri- ja valoinformaatio ei ole riittävää. Pääasiallisena pyrkimyksenä on
kuitenkin saada kuva näyttämään luonnolliselta. Kuvan kontrastin säätäminen
Apple Color värimäärittelyohjelmassa tehdään primary in -välilehdessä highlight- ja
shadow-palkkien asetuksia muuttamalla, sekä luma-käyrää siirtämällä. Apple
Colorissa värien ja valoisuuden muutokset voi nähdä välittömästi. Jotkin
vanhemmat värimäärittelyohjelmat saattavat vaatia ensin, että kuvat renderöidään
ennen kuin todellisen muutoksen voi nähdä.

Valoisuuden korjaamisen jälkeen siirrytään käsittelemään videokuvan värejä. Ensin
korjataan pahiten jollekin toiselle sävyalueelle väreiltään kallistuneet kuvat ja
suurimmat värivirheet. Esimerkiksi jos koko kuva tai sen yksittäiset sävyalueet
selkeästi sinertävät tai punertavat, sävyerot pyritään ensin neutraloimaan
ihmissilmällä katsoen luonnollisen värisiksi, sen värisiksi miltä kuvat kuvauspaikalla
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näyttivät. (Luukkonen 2008, 6.) Tämä toteutetaan Apple Colorissa primary in välilehdessä, jossa koko kuva-alaa ja sen värejä voidaan yhtäaikaisesti muokata
sävykäyrien, palkkien ja kolmen väriympyrän avulla (kuva 3). Kokonaan jollekin
sävyalueelle kallistuneet kuvat korjataan yleensä muokkaamalla videokuvan värejä
vastakkaiseen suuntaan. Esimerkiksi jos kuva sinertää kuvan sävyistä pyritään
poistamaan sinisyyttä ja tuomaan siihen enemmän väriympyrän toisella puolella
olevia vastavärejä eli keltaista ja punaista. Kuvan sävyjä muokataan kunnes
lopputulos näyttää neutraalilta ja luonnolliselta.

Kuva 3.

Apple Color –ohjelmiston primary in –välilehti.

Seuraavaksi keskitytään kohtausten sisäisiin värimaaimoihin eli varmistetaan, että
saman kohtauksen sisällä olevat kuvat ovat keskenään saman värisiä. Tämä lisää
kuvien välistä jatkuvuutta ja kohtausten visuaalista yhtenäisyyttä. Kun kuvat ovat
valoisuuksiltaan ja väreiltään samalla lähtöviivalla, voidaan ryhtyä tarkempaan ja
yksityiskohtaisempaan värimäärittelyyn ja muokata rajatumpia alueita, kuten
ihmisten ihonväriä, taivasta tai yksittäisiä taustan sävyalueita. Apple Colorissa
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tämä tapahtuu secondaries -välilehdessä, jossa ensin määritellään ne sävyt joita
halutaan muokata tai rajataan muokkausta varten kuvasta haluttu alue. Sävyiksi
voidaan valita esimerkiksi kasvojen ihonvärin kaikki sävyt, tai sitten voidaan rajata
kuvasta kasvot käsiteltävän alueen sisään. Kun sävyalue tai rajaus on määritelty,
voidaan niiden sisällä olevia värejä sekä valoisuutta muuttaa ilman, että se
vaikuttaa kuvan muihin väreihin. (Apple Color User Manual 2009–2011).

Lopuksi keskitytään hienosäätöön, tunnelman korostamiseen ja mahdollisen koko
teokselle yhtenäisen värimaailman eli ”lookin” luomiseen. Värimäärittelyä voidaan
myös

viedä

pidemmälle

erilaisten

väriefektien

muodossa.

Efektoidumpaa

värimaailmaa haetaan usein fiktiotuotannoissa, kuten lyhytelokuvissa, elokuvissa,
musiikkivideoissa, tv-sarjoissa ja mainoksissa. Aivan viimeisenä videokuva
renderöidään. Renderöinnin jälkeen kuvaan tehtyjä muutoksia ei voi enää
peruuttaa. Mikäli muutoksen perumiselle tai uudelle korjausyritykselle tulee
tarvetta, alkuperäinen värimäärittelemätön kuva on tuotava leikkausohjelmasta
uudestaan sisään Apple Color -ohjelmaan. Tällöin kuvaa ei ole kuitenkaan pakko
värimääritellä

alusta

loppuun

uudelleen

vaihe

kerrallaan,

sillä

jokaisen

värimuutoksen ja lopullisen värimääritellyn kuvan asetukset voi tallentaa Still Store
-välilehteen, johon tallennettuja kuvia voi käyttää sekä kuvien värien keskinäiseen
vertailuun että aiemmin määriteltyjen väriasetusten kopioimiseen toiseen kuvaan.
Renderöinnin jälkeen kuva siirretään takaisin leikkausohjelmaan, esimerkiksi Final
Cut Prohon.

3

Dokumentin valaisusta

3.1

Dokumentin valaisun haasteet

Värit ovat valon eri aallonpituuksia, joten värimäärittelyä ei voi käsitellä puhumatta
myös valaisusta. Valo vaikuttaa olennaisesti ympäristön ja videokuvan väriin, ja
kuvaustilanteessa valaistuksen suunnittelu ja luominen on tärkeää. Nykyisin
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videotuotannossa lähes mitä vaan voidaan tehdä ”postissa” (post production)
jälkituotantona, ja siksi perinteinen elokuvavalaisu onkin menettänyt suosiotaan.
Alun perin valaisun tehtävänä ollut tunnelman ja värin luominen videokuvaan onkin
muuttunut niin, että kuvauspaikalla pyritään tekemään valaistuksen osalta vain
välttämättömin tarpeellinen ja lähes kaikki muu, värittämisestä tunnelman
rakentamiseen, luodaan leikkauspöydällä efekteillä ja värimäärittelyllä. (Swartz
2005, 55–56.)

Dokumentin

valaisu

poikkeaa

elokuvavalaisusta,

ellei

kyseessä

ole

performatiivinen, uudelleenlavastettu ja uudelleennäytelty dokumentti, jossa
voidaan noudatella elokuvalle tyypillisiä visuaalisia kerrontatapoja. Dokumentin
moodit eli toteutustavat ja niihin liitetyt tietyt määritelmät vaikuttavat myös
valaisuun.

Esimerkiksi

hektisemmissä

dokumentin

muodoissa,

kuten

havainnoivassa moodissa, harvemmin ehditään tai halutaan mitään valaisua
järjestää. Havainnoivan moodin ajatuksena on, että kuvattaviin kohteisiin tai
henkilöihin ei puututa, vaan pyritään neutraaliin ja objektiiviseen tapahtumien
havainnointiin ja asioiden esittämiseen juuri sellaisina kuin ne ovat, jolloin
minkäänlaisen valaisun järjestäminen ei ole juurikaan mahdollista. Usein
dokumenttien ja dokumentaaristen reportaasien tekeminen edellyttää sitä, että
liikutaan paikasta toiseen kovalla kiireellä ja liikutaan paljon kentällä erilaisissa
olosuhteissa. Otolliset kuvaustilanteet voivat ilmaantuvat yhtäkkiä, olla sisällöltään
ennustamattomia
värimäärittelyn

ja

kuvausvirheitäkin

merkitys

jälkitöissä

usein

korostuu.

syntyy.

