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The purpose of this thesis was to find out what are the opportunities that composers
could  do  for  the  dramaturgy  planning  of  their  compositions  and  compose  during
preproduction and production stages without doing their work in vain.

This empirical study was carried out as a project. A 58 minute lenght film named Iron
Grandpa was directed, composed and sound designed by the author of the thesis. The
process of planning the dramaturgy of compositions was reported and analyzed for this
observational documentary.

Some  ways  how  composer  could  do  the  creative  work  during  pre-production  and
production periods without doing his work in vain were discovered. When the composer
took part in the early stage of the production the crew work cohesion seemed to be more
effective. In addition, the arrangement decreased the work in post production and made
the work load lighter. Also, a method that allows the composers to dismantle storylines
and choose which details they want to emphasize in their compositions was introduced.

Further research is required to solve what are the direct quality differences of the final
artistic work between the traditional classical style of composing and using the method
of planning the dramaturgy of compositions.
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1 JOHDANTO

Oma vaarini, Esko Ketola, harjoittelee voimanostoa ulkona kesät ja talvet. Hän uhosi

vuoden  2013  alussa  osallistuvansa  viimeisiin  MM-kilpailuihinsa.  Monet  ystävistäni

kehottivat minua tekemään aiheesta seurantadokumentin. Toukokuussa 2013 olin valmis

tarttumaan  haasteeseen.  Halusin  ehdottomasti  myös  säveltää  musiikin  tähän  omasta

läheisestäni  kertovaan  dokumenttiin.  Siksi  aloin  jo  esituotantovaiheessa  pohtimaan

myös  sitä,  millainen  musiikki  dokumenttiin  sopisi  ja  miten  koko  sävellysprosessin

kannattaisi  edetä.  Huomasin  pian,  millaisia  haasteita  seurantadokumenttiin

säveltämisessä  oli.  Erityisen  haastavaa  olisi  säveltää  jo  tuotantovaiheen  aikana

lopullisessa  leikkauksessa  käytettävää  musiikkia.  En  löytänyt  aiheesta  kertovaa

kirjallisuutta, joten huomasin, kuinka tärkeää olisi tutkia aihetta.

Tutustuessani siihen, millaisia työtapoja dokumenttielokuvatuotannoissa on, huomasin

säveltäjän työn alkavan usein vasta jälkityövaiheessa. Tämä on todella luonnollista, sillä

esimerkiksi  havainnoivaa  seurantadokumenttia  tehdessä  ohjaajalla  tai  muullakaan

työryhmällä ei ole varmaa tietoa siitä, millainen elokuvasta oikastaan tulee. Aluksi on

pelkästään  hypoteesejä  siitä,  mitä  dokumentissa  tulee  tapahtumaan.  On  todella

mielenkiintoista tutkia oman seurantadokumentin sävellysprosessin avulla sitä, millaisia

mahdollisuuksia säveltäjällä olisi tehdä sävellysten dramaturgian ennakkosuunnittelua

seurantadokumentin esi- ja tuotantovaiheessa tekemättä turhaa työtä. 

Sävellysten dramaturgian ennakkosuunnittelu on minulle työtapana todella luonteva ja

olen  käyttänyt  sitä  aiemmin  myös  muihin  tuotantoihin  säveltäessäni.  Huomasin

työtapani  mahdollistavan  säveltämisen  jo  seurantadokumentin  esituotanto-  ja

tuotantovaiheessa.  Elokuvaan säveltäessäni teen usein valtavan pohjatyön, jonka avulla

syvennyn tarinaan ja sen aiheeseen. Minulle on erityisen tärkeää, että kaikki säveltäjän

tekemät  taiteelliset  ratkaisut  tukevat  tarinaa.  Todella  analyyttisen  pohjatyön  avulla

pääsen usein vielä hieman tarkempaan käsitykseen siitä, millainen musiikki parantaisi

tarinankerrontaa ja tukisi tarinaa parhaalla mahdollisella tavalla. Pohjatyön avulla omat

taiteelliset lukkotilat eivät pääse vaikuttamaan prosessin etenemiseen. Silloin, kun olen

umpikujassa sävellysteni kanssa, palaan omiin muistiinpanoihin. Kerratessani itselleni,

mistä koko tarinassa oikeastaan on kyse, näen monesti tilanteen taas uusin silmin. Jokin

tietty sana tai aihe voi synnyttää uusia ideoita ja auttaa taiteellisen prosessin jatkumista.
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Seurantadokumenttien  jälkituotannot  ovat  monesti  tiiviitä  jaksoja,  joiden  aikana

säveltäjä  joutuu normaalisti  toteuttamaan koko luovan työnsä.  Mikäli  säveltäjä  olisi

mukana  jo  tuotannon alkuvaiheissa,  sävellysten  suunnitteluun ja  toteuttamiseen  olisi

aikaa luonnollisesti enemmän. Tämä vaatisi kuitenkin tarkan suunnitelman siitä, mitä

sävellysten  dramaturgista  ennakkosuunnittelua  voisi  tässä  tuotannon  vaiheessa

ylipäätään tehdä.  Kun säveltäjä  on mukana jo  tuotannon alkuvaiheissa,  on elokuvan

kerronnan  mahdollista  olla  parempaa.  Säveltäjän  mukanaolo  tuotannon  varhaisessa

vaiheessa  saattaa auttaa  myös ohjaaja,  leikkaajaa  ja  äänisuunnittelijaa viemään omia

ajatuksiaan pidemmälle. Toivon, että tämä työ tulee herättämään ajatuksia siitä, miten

säveltäjän prosessia voisi kehittää seurantadokumenteissa.
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2  ELOKUVASÄVELTÄMINEN JA DOKUMENTIN DRAMATURGIA

Äänielokuva täysin ilman musiikkia on harvinaisuus ja silloin on yleensä kyse ohjaajan 

tietoisesti valitsemasta tyylikeinosta. Ohjaaja Mika Kaurismäki on todennut, että hyvin 

harvasta hyvästä elokuvasta puuttuu musiikki (Juva 1995, 44). Kaurismäen näkökannan 

kanssa eri mieltä on ruotsalainen elokuvaohjaaja Ingmar Bergman. Bergmanin mielestä 

musiikkia ei tulisi lisätä elokuviin, koska se selkeästi vieraannuttaa katsojaa realistisesta 

ja todellisesta maailmasta. (Hunt 2010, 58.)

Mielestäni  ei  ole  mitään  ehdotonta  oikeaa  tapaa  musiikin  käyttämiselle  tai  sen

käyttämättä  jättämiselle  elokuvassa.  Kummallakin näkökulmalla  on tehty vaikuttavia

elokuvia.  On  totta,  että  dokumenttielokuvissa  on  erityisen  tärkeää  varoa

vieraannuttamasta  katsojaa  realistisesta  ja  todellisesta  maailmasta.  Löytyy  kuitenkin

myös poikkeuksia, jolloin musiikin käyttö jopa vieraannuttavana elementtinä voi olla

perusteltua.  Musiikki  usein  parantaa  kerrontaa.  Kohtauksen  musiikittomuus  voi

puolestaan  luoda  realistisempaa  jopa  painostavampaa  tunnelmaa.  Aion  hyödyntää

kumpaakin  näkökulmaa  säveltäessäni  musiikkia  Teräsvaari  -dokumenttiin.

Dokumentissa  on  jaksoja,  joihin  sopii  jopa  katsojaa  todellisuudesta  vieraannuttava

musiikin käyttö.  Toisaalta  dokumentissa on myös pidempiä  realistisemmin kuvattuja

jaksoja, jotka tulevat toimimaan paremmin ilman musiikkia.

2.1. Elokuvasäveltämisen ja dokumenttielokuvan yhteinen matka

Käsitellessä  dokumenttielokuvan  musiikin  historiaa  on  syytä  tarkastella

elokuvamusiikkia  laajemmin.  Dokumentti  alkoi  liikkuvan  kuvan  alkuaikoina

muotoutumaan  omaksi  elokuvan lajikseen  ja  pian  siitä  oli  erotettavissa  selkeästi  eri

alalajeja  ja  moodeja.  Elokuvamusiikki  puolestaan  on  kehittynyt  omana  suurena

kokonaisuutena,  koska  fiktio-  ja  dokumenttielokuvien  musiikilla  saavutettavat

vaikutusmahdollisuudet ovat käytännössä samoja. Tämän vuoksi ammattilaiset eivät ole

lähteneet myöskään niitä käsittein ja tutkimuksen kohteina toisistaan juuri erottamaan.

Eri  kulttuureissa  ympäri  maailmaa  on yhdistetty  draamaa  ja  musiikkia  jo  tuhansien

vuosien ajan. Esimerkiksi Euroopassa esitettiin keskiajalla tarinoita jumalista ja tarujen

sankareista  usein  laulun  säestyksellä.  (Davis  1999,  15.)  Lumiéren  perheen
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ensimmäisessä kaupallisessa elokuvaesityksessä 28. joulukuuta 1895 oli pianosäestys.

Tämän  jälkeen  elokuvien  yhteydessä  kuultiin  musiikkia  aina  kun  se  vain  on  ollut

mahdollista.  Mykkäelokuva  ja  alkuaikojen  dokumentaariset  elävät  kuvat  eivät  siis

yleensä koskaan todellisesti olleet mykkiä. Jonkinlainen soitanto myötäili aina kuvien

kulkua. (Altman 1996, 649.)

Henry Baconin mukaan (2005, 253) musiikin sisällyttämisestä vanhoihin elokuviin on

selitetty  sillä,  että  katsojia  häiritsi  projektorin  ääni.  Se  esti  katsojaa  siirtymästä

mielikuvituksen  avulla  näkemäänsä  maailmaan.  Bacon  uskoo,  että  suurempi  syy

musiikin liittämisestä elokuviin oli kuitenkin se, että ihmiset tunsivat olonsa tukaliksi

täysin hiljaisissa elokuvateattereissa. Ihmisillä on tarve suhteuttaa aistien kautta saadut

ärsykkeet jonkinlaiseksi kokonaisuudeksi. Jos nähty ei sovi koettuun, saa se katsojan

tuntemaan  olonsa  epämukavaksi.  Musiikin  avulla  katsoja  pystyy  tietynlaisen  "olipa

kerran" -efektin avulla samaistumaan näkemäänsä elokuvaan.

Musiikin  käyttäminen  äänielokuvassa  on  kyseenalaistettu  vain  ajoittain.  Puhe-  ja

tehosteäänien  haluttiin  riittävän  tavalliseen  kertovaan  elokuvaan  äänielokuvan

alkuaikoina  (Aarniala  1981,  127) .  Äänielokuvan  syntymisen  myötä

dokumenttielokuvista  tuli  vuosikymmeniksi  puhevetoisia.  Kuvatun  maailman

ulkopuolelta tuleva vakuuttava ja matala miesääni kertoi, miten asiat ovat ja mikä on

kuvassa nähtävien asioiden merkitys. Kuvattu maailma oli looginen ja monoliittinen ja

siitä voitiin esittää varmaa tietoa. (Aaltonen 2011, 26.)

Aaltosen (2011, 15) mukaan elokuvat ja ohjelmat voidaan jakaa kahteen päätyyppiin,

fiktiivisiin  ja  ei-fiktiivisiin.  Ensimmäiset  elokuvat  olivat  ei-fiktiivisiä.  Kyse  oli

todellisuuden taltioinnista, mutta toki pian todellisuutta alettiin järjestää kameran eteen.

Syntyi  jako  näytelmäelokuvaan  ja  dokumenttiin.  Varhaisia  ei-fiktiivisiä  elokuvan

lajityyppejä  olivat  uutiskatsaukset,  matkailuelokuvat,  kansatieteellinen  elokuva,

teollisuuselokuva  ja  propagandaelokuvat.  (Aaltonen  2011,  29.)  Aikaisemmin

dokumenttielokuvaan  liitettiin  tiukasti  "objektiivisuuden"  ja  "totuuden"  ajatus.

Myöhemmin  niin  tieteessä,  tiedonvälityksesä  kuin  taiteessakin  absoluuttisen  tai

neutraalin totuuden käsityksestä luovuttiin (Aaltonen 2011, 17).

Johtoaihetekniikan  käyttäminen  on  vielä  nykypäivänäkin  todella  suosittua  myös

dokumenttien  sävellysprosesseissa.  Wagner  on  sävellyksillään  vaikuttanut  vahvasti
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siihen,  millaista  musiikkia  hollywood-elokuvissa  alettiin  suosimaan.  Hän  yhdisti

musiikin  ja  draaman;  lisäksi  hänen  tapansa  käyttää  johtoaihetta  (Leitmotiv)  innoitti

elokuvasäveltäjiä erityisesti. (Juva, 1995, 19.)  Hollywoodilla on ollut vahva vaikutus

siihen, millaista musiikkia elokuvissa ympäri maailmaa alettiin suosimaan. Ainoastaan

ranskalaisten  elokuvasävellyksen  ihannekuva  on  ollut  elokuvan  alkuajoista  lähtien

hollywoodista merkittävästi poikkeava.

2.2. Musiikin rooli ja kerronnallisuus dokumentissa

Ilman  ääntä  esimerkiksi  kauhu-  ja  jännityselokuvan  päähenkilöt  voisivat  tuntua

pinnallisilta  ja  heidän tunneratkaisunsa perusteettomilta.  Ilman ääntä  elokuvan tarina

saattaisi  tuntua  yhdentekevältä.  Kauhuelokuvan  ratkaisut  saattaisivat  näyttäytyä

pikemminkin  naurettavilta  kuin  pelottavilta.  (Juva  1995,  11.)  Aaltosen  (2011,  388)

mukaan musiikin avulla voidaan kertoa ja tarkastella asioita, joiden käsittely on vaikeaa

sanallisesti.  Juuri  tämän  vuoksi  musiikki  on  hyvin  elokuvallinen  väline.  Sekä

elokuvassa että musiikissa vastaanotohetkellä tunnettu ja koettu määrää paljon, analyysi

tulee vasta katsomiskokemuksen kautta ja sen jälkeen.

Elokuvamusiikilla  on  kolme  erityistehtävää.  Ensinnäkin  musiikki  voi  1)  toimia

parafraasina  eli  mukaelmana.  Tällöin  elokuvan  eri  henkilöille  on  annettu  heitä

luonnehtiva musiikillinen aihe tai teema. Vaarana niiden käytössä voi olla sortuminen

kaavamaisuuteen.  Musiikki  voi  myös  2)  kohdentaa  eli  polarisoida  moniselitteisissä

kohtauksissa katsojan mielenkiinnon tiettyyn tapahtumaan tai henkilöön. Polarisaatio on

katsojan varoittamista siitä, mitä pian tulee tapahtumaan. Elokuvamusiikki voi toimia

myös 3) kontrapunktina, vastakohtana elokuvan kuvasisällölle. Kontrapunktitekniikka

kehittyi, kun huomattiin hiljaisuuden dramaattinen teho elokuvassa. (Äänipää 2014)

Musiikki on osa dokumentin äänidramaturgiaa. Dokumentin äänellisiä elementtejä ovat

puhe (keskustelu, haastattelu, spiikki), tehosteet (toiminnan äänet, pistetehosteet, pohjat,

erikoistehosteet,  hiljaisuus),  sekä  lähde-  (source  music)  ja  alkuperäismusiikki  (score

music). (Aaltonen 2011, 407.) Lähdemusiikki on diegeettistä eli osa elokuvan kerronnan

maailmaa (diegesis). Tällöin musiikin lähde näkyy kuvassa. Alkuperäismusiikki on ei-

diegeettistä  eli  elokuvan  maailman  ulkopuolista.  Tällöin  musiikki  on  katsojille
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suunnattua ja soi ikäänkuin kohtauksen taustamusiikkina. Elokuvan henkilöt eivät kuule

sitä eivätkä reagoi siihen. (Cooke 2008, 9.)

Karkeasti  yleistäen  dokumentilla  ja  fiktiolla  on  keskenään  erilainen  suhde

todellisuuteen.  Tämän  vuoksi  musiikin  käyttämisen  traditiossa  fiktion  ja

dokumenttielokuvan välillä on joitain tyypillisiä eroja. Säveltäjä Joel Goodman kertoo

Laura  Leemanin  toimittamassa  internet-artikkelissa  (2008)  dokumentti-  ja

fiktiosäveltämisen keskeisimmistä eroista. Goodmanin mukaan fiktiossa säveltäjällä on

usein käytettävissään käsikirjoitus,  jonka avulla hän tietää jo hyvissä ajoin elokuvan

draamankaaren.  Dokumenttiin  sävellettäessä elokuvan  tarinankaari  on  usein  tiedossa

vasta  lopullisen  leikkauksen  jälkeen.  Säveltäjän  keskeisin  tehtävä  dokumenttiin

säveltäessään onkin siis tuoda esiin draama. Miriam Cutlerin mukaan (Leeman 2008)

dokumenttiin  säveltämisessä  erityistä  on  suuri  vastuullisuus.  Sävellyksillä  pyritään

usein  tukemaan  henkilöiden  sisäistä  maailmaa,  ja  koska  dokumentin  henkilöt  ovat

todellisia  eläviä  ihmisiä,  ei  siihen  voi  säveltää  ihan  mitä  vain.  Jeff  Bealin  mukaan

(Leeman  2008)  säveltäjällä  ei  ole  dokumenttiin  säveltäessään  välttämättä  enempää

vapauksia  fiktioon  säveltämiseen  verrattuna.  Beal  mainitsee  kuitenkin  dokumentin

olevan elokuvan alue, jossa toteutetaan paljon luovia kokeiluja. Aaltosen (2011, 389)

mukaan  eroja  musiikin  käytön  traditiossa  esiintyy  myös  eri  fiktion  genrejen  ja

dokumentin  lajityyppien  välillä. Suorassa  elokuvassa  ei  käytetä  lainkaan  musiikkia,

etnografisessa  elokuvassa  käytetään  korkeintaan  kuvattavan  kulttuurin  tai  yhteisön

omaa musiikkia ja kokeellinen dokumenttielokuva voi olla täysin läpisävelletty.

Musiikin  merkitys  on  lisäksi  televisiolle  hieman  toinen  kuin  teatterielokuvalle.

Televisiolle  varta  vasten  tehdyissä  elokuvissa  käytetään  musiikkia  usein  enemmän

luomaan  tilan  tuntua  ja  tukemaan  televisioestetiikalle  ominaista  runsasta  lähikuvien

käyttöä.  Elokuvateatterissa  saavat  muut  äänelliset  elementit  enemmän  huomiota  ja

vähentävät  näin  musiikin  tarvetta.  Lisäksi  laaja  kuva-ala  tarjoaa  enemmän

mielenkiinnon kohteita kuin pieni televisioruutu, jolloin musiikin tarve taas pienenee.

Teatterielokuvaan säveltäessä on mahdollista hyödyntää paremmin koko taajuusaluetta.

Televisiossa  matalimmat  ja  korkeimmat  äänet  erottuvat  huonosti  ja  keskitaajuudet

korostuvat. (Juva 1995, 13.) Dokumenttielokuvissa esiintyvän musiikin vaikutuksia ja

roolia  ei  ole  tutkittu  yhtä  laajasti  kuin  fiktioelokuvissa  käytettyä  musiikkia  ja  sen

merkityksiä.
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2.2.1 Musiikki kertojana ja tunnelman luojana

Draamallisella  teoksella  tarkoitetaan  teatterinäytelmää,  muuta  näyttämöllistä

performanssia tai elokuvaa, ja dramaturgisella musiikilla niihin sävellettyä musiikkia.

Dramaturgista  musiikkia  ei  tulla  pelkästään  kuuntelmaan,  vaan  kokemaan  ja

katselemaan  yhdessä  esityksen  muiden  elementtien  kanssa.  Tämä  on  suurin  ero

draamalliseen  teokseen  sävelletyn  ja  muun  esitettäväksi  tarkoitetun  musiikin  välillä.

(Roms 2008, 25.)

Useimmat elokuvamusiikin sävellykset pohjautuvat nykypäivänäkin mood-tekniikkaan.

Tekniikan  avulla  korostetaan  elokuvan  eri  jaksojen  sanomaa  käyttämällä  niissä

musiikkia, joka on tunnelmaltaan kuvan kanssa yhdenmukaista (Äänipää 2014). Mood‐

tekniikkaa voidaan pitää Rene Descartesin affektiopin mukaisena vaikuttimena ihmisen

tunnealueisiin. Descartes on määritellyt musiikin voivan vaikuttaa tunnealueisiin, joita

ovat esimerkiksi rakkaus, viha, ilo, suru, ihmetys, ja halu. Mood‐tekniikalla voidaan

tunteisiin  vetoamalla  luoda  tunnelmaa  ja  käyttää  musiikkia  illustratiivisena

kerrontaelementtinä. (Pirilä & Kivi 2005, 97.)

Fiktio-  ja  dokumenttielokuvien  rakenne  juontuu  vahvasti  teatterin  dramaturgiasta.

Rakenne  kuvataan  juonen  ja  sen ohjaaman toiminnan kehittelynä.  Toiminta  voidaan

jakaa jaksoihin, joita on yleensä kolme, viisi tai kuusi. (Lucey 1996, 45.) Kuuden jakson

malli  on  vakiintunut  tapa  rakentaa  elokuvaa.  Dramaturgian  kuuden  jakson  malli

rakentuu  1)  alkusysäyksestä,  2)  esittelystä,  3)  syventymisestä  4)  ristiriidan

kärjistymisestä,  5)  ratkaisusta  ja  6)  häivytyksestä.  Alkusysäyksen  tehtävänä  on

ennakoida tulevia tapahtumia ja saada katsoja odottamaan tulevaa. Se esittelee myös

elokuvan pääväittämän ja ristiriidan. Se on kestoltaan yleensä vain muutaman minuutin

mittainen.  Esittelyssä  kuvataan  elokuvan  sisältämää  konfliktia,  henkilöhahmoja  ja

heidän välisiä suhteitaan. Esittely myös syventää alkusysäyksen esittelemää konfliktia.

Syventämisessä katsoja saa laajemman käsityksen päähenkilöiden hahmoista, luonteesta

sekä  käyttäytymisten  syistä.  Katsoja  saadaan  samaistumaan  henkilöhahmoihin.

Ristiriidan  kärjistymisvaihe  syventää  konfliktia  ja  katsoja  odottaa  ratkaisua,  jossa

konflikti ratkeaa. Päähenkilö joko voittaa tai häviää. Häivytys, ja samalla kuuden jakson

mallin  viimeinen  vaihe,  on  elokuvan  päätösjakso.  Siinä  katsoja  näkee  päähenkilön

kohtalon. Usein katsojaa myös rauhoitellaan loppuratkaisun aiheuttamasta jännityksestä.
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Häivytyksessä käytetään usein myös niin sanottua avointa loppua, joka jättää katsojan

arvelemaan päähenkilön tulevia tapahtumia. (Martin 1971, 52.)

Aaltosen  mukaan  elokuvassa  tai  ohjelmassa  käytetyssä  draamallisessa  rakenteessa

syntyy  vahva  eteenpäin  vievä  liike,  joka  saa  katsojan  kiinnostumaan  ohjelmasta.

Katsoja haluaa tietää, nähdä ja kokea lisää. Katsojassa synnytetään odotuksia, joita ei

kokonaan  täytetä  ennen  kuin  lopussa.  (Aaltonen  1993.)  Säveltäjä  voi  vahvistaa

elokuvan  dramaturgiaa  ja  tarinan  eteenpäin  vievää  liikettä  esimerkiksi  korostamalla

tarinan käännekohtia (Aaltosen 2011, 388).

Elokuvan tunnelma rakentuu paljon sen musikaalisesta yhtenäisyydestä. Musikaalinen

yhtenäisyys  muodostuu  siitä,  miten  sävellykset  tukevat  elokuvan  eteenpäin  vievää

liikettä  ja  tarinan  etenemistä.  Se  muodostuu  myös  sävellysten  soinnillisesta

yhtäläisyydestä.  Teivaalan  (2012,  6)  mukaan  yleensä  avainkohtauksen  säveltäminen

antaa suuntaa elokuvan muille sävellyksille ja näin edesauttaa elokuvan musikaalista

yhtenäisyyttä.

Musiikilla on monenlaisia tehtäviä ja vaikutuksia. Sen avulla voidaan herättää tunteita,

alleviivata  ja  rakentaa  atmosfääriä.  Musiikilla  voidaan  kuvata  sitä,  mikä  ei  kuvassa

varsinaisesti näy eikä kuulu. Sen avulla voidaan luoda erilaisia ajatuksia ja konteksteja

dialogin tai koko käsikirjoituksen ulkopuolelle. Musiikilla voidaan vaikuttaa katsojan

kokemukseen tarinan maailmasta ja henkilöhahmojen ajatuksista ja tunnetiloista. Sen

avulla voidaan myös ennakoida rytmin tai tunnelman muutosta kohtausten vaihtuessa.

Sen  avulla  voidaan  myös  rytmittää  tarinaa  sekä  kertoa  aikakaudesta  ja  paikasta.

(Aaltonen 2011, 388.)

Musiikki on hyvin elokuvallinen väline. Sen avulla kerrotaan ja tarkastellaan asioita,

joiden  käsittely  on  vaikeaa  sanallisesti.  Elokuvassa,  kuten  musiikissakin

vastaanotohetkellä  tunnettu  ja  koettu  määrää  paljon,  analyysi  tulee  vasta

katsomiskokemuksen kautta ja jälkeen. (Aaltonen 2011, 388.)
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2.2.2 Musiikki ja päähenkilön sisäinen maailma

Perinteisesti musiikkia käytetään fiktiossa henkilön sisäisten tunteiden ilmaisemiseen.

Aaltosen  (2011,  388)  mukaan  sama  pätee  dokumenttielokuvaankin,  vaikka

mahtipontisimpien  musiikillisten  Hollywood-kliseiden  käyttö  ei  oikein

dokumenttielokuviin istu.

Kuten edellisessä  luvussa (2.2.1 Musiikki  kertojana  ja  tunnelman luojana)  mainitsin

Martinin  (1971,  52)  määrittelemän  elokuvan  dramaturgian  kuuden  jakson  mallin

kolmannessa  jaksossa  syvennytään  päähenkilön  sisäiseen  maailmaan. Tämän

syventymisjakson  aikana  säveltäjän  tulisi  tukea  katsojan  kokemusta  saada  laajempi

käsitys päähenkilöiden hahmoista, luonteesta sekä käyttäytymisen syistä. Tavoitteena on

saada katsoja samaistumaan henkilöhahmoihin.

Musiikin  kontrapunktisella  käytöllä  voidaan  paljastaa  henkilön  sielunelämästä,

arvomaailmasta  tai  tahdon  suunnasta  jotain  hänen  toiminnalleen  tai  puhelleen

vastakkaista.  Tällainen  musiikin  käyttö  on  elokuvissa  yleisesti  hyväksi  koettua  ja

suotavaa,  koska silloin se tuo kokonaisuuteen oman kerronnallisen lisänsä.  Musiikin

kontrapunktinen käyttö tulee hyvin esille mykkäelokuvissa.

2.2.3 Musiikki, monologi ja dialogi

Elokuvissa  on  kahdenlaista  puhuttua  kieltä:  monologia  ja  dialogia.  Monologi  on

erityisesti  dokumenttielokuvan  tehokeino,  mutta  kuuluu  oleellisesti  myös

fiktioelokuvaan. Monologilla voidaan kertoa asioita, joita ei kuvassa näy ja joita siitä ei

muuten voi päätellä. Katsojalle välittyy tällöin konkreettista visuaalista informaatiota ja

abstraktia kertojan ääntä. (Giannetti 2002, 239.) Fiktioelokuvissa monologin tarkoitus

usein  on  tiivistää  tapahtumia  ja  aikaa.  Kertojan  esittämä  monologi  voi  myös  luoda

ironisen kontrastin kuvan sisällölle. Elokuvahahmon esittämä monologi kertoo hänen

ajatuksensa suoraan. (Giannetti 2002, 240.)