Tällöin

Yrityksestä

editoinnin

järjestää

ja

valaisu

kiireisessä kuvaustilanteessa saattaa aiheutua se, että kun kaikki on valmista,
kuvattava tilanne on mennyt jo ohi. Lisäksi vähänkään raskaamman valokaluston
kuljettaminen ja käyttö nopeasti vaihtuvissa tilanteissa saattaisi hankaloittaa
kuvausryhmän sekä mahdollisten sivullisten toimintaa huomattavasti. Kentällä
liikkuessa kameraan kiinnitettävä haastateltavaa kohti suunnattava lamppu on yksi
vaihtoehto, mutta se jättää kuvattavan kohteen usein hieman latteaksi ja
kaksiulotteiseksi sekä haastateltavat henkilöt usein siristelevät silmiään kuvassa.
Usein joudutaankin tekemään epätyydyttävä päätös hämärän ja rakeisen kuvan ja
kameralampun valossa kuvaamisen välillä. Mikäli mahdollista, kuvaaja voi

23
dokumenttia tehdessään yrittää pyrkiä vaikuttamaan siihen missä kuvataan, mikä
voi usein olla valaisun kannalta olennaista. Hän voi pyytää kuvattavaa vaikkapa
istumaan paikassa johon tulee ikkunasta tarpeeksi valoa tai pyytää häntä
kääntämään kasvonsa johonkin tiettyyn suuntaan. Dokumenttielokuvaa tehdessä
kuvauspaikan ja kuvausajankohdan valitseminen onkin oikeastaan jo valaisua
sinällään. (Aaltonen 2006, 216.)

Pitkäaikaisissa seurantadokumenteissa joissa kuvauskohteena on ihminen,
voidaan valaisua järjestää paikkoihin joissa seurattava henkilö usein oleilee, kuten
henkilön omaan kotiin. Mikäli dokumenttia varten on tarkoitus kuvata ennalta
sovittuja haastatteluja, voidaan valaisua toteuttaa jo hieman luovemmin. Kevyellä
kalustolla valaisu voidaan tehdä vaikkapa kahvilaan tai haastateltavan työpaikalle,
jos siihen saadaan suostumus. Valaisun kannalta ideaalitilanne on kuitenkin silloin
kun haastattelut tehdään erillisessä studiossa tai muussa tarkoituksenmukaisessa
tilassa. Tällöin valaisu voi olla hieman näyttävämpikin ja siinä voidaan jo leikitellä
väreillä, varjoilla ja tunnelmalla, mikäli dokumentin tyyli sen sallii. Valaisulla
voidaan korostaa erilaisia tunnelmia. Positiivisia tunnelmia, iloa, onnea ja
onnistumista voidaan valaista kokonaisvaltaisesti ja lämpimillä sävyillä. Negatiivisia
tunnelmia, haikeutta, menetystä, epävarmuutta ja surua voidaan korostaa
jättämällä kuvaan ja kohteen kasvoille varjoja, tummempia sävyjä ja sinisyyttä.
Sävyjä, valon määrää ja yksityiskohtia voidaan vielä jälkeenpäin muuttaa
värimäärittelyvaiheessa.

Dokumentin kuvituskuvia kuvattaessa ehtii sekä kuvaa että valaistusta yleensä
suunnittelemaan hieman tarkemmin, mikäli tuotantoaikataulu antaa myöten.
Kuvattaessa esineitä tai muita yksittäisempiä kohteita voidaan valoa ja värejä
käyttää

luovastikin,

ajan

ja

olosuhteiden

sallimissa

rajoissa.

Esimerkiksi

esiteltäessä historiallisia esineitä on esineen valaisu suunniteltu yleensä sopivaksi
dokumentin kerrontatapaan. On tunnelman ja kuvallisen jatkuvuuden kannalta eri
asia,

esitetäänkö

esimerkiksi

tutkimuslaboratoriossa,

roomalainen

hämyisessä

historiallisessa ympäristössään.

saviruukku

museossa

vai

hyvin

valaistussa

uudelleenlavastetussa
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3.2

Ilosaarirock – 40 vuotta säkällä -dokumentin valaisusta

Dokumentin kuvaamista varten meillä oli kaksi Panasonic AG-HMC151 Ekameraa, joissa oli ylimääräiset haulikkomikrofonit. Päädyimme valitsemaan
mainitut

kamerat

laadukkaaseen

pääasiallisesti
kuvanlaatuun

studiohaastattelukameroiksi

käytännön

syistä.

Niillä

(1080/50i

HD),

ne

että

kenttätyöhön,

ne

pääsi

tarpeeksi

sopivat
olivat

sekä
nopeasti

kuvausvalmiudessa jalustan kanssa tai ilman, sekä kompakteja kuljettaa mukana.
Kaksi jälkimmäistä ominaisuutta olivat tärkeitä, koska dokumentin kuvausten
aikana liikuimme paljon ja kuvaustilanteita saattoi tulla vastaan hyvinkin äkkiä,
ilman varoitusta. Lisäksi kamerat tallentavat muistikorteille, joiden purkaminen ja
käsittely tietokoneella oli huomattavasti nauhaformaattia helpompaa ja nopeampaa
ja

sopi

parhaiten

tarkoituksiimme.

Lisäksi

meillä

oli

yksi

Joensuun

paikallistelevisiokanava K5:ltä lainattu Sonyn videokamera, joka kuvasi koko
festivaaliviikonlopun

ajan

timelapse-kuvaa

Laulurinteeltä,

jossa

festivaali

järjestettiin.

Oman dokumenttimme neljän pääkertojan, Juha Leinosen, Tuija VartiainenGomezin, Markku Pyykkösen ja Jukka Tervosen haastattelut kuvattiin PohjoisKarjalan

ammattikorkeakoulun

Cadimef-studiossa.

Haastatteluita

varten

rakensimme studioon neljästä lavasteseinästä koostuvan taka-alan, jonka lavastaja
Anna Gröhn somisti Ilosaarirockin eri vuosikymmenien mukaisesti arkistoista
lainatuilla vanhoilla Ilosaarirock-julisteilla, kuvilla, tiedotteilla ja lehdillä. Päädyimme
ratkaisuun haastatella kaikkia neljää henkilöä samassa studiosetissä, jotta
dokumentin haastatteluosiot olisivat muusta dokumentista selkeästi eroavia, mutta
keskenään yhtenäisiä.

Jokaista

haastateltavaa

kuvattiin

erikseen

ja

pyrkimyksenä

oli

luoda

kokonaisvaltainen yhden henkilön studiovalaisu. Dokumentin haastatteluosioita
valaistessani noudatin kolmipistevalaisun periaatetta. Päävalona käytin studion
kahden kilowatin fresnel-heitintä, jonka edessä oli softikalvo. Takavalona ja
tasausvalona käytin yhden kilowatin fresnel-heitintä. Lisäksi käytin neljää muuta
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heitintä, joista kolme oli himmennetty ja suunnattu lavastetaustaan ja neljäs toimi
toisena tasausvalona. Fresnel-heittimet ovat värilämpötilaltaan 3200 kelviniä, eli
valon väri on punertavaa tai keltaista. Se sopii hyvin ihmisiä valaistessa, sillä
punakeltainen valonväri tasoittaa ihmisten ihonvärin epätasaisuuksia ja pehmentää
ryppyjä ja uurteita. Halusin, että kuvassa on lämmin ja leppoisa tunnelma ja että
sen sävyt ovat melko värikylläisiä. Värikylläisyys sopi Ilosaarirockin teemaan ja
dokumentin yleisilmeeseen.

Studiohaastattelut olivat ainoa valaisultaan ja kameraoperoinniltaan täysin hallittu
vaihe dokumentin kuvauksissa. Kenttähaastattelut toteutettiin festivaalialueella,
sen välittömässä läheisyydessä ja ympäri Joensuun kaupunkia. Muutamaa
artistihaastattelua lukuunottamatta lähes kaikki haastattelut tapahtuivat ulkona
puolipilvisessä kesäsäässä, jossa valotilanne saattoi vaihtua yhden oton aikana
useampaankin otteeseen. Niinpä osa kuvamateriaalista oli vääristyneen väristä ja
paikoin ylikontrastista ja puhkipalanutta, mikä vaati myöhempää värimäärittelyä.
Kuvasimme myös illalla, jolloin valo ei tahtonut riittää kameralle ja jouduimmekin
myöhemmin karsimaan pois osan kuvamateriaalista liian hämäränä tai rakeisena.