Pääsääntöisesti musiikkia käytetään vähemmän sellaisissa kohtauksissa, joissa on paljon

dialogia.  Monesti  sellaiset  kohtaukset,  joissa  ei  juuri  puhuta,  puolestaan  toimivat

mainiosti  musiikin  säestäminä.  Säveltäjä  voi  arvioida  käsikirjoituksesta  alustavasti
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elokuvaan tarvittavan musiikin määrän.  Tämä on yleensä käänteisesti  verrannollinen

dialogin määrään. Dokumenttituotannossa arviointi on luonnollisesti haastavampaa.

Musiikin käyttämisessä monologin tai dialogin tukena on syytä ottaa muutamia asioita

huomioon. Musiikin käyttöön monologin tai dialogin aikana vaikuttaa muun muassa se,

pyritäänkö  musiikin  avulla  kertomaan  jotain  päähenkilön  sisäisestä  maailmasta  tai

henkilöiden  välistä  suhteista  sekä  siitä,  miten  suhde  kohtauksen  aikana  kehittyy.

Musiikin käyttöön dialogin aikana vaikuttaa myös esimerkiksi se, pyritäänkö katsojaa

ennakoiden  varoittamaan  siitä,  mihin  keskustelu  on  mahdollisesti  ajautumassa.

Monologin aikana on yleensä hieman enemmän tilaa musiikille kuin dialogin aikana.

Tämä johtuu siitä, että dialogissa katsojan päähuomio yleensä kohdistuu siihen, mitä

kahden  ihmisen  välillä  tapahtuu.  Tällöin  tilaa  musiikille  ei  usein  ole.  Monologissa

puolestaan päähenkilö monesti selittää toimintaansa tai tuntemuksiaan, ja tilaa musiikin

käytölle jää hieman enemmän. Lopullista miksausta tehdessä huomioidaan musiikin ja

dialogiraidan  välinen  suhde  äänenvoimakkuuksien  sekä  taajuusvasteiden  osalta.

Katselukokemukseen  vaikuttaa  myös  se  kuinka  musiikki  ja  dialogi  sijoitetaan

äänikuvaan leveys-, syvyys- ja korkeustasossa.

2.2.4 Musiikki ja toiminta

Musiikin avulla  voidaan rytmittää  toimintaa  tehokkaasti.  Dramaturgisen musiikin on

esiintyjien  tavoin  elettävä  joko  näyttämötapahtumien  tai  elokuvan  kuvan  rytmissä.

Salmenkallio on maininnut, ettei draamallisen teoksen musiikki saisi koskaan unohtua

taustalle,  vaan sen  täytyisi  kommunikoida  liikkeen,  puheen ja  valon  kanssa.  (Roms

2008,  25.)  Musiikin  avulla  toiminta  jäsentyy  tullen  näin  katsojalle  selkeämmin

havainnoitavaksi.

Elokuvamusiikissa parafraasi on musiikin myötäilemistä kuvan kanssa. Leikkauksessa

huomioidaan  usein  musiikin  tarkat  iskut.  Iskut  voidaan  ajoittaa  joko  liikkeen  tai

leikkauksen  kohdalle.  Jos  tilanne  viedään  äärimmilleen  eli  musiikin  ja  kuvan

yhtäaikainen rytmi toistuu riittävän usein, muistuttaa lopputulos joko musiikkivideota

tai  'mickey  mousingia'.  'Mickey  Mousing'  -termi  juontaa  juurensa  Walt  Disneyn

ensimmäisistä  piirroselokuvista  ja  sen  käyttämistä  nykypäivänä  hieman  varotaan.

Dokumentissa monesti varotaan musiikin ja kuvan rytmin samanaikaisuutta, koska sen
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koetaan  vieraannuttavan  katsojaa  tarinan  todellisuudesta.  Toisin  sanoen  musiikilla

pyritään  tukemaan  toimintaa  selkeästi  harvemmin  dokumenteissa  kuin  fiktiossa,  ja

silloin  kun  sitä  tehdään,  se  pyritään  toteuttamaan  todella  varovasti,  todellisuuden

illuusiota särkemättä.

Oleellista on myös se, että musiikkia voidaan käyttää kontrapunktisesti myös toiminnan

tehostamisessa. Nopea toiminta ei  edellytä nopeaa musiikkia ja päinvastoin.  Hitaalla

musiikilla  nopean  toiminnan  aikana  saadaan  katsojassa  aikaiseksi  tunne  ajan

pysähtyneisyydestä. Puolestaan nopean musiikin käyttämisellä hitaan toiminnan aikana

voidaan saada aikaan tunne ajan rientämisestä ja elämän rajallisuudesta tai sillä voidaan

luoda uhan tuntua.

Yliluonnollisten  tapahtumien  ja  erikoisefektien  vaikuttavuutta  voidaan  tehostaa

musiikilla. Myös eleitä ja ilmeitä voidaan tehostaa musiikin lyhyillä iskuilla, soinnuilla

tai nyansseilla, mutta tämän käyttö on toki dokumentissa todella harvinaista.  Musiikin

avulla voidaan tukea ja tehostaa toimintaa. Toiminnan tukeminen musiikilla tosin särkee

illuusiota todellisuudesta, joten siksi tämä toimii harvoin hyvin dokumenttielokuvassa.

Säveltäjän  on  syytä  myös  huomioida  se,  että  liiallinen  toiminnan  tukeminen  ja

tehostaminen musiikin avulla saattaa olla katsojaa puuduttavaa ja vähättelevää.
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3  SÄVELLYSTEN DRAMATURGIAN ENNAKKOSUUNNITTELU

Sävellysten dramaturgian ennakkosuunnittelulla tarkoitan kaikkea sitä tarinan juoneen

ja tematiikkaan liittyvää etukäteissuunnittelua, jonka säveltäjä tekee ennen varsinaisen

sävellystyön  toteuttamista.  Sävellysten  dramaturgian  ennakkosuunnittelu  on  kuin

säveltäjän itselleen tekemä käsikirjoitus, toimintasuunnitelma siitä, mitä säveltäjä aikoo

ottaa  huomioon  luovaa  työtä  tehdessään  ja  miten  hän  aikoo  toimia.  Huonolla

dramaturgian  ennakkosuunnittelulla  sävellyksistä  voi  tulla  pinnallisia,  elokuvan

kerronnasta  jonkin verran  erilliseltä  ja  sopimattomalta  tuntuvaa.  Hyvällä  sävellysten

dramaturgian ennakkosuunnittelulla on puolestaan mahdollista päästä monitasoisempiin

ja vaikuttavampiin lopputuloksiin.

3.1. Yleisiä käytänteitä dokumentin sävellysten dramaturgian 

ennakkosuunnittelemisessa

Elokuvissa säveltämisprosessin voidaan ajatella jakautuvan tavanomaisesti kahteen eri

vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe alkaa elokuvan käsikirjoitusvaiheessa ja jatkuu, kunnes

kuvaleikkaus on lukittu. Tästä alkaa toinen vaihe, joka jatkuu pisimmilllään varsinaisen

elokuvan  loppumiksaukseen  saakka.  Tämä  jako  on  karkea,  sillä  käytännössä

säveltämistyön eri työvaiheet kulkevat usein ristiin.

Sävellysten  dramaturgian  ennakkosuunnittelu  on  nimensä  mukaisesti

etukäteissuunnittelua.  Ennakkosuunnittelu  liittyy  luonnollisesti  sävellysprosessin

alkuvaiheeseen,  mutta  toisaalta  se  saattaa  jatkua  hyvin  myöhäänkin

jälkituotantovaiheeseen. Joskus esimerkiksi kohtausten vaihtojen sulavuutta joudutaan

vielä leikkauksen ja äänisuunnittelun viime vaiheissa parantamaan jolloin kohtauksen

uudenlaisella  sävellyksen  dramaturgian  suunnittelulla  voidaan  löytää  ongelmaan

ratkaisu.

Säveltäjä  pyrkii  sävellysten  dramaturgian  ennakkosuunnittelussa  ottamaan  huomioon

kaikki tarinan seikat, joilla on jotain vaikutusta siihen, millaista elokuvan musiikin tulisi

olla.  Toisaalta  säveltäjä  pystyy  myös  omalla  työpanoksellaan  vaikuttamaan  katsojan

tulkintaan  tarinan  sisällöstä.  Koska  elokuvan  tekeminen  on  vuorovaikutteista,

vaikuttavat säveltäjän tekemät tyylivalinnat usein myös muiden elokuvassa taiteellisesti
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vastuussa  olevien  henkilöiden  tyylivalintoihin.  Sävellysten  dramaturgian

ennakkosuunnitteluun  monesti  kuuluu  suunnitelma  siitä,  kuinka  paljon  musiikkia

elokuvassa  tulee  olemaan  ja  millainen  sen  rooli  on  elokuvassa  on.

Ennakkosuunnittelussa tehdään monesti jo alustavasti valintoja musiikin tyylistä ja siitä,

mitä  soittimia siinä  tullaan käyttämään.  Suunnitelmat  luonnollisesti  elävät  läpi  koko

luovan prosessin.

Musiikilla  voidaan  kuvata  näkymätöntä.  Säveltäjän  yksi  tärkeimmistä

ennakkosuunnitteluun liittyvistä tehtävistä on havaita, mitä sellaista tarinasta voidaan

musiikin avulla kertoa, jota ei kuvasta tai puheesta tule esille? Ennakkosuunnitteluun

vaikuttavia,  näkymättömiä  eli  ei  niin  konkreettisia  asioita  ovat  muun  muassa

henkilöiden  tunteet  ja  heidän  väliset  konfliktit  sekä  sanojen  takana  olevat

piilomerkitykset.  Sävellysten  dramaturgian  ennakkosuunnittelussa  säveltäjä  havaitsee

myös  tarinassa  näkyvät  asiat  sekä  toteaa,  millainen  on niiden  vaikutus  sävellyksiin.

Tarinassa konkreettisesti näkyviä asioita ovat muun muassa eri esineet, tapahtumapaikat

ja  vuorokauden  aika.  Musiikilla  voidaan  myös  vaikuttaa  ajan  kulun  käsitykseen.

Sävellysten  dramaturgista  ennakkosuunnittelua  on  muun  muassa  se,  kun  säveltäjä

suunnittelee, millaista tekniikkaa käyttämällä hän hidastaa tarinan ajankukua.

Musiikin  avulla  voidaan  myös  rytmittää  tarinaa,  luoda  yhtenäisyyden  tunnetta  sekä

kertoa  aikakaudesta  tai  paikasta.  Musiikki  voi  vahvistaa  elokuvan  dramaturgiaa

esimerkiksi  korostamalla  tarinan  käännekohtia.  (Aaltonen  2011,  388.)  Sävellysten

dramaturgian  ennakkosuunnittelussa  säveltäjä  luo  itselleen  suunnitelman siitä,  miten

musiikin  avulla  pyritään  herättämään  katsojien  tunteita,  mitä  tunteita  tarkalleen

katsojille missäkin tarinan vaiheessa herää, missä vaiheessa musiikilla alleviivataan ja

koska rakennetaan atmosfääriä. Turhan työn tekemisen välttämiseksi suunnitelmat ovat

syytä käydä läpi hyvissä ajoin ohjaajan kanssa.

Säveltäjä  ottaa  sävellysten  dramaturgian  ennakkosuunnitelmaa  tehdessään  huomioon

myös elokuvan genren. Musiikkia käytetään sekä fiktio- että dokumenttielokuvien eri

lajeissa  perinteisesti  päähenkilön  sisäisten  tunteiden  ilmaisemiseen.  Aaltosen  (2011,

388)  mukaan  mahtipontisimpien  musiikillisten  Hollywood-kliseiden  käyttö  ei

kuitenkaan  oikein  tunnu  istuvan  dokumenttielokuviin.  Dokumenttielokuvan  eri

lajityypeissä musiikin käytön traditio on erilainen. Suorassa elokuvassa ei ole lainkaan

musiikkia ja etnografisessa elokuvassa käytetään korkeintaan kuvattavan kulttuurin tai
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yhteisön  omaa  musiikkia.  Toisaalta  kokeellinen  dokumenttielokuva  voi  olla

läpisävelletty.  Usein  rajanveto  varsinaisen  musiikin  ja  äänitehosteiden  välillä  on

vaikeaa. Viime kädessä molemmat ovat äänellisiä elementtejä kokonaisuudessa.

Sävellysten dramaturgian ennakkosuunnittelua tehdessä säveltäjä päättää eritoten sen,

mitä  säveltämistekniikkaa  hän  tulee  käyttämään.  Yleisin  on  klassisesta  musiikista

juontuvaa,  Richard Wagnerin käyttämää johtoaihe-tekniikkaa (leit-motif).  Tekniikalle

tyypillistä on, että eri henkilöille tai asioille sävelletään omat teemansa. Aaltosen (2011,

394-395)  mukaan  johtoaihe-tekniikan  perinteisiin  kuuluu se,  että  musiikilla  pyritään

välittämään  katsojalle  henkilön  sisäistä  tunnetilaa.  Tekniikka  toimii  myös

dokumenttielokuvassa,  jos  toki  hienovaraisemmin käytettynä.  Säveltäjä  voi  yhdistää,

varioida ja kehitellä eri johtoaiheita. Toinen tapa tehdä musiikkia on lähteä liikkeelle

elokuvan tai  yksittäisen kohtauksen tunnelmasta.  Säveltäjä  luo yhtenäisyyden tällöin

pikemminkin musiikin tyylin ja intsrumenttivalikoiman avulla. Kolmas vaihtoehto on

Brechtin ja Eislerin kehittämä kontrapunktinen musiikin käyttö,  jonka tavoitteena on

saada  katsoja  vieraantumaan  kuvan  sisällöstä.  Tällöin  musiikin  tehtävä  ei  olekaan

myötäillä  ja  tukea  kuvaa  vaan olla  sen  kanssa  ristiriidassa.  Musiikki  kommentoi  ja

rikkoo muuta kerrontaa. Se laittaa katsojan ajattelemaan.

Työtavat  dramaturgian  ennakkosuunnittelun  tekemisessä  vaihtelevat  suuresti  eri

säveltäjien välillä. Ennakkosuunnitelmat voivat olla toteutuksiltaan ja sisällöiltään siis

käytännössä  ihan millaisia  tahansa.  Tärkeintä  vaan on,  että  säveltäjä  itse  pääsee  sen

avulla parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen varsinaista sävellystyötään tehdessä.

3.2. Sävellysten dramaturgian ennakkosuunnitelman tekeminen dokumentin 

esituotanto- ja tuotantovaiheessa

Ihannetapauksessa säveltäjän työ alkaa jo silloin, kun käsikirjoittaja vasta ideoi tulevaa

työtään (Saarela 2000, 23). Tällöin säveltäjällä on mahdollisuus osallistua ideointiin, ja

hänellä  on aikaa  perehtyä  rauhassa teoksen maailmaan,  tutustua  työryhmään ja  tulla

alustaviin  harjoituksiin  aistimaan  ilmapiiriä.  Yleisempi  käytäntö  kuitenkin  on,  että

säveltäjän työ alkaa vasta siitä, kun hän saa valmiin käsikirjoituksen luettavakseen.
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Havainnoivaa dokumenttia tehdessä ohjaajalla tai muullakaan työryhmällä ei kuitenkaan

ole  varmaa  tietoa  siitä,  millainen  elokuvasta  oikeastaan  tulee.  Löytyy  pelkästään

hypoteesejä  eli  arvailuja  siitä,  mikä  on  dokumentin  draamankaari  ja  millainen  on

päähenkilön muutos? Tarkan ja varmasti toteutuvan toimintasuunnitelman puuttumisen

vuoksi  säveltäjän  työ  alkaa  dokumenttituotannoissa  usein  vasta  jälkityövaiheessa.

Millaista  dramaturgista  ennakkosuunnittelua  säveltäjä  voisi  tehdä,  jotta  pystyisi

olemaan jo dokumenttituotannon varhaisessa vaiheessa mukana tekemättä turhaa työtä?

Jos säveltäjä on mukana jo tuotannon alkuvaiheista lähtien,  hänellä on luonnollisesti

aikaa  luovan  työn  suunnitteluun  ja  toteuttamiseen  sekä  yhteistyöhön  eri  elokuvan

tekijöiden  kanssa.  Riittävä  aika  luovan  työn  suunnitteluun  ja  toteuttamiseen  sekä

yhteistyöhön  äänisuunnittelijan,  leikkaajan  ja  ohjaajan  kanssa  luovat  parhaat

edellytykset koko elokuvan onnistumiseen.

Dokumentin  lajeista  etenkin  seurantadokumenttiin  on  todella  haastavaa  tehdä

sävellysten  dramaturgista  ennakkosuunnittelua  esituotanto-  ja  tuotantovaiheessa

tekemättä  turhaa  työtä.  Suunnittelun  ja  säveltämisen  aloittaminen  on  kuitenkin

mahdollista.  Säveltäjän tulee  vaan olla hieman normaalia tarkempi  ja analyyttisempi

suunnitelmia  tehdessään.  Sävellysten  dramaturgian  ennakkosuunnitelmaa  tehdessä

säveltäjä  voi  esimerkiksi  listata  kaikki  sävellyksiin  vaikuttavat  tarinankerronnalliset

asiat.  Näitä  ovat  esimerkiksi  elokuvan  teema,  tapahtumapaikat,  päähenkilön  luonne,

tahdon suunta, draamankaari, päähenkilön kokemat tunnetilat tarinan aikana, käänteet,

vastavoima, esineet sekä päähenkilön mahdollinen muutos tarinan lopussa. Seuraavaksi

säveltäjä merkitsee jokaisen asian perään, mitkä ovat jo varmoja tiedossa olevia asioita

ja mihin emme vielä tiedä vastausta. Ne asiat, joihin emme vielä tiedä vastausta, ovat

monesti niitä seikkoja jotka rytmittävät joidenkin sävellysten valmistumista. Selkeyden

vuoksi säveltäjän on siis hyvä merkitä näiden asioiden perään muun muassa se, koska

asiat todennäköisesti varmistuvat. Lisäksi on hyvä merkitä, millaisia vaikutuksia näiden

asioiden varmistumisella voi olla sävellysten tekniseen toteutukseen.

Asioita, joita emme vielä esituotanto- ja tuotantovaiheessa tiedä voivat olla esimerkiksi

se,  millainen  on  päähenkilön  mahdollinen  muutos  tarinan  lopussa  ja  se,  miten

päähenkilön  ongelma  tulee  ratkeamaan.  Tarinan  mahdollisia  käänteitäkään  emme

todennäköisesti  vielä  tässä  vaiheessa  tiedä,  mutta  ne  ovat  monesti  etukäteen  hyvin

arvioitavissa.  Taitava  dokumentin  käsikirjoittaja  arvioi,  mitkä  tulevat  olemaan

todennäköiset käänteet ja mikä olisi niiden vaikutus tarinan draamankaareen. Tämä on
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oleellinen  tieto,  sillä  sen  ainakin  tulisi  vaikuttaa  suoraan  siihen  millaista  musiikkia

kuvaan sävelletään. Säveltäjän kannattaa siis tehdä käsikirjoittajan kanssa yhteistyötä,

mikäli käsikirjoittaja tekee huolellista työtä käänteiden arvioimisissa.

Sävellystyö  on helppo  aloittaa,  kun sävellysten  dramaturgian ennakkosuunnittelu  on

tehty  huolella.  Päähenkilön  luonne  on  monesti  jo  tuotannon  alkuvaiheissa  tiedossa.

Mikäli  säveltäjä  on  päättänyt  käyttää  johtoaihetekniikkaa,  niin  hän  voi  alkaa

hahmottelemaan päähenkilön  teemaa.  Säveltäjä  voi  myös  syventyä  johonkin  tarinan

aihealueeseen.  Esimerkiksi  jos  päähenkilössä  tai  tapahtumapaikassa  yhdistyy  kaksi

kulttuuria,  säveltäjä  voi  halutessaan  tutkia  näiden  kulttuurien  musiikkitraditioita  ja

halutessaan yhdistää niiden piirteitä esimerkiksi pääteemaan.

Johtoaihetekniikan  käyttö  on  todella  luonteva  valinta  seurantadokumentissa,  jossa

säveltäjä  pyrkii  olemaan  tiiviisti  mukana  jo  esituotanto-  ja  tuotantovaiheessa.

Päähenkilön  luonne  sekä  tapahtumapaikat  monesti  tiedetään  jo  seurantadokumentin

esituotanto- ja tuotantovaiheessa. Siksi säveltäjä voi ennakkosuunnitella ja jopa säveltää

varhaisessa vaiheessa päähenkilön luonnetta ja tapahtumapaikkaa tukevan pääteeman.

Pääteemaa  voi  sitten  myöhemmin  varioida  tarinan  käänteiden  myötä  aiheutuneisiin

tilanteisiin  ja  tunnelmiin  sopiviksi.  Pääteeman  melodia  siis  voi  tätä  tekniikkaa

käyttämällä säilyttää, mutta tunnelmaa voidaan muuttaa halutunlaiseksi. Ehtona tämän

toteutumiselle  on  tietenkin  se,  että  sävelletty  pääteema  on  sellainen,  jota  pystyy

joustavasti varioimaan erilaisiin tunnelmiin.

Henkilödokumentin kerronnan tyyliin vaikuttavat päähenkilön tyylin ja ajatusmaailman

lisäksi  myös  kaikki  elokuvankerronnan  taiteelliset  seikat,  joihin  kokonaisuudessaan

ohjaajalla  on  yleensä  suurin  vaikutus.  Säveltäjä  vaikuttaa  dokumentin  yleiseen

tunnelmaan ja tyyliin omalla sävellystyylillään sekä taiteellisilla valinnoillaan. Säveltäjä

voi arvioida etukäteen,  millainen on ohjaajan tyyli  ja  millaista musiikinkäyttöä tämä

yleensä  suosii.  Joskus  ohjaajat  antavat  säveltäjille  täysin  vapaat  kädet,  koska  eivät

täysin  luota  omiin  näkemyksiinsä.  Dokumentin  ohjaajan  näkökulma  saattaa  elää

seurantadokumentin  prosessin  aikana.  Varsinkin  kokemattomammat  ohjaajat  eivät

välttämättä  tiedä,  mitä  tarkalleen  haluavat  dokumentin  tyyliltä.  Mielipiteet  siitä,

millaista  musiikkia  dokumentissa  käytetään,  saattavat  vaihdella  laidasta  laitaan

tuotannon  edetessä.  Säveltäjän  kannataa  siis  huomioida  jo  tuotannon  alkuvaiheissa
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tällaiset  sävellysprosessiin  vaikuttavat  ulkomusiikilliset  seikat  välttyäkseen

ylimääräiseltä turhalta työltä. 

Jotkut  säveltäjät  jättävät  tarkoituksella  sävellysten dramaturgian ennakkosuunnittelun

tekemättä,  koska  pelkäävät  sen  rajoittavan  heidän  luovaa  prosessiaan.  Tällaisellakin

lähestymistavalla voidaan päästä  elokuvankerronnan kannalta  hyviin tuloksiin.  Mutta

kuten melkein kaikessa muussakin luovassa työssä, myös säveltämisessä päästään usein

parhaimpaan tulokseen, jos suunnitteluun käytetään aikaa ja se tehdään huolellisesti.

Myös tiivis yhteistyö ohjaajan sekä muiden elokuvaan taiteellisen panoksen antavien

henkilöiden kanssa on turhan työn välttämisen kannalta oleellista.

3.3. Perinteisempi tapa säveltää musiikkia elokuvaan

Davisin  (1999,  75-76)  mukaan  jälkituotanto  voidaan  jakaa  karkeasti  kahteen

vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa editoidaan ja leikataan elokuva kuvan puolesta

valmiiksi  kokonaisuudeksi.  Sen  jälkeen  voidaan  tehdä  musiikki,  ääniefektit  ja

dubbaaminen.  Kun  leikkaus  on  lukittu,  alkaa  intensiivinen  työvaihe,  jossa  tehdään

valmiiksi musiikki, dialogi ja ääniefektit.

Säveltäjä  ei  aloita  säveltämään  ennen  kuin  kuva  on  lukittu,  koska  leikkauksen

muuttuminen  vaikuttaisi  musiikin  suunnitteluun  ja  synkronointiin.  Poikkeuksena  jos

näyttelijät  laulavat  tai  tanssivat  kohtauksessa.  Silloin  musiikki  yleensä  äänitetään  jo

ennen kuvauksia. (Davis 1999, 77-78.)

Davisin  (1999,  78)  mukaan  säveltäjän  työprosessi  elokuvatuotannoissa  etenee

normaalisti  seuraavalla  tavalla.  Ensin  lukittu  leikkausversio  toimitetaan  säveltäjälle.

Tässä vaiheessa  säveltäjällä  on yleensä  hieman aikaa  tutustua elokuvaan.  Säveltäjän

ensimmäisellä  työviikolla  pyritään  järjestämään  spottaus-sessiot  (spotting  sessions),

jossa ohjaaja, tuottaja ja säveltäjä tekevät cue listin. Sessioissa käydään yhdessä läpi

tarkat  kohdat,  joihin  elokuvaa  musiikkia  tulee  säveltää.  Lisäksi  sovitaan  millaista

musiikin tulisi olla tyyliltään ja miten se tukee elokuvan draamaa. Sessioiden jälkeen

säveltäjä  on  valmis  taiteellisen  työn  aloittamiseen.  Leikkaaja  luo  säveltäjälle
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leikkausversion,  jossa  on  tarkat  merkit,  missä  kohtaa  musiikki  alkaa  ja  loppuu.

Merkkien  avulla  musiikki  on  myöhemmin  helppo  synkronoida  oikeaan  kohtaan

lopullista elokuvaversiota. Kun musiikki on sävelletty, se orkestroidaan, äänitetään ja

miksataan.
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4  CASE: TERÄSVAARI-DOKUMENTTI

4.1. Tuotannon kuvaus

Opinnäytetyöni  toiminnallisena  osana  tein  sävellysten  dramaturgian

ennakkosuunnittelun  Teräsvaari -dokumenttiin,  jonka  ohjasin  yhdessä  Terhi  Romon

kanssa.  58-minuuttinen  seurantadokumentti  kertoo  maailman  vahvimmasta  vaarista,

Esko Ketolasta  (73v.),  joka  valmistautui  lokakuussa  2014  järjestettäviin  Argentiinan

MM-kilpailuihin.  Kuvaukset  aloitettiin  toukokussa  2013  Eskon  valmistautuessa

Unkarin MM-kilpailuihin. Unkarin kilpailut peruuntuivat Eskon vakavan lonkkavaivan

seurauksena.  Päätimme  syksyllä  2013  jatkaa  Eskon  harjoittelun  ja  kuntoutumisen

seuraamista,  koska  Esko  uhosi  jatkavansa  armotonta  harjoittelua  ja  osallistuvansa

vuoden 2014 MM-kilpailuihin.

Dokumentin  viimeiset  kuvaukset  olivat  lokakuussa  2014,  jonka  jälkeen  alkoi

jälkituotantovaihe.  Jälkituotantovaiheen  aikana  olimme  varautuneet  kuvaamaan  ja

äänittämään  vielä  puuttuvia  haastatteluita.  Dokumentin  yksittäisiä  kohtauksia  oli

tarkoitus  leikata  jo  ennen  varsinaisen  jälkituotantovaiheen  alkamista,  mikä  olisi

helpottanut  varsinaisten  ääni-  ja  säveltöiden  tekemistä.  Leikkauksen  aloittaminen

viivästyi  kuitenkin  parilla  viikolla  tuotannollisten  kiireiden  ja  raakaleikkauksen

yllättävän  työläyden  vuoksi.  Pyrimme saamaan  kuvalukon vuoden  2015  tammikuun

viimeiseen päivään mennessä. Tämän jälkeen alkaa värimäärittely ja viimeistelemme

ääniraidan. Sävellysten  äänittämisen ja  miksaamisen takaraja  on helmikuun lopussa.