Festivaalin aikaan ulkona kuvatessamme emme olisi millään ehtineet järjestää
valaisua kuvattaville kohteille ja henkilöille, joten varmistimme vain ettemme kuvaa
vastavaloonnja ettei teltoissa tai artistien parakeissa tapahtuvia haastatteluita
kuvata

kaikkein

pimeimmässä

nurkassa.

Yleensä

riitti,

että

pyysimme

haastateltavaa kääntymään johonkin tiettyyn suuntaan, jotta hänen kasvoilleen
osui tarpeeksi valoa. Ulkona kuvatessa vuorokauden ajalla on merkitystä, sillä se
vaikuttaa sekä kuvan värilämpötilaan että valon määrään, valon pehmeyteen ja
samalla kuvan tunnelmaan. Festivaalin aikana emme voineet vaikuttaa siihen
mihin aikaan kenttä- ja artistihaastattelut tapahtuivat, sillä haastattelutilanne saattoi
ilmaantua hetkessä ja varsinkin artistien kohdalla aikataulut olivat tiukat, eikä
valinnanvaraa juuri ollut. Mikäli meillä olisi ollut yksi ylimääräinen työryhmän jäsen
mukanamme tekemässä kenttähaastatteluita, olisimme ehkä voineet käyttää
heijastinkangasta valon tasaamiseksi haastateltavien kasvoilla, mutta toisaalta
kaikenlaisen ylimääräisen kaluston kuljettaminen jatkuvasti liikkuvan ihmismassan
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seassa olisi saattanut hankaloittaa kuvaamista entisestään. Tästä syystä emme
myöskään kuljettaneet minkäänlaisia ylimääräisiä lamppuja mukanamme.

4

Dokumentin värimäärittely

4.1

Dokumenttielokuvan ja fiktioelokuvan värimäärittelyn erot

Dokumenttielokuvan, kuten fiktioelokuvankin visuaalisia toteuttamistapoja on
monia. Dokumentti on itseilmaisun laji siinä missä elokuvakin ja nykyisin yhä
useammin myös dokumenteista halutaan jollakin tapaa visuaalisesti näyttäviä ja
erikoisia. Jokaisella ohjaajalla on omat näkemyksensä ja toteuttamistapansa.
Dokumentaristi

voi

ohjata

elokuvamaisella

otteella,

ja

elokuvan

tekijä

dokumentaristisella otteella. Sekä elokuvantekijöiden että dokumentaristien uudet
sukupolvet kokeilevat jatkuvasti uutta ja etsivät uusia tapoja kuvata, leikata ja
kertoa tarinoita. Maailman ensimmäiset elokuvafilmille taltioidut tapahtumat olivat
dokumentteja. Elokuva kehittyi dokumentista, ja nyt dokumentti lähestyy yhä
enemmän rakenteellisesti ja ilmaisullisesti elokuvaa.

Elokuvalle on muodostunut genrekohtaisia visuaalisen ilmaisun perinteitä, joita
tietoisesti pyritään sekä noudattamaan että rikkomaan. (Herkman 2001, 111–115).
Tällaisia perinteitä ovat esimerkiksi nopean leikkauksen ja heiluvan kameran käyttö
toimintaelokuvissa, pehmeä ja lämmin valo romanttisissa elokuvissa ja kova valo,
kova kontrasti ja pitkät otot lännenelokuvissa. Näin genre tavallaan ohjaa ja
määrittelee elokuvan visuaalista tyyliä, mikäli ohjaaja niin haluaa. Myös
dokumenttielokuvan moodi eli kerronnan tyyli vaikuttaa usein tapaan jolla
jälkituotanto

ja

värimäärittely

tehdään.

On

värikkäitä

luontodokumentteja,

elokuvamaisesti toteutettuja tapahtumien rekonstruktioita, vakavamielisiä

ja

hidastempoisempia historiikkeja, realistismin ja autenttisuuden säilyttämään
pyrkiviä

seurantadokumentteja,

henkilökuvia

ja

erilaisten

aikakausien

ja

tapahtumien kuvauksia. Tästä huolimatta ei dokumenteilla, kuten ei muillakaan
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audiovisuaalisen ilmaisun muodoilla, ole tarkkaan kirjoitettuja sääntöjä miten
mikäkin asia tulisi toteuttaa. Uusia moodi- ja genrehybridejä ja niiden myötä uusia
visuaalisia kerrontatapoja syntyy jatkuvasti.

Useimmiten dokumenteissa kuvien värit halutaan säilyttää mahdollisimman
luonnollisina ja tasapainoisina. Vakavammissa faktapohjaisissa dokumenteissa
värimäärittely noudatteleekin yleisesti hillitympää linjaa, pyrkien pääasiassa
kuvallisen jatkuvuuden ja tietynlaisen autenttisuuden säilyttämiseen dokumentin
värimaailmassa. Varsinkin jos dokumentissa käytetään historiallisesti aitoa
arkistokuvaa, sen värimäärittely voisi helposti tuntua asioiden vääristelyltä vaikka
kyse olisikin vain pienistä yksityiskohdista. Arkistomateriaalin värimäärittelystä
kerron lisää myöhemmin.

Tietenkin myös dokumenttielokuvassa värimäärittely voi olla luovaa. Etenkin
performatiivista dokumenttielokuvan moodia noudattavat dokumentit käyttävät
erilaisia

värimäärittelyn

keinoja

luodakseen

dokumenttiin

dramatiikkaa,

dynamiikkaa ja mielenkiintoa. Performatiiviseen moodiin kuuluvat uudelleen
näytellyt,

lavastetut

ja

järjestetyt

tilanteet

ja

niitä

esiintyy

esimerkiksi

historiadokumenteissa, rikoksiin liittyvissä dokumenteissa, henkilökuvissa ja
tutkittaessa

tapahtumien

ja

tapaturmien

syitä.

(Aaltonen

2011,

28).

Performatiivisuus antaa ikään kuin luvan värimäärittelyn korostamiselle, ja samalla
värimäärittelyllä tai jollakin muulla tehosteella voidaan alleviivata katsojalle, että
kyseessä on rekonstruktio eikä aito tapahtuma, jolloin siihen suhtaudutaan
asiaankuuluvasti. Kaikkea hämmentää vielä fiktiodokumentti, joka on dokumentin
tyylikeinoin toteutettua fiktiokerrontaa. Myös tällöin katsojalle annetaan yleensä
tieto siitä, että hänen näkemänsä ei ole osittain tai lainkaan totta, jolloin hän osaa
asettaa näkemänsä oikeaan kontekstiin.

Fiktiotuotannossa värimäärittelyn merkitys on yleensä korostuneempi ja sillä
voidaan pyrkiä hyvinkin radikaaleihin visuaalisiin ratkaisuihin ilman, että teos
menettää sillä uskottavuuttaan tai arvoaan. Päinvastoin, hyvin suunniteltu ja
toteutettu

värimäärittely

voi

tuoda

elokuvaan

myös

taiteellista

arvoa.
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Dokumenttielokuvalla on kuitenkin faktaluonteestaan johtuen erilainen suhde
katsojaan, ja vastaavanlainen värien kanssa leikittely dokumenttielokuvassa ei
välttämättä toimi samalla tavalla. Kaikki on kuitenkin hyvin pitkälti teoskohtaista ja
dokumenttielokuvienkin joukosta löytyy paljon teoksia joissa värimäärittely ja
tehosteet ovat hyvin keskeisessä asemassa ilman, että se muuttaa katsojan
suhtautumista dokumentin sisältöön. Dokumenttielokuvan jälkituotanto ja sitä
kautta värimäärittely on moodin lisäksi eräällä tapaa sidonnainen myös tapaan jolla
dokumenttia katsotaan. Fiktioelokuvasta poiketen dokumenttielokuvan katsoja
kyseenalaistaa helposti kaiken näkemänsä ja kuulemansa jos siihen annetaan
vähänkään aihetta, ja värimäärittelyn sekä muiden tehosteiden käytön kanssa on
oltava varovainen, ettei luoda dokumentin moodin ja sisällön kanssa ristiriitaisia
viestejä ja mielikuvia. Lyhytelokuvaa ei katsota samalla tavoin kuin vaikkapa
tiededokumenttia. Molemmat tekevät katsojan kanssa eräänlaisen sopimuksen
tietyistä säännöistä jotka teoksessa vallitsevat ja ikäänkuin velvoittavat katsojan
suhtautumaan näkemäänsä ja kuulemaansa tietyllä tavalla.