Elokuvan ensi-ilta tullaan järjestämään Seinäjoen Rytmikorjaamolla 2.5.2015.

Dokumentin  työryhmä  on  pieni.  Terhi  Romo  käsikirjoittaa  ja  ohjaa  lähinnä

dokumentaaristen  kohtausten  kuvaukset  sekä  haastattelut.  Itse  sävellän  ja

äänisuunnittelen  elokuvan  sekä  ohjaan  pääasiassa  poeettisten  kohtausten  kuvaukset.

Kuvaajina ovat Lauri Harju sekä Eero Rissanen, joka toimii myös grip:inä ja valaisijana

poeettisissa  kohtauksissa.  Jussi  Rinta-Opas  leikkaa  sekä  editoi  ja  Juha  Vauhkonen

värimäärittelee  dokumentin.  Grafiikoista  vastaa  Jokke  Katajamäki.  Dokumentin

tuotannon puolessa välissä tuottajamme jätti projektin, joten jaoimme tuotantovastuun

ohjaajien kesken.
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Elokuva  muodostuu  kolmesta  erilaisesta  kuvaustyylistä,  joilla  pyritään  tukemaan

dokumentin  tematiikkaa  ja  juonirakennetta.  Siksi  siinä  voi  ilmentyä  haasteita

kokonaisuuden  yhtenäisyydessä  sekä  kerronnan  sulavuudessa.  Sävellysten

päätehtäväksi  muodostuu  elokuvan  juonirakenteen  ja  tematiikkan  tukemisen  lisäksi

dokumentin kolmen eri kuvaustyylin sulauttaminen yhteen.

Teräsvaari -dokumentin kuvaustyylejä ovat poeettinen ja dokumentaarinen kuvaus sekä

haastattelu.  Poeettiset  kohtaukset  linkittyvät  haastatteluihin,  jotka  taas  linkittyvät

dokumentaariseen materiaaliin. Näistä muodostuu kolmen eri kuvaustyylin rypäs, joita

on  yhteensä  neljä  kappaletta  ensimmäisessä  ja  toisessa  näytöksessä.  Dokumentin

kolmas  näytös  keskittyy  Argentiinan  MM-kilpailuihin  ja  se  koostuu  pääasiassa

dokumentaarisesta  kuvauksesta.  Siinä  on  myös  hieman  haastattelua.  Dokumentin

erilaisilla  kuvaustyyleillä  on  tarinankerronnallinen  ulottuvuus,  mutta  niiden

tarkoituksena on myös rikastaa kuvakerrontaa. 

Poeettinen  tyyli  on  kaunista,  elokuvallista  kuvausta.  Poeettiset  kohtaukset  sisältävät

pääasiassa laajoja kauniisti aseteltuja ja valaistuja kuvia sekä tiiviitä erikoislähikuvia,

joissa on korkea syväterävyys. Poeettisten kohtausten tarkoituksena on symboliikan ja

tarkan  kuvauksen  avulla  lisätä  myös  dokumentin  juonen  jännitettä.  Poeettiset

kohtaukset  tukevat  henkilöhahmon  muutosta:  loukkaantunut  Esko  suuntaa  katseensa

tulevaan ja  aloittaa  tiukan harjoittelun  unelmien saavuttamiseksi.  Nämä kaikki  asiat

näytetään  kuitenkin  hyvin  pienillä  eleillä  ja  kohtausten  sisältämällä  symboliikalla.

Tarkoituksena on luoda jännite dokumentin loppuun, jossa nähdään onnistuuko Esko

tavoitteessaan.  Poeettisissa  kohtauksissa  aika  on  keskeisesti  läsnä.  Nähdään,  kuinka

talvi muuttuu kevääseen, kevät kesään ja kesä syksyyn.

Dokumentaarisesti kuvatussa materiaalissa kuvataan Eskon ulkoilmasalilla vallitsevaa

yhteisöllisyyttä ja lämpöä. Eskon voimanostoyhteisö, Team Ketola, on yksi keskeinen

dokumentin  elementti.  Voimanosto  on  tiimilaji,  joka  ulottuu  kaikille  elämän  osa-

alueille.  Dokumentaarisessa  materiaalissa  kuvataan  Eskoa  valmentamassa  tiimiään

omalla  kotisalillaan.  Dokumentaarisen  tyylin  avulla  painotetaan  sitä,  että  kyse  on

tosielämästä.  Koko  Argentiinan  kisamatka  kuvataan  dokumentaarisella  tyylillä.

Kuvaustyyli tukee paremmin sitä, että katsojalle välittyy kisatilanteen realistisuus.
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Dokumentin  haastatteluosioissa  syvennytään  Eskoon  ihmisenä  ja  urheilijana.  Näissä

kohtauksissa  esitellään  Eskon  ideologiaa  ja  valmennusmetodeja.  Keskeisenä

voimavarana Eskolla on tahdonvoima. Eskon tahdonvoima on jopa niin kova, että se on

vaarana  tuhota  koko  hänen  terveytensä.  Dokumentin  keskeiseksi  kysymykseksi

muodostuu: Onko parempi mennä nostamaan ja samalla riskeerata koko terveytensä vai

jättää nostamatta ja kokea itsensä epäonnistuneeksi.

4.2. Sävellysten dramaturgian ennakkosuunnittelun kulku

Teräsvaari-dokumentin  sävellysten  dramaturgian  ennakkosuunnittelu  tapahtui  koko

tuotannon  läpi  aina  esituotantovaiheesta  jälkituotantovaiheen  loppuun  asti.

Esituotantovaihe  sijoittui  toukokuulle  2013.  Esituotantovaihe  oli  tässä  projektissa

poikkeuksellisen  lyhyt,  koska  aloitimme  käytännössä  heti  kuvaamaan,  kun  olimme

päättäneet  tehdä  tämän  dokumentin.  Jälkituotannon  alkuvaiheille  asti  säveltäjän  työ

tässä projektissa oli pääasiassa sävellysten dramaturgian ennakkosuunnittelun tekemistä.

Tavoitteena oli, että sävellysten dramaturgian ennakkosuunnittelun ja sävellyskokeilujen

avulla  saisimme  mahdollisimman  ajoissa  lopullista  musiikkia  leikkauksen  käyttöön.

Jälkituotantovaiheessa  pääpainoalue  siirtyi  luonnollisesti  enemmän  varsinaiseen

säveltämiseen  sekä  sävellysten  äänittämiseen.  Toki  silloinkin  tein  vielä  paljon

dramaturgista ennakkosuunnittelua.

Tein  tuotantovaiheen  aikana  jonkin  verran  sävellyskokeiluja,  joiden  avulla  testasin

erilaisten  tunnelmien  ja  eri  instrumenttien  toimivuuksia  päähenkilömme  luonteen  ja

sisäisen  maailman  kuvaamisessa.  Näiden  sävellyskokeilujen  tarkoituksena  ei  ollut

välttämättä päätyä lopulliseen dokumenttiin. Jotain testisävellystä käytin ensimmäisessä

teaserissamme  huhtikuussa  2014.  Tiesin,  että  tulemme  käsittelemään  dokumentissa

päähenkilön urheiluhistorian synkempiä vaiheita. Lisäksi osasimme hyvin ennakoida,

millaisia vastoinkäymisiä päähenkilömme saattaisi kohdata. Siksi minun oli mahdollista

tehdä  etukäteen  myös  sellaisia  sävellystestailuja,  joissa  oli  tähän  aiheeseen  sopiva

melankolinen  ja  uhkaava  sävy.  Jälkituotantovaiheen  viivästyminen  parilla  viikolla

vaikutti  säveltäjän  työhön  siten,  että  työn  pääpainopiste  säilyi  hieman  pidempään

sävellysten dramaturgian ennakkosuunnittelussa sen sijasta, että sävellyksiä esimerkiksi

äänitettäisiin.
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Sävellysten dramaturgian ennakkosuunnittelua tehdessä totesin, että musiikkia tullaan

käyttämään  vain  lähinnä  elokuvan  alussa,  kun  dokumentin  maailma  esitellään

alkuplanssien  ilmestyessä  kuviin,  dokumentin  poeettisissa  kohtauksissa,  joissa

kuvauksen  kohteena  on  päähenkilön  sisäinen  maailma  sekä  lopputekstien  aikana.

Lisäksi olin melko varma, että musiikkia tultaisiin käyttämään matkustusmontaasissa,

jossa päähenkilö matkustaa Argentiinan MM-kilpailuihin. Tämän kohtauksen läpi soiva

musiikki vaimenisi hieman aina yksittäisten päähenkilön repliikkien aikana.

Dokumentissa yleensä käytetään musiikkia huomattavasti fiktiota varovaisemmin, jottei

elokuvan todellisuuskuva kärsisi. Liioitteleva musiikin käyttö voi etäännyttää katsojan

elokuvan maailmasta, mikä on dokumentissa harvoin tavoiteltavaa. Aion käyttää tässä

dokumentissa  musiikkia  kuitenkin  hieman  tavanomaista  enemmän.  Elokuvan

päähenkilöllä on pitkä musiikin esittämisen ja opettamisen historia.  Musiikin hieman

tavallista runsaampi käyttö on myös siksi tässä dokumentissa perusteltua.

Pyrin musiikin avulla etäännyttämään katsojan dokumentin todellisuudesta poeettisten

kohtausten  aikana,  jolloin  kuvauksen  kohteena  on  elokuvan  päähenkilön  sisäinen

maailma. Dokumentaaristen kohtausten ja haastattelun aikana en todennäköisesti käytä

musiikkia, jotta kuvatut tilanteet tuntuisivat mahdollisimman realistisilta. Haasteena on

se, että toisaalta musiikin rooli on sitoa näitä kuvauksen osalta erityylisiä kohtauksia

yhteen.  Uskon,  että  musiikki  onnistuu  tässä  tehtävässään,  kun  se  ajetaan  sisään

dokumentaarisen  kohtauksen  lopussa  siirryttäessä  poeettiseen  kohtaukseen.

Samanaikaisesti  dokumentaarisen  kohtauksen todellisuus  hälvenee  dialogin,  punttien

kilinöiden  ja  tausta-ambienssin  vaimetessa.  Tällä  pyrimme  ajamaan  tunnelman  pois

todellisuudesta  ja  katsoja  pääsee  tarkastelemaan  päähenkilön  sisäistä  maailmaa.

Poeettisten  kohtausten  eeppiset  ja  haaveilevat  tunnelmat  ovat  hyvin  poikkeavia

dokumentin  muuhun  tyyliin  verrattuna.  Uskon  kuitenkin,  että  juuri  tällä  tunnelmien

ennakoivalla ja rauhallisella sisäänajolla kohtausten siirtymät toimivat sulavasti. Lisäksi

poeettisissa kohtauksissa ollaan niin intiimisti päähenkilön sisäisessä maailmassa, että

katsojalle menee eri kuvaustyylien käyttö läpi.

Sävellysten  dramaturgian  ennakkosuunnittelua  helpottaa  elokuvan  merkityksellisten

näkyvien  ja  näkymättömien  asioiden  listaaminen.  Näkymättömiä  asioita  ovat  muun

muassa  päähenkilön  ja  sivuhenkilöiden  luonteet  sekä  henkilöiden  väliset

vuorovaikutussuhteet.  Dokumentissa  harvemmin  tuetaan  musiikin  avulla  henkilöiden
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välisiä  vuorovaikutussuhteita  tai  ennakoidaan  konflikteja,  koska  musiikki  voisi

etäännyttää katsojan tilanteen realistisuudesta. En aio lähtökohtaisesti käyttää musiikkia

sivuhenkilöiden  luonteiden  tai  henkilöiden  välisten  vuorovaikutussuhteiden

kuvauksessa.

Laadin  tuotannon alkuvaiheissa  päähenkilön luonteen kuvauksen (liite  1).  Analyysin

laatimisesta oli paljon apua sävellysten dramaturgian ennakkosuunnittelun tekemiseen.

En palanut enää myöhemmin analyysiin sävellyksen dramaturgian ennakkosuunnittelua

tehdessäni  tai  edes  säveltäessäni.  Prosessia  voisi  hyvin  verrata  dokumentin

käsikirjoituksen  tekemiseen.  Tavoitteena  on  vain  laatia  huolellisesti  työsuunnitelma,

jonka voi laittaa syrjään sen valmistuttua. Asiat ovat tämän prosessin jälkeen muistissa

ja luova, tekemistä rajoittamaton työ voi alkaa. 

Sävellysten  dramaturgian  ennakkosuunnittelun  yhtenä  osana  tein  päähenkilön

tunnetiloja  kuvaavan  tunnekartan  (liite  1)  käsikirjoituksen  pohjalta.  Tavoitteena  oli

listata,  mitä  tarinassa  on  mahdollista  ylipäätään  tapahtua,  ja  sen  avulla  ymmärtää,

millaisia tunteita päähenkilö tulee todennäköisesti käymään läpi. Tämän avulla pyrin

myös ymmärtämään, millaisia päähenkilön sisäistä maailmaa kuvaavia tunnelmia voisin

tuotantovaiheessa  säveltää  tekemättä  turhaa  työtä.  Listan  laatiminen  tapahtui

maaliskuussa  2014  ja  tämän  pohjalta  laadittu  kaavio  valmistui  marraskuussa  2014.

Kaavioon  merkitsin  kaikki  mahdolliset  tapahtumakulut  ja  merkitsin  ne  eri  väreillä.

Merkitsin vihreällä värillä lopuksi toteutuneen tapahtumakulun, johon koko dokumentin

rakenne  tulisi  tukeutumaan.  Luettelin  päähenkilölle  jokaisesta  mahdollisesta

tapahtumakulusta  aiheutuvat  tunteet,  jotka  pyrkisimme  dokumentin  kerronnassa

välittämään. Huomasin, että päähenkiöön tunteet tulisivat todennäköisesti vaihtelemaan

todella laajalla skaalalla, kuinka tahansa tarinassa sitten tulisikaan käymään. Tunteiden

vaihtelua  tietenkin  dokumentin  draamallisuuden  takia  pyrikisimmekin  eri  elokuvan

keinoin  vahvistamaan.  Huomasin  listaa  laatiessani  kahden  ensimmäisen  näytöksen

olevan sisällöllisesti helposti arvattavissa. Tunneskaala oli jo näissä todella laaja, joten

tiesin, että tarvitsisimme todennäköisesti myös näitä eri tunteita välittäviä sävellyksiä.

Olimme listaa laatiessani (maaliskuussa 2014) jo kuvanneet suurimmaksi osaksi näiden

kahden  ensimmäisen  näytöksen  poeettiset  sekä  toiminnalliset  dokumentaariset

kohtaukset. Haastavampaa oli selvittää sitä, mitkä olivat kolmannen näytöksen kaikki

mahdolliset  tapahtumakulut  ja  millaisia  tunteita  mikäkin  käänne  päähenkilössä
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aiheuttaisi. Listan (ja myöhemmin laatimani kaavion) avulla selvisi,  millaisia tunteita

päähenkilö  tulisi  tarinassa  todennäköisesti  kokemaan.  Näitä  tunteita  pyrkisimme

ääniraidalla ja leikkauksella tukemaan:

1. Näytös

Adrenaliinitaso  kohoaa  valmistautuessa  suoritukseen,  luonteen  tulisuus,  paineiden

kasvaminen, totisuus, pettymys, melankolia, kyvyttömyys ja tyhjyys.

2. Näytös

Tunteiden vuoristorataa: ilo ja stressittömyys, pettymys ja suru. Riittämättömyys.

3. Näytös (Kaikki 1.-3. vaihtoehdot)

Hyvät fiilikset

Itseluottavainen olo,  toiveikkuus,  hyvänolon tunne, kisafiilisten kohoaminen eli pieni

hyvä jännitys, helpotus ja ilo, suuret voitontunteet, onnellisuus, tyytyväisyys ja ylpeys.

Neutraalit fiilikset

Odottava levollinen olo.

Huonot fiilikset

Epävarmuus,  levottomuus,  huoli,  epätietoisuus,  hämmennys,  stressi,  kivut,  pelko,

järkytys, epätoivo, pettymys, suru. Toisaalta myös ristiriitaisesti yhtäaikainen hyvä ja

paha olo.

Tunnekartan laatimisen jälkeen pystyin järkeistämään tulevaa sävellystyötäni.  Tämän

avulla  ymmärsin,  miten  lopullisen  musiikin  tulisi  tukea  päähenkilön  prosessia.

Tunnekartan  laatimisen  jälkeen  oli  selvää,  että  minun  kannaisi  sävellystyössäni

keskittyä  ensin  1.  ja  2.  näytöksessä  ilmenevien  päähenkilön  tunteiden  tukemiseen.

Nämä tunteet siis todella suurella varmuudella ilmenevät lopullisessa tarinassa. 

Näkyvät

Totesin  sävellysten  dramaturgian  ennakkosuunnittelua  tehdessäni,  että  tässä

dokumentissa konkreettisesti näkyviä ja tarinan kannalta  merkityksellisiä asioita ovat

muun  muassa  päähenkilön  ulkonäköön  liittyvät  seikat  (kuten  esimerkiksi  fyysisyys,

iäkkyys  ja  trendikkyys),  eri  esineet  (kuten  esimerkiksi  puntit  ja  nostovälineet,
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urheilujuomat  ja  vitamiinit),  tapahtumapaikat  (Etelä-Pohjanmaa  ja  Argentiina)  sekä

vuoden ja vuorokauden ajat (dokumentin poeettisissa kohtauksissa kuvataan vuorotellen

jokaista vuodenaikaa). Totesin myös, että pyrin todennäköisesti vaikuttamaan musiikin

avulla ajan kulun käsitykseen. Kun MM-kisat lähestyivät, päähenkilön treenitahti kiihtyi

ja  aika  alkoi  loppua.  Painostavalla  ja  nopeatempoisemmalla  musiikilla  voin  tukea

kohtauksen  painostavuutta.  Toisaalta  totesin  myös,  että  voin  halutessani  hidastaa

ajankulkua tässä samassa tarinan kohdassa, jossa päähenkilö kaiken kiireen ja stressin

aikana vaipuu omiin mietteihinsä. Tilanne sumenee, nopea liike jää taustalle ja arjen

äänet vaimenevat päähenkilön vaipuessa omiin mietteisiinsä. Sisäistä maailmaa kuvaava

instrumentaalinen hidas ja kevyt musiikki soi päähenkilön voice overin taustalla.
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5 OMAN TYÖN ARVIOINTI

Sävellysten dramaturgian ennakkosuunnitelman onnistumista on vaikea arvioida, koska

se  on  vain  ennakkotyötä,  jolla  pyritään  mahdollistamaan  varsinaisen  luovan  työn

onnistuminen. Prosessin arvioinnista haastavan tekee se, että arviointikohteena harvoin

on mikään konkreettinen ja  helposti  tarkkailtava  asia.  Jos prosessin alussa asetetaan

tavoitteet,  on  koko  prosessin  onnistumista  myöhemmin  helpompi  arvioida.

Suunnittelutyön onnistumisen arvioinnissa tärkeimpiä seikkoja mielestäni ovat:

1) Kuinka  tehokasta  sävellysten  dramaturgian  ennakkosuunnittelu  oli?  Oliko

työskentely perusteellista, analyyttistä ja tarkoituksenmukaista?

2) Tuottiko sävellysten dramaturgian ennakkosuunnittelu oivalluksia säveltäjälle ja

jopa muulle työryhmälle?

3) Päästiinkö  ennakkosuunnittelun  avulla  työryhmän  yhteisissä  keskusteluissa

johtopäätöksiin  siitä,  millaista  musiikkia  ja  tunnelmia  kohtauksissa  haluttiin

tavoitella?

4) Saatiinko  ennen jälkituotantovaihetta  sävellettyä  leikkaajan  käyttöön  sellaista

referenssimusiikkia,  joka  oli  tyyliltään  ja  sisällöltään  jopa  lopulliseen

leikaukseen sopivaa?

5) Kevenikö säveltäjän jälkituotantovaiheen työtaakka?

6) Keksiikö  säveltäjä  myös  ratkaisuja,  kuinka  hyödyntää  sävellyksissään

dramaturgian ennakkosuunnittelussa toteamiaan asioita?

7) Oliko  suunnittelusta  säveltäjälle  hyötyä?  Jäikö  sellainen  olo,  että  ilman

sävellysten  dramaturgian  ennakkosuunnittelua  koko  elokuvan  kerronnassa  ei

voisi tarinankerronnassa päästä niin hyviin tuloksiin?

8)  Toteutuivatko prosessin alussa asetetut tavoitteet?

Sävellysten dramaturgian ennakkosuunnittelun kannalta yhdeksi suurimmista haasteista

muodostui  se,  että  toimin  projektissa  sekä  ohjaajana,  äänisuunnittelijana  että

säveltäjänä. Joudun paljon avaamaan dokumentin ohjaukseen liittyviä haasteita, koska

niillä oli suuri vaikutus myös sävellysprosessiini. Esimerkiksi kuvausten suunnittelu ja

muut ohjaajan työhön liittyvät tärkeät tehtävät, menivät usein sävellystyön suunnittelun

edelle.  Aina  ei  löytynyt  aikaa  sävellysten  dramaturgian  ennakkosuunnittelun
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tekemiseen. Ohjausvastuu kuitenkin onneksi jakautui kahdelle henkilölle, mikä toisaalta

helpotti työtaakkaani antaen jonkin verran lisäaikaa sävellysten ennakkosuunnitteluun.

Sävellysten dramaturgiseen ennakkosuunnitteluun loi epäsuorasti haasteita myös se, että

dokumentin  päähenkilö  oli  oma  vaarini,  jonka  kanssa  minulla  on  ollut  aina  todella

läheiset  välit.  Tehdessäni  dokumenttia  läheisestä  ihmisestä  oli  yllättävän  haastavaa

erottaa  mikä  on  katsojan  kannalta  kiinnostavaa  ja  tarinan  kannalta  oleellista.  Kesti

tavallista kauemman löytää näkökulma ja hahmottaa minkä tyylistä juttua oikeastaan on

tekemässä.  Epävarmuus  tietysti  vaikutti  myös  sävellystyön  tekemiseen.  Jos  minulla

ohjaajana olisi ollut näkemys heti selkeänä, olisi myös säveltäminen ollut helpompaa.

Sävellysten dramaturgian ennakkosuunnittelu on melko mekaanista pohjatyötä,  jonka

tekemisessä  ei  oikeastaan  tarvitse  näkemystä.  Säveltämiseen liittyvä  pohjatyö  auttoi

minua myös ohjaajana hahmottamaan, millaisen tarinan haluaisin kertoa ja miten sen

kertoisin. Tämän jälkeen loimme näkemystä yhdessä toisen ohjaajamme Terhi Romon

kanssa, joka teki todella perusteellisen käsikirjoituksen jo tuotannon alkuvaiheissa. Jo

ensimmäisessä käsikirjoituksessa  oli  paljon sitä  näkökulmaa taiteellista  tyyliä,  johon

lopulta  pyrimme.  Perusteellinen  käsikirjoitustyö  helpotti  sävellysten  dramaturgian

ennakkosuunnittelun sekä sävellyskokeilujen tekemistä.

Työtaakkaa  kuitenkin  yllättäen  pahensi  se,  että  tuottajamme  jätti  tehtävänsä  kesken

tuotantovaihetta kesällä 2014. Sävellysten dramaturgian ennakkosuunnittelu oli tällöin

päässyt hyvään vauhtiin. Jouduimme jakamaan tuottajan tehtävät projektin ohjaajien eli

minun  ja  Terhin  kesken.  Tämä  aiheutti  sen,  että  työkuormitukseni  kasvoi  niin

merkittävästi,  että  sävellysten  dramaturgian  ennakkosuunnittelu keskeytyi  kokonaan

noin kolmeksi kuukaudeksi. Jouduin keskittymään täysin ohjaus- ja tuotantotehtäviin.

Seurantadokumentin teossa on yleensä hyötyä siitä, että on pieni työryhmä. Tuottajan

lähtemisen jälkeen tilannetta olisi helpottanut, jos tekijöitä olisi ollut enemmän.

Vaikka työtaakka oli välillä aivan mahdoton, koin kuitenkin siitä olleen myös hyötyä

että  toimin sekä ohjaajana,  äänisuunnittelijana  että säveltäjänä.  Projekteja  tarkastelee

luonnollisesti pääasiassa omasta näkökulmastaan. Tässä projektissa tein enemmän yhtä

suurtaa  taiteellista  kokonaisuutta  verrattuna  esimerkiksi  siihen,  jos  olisin  ollut

projektissa pelkästään säveltäjänä. 
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Pohjatyön tekeminen on harvoin epäonnistunutta. Sen ehkä voidaan katsoa jokseenkin

epäonnistuneeksi, mikäli työskentelyssä palaa paljon aikaa turhaan työhön. Sävellysten

dramaturgian  ennakkosuunnittelussa  epäolennaisiin  asioihin  keskittyminen  vaikuttaa

jopa koko tuotannon tehokkuuteen. Tehokkuus ennakkosuunnittelussa on sitä, että saa

mahdollisimman paljon irti  sisällöstä ajankäytön kannalta optimaalisella  työmäärällä.

Tehokkuus on siis toisaalta myös turhan työn välttämistä.

Itselleni tyypillistä on tehdä joskus vähän liiankin perusteellista työtä. Työntekoa pitäisi

mielummin osata optimoida kuin maksimoida. Ehkä suurin henkilökohtainen haasteeni

tässä  projektissa  oli  nimenomaan  työskentelyn  optimointi.  Nyt  jälkituotantovaiheen

alkuvaiheessa  minusta  tuntuu,  että  olen  tähän  asti  onnistunut  olemaan  sävellysten

dramaturgian  ennakkosuunnittelun  osalta  perusteellinen  ja  analyyttinen,  mutta  olen

toisaalta  osannut optimoida työntekemistä.  Tämä tapahtui myös jonkin verran pakon

edessä.  Ohjaajan  ja  tuottajan  tehtävien  lisäksi  ylimääräistä  aikaa  ei  edes  jäänyt

sävellystöiden  suunnittelutyön  liiottelemiselle.  Olin  sopivan  perusteellinen  ja

analyyttinen tunnekarttaa (liite 1) tehdessäni. Luulen, että tunnekartan tekeminen myös

vähensi turhaa työtä.

Sävellysten dramaturgian ennakkosuunnittelun voi katsoa onnistumiseeksi, jos säveltäjä

pystyy  välittämään  ajatuksiaan  kohtausten  tunnelmista  jo  tuotantovaiheessa.

Tehokkaimmin ajatukset välittyvät valmiiden sävellysten avulla, mutta myös keskustelu

voi vaikuttaa suuresti koko jälkituotantovaiheen työskentelyn vuorovaikutteisuuteen. Eli

sävellysten dramaturgian ennakkosunnittelu voi siis parhaimmillaan tuottaa oivalluksia

myös muulle työryhmälle.

Tässä projektissa tuotannolliset ja ohjaukselliset kiireet vaikuttivat todella paljon siihen,

ettei sävellyskokeiluihin ollut niin paljoa aikaa. Tavoitteenani oli, että olisimme voineet

leikkaajan kanssa testailla tunnelmien toimivuuksia kohtauksissa. Sain kuitenkin paljon

sekä  sävellykseen  että  ohjaukseen  liittyviä  oivalluksia  sävellysten  dramaturgian

ennakkosuunnittelua  tehdessäni.  Tuotantovaiheen  aikana  tehty  ennakkosuunnittelu

inspiroi  minua  tekemään  jonkin  verran  sävellyskokeiluja.  Niiden  avulla  minulla

vahvistui käsitys siitä, millaista musiikkia dokumenttin säveltäisin. Tämän jälkeen oli

helpompaa  keskustella  työryhmän  kanssa  siitä,  millaisia  yksittäisten  kohtausten

tunnelmat  voisivat  olla.  Leikkaaja  teki  myös  testileikkauksia,  joihin  hän  itse  valitsi
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vapaasti  musiikin.  Sain  näistä  leikkauskokeiluista  lähinnä  kohtauksen  ja  musiikin

tempoon liittyviä ideoita.