Digitaaliteknologian kehitys ja digitaalistunut jälkituotantovaihe ovat muokanneet
tapaa jolla sekä elokuvia että dokumentteja tehdään ja katsotaan. Kaluston
digitaalistumisesta ja sen myötä laitteiden koon pienenemisestä on ollut etua
varsinkin dokumentaristeille ja muille kuvaajille joiden työ usein edellyttää nopeaa
paikasta toiseen liikkumista ja huomaamatonta kameratyöskentelyä. Digitaalinen
jälkituotanto on tuonut elokuviin CGI:n, mahdollisuudet toteuttaa tehosteita,
lavasteita

ja

jopa

tietokonegrafiikalla.

kokonaisia
Tällöin

realistisen

kameraa

näköisiä

saatetaan

elokuvia

käyttää

pelkällä

korkeintaan

liikkeenkaappausten tekemiseen. Näissä elokuvissa valaisun, leikkauksen ja
värimäärittelyn tarve on vähäinen, kun kuvat ja kohtaukset rakennetaan alusta
loppuun valmiiksi tietokoneiden avulla. Jatkuva tehostevyöry on muuttanut tapaa
jolla elokuvia katsotaan. Elokuvia mainostetaan niiden sisältämien tehosteiden
laadulla,

määrällä

ja

ennennäkemättömyydellä,

ja

varsinkin

toiminta-

ja

tieteiselokuvia saatetaan mennä katsomaan nimenomaan tehosteiden takia.
Katsojat odottavat yhä useammin entistä suurempaa visuaalista elämystä, myös
dokumenttielokuvien kohdalla. On olemassa kokonaan animaationa tehtyjä

29
dokumentteja, joissa perinteinen tuotanto on saanut väistyä

uudenlaisen

ilmaisutavan tieltä. Tästä hyvä esimerkki on Libanonin sodasta kertova Waltz with
Bashir (2008), jossa vakavahenkinen elokuvamainen kerronta ja dokumentin
animaatiohahmojen dialogi vievät tarinaa eteenpäin. Toisenlainen esimerkki
animaatiodokumentista on maapallon resurssien ehtymisestä kertova There’s no
tomorrow (2012), jossa animaatiolla on pelkästään yksinkertaisella tyylillä kuvitettu
kertojaäänen

käsittelemät

aiheet.

Digitaalisen

jälkituotannon

tuomat

mahdollisuudet ovat näin avartaneet myös dokumentintekijöiden maailmaa ja
antaneet heille uusia luovia keinoja toteuttaa visioitaan. Lähivuosina tullaan
varmasti näkemään aivan uudenlaisilla tavoilla tehtyjä dokumentteja, joissa myös
jälkituotanto ja värimäärittely saavat uudenlaisen aseman.

4.2

Materiaalin haasteet

Dokumenteissa värimäärittely on hyvin pitkälti erilaisten, eri aikaan ja eri
olosuhteissa kuvattujen kuvien, sekä arkistomateriaalien yhteensovittamista
visuaalisesti yhtenäisen kuvakerronnan saavuttamiseksi. (Ruohela 2008, 42).
Videokuvan väriin vaikuttavat kuvaustilanteessa eniten kuvauspaikan valo ja
kameran valkotasapainoasetukset. Kuvauspaikalla valoa ja sen väriä muuttavia
tekijöitä ovat valon määrä, se kuvataanko sisällä vai ulkona, jolloin myös
vuorokauden ajalla voi olla merkitystä, ja se onko tilanne valaistu keinotekoisesti.
Ulkona kuvattaessa myös säätila vaikuttaa valoon ja sen määrään. Näitä tekijöitä
on hyvä pohtia etukäteen, mikäli videokuvasta halutaan saada jo kuvaustilanteessa
mahdollisimman tarkoituksenmukainen. Näin säästytään turhalta jälkikäsittelyltä ja
epätoivoisilta korjausyrityksiltä ja säästetään aikaa. Usein kuitenkin kaikkien
muuttujien yhtäaikainen huomioonottaminen on hankalaa ja kiireessä asiat
unohtuvat helposti ja ovat vaikeammin hallittavissa. Värivirheitä syntyy, mutta ne
ovat useimmiten korjattavissa.

Yksi

värimäärittelijän

suurimmista

haasteista

on

aikataulussa

pysyminen.

Jälkityövaiheista viimeisimpänä värimäärittelylle varattu aika on usein hyvin
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rajallinen ja työ muodostuu hyvin kiireiseksi huolimatta siitä, että värimäärittely
pitäisi tehdä huolella ja harkiten. (Ruohela 2010, 12.) Silmämääräinen arviointi
ennen varsinaisen työn aloittamista auttaa kartoittamaan tulevaa työmäärää. Näin
värimäärittelijä saa hyvän yleiskuvan kuvamateriaalin kunnosta, sen laadusta, ylija alivalottuneiden kuvien sekä valkotasapainoltaan vääristyneiden kuvien
määrästä, ja osaa suhteuttaa työmäärän paremmin käytettävissä olevaan aikaan.
(Luukkonen 2008, 10.) Haasteeksi voi muodostua myös se, ettei ohjaaja tiedä mitä
valmiilta teokselta haluaa. Erilaisten ehdotusten kokeilu vie aikaa, ja ohjaajan
päättämättömyys tai eriävät mielipiteet muiden teoksesta päättävien tahojen, kuten
tuottajan kanssa voivat vaikuttaa negatiivisesti työn visuaaliseen yhtenäisyyteen.

Värimäärittelyn tavallisimpia haasteita ovat pilvisellä säällä kuvatun kuvan
muuttaminen aurinkoiseksi ja vuorokauden ajan muuttaminen toiseksi niin, että
lopputulos näyttää uskottavalta (kuva 4). Myös liian haalistuneen näköiset kuvat,
hämärät, pimeät ja ylivalottuneet kuvat osoittautuvat usein hankaliksi korjattaviksi,
sillä väri- ja valoinformaatiota puuttuu kuvasta. Tällöin ideaalitilanteen sijaan
joudutaan tyytymään jonkinlaiseen visuaaliseen kompromissiin, tai joskus jopa
vaihtamaan koko kuva, mikäli se on vielä mahdollista.

Oman ongelmansa muodostaa myös arkistovideomateriaali, jota värimääritellessä
suurimmaksi haasteeksi nousee usein materiaalin kunto, etenkin jos kyse on
analogisesta nauhaformaatista. Sen lisäksi, että materiaali itsessään on ikänsä
takia

resoluutioltaan

ja

värientoistoltaan

matalampaa

ja

heikompilaatuista

verrattuna nykypäivänä tuotettuun videomateriaaliin, siinä voi näkyä myös
mekaanisen kulumisen aiheuttamia vaurioita, kun materiaalia on katsottu useasti
tai kopioitu nauhalta toiselle. Tällaisia vaurioita ovat esimerkiksi kuvan hyppiminen
ja venyminen, äänten vääristyminen, värien vääristyminen ja kuvan reunojen
säröily. Vauriot näkyvät myös nauhalta tietokoneelle digitoidussa kopiossa. Näille
vaurioille ei digitointi- ja editointivaiheessa mahda juuri mitään. Kuvaa voi skaalata
ruudulla suuremmaksi niin, että reunat leikkaantuvat pois, jolloin reunojen säröily ja
muut kuvan reunoille mahdollisesti jäävät häiriöt eivät näy kuvissa, mutta se
huonontaa videon katseluresoluutiota entisestään.
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Kuva 4.