En  onnistunut  säveltämään  tuotantovaiheessa  lopullisessa  leikkauksessa  käytettävää

musiikkia.  Aika ei  riittänyt.  Lisäksi  leikkaustyön alkaminen viivästyi  parilla viikolla

tuotannollisten  kiireiden  ja  raakaleikkauksen  yllättävän  työläyden  vuoksi.

Tuotantovaiheessa  tekemäni  sävellyskokeilut  olivat  kuitenkin  sellaisia,  joissa  oli

selkeästi sellaista tyylillistä suuntaa johon pyrkisin lopullisia sävellyksiä tehdessäni.

Oli yllättävän helppoa ennustaa, millaisia fiiliksiä päähenkilö käy läpi tarinan aikana.

Osasimme ennustaa hyvin, miten tarina todennäköisesti tulee etenemään. Vaihtoehtoja

toteuttaa  musiikki  oli  useita.  Suurin  haaste  kuitenkin  oli  se,  että  kuvaustyylejä  oli

useampi ja musiikin tärkeäksi tehtäväksi tuli yhdistää nämä keskenään toistaan hyvin

eroavat  tyylit.  Toisaalta  haastavaa  oli  se,  että  samalla  kun  musiikki  sitoi  eri

kuvaustyylejä  sen  tuli  samalla  tukea  kyseisten  tyylien  todellisuuskuvaa.  Olisi  ollut

huomattavasti  helpompaa  tehdä  sävellysten  dramaturgian  ennakkosuunnittelua

esituotanto-  ja  tuotantovaiheessa,  mikäli  dokumentin  kuvaustyyli  olisi  ollut  koko

elokuvan  mitalta  sama.  Olisin  voinut  keskittyä  pelkästään  päähenkilön  tunnetilojen

tukemiseen valitsemallani tyylillä.

Olin  tuotannon  alkuvaiheessa  asettanut  yhdeksi  sävellysten  dramaturgian

ennakkosuunnittelun  tavoitteeksi  jälkituotantovaiheen  työtaakan  vähentämisen.

Perusteellisella pohjatyöllä ja jopa säveltämisellä jo tuotantovaiheessa tiesin jälkitöiden

työtaakan  vähenevän.  Onnistuin  kohtalaisesti  tavoitteessa.  Tein  sävellysten

dramaturgista ennakkosuunnittelua todella huolella. Säveltämisen taiteellinen prosessi

on  nyt  jälkituotantovaiheen  alkaessa  jo  pitkällä.  Jos  aikaa  sävellyskokeilujen  ja

sävellysten  tekemiseen  olisi  tuotantovaiheen  aikana  ollut  enemmän,  olisin  voinut

vähentää jälkituotantovaiheen työtaakkaa huomattavasti.

Sävellysten  dramaturgian  ennakkosuunnittelu  oli  pääasiassa  mekaanista  pohjatyön

tekemistä.  Syventymällä  tarinan  sisältöön,  tematiikkaan  ja  juonikulkuihin  heräsi

luonnollisesti  paljon  ajatuksia  siitä,  millaista  musiikkia  dokumenttiin  tulisin

säveltämään. Ideat syntyivät yleensä yksittäisistä tarinan elementeistä ja avainsanoista,

joita peilasin päähenkilön tuntemuksiin kyseisessä kohtauksessa.
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Jo tuotannon melko alkuvaiheilla, syksyllä 2013 tiesimme, että päähenkilön tavoite olisi

kilpailla Argentiinan MM-kilpailuissa. Tiesin, että dokumentin tapahtumat tulisivat siis

sijoittumaan  Etelä-Pohjanmaalle  ja  Argentiinaan.  Voisin  sävellysten  dramaturgian

ennakkosuunnittelussa  ja  sävellyksissäni  koittaa  ottaa  tämän  huomioon.  Vaikka

Argentiinaan lähteminen ei  ollut  varmaa,  oli  sinne pääseminen päähenkilön  ehdoton

tavoite. Siksi tiesin voivani säveltää jo aikaisessa vaiheessa musiikkia myös Argentiina

tapahtumapaikkana  huomioon  ottaen.  Siltä  osin  olisin  voinut  tehdä  pohjatyön  vielä

paremmin,  että  olisin  voinut  tutkia  vielä  tarkemmin  sekä  Etelä-Pohjanmaan  että

Argentiinan  musiikkiperinteitä.  En  toisaalta  halunnut  tuoda  sävellyksiin

kansanmusiikkivaikutteita. Vaikka päähenkilömme perheessä ja suvussa on ollut paljon

pelimannimusiikin taitajia, ei sen käyttäminen sävellyksissä edes pienenä vaikutteena

tuntunut  sopivalta  tarinaa  tukemisen  ja  päähenkilön  maailman  kuvauksen  kannalta.

Päähenkilön  maailmaa  tukisi  etnisen  musiikin  sijasta  paremmin  populaarisempi  ja

nykyaikaisempi musiikki. Ehkä myös siksi tämän pohjatyön tekeminen jäi vähemmälle.

Latinoamerikkalaisen  kuuman  rytmin  ja  eteläpohjalaisen  karun  pelto-  ja

sielunmaiseman  tyylikäs  yhdistäminen  alkoi  kuitenkin  kiehtomaan  osana

tarinankerrontaa  tukevaa  sävellystyötä.  Tämä  idea  syntyi  nimenomaan  sävellysten

dramaturgian  ennakkosuunnittelua  tehdessä.  Lisäksi  ylipäätään  tunnekartan  (liite  1)

tekeminen auttoi todella paljon hahmottamaan sitä, millaista musiikkia missäkin tarinan

vaiheessa  käyttäisi.  Tunnekartan  avulla  sain  avainsanoja  päähenkilön  myöhemmin

kohtaamiin  mahdollisiin  tuntemuksiin,  joita  osasin  sitten  hyödyntää  sävellyksiäni

suunnitellessa.

Sävellysten  dramaturgian  ennakkosuunnittelu  loi  mahdollisuudet  sille,  että

sävellystyössä ja dokumentin kerronnassa voitaisiin päästä parempaan lopputulokseen.

Vaikka  varsinainen  sävellystyö  on  vielä  tekemättä,  tuntuu  siltä,  että  perusteellisen

pohjatyön tekemisestä on ollut valtava hyöty ja että tarinankerrontaan liityvät asiat ovat

jäsentyneet mielessä. Uskon, että säveltäminen on tämän pohjatyön tekemisen jälkeen

helpompaa ja tarkoituksenmukaisempaa kuin mitä se olisi ilman pohjatyön tekemistä,

pelkkien sävellyskokeilujen perusteella.

Asetin ennakkosuunnittelun tavoitteeksi, että pystyisin säveltämään vähintään demoja

leikkaajan käyttöön jo esituotanto- ja tuotantovaiheessa. Ja jos prosessi sujuisi hyvin,

meillä  olisi  jo tuotantovaiheessa valmiita sävellyksiä,  joiden avulla voisimme leikata

varhaisessa vaiheessa lähes valmiita kohtauksia. Näiden leikkausten avulla saisin suoran
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palautteen siitä, kuinka hyvin sävellykset toimivat kohtauksissa. Voisin vielä tarvittaessa

muuttaa hieman strategiaani, mikäli sävellykset eivät joiltain osin sopisi kohtauksiin.

Tämä tavoite ei toteutunut kokonaan. Ennen jälkituotantovaiheen alkua ehdin tehdä vain

muutamia sävellyskokeiluja, koska ohjaus- ja tuotantotehtäviä oli niin paljon.

Opinnäytetyön näkökulmasta tavoitteenani  oli  herättää ajatuksia siitä,  miten ja miksi

sävellysten  suunnittelu  ja  säveltäminen  kannattaisi  aloittaa  jo  seurantadokumentin

tuotannon varhaisessa vaiheessa. Tavoitteenani oli luoda malli, jota säveltäjät voisivat

soveltaa omiin sävellysprosesseihinsa. Tämän tavoitteen onnistuminen kuitenkin selviää

pitkällä aikavälillä vasta opinnäytetyön valmistumisen.
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6  POHDINTA

Dokumentilla  ja  fiktiolla  on  keskenään  erilainen  suhde  todellisuuteen.  Tämä  luo

erilaiset  lähtökohdat  dokumentti-  ja  fiktio-sävellyksen suunnitteluun.  Eri  lähtökohdat

tekevät pientä eroa dokumentti- ja fiktiosäveltämisen välille. Dokumenttisäveltämisessä

on kyse hyvin samasta prosessista kuin dokumentin teossa ylipäättään. Aaltosen (2011,

229) mukaan dokumenttielokuvan teko on avoin prosessi. Se on matka johonkin, mutta

toisaalta  intentionaalista  toimintaa,  suunnittelua  ja  harkittua.  Tekijän  tulisi  olla

todellisuudelle avoin ja valmis muuttamaan etukäteissunnitelmia. Tämä pätee erityisesti

seurantadokumenteissa,  joissa  tapahtumien  kulkua  on  vaikea  ennustaa  täsmällisesti.

Olin  keväällä  2013  aloittamassa  pitkän  seurantadokumentin  tekemisen.  Haasteet

seurantadokumenttiin säveltämisessä sai minut kiinnostumaan aiheesta ja tekemään siitä

opinnäytetyön.

Tiesin  aihetta  valitessani,  että  opinnäytetyöni  yhtenä  haasteena  olisi  myös  prosessin

onnistumisen  arviointi.  Valmista  sävellystyötä  olisi  helpompi  arvioida,  koska  se  on

konkreettinen  lopputuotos,  jota  on  kenen  tahansa  helppo  tarkastella.  Sävellysten

dramaturgian  ennakkosuunnittelu  on  sellainen  prosessi,  jonka  tarkoituksena  on  vain

luoda  pohja  varsinaisen  taiteellisen  työn  toteuttamiselle.  Siksi  sen  onnistumisen

arviointi on haastavaa. Prosessin onnistumista käsittelen edellisessä luvussa (5. Oman

työn arviointi).

Lisähaasteita loi toisaalta myös ohjausvastuun jakautuminen kahdelle henkilölle. Tämä

olisi  voinut  vaikuttaa  negatiivisesti  sävellysprosessiin.  Säveltäjän  on  vaikea  tehdä

luovaa työtään, mikäli ohjaajat eivät pääse nopeasti samaan näkemykseen dokumentin

yleisestä  tyylistä  sekä  sisällöstä.  Ohjaajien  epävarmuus  saattaa  vaikuttaa  muiden

tuotannossa  taiteellisesti  vastuussa  olevien  työskentelyyn.  Koin  kuitenkin,  että  tässä

projektissa oli pelkästään hyötyä siitä, että ohjaajia oli kaksi. Epävarmoina hetkinä sain

inspiraatiota sävellysten suunnitteluun toiselta ohjaajaltamme, Terhi Romolta.

Opinnäytetyöni  tutkimusongelma  oli  jo  itsessään  todella  haastava.  Miten  säveltää

mahdollisimman aikaisessa vaiheessa musiikkia seurantadokumenttiin tekemättä turhaa

työtä? Tiesin jo aiheen valitessani, ettei yhden seurantadokumentin prosessin perusteella

voisi  tehdä  yleispäteviä  johtopäätöksiä  työtavan  toimivuudesta.  Siksi  tavoitteenani

olikin  keskittyä  vain  yhden  projektin  yhden  työtavan  esittelyyn,  jolla  pyrkisin
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herättämään ajatuksia lähinnä säveltäjien keskuudessa. Nyt huomaan, että työstäni on

hyötyä myös esimerkiksi tuottajille, ohjaajille, äänisuunnittelijoille sekä leikkaajille.

Davis  (1999,  79)  mainitsee  ”normaalin”  työtavan  lisäävän  säveltäjien  työpaineita.

Säveltäjät joutuvat monesti odottamaan sitä, että kaikkien muiden työ on tehtynä ennen

kuin  viimein  voivat  aloittaa  oman  työnsä.  Myös  se  lisää  säveltäjien  paineita,  että

tuotantojen  aikataulut  voivat  olla  pahasti  myöhässä,  mutta  ensi-ilta  päivä  ei  ole

siirrettävissä.  Säveltäjillä on tällöin entistä vähemmän aikaa toteuttaa sävellystyönsä.

Tekemieni  huomioiden  avulla  säveltäjät  voivat  tehostaa  omia  sävellyprosessejaan

seurantadokumentteihin säveltäessään. Toisaalta myös tuottajat ja ohjaajat voivat tämän

työn avulla ymmärtää entistä paremmin, miten seurantadokumenttituotanto voisi saada

vielä enemmän irti säveltäjän työpanoksesta. Tuottaja, ohjaaja,  säveltäjä,  leikkaaja ja

äänisuunnittelija  voisivat  tuotannon  alussa  selvittää,  kannattaisiko  säveltäjän  olla

mukana  jo  varhaisessa  vaiheessa  tuotantoa.  Mikäli  tämä  sopisi  säveltäjän  ja  muun

työryhmän  työtapoihin,  päästäisiin  dokumentin  kerronnassa  todennäköisesti  entistä

parempaan taiteelliseen lopputulokseen. Tällainen järjestely saattaa toki luoda budjettiin

liittyviä  haasteita  monessa  tapauksessa.  Järjestelyllä  voitaisiin  kuteinkin  toisaalta

helpottaa jälkityön taakkaa, sillä leikkaustyö jopa lopullisen score-musiikin kanssa voisi

alkaa jo tuotantovaiheessa. Säveltäjän tekemät valmiit sävellyksen jo tuotantovaiheessa

mahdollistaisivat myös entistä paremman työkoheesion äänisuunnittelijan, ohjaajan ja

leikkaajan kanssa. Taiteellinen jälkityöprosessi olisi pidempi, jolloin myös kokeiluihin

olisi enemmän aikaa.