Kuvan muuttaminen aurinkoisemman näköiseksi.

Myös heikkolaatuisen materiaalin värien raskas muokkaaminen voi heikentää
kuvanlaatua ja korostaa kuvan rakeisuutta. Puhkipalaneet ja liian pimeät kuvat ovat
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arkistomateriaalinkin tapauksessa todella hankalia korjattavia. Toisaalta taas
voidaan tehdä tietoinen valinta olla värimäärittelemättä arkistomateriaalia lainkaan.
Vanhentunut kuvauskalusto, formaatti, sekä mahdollinen analoginen nauhalta
toiselle kopioiminen ovat antaneet arkistomateriaalille sille ominaisen ulkoisen
ilmeen, joka ei välttämättä ole aina huono asia. Arkistomateriaalia esitettäessä
katsoja huomaa heti, että videomateriaali on vanhaa. Kuvan kuluneisuutta voidaan
käyttää tehokeinona ja samalla se alleviivaa katsojalle sisällön autenttisuutta.

Arkistomateriaalin

muokkaamiseen

ja

värimäärittelyyn

liittyy

myös

eettisiä

kysymyksiä ja toisinaan voi olla, ettei alkuperäiseen materiaaliin saa kajota millään
tavalla. Mikäli arkistomateriaalin tarkoitus dokumentissa on lähinnä symbolinen ja
kuvaileva, sitä voidaan kuitenkin värimääritellä ja efektoida hieman rohkeammin.
Esimerkiksi

sotakuvastoa

sisältävää

arkistomateriaalia

voidaan

sävyttää

punaiseksi, tarkoituksena korostaa sodan kauhuja ja väkivaltaa, tai värillistä
arkistovideomateriaalia voidaan muokata mustavalkoiseksi korostamaan menneen
ajan tuntua.

5

Ilosaarirock - 40 vuotta säkällä –dokumentin värimäärittely

5.1

Ilosaarirock – 40 vuotta säkällä -dokumentin värimäärittelyn vaiheet

Ilosaarirock – 40 vuotta säkällä -dokumentti leikattiin käyttäen Final Cut Prota ja
värimäärittelyn tekemiseen valittiin Apple Color -värimäärittelyohjelma, koska se
tarjosi

tarpeeksi

laajat

ja

monipuoliset

mahdollisuudet

ammattimaiseen

värimäärittelyyn. Lisäksi leikkausprojektin siirtely Final Cut Pron ja Apple Colorohjelman välillä oli helppoa. Leikkausta tehtiin karkeasti arvioiden kaksi kuukautta,
jonka jälkeen alkoi värimäärittely. Värimäärittelylle varattu aika dokumentin
jälkikäsittelyssä oli melko lyhyt, sillä meille oli ehdoton takaraja saada dokumentti
valmiiksi marraskuun 2011 Rokumenttiin mennessä. Olin aiemmin värimääritellyt
lyhytelokuvia ja muutaman opetusvideon ja tiesin, että kyseessä on aikaa vievä
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prosessi. Noin kaksi viikkoa on todella lyhyt aika lähes tunnin mittaisen dokumentin
värinmäärittelyn tekemiseen.

Pohdimme

värimaailmaa

aina

grafiikoita

myöten

jo

dokumentin

suunnitteluvaiheessa ja ideat kehittyivät edelleen raakaleikkauksen ja varsinaisen
leikkauksen

edetessä.

Päällimmäisiksi

nousivat

Ilosaarirockin

jokavuotinen

vaihtuva ilme ja kirkkaat värit. Juuri vuosittain vaihtuvan graafisen ilmeensä takia
Ilosaarirock ei ole vakiinnuttanut mitään selkeää visuaalista ulkoasua, jota
olisimme voineet soveltaa myös dokumentissamme ja niinpä ensimmäiset
ideamme grafiikoita ja värimäärittelyä koskien olivatkin hieman hajanaisia ja
sekavan tuntuisia kokonaisuutta ajatellen. Päätimme luopua liian tarkan yksittäisen
ilmeen hakemisesta ja niinpä alustavan värimäärittelyn tehtyäni sovimme, että jos
jotakin erikoisempaa värimaailmaa haetaan, niin se olisi Ilosaarirockin yleisilmeen
mukainen,

värikäs,

värikylläinen

ja

aurinkoinen

maailma.

Alkuperäisessä

ensimmäisessä käsikirjoituksessa oli osio, jossa Joensuun kaupunki esitettäisiin
harmaana ja ankeana paikkana, kunnes tultaisiin kohtaan jossa Ilosaarirock valtaa
kaupungin ja sen kadut, tuoden väriä, valoa ja iloa kolmeksi päiväksi koko
kaupunkiin. Värimäärittelyn kannalta se olisi ollut mielenkiintoista toteuttaa, mutta
ajatuksesta luovuttiin ja sen myötä myöskään mitään varsinaista tietyn tyylistä
lookia ei silloisen leikatun dokumentin eri osioille ollut tarvetta tehdä.

Korjaavan

värimäärittelyn

jälkeen

keskityin

enemmän

haastatteluiden

ja

kohtausten sisäisiin omiin värimaailmoihin sekä yksittäisempiin sävyalueisiin.
Ilosaarirockin

yleisilmeen

mukaisuutta

hain

dokumenttiin

lisäämällä

kuviin

saturaatiota ja kontrastia sekä kääntämällä viileänsävyisiä kuvia lämpimämmiksi.
Muutamissa kuvissa värikäsittelin ulkona pilvisellä säällä kuvatun videomateriaalin
näyttämään aurinkoisessa säässä kuvatulta. Tämä tehtiin kuville jotka oli leikattu
kahden aurinkoisen kuvan väliin, koska yhtäkkinen valon ja värin muutos olisi
kiinnittänyt liiaksi huomiota ja häirinnyt katsojaa sekä rikkonut kuvakerronnan
sulavuutta. Loppupuolella keskityin vaikeampiin tapauksiin, kuten vaikeasti
puhkipalaneisiin tai liian hämäriin kuviin. Aivan lopuksi suoritin hienosäätöä, jossa
muokkasin joitakin kuvien yksittäisiä värialueita, esimerkiksi tasoitin tai korostin
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kuvien taustalla näkyvän kasvillisuuden ja taivaan värejä ja vähensin liiallista
punaisuutta haastateltavien ihmisten kasvoilta.

5.2

Arkistomateriaali Ilosaarirock – 40 vuotta säkällä -dokumentissa

Dokumentti on historiikki, joten luonnollisesti päätimme käyttää dokumentissa
kuvamateriaalina olemassa olevaa arkistovideokuvaa sekä valokuvia, lehtileikkeitä,
mainoksia ja julisteita festivaalin alkuajoilta. Näiden arkistomateriaalien etsiminen
ja kokoonhaaliminen oli jo projekti itsessään. Suurin osa olemassa olevasta
videomateriaalista kuitenkin oli ja on edelleen Joensuun Popmuusikoiden hallussa.
Ilosaarirock – 40 vuotta säkällä -dokumenttia varten arkistovideomateriaalia löytyi
useassa

eri

formaatissa,

epämääräisissä

pahvilaatikoissa

ja

pusseissa,

epämääräisesti nimettyinä tai nimeämättöminä kasetteina ja DVD-levyinä.
Joukossa oli muun muassa Hi8-, DVC Pro-, VHS-, Mini-DV- ja DigiBeta-nauhoja.

Ensimmäinen tehtävämme oli katsoa ja kuunnella läpi jokainen nauha ja kirjata
ylös niiden sisältö myöhempää materiaalin karsintaa ja digitoimista varten. Työtä
riitti useammalle viikolle, joiden aikana jouduimme myös suorittamaan jonkin
verran

salapoliisintyötä

saadaksemme

selville

kunkin

arkistovideon

kuvausajankohdan ja tapahtumapaikan, joita ei kasetissa tai videolla erikseen
mainittu. Lopulta olimme selvillä siitä, minkälaista kuvaa meillä oli miltäkin
vuodelta, kuinka paljon ja missä formaatissa. Videomateriaali oli paikoin todella
huonossa kunnossa. Kuva oli hyppivää ja rakeista ja joiltakin nauhoilta ääni tai
kuva puuttui kokonaan. Arvelimme videomateriaalin heikon laadun muodostuvan
ongelmaksi jossakin vaiheessa. Suoritimme muutaman karsinnan, joissa jätimme
dokumentin kannalta epäolennaisimmat videomateriaalit pois ja ryhdyimme sitten
muuntamaan jäljelle jääneitä videomateriaaleja digitaaliseen muotoon. Tämä
tapahtui enkoodausta varten pystytetyllä väliaikaisella työasemalla ajamalla
analogiselta nauhurilta tuleva videokuva analogi-digitaalimuuntimen (dacin) läpi ja
tallentamalla digitaalimuotoon muunnettu kuvamateriaali Apple ProRes 422 HQ koodekilla tietokoneen kovalevylle. Tämän digitoidun materiaalin sitten siirsimme
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myöhemmin tietokoneelle jolla varsinainen leikkaustyöskentely ja värimäärittely
suoritettiin.

Arkistomateriaalia

leikatessa ja editoidessa nousivat esiin eettiset kysymykset.

Joskus arkistomateriaalivideot ovat valmiiksi leikattuja, joten seuraava niitä
materiaalinaan käyttävä ei voi tietää mitä edellinen leikkaaja on jättänyt pois, ja
voidaanko samat kuvat nyt esittää aivan erilaisessa kontekstissa, jos niiden
todellista alkuperää ei tiedetä. Myös tekijänoikeudet voivat rajoittaa materiaalin
käyttöä. Lisäksi voi olla hankalaa arvioida, onko arkistomateriaalia jo aiemmin
muokattu tai värimääritelty, joten sen autenttisuus on suhteellista.

Suurin osa käyttämästämme arkistomateriaalista kuitenkin päätyi kuvituskuviksi,
jolloin en näe ongelmaa myöskään siinä, että kuvia on visuaalisen selkeyden
vuoksi ehostettu värimäärittelyllä. Tulimme työryhmän kanssa siihen tulokseen,
että mikäli arkistomateriaalia tullaan värimäärittelemään, se tapahtuisi melko
hienovaraisesti. Ilosaarirock 40 vuotta - säkällä -dokumentissa arkistomateriaalin
värimäärittelyssä on lähinnä luotu kuviin enemmän kontrastia ja enemmän
värikylläisyyttä. Tarkoituksena ei ollut yrittää vaikuttaa kuvien sisällön tulkintaan,
ainoastaan

ehostaa

kuvia,

eikä

missään

tapauksessa

yrittää

saada

kuvamateriaalia näyttämään tuoreemmalta. Tulimme myös tulokseen, että on
pelkästään

hyvä

että

arkistomateriaali-osiot

arkistomateriaali
erottuvat

näyttää

visuaalisesti

siltä

muusta

kuin

näyttää.

kuvakerronnasta

Näin
kun

kuvamateriaalin ikä näkyy selvästi ja korostaa katsojalle, että kyseessä on mennyt
aika. Lisäksi arkistomateriaali tällä tavoin osaltaan rytmittää kuvakerrontaa.
Hankalimmiksi

värikorjattaviksi

muodostuivat

vähäisessä

valossa

kuvatut

laajakuvaotot joissa on paljon liikettä. Esimerkiksi festivaaleilla liikkuva ihmismassa
näytti paikoin vain harmaalta ja epäselvältä mössöltä. Kontrastin ja saturaation
lisääminen auttoi hieman selkeyttämään kuvaa. Varsinkin lyhyen aikaa näkyvissä
arkistovideokuvissa kuvan selkeyttäminen värimäärittelyn keinoin oli tarpeen, jotta
katsoja ehtii helpommin rekisteröidä mitä kuvassa tapahtuu.
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6

Totuudellisuuden käsite

6.1

Totuudellisuus ja dokumenttielokuva

Maailman ensimmäiset elokuvat olivat dokumentteja, lyhyitä filminpätkiä arkisista
asioista ja askareista. Sisällön viihdearvoon tai visuaalisuuteen ei kiinnitetty vielä
tuolloin huomiota. Oli tarpeeksi jännittävää kyetä tallentamaan elävää elämää ja
pystyä katsomaan tallentunutta liikkuvaa kuvaa jälkeenpäin, uudestaan ja
uudestaan. Ennen näytellyn ja lavastetun elokuvan syntyä varhaista videokuvaa
pidettiin totuutena. Kamera kuvasi todellisuuden sellaisena kuin se oli, ja se mikä
voitiin katsoa filmiltä, oli varmasti todellisuudessa tapahtunutta ja aitoa. Valokuva
tai filminpätkä oli todistuskappale. Erilaisten kokeiluiden kautta huomattiin, että
laittamalla kuvattuja kuvia eri järjestykseen, voitiin synnyttää kokonaan uusia
mielleyhtymiä, symbolimerkityksiä ja tarinoita. Audiovisuaalisen dramaturgian
kehitys

oli

alkanut.

Kokeellisen

elokuvan,

lavastetun

ja

puvustetun

näytelmäelokuvan sekä dokumenttielokuvan kehitys synnytti kokoajan uusia tapoja
kuvata, leikata ja manipuloida filmiä. Asenteet ja käsitykset tallennettua
todellisuutta kohtaan muuttuivat. (Aaltonen 2006, 27.)

Audiovisuaalisia esityksiä tarkastellaan nykyään paljon kriittisemmin kuin aiemmin.
Sanonta "älä usko kaikkea mitä televisiossa näet" pitää nykyään paikkansa kenties
laajemmassa merkityksessä kuin ennen. Internet, uudet helppokäyttöiset ja kevyet
kamerat, kuvankäsittelysoftat sekä uusi videoharrastajien sukupolvi ovat tuoneet
suuren yleisön tietoisuuteen ja käyttöön lähes rajattomat keinot taltioidun
todellisuuden

muokkaamiseen.

dokumentaaristenkin

Se

on

lisännyt

niin

fiktiivisten

kuin

tuotosten määrää ja levityskanavia. Internet on täynnä

kotikäyttäjien tekemiä videoblogeja, musiikkivideoita, lyhytelokuvia, mainoksia ja
videotaidetta.

Kuluttajien

mahdollisuus

tuottaa

itse

helposti

ja

halvalla

audiovisuaalisia mediaesityksiä on laajentanut jo olemassa olevia taide-, esitys- ja
ilmaisumuotoja ja synnyttänyt myös kokonaan uusia. Kulttuurista on tullut
medioitunutta ja ihmisten kokemus todellisuudesta on usein median läpäisemää ja
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median välittämää. (Herkman 2001, 19). Medioitumisella on luovien ja arkea
helpottavien meriittiensä lisäksi myös negatiivinen puolensa, jossa välineitä ja
levityskanavia käytetään rikollisiin tarkoituksiin. Piratismi, tekijänoikeusongelmat ja
ihmisten

yksityisyyden

loukkaukset

ovat

lisääntyneet.

Videosta

ja

sen

muokkaamisesta on tullut jopa terrorismin väline. Valtavirtamedia ja muut suuret
uutistenlevityskanavat

ovat

saaneet

syytöksiä

esittämänsä

kuvamateriaalin

digitaalisesta muokkaamisesta ja totuuden vääristelystä. Pahimmillaan kiistat
videomateriaalien aitoudesta ovat johtaneet konflikteihin.

Dokumenttielokuvaa tehdessä ei voi välttyä kohtaamasta totuudellisuuden
käsitettä. Dokumenttielokuvan luonnetta kuvaileekin kenties parhaiten alan
pioneeri John Grierson joka määrittelee dokumenttielokuvan "todellisuuden
luovaksi käsittelyksi". (Aaltonen 2006, 15-16.) Vaikka dokumentintekijä yrittäisikin
pysyä objektiivisena, puolueettomana ja pelkkänä tapahtumien havainnoijana,
dokumenttielokuva on aina tekijöidensä tulkinta totuudesta. Tekijät päättävät mitä
kuvataan, missä kuvataan, miten kuva rajataan, keitä haastatellaan, mitä kysytään,
mikä on dokumentin näkökulma ja mikä tärkeintä; mitä ei kuvata, mitä jätetään
pois. Leikkausvaiheessa tulkinta kapenee entisestään, kun kohtauksia ja kuvia
karsitaan, kronologiaa ja rakennetta muokataan, mielikuvia rakennetaan ja kuvia
irrotetaan asiayhteydestään, luodaan illuusioita jatkuvuudesta ja tuodaan mukaan
symboliikkaa, piilomerkityksiä, sekä ohjaajan omia näkemyksiä ja aatteita.
Dokumenttielokuvan todellisuudesta tulee suhteellinen käsite.

Fiktioelokuva ja dokumenttielokuva lainaavat paljon toisiltaan. Dokumenteissa
voidaan käyttää elokuvien draamallisia kerrontatapoja samoin kuin elokuvamaista
kuvakieltä ja tehosteita, ja fiktioelokuvassa voidaan tavoitella dokumentin tuntua
käyttämällä esimerkiksi käsivaralla kuvattua huonolaatuista videokuvaa tai suoraan
katsojalle puhuvia henkilöhahmoja. (Herkman 2001, 145.) Dokumentin ja fiktion
rajan häilyväisyys saa pohtimaan dokumentin määritelmää. Dokumentteihin
yleensä liitettävä autenttisuuden käsite mutkistuu, kun videomateriaalin helppo
manipuloitavuus on kaikkien tiedossa. Lisäksi dokumentit rakennetaan usein
draaman lakien mukaisiksi ja niihin luodaan leikkauksella jokin tarina, vaikka

38
dokumentissa ei mitään varsinaista kehitystä kuvausten aikana ja raakamateriaalin
mukaan tapahtuisikaan. Hyvin usein käytetään myös erilaisia vastakkainasetteluita
joilla dokumenttiin pyritään luomaan katsojan mielenkiintoa ylläpitäviä jännitteitä.
(Herkman 2001, 134-135.) Oman lukunsa muodostavat rekonstruoidut, uudelleen
näytellyt ja kokonaan animoidut dokumentit, joissa dokumentin autenttisuuden
tunnetta huojuttaa sen tekotapa. Näytteleminen ja animaatio yhdistetään yleensä
fiktioon, ja tosiasioiden esittäminen näillä tavoilla saa katsojan helposti epäileväksi.

Nykyisin ymmärrämme, että totuus on aina jonkun tai joidenkin totuutta, myös
dokumenttielokuvissa, eikä täysin neutraalia näkökulmaa ole, sillä jokainen
ihminen

tarkastelee

ajatusmaailmansa,

aina

todellisuutta

maailmankuvansa

ja

oman

kokemushistoriansa,

omien

kulttuurisosiologisten

lähtökohtiensa kautta. Ohjaajan omien henkilökohtaisten lähtökohtien lisäksi
dokumenttielokuvien
näkökulman

tarkastelemaa

valinta,

todellisuutta

kuvauspaikkojen,

rajaavat

kuvanrajausten,

aiheen

valinta,

kuvausaikojen

ja

kuvattavien henkilöiden valinta, valitut kysymykset, dokumentin leikkaus ja
kuvankäsittely. Historiaa käsittelevien dokumenttielokuvien tekijät käyttävät sitä
kuvamateriaalia jota on saatavilla, tai joka visuaalisuutensa puolesta toimii
dokumentissa,

vaikka

sillä

ei

olisikaan

suoraa

yhteyttä

dokumentissa

käsiteltävävään aiheeseen. Yleisesti ottaen dokumenttien tekijät ajattelevat, että
niin kauan kuin dokumenttielokuva kokonaisuutena on todenmukainen, siinä
käytettyjen kuvallisten yksityiskohtien ei tarvitse olla täysin paikkansapitäviä,
varsinkaan jos niiden merkitys on pääasiassa kuvaileva ja symbolinen. (Aaltonen
2006, 67.) Tätä toimintatapaa käytimme myös leikatessamme omaa Ilosaarirock –
40 vuotta säkällä -dokumenttiamme. Dokumentissa asiat esitetään vuosikymmen
kerrallaan, mutta muutama kuvituskuva ei ole peräisin juuri sillä hetkellä
dokumentissa käsiteltävältä vuosikymmeneltä. Käytimme kuvia nimenomaan siksi,
että ne sopivat tilanteeseen, ovat sisällöltään symbolisia, eikä tarkka vuosiluku käy
mistään

ilmi. Toisin

sanoen

yksittäinen

"väärä"

kuva

ei silloin

häiritse

kokonaisuutta, vaan päinvastoin tukee sitä, niin kauan kuin asioiden tahalliseen
vääristelyyn ei pyritä.
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6.2

Totuudellisuus ja värimäärittely

Dokumenttielokuvan muotoutuessa leikkausvaiheessa ohjaajan ja leikkaajan
subjektiiviseksi

visioksi

todellisuudesta

värimäärittely

muuttaa

dokumentin

visuaalista ilmettä vielä kerran, luoden vielä yhden kerroksen katsojan ja
todellisuuden välille. Silti todenmukaisuus on hyvä pitää mielessä koko
tuotantoprosessin ajan. Dokumentin editointiin liittyy moodista riippuen enemmän
kirjoittamattomia

sääntöjä,

moraalikysymyksiä

ja

eettisten

näkökulmien

huomioimista kuin fiktioelokuvan editointiin. Varsinkin esitettäessä poliittisesti tai
moraalisesti arveluttavaa tai mielipiteet vahvasti jakavaa sisältöä on tärkeää, ettei
dokumentin leikkaus ja jälkikäsittely vääristele asioita tahattomasti.

Nykymaailmassa audiovisuaalisten ärsykkeiden tulva on jatkuvaa. Ihmiset ovat
tottuneet siihen kuvakieleen ja niihin symboleihin ja ilmaisutapoihin joiden avulla
asiat esitetään. Niin kuvaamisen, esittämisen kuin katsomisenkin tapa on
muuttunut. Jokainen uusi mediasukupolvi kokee mediamaailman eri tavalla kuin
edelliset sukupolvet, ja omaksuu uudenlaiset katsomis- ja tulkintatavat nopeammin.
(Herkman 2001, 19). Myös totuuden, totuudellisuuden ja autenttisuuden käsitteet
muuttuvat, kun ihmiset hyväksyvät kokoajan helpommin ja helpommin uuden
kuvamanipulaatiota ja muokkaamista läpikäyneen mediakuvaston. Nähtäväksi jää
myös, mitä pitkällä aikavälillä tapahtuu, kun tosielämän realiteetit ottavat jatkuvasti
yhteen median ja mainonnan esittämän keinotodellisuuden kanssa, joka pyrkii
vaikuttamaan käsitykseemme siitä millaisia asiat ovat, millaisia niiden tulisi olla ja
mikä on aitoa.

Värimäärittely osallistuu vahvasti päivittäisen mediakuvaston muokkaamiseen.
Värimäärittelyllä vaikutetaan ihmisten mielikuviin todellisuudesta ja sillä on tärkeä
rooli mainonnassa. Värimäärittelyllä vaikutetaan siihen, miltä mielestämme
näyttävät tuoreet elintarvikkeet, uudet vaatteet, lomakohteet, puhdas pyykki ja
oikea koti, ja millaisen lopputuloksen antavat meikit, hiusvärit ja muut kauneuteen
ja hygieniaan liittyvät tuotteet. Ihmiset hyväksyvät nämä kuvastot huolimatta siitä,
että he tietävät niiden olevan muokattuja. Hyväksymistä nopeuttaa se, että
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muokattujen kuvien tulva on jokapäiväistä ja jatkuvaa ja sitä on vaikeaa välttää. On
hankalaa ennustaa, kuinka totuudellisuuden käsite määrittyy tulevaisuudessa,
jossa yhä useampi mediateos läpikäy digitaalista korjailua. Onko visuaalisesti
parannellulla todellisuudella silti sama totuusarvo kuin parantelemattomalla
versiolla, ja mihin vedetään pienen korjailun ja todellisuuden vääristelyn välinen
raja? Kuinka uskollinen dokumentin tulisi olla sen autenttiselle sisällölle?

7

Pohdinta

Olin

aiemmin

värimääritellyt

lyhytelokuvia,

opetusvideoita

ja

tapahtumien

taltiointeja, joten tarvittavaa tietoa, kokemusta ja teknistä osaamista minulla oli jo
jonkin verran valmiiksi. Kokopitkää dokumenttielokuvaa sen sijaan en koskaan ollut
aiemmin tehnyt enkä värimääritellyt. Se, että olin alusta loppuun saakka mukana
dokumentin tekemisen jokaisessa vaiheessa aina suunnittelusta viimeistelyyn, oli
todella opettavaista. Dokumentin tekijänä oleminen antoi uudenlaista tietoa,
käytännön

kokemusta

ja

näkökulmaa

myös

värimäärittelyyn.

Se

auttoi

ymmärtämään paremmin, minkä takia mikäkin värivirhe tai valotusvirhe oli
syntynyt. Tiedostin paremmin sekä hyvin suunnitellun valaisun että hyvin
suunnitellun kuvaamisen ja kuvaajan toiminnan merkityksen myöhemmälle
jälkityövaiheelle. Ymmärsin paremmin kuvatessa ja valaistessa syntyneiden
virheiden syy- ja seurausyhteydet, ja totesin, että omista käytännön virheistään
oppii paremmin kuin lukemalla muiden virheistä.

Oli lisäksi hieman erilaista värimääritellä omaa tuotostaan, kun aiemmat
värimäärittelemäni työt olivat lähes aina olleet jonkun muun tai joidenkin muiden
tuottamia, kuvaamia, ohjaamia ja leikkaamia. Oman työnsä käsittelyssä oli sekä
hyvät,

että

huonot

puolensa.

Kuvaajan,

leikkaajan

ja

värimäärittelijän

ominaisuudessa oli ehjemmän kokonaisuuden saavuttamisen vuoksi toisinaan
vaikea luopua jostakin otoksesta tai efektistä, koska oli nähnyt sen eteen paljon
vaivaa, tai piti siitä muuten omien henkilökohtaisten visuaalisten mieltymystensä
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takia. Omien kuvatessa ja leikatessa tekemiensä virheiden tiedostaminen oli aluksi
hieman hankalaa, mutta työparin, työryhmän sekä ulkopuolisten ihmisten arvioiden
myötä oppi parantamaan myös omaa toteutustaan ja määrittelemään paremmin
sen, milloin tarvittiin yksityiskohtiin puuttumista ja milloin oli tärkeää tarkastella
kokonaiskuvaa. Jälkimmäinen oli erityisesti värimäärittelyssä tärkeää.

Dokumentin tuotannon aikana sain kokea monta käytännön esimerkkiä siitä,
kuinka jokin ajatus toimii paperilla, ja vielä kuvausvaiheessakin, muttei välttämättä
enää jälkituotantovaiheessa. Yhteistyöstä oppi, että kompromissit eivät aina ole
projektille hyväksi, vaikka ne projektin tekijöiden välisille ihmissuhteille olisivatkin,
ja on lopputuloksen kannalta parempi seurata pääasiallisesti yhden ihmisen ehjää
visiota kuin yrittää sisällyttää kaikkien ideoita samaan teokseen. Työryhmän
mielipiteiden kuunteleminen on silti tärkeää, jotta lopputuloksesta saadaan
tasapainoinen. Varsinkin leikkausvaiheessa on hyvä pyytää työryhmä katsomaan
tasaisin väliajoin ja sanomaan mielipiteensä syntyvästä teoksesta. Ohjaava
opettajamme, tuottajamme, äänimiehemme ja graafikkomme olivat korvaamaton
apu dokumentin leikkausvaiheessa, sillä he osasivat katsoa teosta aina uusin
silmin ja oman erikoisosaamisensa näkökulmasta, sekä kiinnittää huomiota
asioihin joihin olimme itse jo turtuneet. Samoin kuin ääniraidan ja grafiikan
valmistuessa osasimme kuvaajan, ohjaajan ja leikkaajan näkökulmasta auttaa
kohdistamaan huomion olennaiseen ja karsia turhat jutut pois. Oli myös tärkeää
näyttää valmistumassa olevaa dokumenttia useammalle täysin ulkopuoliselle
ihmisille ja kuunnella heidän mielipiteitään ja huomioitaan. Tämä oli tärkeää myös
värimäärittelyvaiheessa, sillä toinen ihminen kokee värit aina eri tavalla kuin itse.
Värimääritellessä kuten leikatessakin sokeutuu helposti omalle työlleen, varsinkin
jos editoimista suorittaa joka päivä monta tuntia. Siksi ulkopuolisen huomiot ovat
tärkeitä.

Opin suunnittelun merkityksen pitkälle kuvaustuotannolle niin hyvässä kuin
pahassa. Tärkeää on oppia hahmottamaan, milloin ja mitkä osa-alueet kannattaa
miettiä valmiiksi jo alussa ja mitkä jättää avoimiksi tuleville ideoille ja kehitykselle.
Ilosaarirock – 40 vuotta säkällä -dokumentissa aikataulutus ja kuvaamisen sekä
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leikkaamisen suunnittelu olivat niitä vaiheita joissa etukäteen tehtyä ajatustyötä
olisi kannattanut viedä pidemmälle. Visuaalinen ilme, haastatteluiden tekeminen ja
värimäärittely taas olivat niitä vaiheita joissa kaivattiin enemmän joustoa ja tilaa
ideoiden ja ajatusten rakentumiselle. Hyvästä valmistautumisesta huolimatta aina
tulee hetkiä jolloin ratkaisua on etsittävä pitkään, ja jossa kokemus tulee kantapään
kautta.

Opin

elokuvagenrejen

paljon

uutta

erilaisten

värimäärittelystä.

dokumenttielokuvan

Kokemani

ja

lukemani

moodien
myös

ja

syvensi

tietämystäni värien ja symbolien merkityksistä audiovisuaalisissa videoteoksissa
sekä toimi kertauksena jälkitöiden ja värimäärittelyn työvaiheista ja menetelmistä.
Koin vertailun dokumenttielokuvien ja fiktiivisten elokuvien välillä hedelmälliseksi.
Tunsin, että fiktiotöihin vertaamalla sain enemmän irti dokumenttielokuvan
värimäärittelystä

ja

dokumenttielokuvan

siihen

liittyvistä

värimäärittelystä

huomioista
löytyi

ja

tiedoista.

fiktioelokuvan

Tietoa

värimäärittelyä

vähemmän ja mielestäni vertailu auttoi parhaiten tukemaan tekemiäni havaintoja
ja kartuttamaan tietopohjaa.

Valaisun, kuvaamisen, leikkaamisen ja värimäärittelyn teknologia ja metodit ovat
muuttuneet paljon viimeisten vuosikymmenien aikana, ja tulevat muuttumaan
varmasti vielä jatkossakin. On mielenkiintoista nähdä, minne asti digitaalisen
teknologian ja digitaalisen jälkituotannon kehitys voivat audiovisuaalisen ilmaisun
ja elämyksen vielä viedä. On myös ennen kaikkea mielenkiintoista seurata, miten
dokumenttielokuva kehittyy ja miten tulevat sukupolvet tulevat sitä muuttamaan niin
kerronnallisesti kuin visuaalisestikin.
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