Opinnäytetyössäni  ei  selvinnyt  oikeastaan  paljoa  itselleni  yllättävää.  Kuten  oletin,

sävellysten  dramaturgian  ennakkosuunnittelu  tuntui  antavan  paremmat  lähtökohdat

varsinaisen sävellystyön toteuttamiseen.  Ennakkosuunnittelun avulla  pääsimme myös

leikkaajan  ja  toisen  ohjaajamme  kanssa  hieman  tarkempiin  keskusteluihin  siitä,

millainen  yksittäisten  kohtausten  tyyli  tulisi  olemaan.  Sävellysten  dramaturgian

ennakkosuunnittelu oli  tarkoituksen mukaista,  vaikka  muut  kiireet  hieman häiritsivät

prosessia tuotantovaiheen aikana. Ennakkosuunnittelu olisi ollut vielä onnistuneempi,

mikäli olisin ehtinyt säveltämään valmista musiikkia jo tuotantovaiheen aikana. Tämän

vuoksi  sävellysten  dramaturgian  ennakkosuunnittelu  ei  ollut  prosessina  täydellinen.

Uskon opinnäytetyöni kuitenkin herättävän joitain ajatuksia siitä, miten säveltäjän työtä

voisi seurantadokumenttituotannossa tehostaa.
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Tunnekartan (liite 1) tekemisestä oli todella paljon hyötyä sävellysten suunnittelussa.

Onneksi  meidän  dokumenttimme  tarinan  mahdolliset  juonenkäänteet  olivat  jonkin

verran  arvattavissa.  Mitä  tarkemmin  mahdolliset  juonenkäänteet  ovat  etukäteen

lueteltavissa,  sitä  paremmin  sävellysten  dramaturgian  ennakkosuunnittelua  pystytään

tekemään.  Luonteen  kuvauksen  (liite  2)  tekeminen  oli  helppoa,  joten  pääsin  melko

pitkälle  ilman haastatteluja.  Päätin kuitenkin käyttää luonteen kuvauksen tekemiseen

myös päähenkilön läheisten haastattelua päästäkseni vielä syvällisempiin analyyseihin.

Jo  dokumenttimme  alkuvaiheissa  päähenkilöllämme  oli  selvät  tavoitteet,  joiden

onnistumista dokumentti tulisi seuraamaan. Päähenkilön loukkaannuttua ja ilmoitettua

osallistuvan  seuraavan  vuoden  MM-kilpailuihin  hahmotimme  todella  pitkälle  sitä,

kuinka tarinassa tulisi käymään. Tiesimme, että päähenkilön matka kohti MM-kilpailuja

tulisi  olemaan  hankala  ja  että  tulisimme  seuraamaan  päähenkilön  harjoittelua  läpi

vaikeuksien  ja  kiihtyvän  harjoittelutahdin.  Tiesimme  myös,  että  kesällä  2014

päähenkilön  olisi  päätettävä  osallistuuko  kisoihin.  Tiesimme  tämän  olevan  yksi

tärkeimmistä tarinan kohdista.

Oli  selvää,  että  dokumentin  kolmas  näytös  kertoisi  joko  kilpailumatkasta  tai  niistä

tuntemuksista,  kun  kilpailut  peruuntuvat  ja  päähenkilön  ympärille  jää  vain  hänestä

välittävä  treeniyhteisö.  Oleellista  sävellysten  dramaturgian  ennakkosuunnittelun

onnistumiselle oli se, että dokumenttimme päähenkilöllä oli todella selkeät tavoitteet.

Pystyimme listaamaan helposti  kaikki mahdolliset  vaihtoehdot  kolmannen näytöksen

juonikulkuun, jonka avulla sävellysten dramaturgian ennakkosuunnittelu helpottui.

Olisi todella mielenkiintoista säveltää toiseen seurantadokumenttiin samalla työtavalla

ja verrata prosesseja keskenään. Todennäköisesti toisessa projektissa prosessi olisi hyvin

erilainen,  vaikka  siihen  vaikuttaisivat  samat  työskentelyyn  liittyvät  lainalaisuudet.

Todennäköisesti  eri  seurantadokumenttituotannoissa  sävellysten  dramaturgian

ennakkosuunnittelun  tekeminen  on  selkeästi  helpompaa  kuin  toisissa  projekteissa.

Tämän työn avulla minulle selvisi, että sävellysten dramaturgisen ennakkosuunnittelun

helppouteen pääasiassa vaikuttaa muutama asia. Ensinnäkin prosessia helpottaa se, jos

ohjaajalla ja muulla työryhmällä on selvillä jo tuotannon varhaisessa vaiheessa, mikä on

dokumentin  näkökulma  ja  yleinen  tyyli.  Säveltäjä  voi  tehdä  melko  tarkkojakin

suunnitelmia, mikäli pystyy luottamaan siihen, että työryhmällä on yhteinen näkemys

lopputuloksesta. Työskentelyn helppouteen vaikuttaa myös työryhmän koheesio. Avoin,
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ennakkoluuloton  ja  toisiansa  kunnioittava  yhteinen  prosessi  mahdollistaa  sen,  että

kerronnan  laadussa  päästään  kyseisen  työryhmän  osalta  optimaaliseen  tulokseen.

Lisäksi seurantadokumentin sävellysten dramaturgian ennakkosuunnittelun helppouteen

vaikuttaa  oleellisesti  se,  kuinka  hyvin  on  mahdollista  etukäteen  arvata,  miten  tarina

tulee etenemään. Turhan työn välttämiseksi säveltäjän tulee listata varmat sävellyksiinsä

vaikuttavat  tarinankerronnalliset  asiat.  Listan  avulla  säveltäjä  hahmottaa,  millaisia

tunnelmia  ja  teemoja  hänen  kannattaa  jo  tuotantovaiheen  aikana  säveltää.

Hahmottaessaan juonenkulkua jo  varhaisessa vaiheessa,  säveltäjä  ja  ohjaaja pystyvät

keskustelemaan jo aikaisin tarinan kohdista, jotka vaativat musiikkia.

Prosessini olisi varmasti ollut erilainen, jos olisin vain keskittynyt säveltämiseen. Kuten

aiemmin  mainitsin,  taiteelliseen  prosessiini  vaikutti  todella  paljon  se,  että  toimin

monessa  roolissa.  Tämä  ehkä  vaikutti  konkreettisesti  eniten  siihen,  että  sävellysten

dramaturgian ennakkosuunnittelua tehdessäni prosessoin vielä tavallista enemmän koko

dokumentin yleistä tyyliä. En toki täysin osaa sanoa, kuinka erilainen prosessini olisi

ollut, jos olisin pelkästään säveltänyt.

Sävellysten dramaturgian ennakkosuunnittelua tehdessäni minulle selvisi myös millaisia

haasteita säveltäjä kohtaa tehdessään ennakkosuunnittelua jo ennen seurantadokumentin

jälkituotantovaihetta.  Työn  esimerkkituotannon  ongelmien  esittelyn  avulla  voidaan

ymmärtää,  miten  muiden  työryhmän  jäsenten  työpanos  voi  vaikuttaa  säveltäjän

prosessiin. Olisi todella mielenkiintoista ja hyödyllistä tehdä jatkotutkimus siitä, miten

muiden työryhmän jäsenten toiminta vaikuttaa säveltäjän työprosessiin.

Työni alkuvaiheilla määrittelemäni tavoitteet toteutuivat kohtalaisen hyvin. Sävellysten

dramaturgian ennakkosuunnitteluun ryhtyessäni oletin työtavan vaikuttavan sävellysten

laatuun  ja  parantavan  kerrontaa.  On  erittäin  vaikea  arvioida  sitä,  olisivatko  tulevat

sävellystyöni olleet vähemmän kerrontaa tukevia ja kerronnan taiteellisten ratkaisujen

osalta heikompia, jos koko sävellysprosessi olisi alkanut vasta jälkituotantovaiheessa.

Nyt  jälkituotantovaiheen  alkaessa  minulla  on  kuitenkin  vahva  olo  siitä,  että  tämä

työtapa  oli  ainakin  tässä  tuotannossa  ”normaalia”  tapaa  tehokkaampi.  Lähinnä

sävellysten  ja  kohtausten  tyyliin  liittyvät  asiat  on  jo  ratkaistu  ennen  jälkituotannon

alkamista. Vaikka valmiita sävellyksiä en pystynytkään leikkauksen avuksi tuottamaan,

oli sävellysten dramaturgian ennakkosuunnittelusta myös leikkauksen kannalta hyötyä.
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Nyt jälkituotannon alkaessa minun ei tarvitse enää niin paljoa suunnittella, vaan voin

keskittyä säveltämiseen.

Opinnäytetyön aiheen valittuani oletin, että työtaakkani vähenee jälkituotannossa, kun

aloitan suunnittelun hyvissä ajoin. Tämä toteutui ainoastaan osittain.  Kuten aiemmin

mainitsin,  tuotantovaiheen  työtaakkaani  lisäsivät  ohjaajana  ja  myöhemmin  osittain

myös tuottajana oleminen. En ehtinyt tekemään valmiita sävellyksiä leikkauksen avuksi.

Ehdin kuitenkin tekemään perusteellisen sävellysten dramaturgian ennakkosuunnittelun.

Osittain  sen  avulla  pääsimme  työryhmän  kanssa  syvällisempiin  ja  tarkempiin

keskusteluihin siitä, millainen elokuvan yleinen tyyli voisi olla. Dokumentin yleiseen

tyyliin  vaikuttavat  sävellysten  yleisen  tyylin  lisäksi  todella  monet  muutkin  kuva-  ja

äänikerrontaan liittyvät seikat. Musiikin merkittävä rooli elokuvan tunnelman luojana

on kuitenkin kiistaton.

Aihetta  tulisi  tutkia  laajemmin,  jotta  voitaisiin  tehdä  johtopäätöksiä  siitä,  että

sävellysten  dramaturgian  ennakkosuunnittelulla  on  kerrontaa  parantava  vaikutus.

Laajemmassa  tutkimuksessa  voisi  haastattelujen  ja  lopputuotosten  arviointien

perusteella  verrata  keskenään  useiden  säveltäjien  työtapoja

seurantadokumenttituotannoissa.  Tutkimuksessa  voitaisiin  verrata  ”normaalia”

prosessia,  joissa  säveltäjä  tekee  ohjaajan  kanssa  jälkituotannon  alkaessa  cue-listin

sellaiseen prosessiin, jossa säveltäjä on mukana jo varhaisemmassa tuotantoa. Täytyy

toki muistaa, että varmasti yhtä oikeaa työtapaa ei löydy, sillä eri säveltäjille sopivat

jonkin  verran  erilaiset  työskentelytavat.  Lisäksi  muun  työryhmän  työpanos  ja

yhteistyökykyisyys  vaikuttavat  suuresti  säveltäjän  työhön.  Kerronnassa  päästään

parempaan lopputulokseen, kun koko työryhmän työprosessi on avoimen keskusteleva,

kokeileva, mutta silti määrätietoinen.
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LIITTEET

Liite 1. Päähenkilön tunnekartta



Liite 2. Päähenkilön luonteen kuvaus

Dokumentin päähenkilö: Esko Henry Oskar Ketola

Ikä: 5.10.1941 (73 vuotta)

Kotikaupunki: Seinäjoki, Etelä-Pohjanmaa.

Äidinkieli: suomi ja ruotsi.

Henkilöä  kuvaavia  pääsanoja: Urheilu  ja  musiikki.  Voima,  tahto,

periksiantamattomuus, elämänkokemus, viisaus, hyväntahtoisuus, pitkä elämänhistoria,

luonteen tulisuus, rock-musiikki,  etelä-pohjalaisuus, ura, pedagogisuus,  vakuuttavuus,

huumori, nuorekkuus, sympaattisuus ja empaattisuus. 

Harrastukset: Voimannosto, hammondin ja harmonikan soittaminen, keikkailu.

Luonne: Empaattinen  ja  sympaattinen  henkilö.  Kunnianhimoinen,  itsevarma,

periksiantamaton  ja  tulinen  suurisuu.  Toisaalta  hyvin  lempeä  ja  suvaitsevainen.

Kohtelias, muut huomioon ottava ja helposti lähestyttävä. Käytännönläheinen, ikuinen

nuori,  rohkea  suustaan.  Säntillinen  ja  nykyaikainen.  Hyväntahtoinen.  Valtava

kilpailuvietti.

Taidot: Eskon ehdoton vahvuus on valtavat pedagogiset taidot, vakuuttavuus. Eskolla

on toisten itsetuntoa kohottava vaikutus. Puheen lahjat.

Elinpiiri: Oma koti,  jonka ulkoterassilla  punttisali,  jossa harjoittelee kesät  ja  talvet.

Oma vaimo ja kaksi Eskolle erittäin tärkeää siiamilaista kissaa.

Ulkoinen  olemus: Eskon  ulkonäössä  on  mielenkiintoista  ristiriitaisuutta  ja  omien

sanojensa  mukaan  hämäryyttäkin.  Ristiriitaisuus  on  sitä,  että  Eskolla  on  valtavan

voimakkaan näköinen, mutta  myös lyhyt.  Nämä seikat yhdistettynä lempeään,  mutta

periksiantamattomaan  luonteeseen  tekevät  henkilöstä  sympaattisen.  Esko  ostaa

vaatteensa nuorten trendiliikkeistä. Eskon lempibändi on CCR, mikä näkyy myös jonkin

verran tämän pukeutumisessa ja ulkonäössä.



3 pääkohtaa henkilöhistoriassa: 1. Maailmanmestaruus, 2. Maailmanmestaruus ja 3.

Maailmanmestaruus. Täytettyään 70 vuotta, Esko päätti palata MM-kisa-areenoille. 3. ja

4. maailmanmestaruudet kisamatkoineen olivat Eskon omien sanojen mukaan hänelle

kaikkein  tärkeimmät  johtuen  tiimin  yhteishengestä  ja  tuesta,  jonka  lähipiiriltä  sai.

Eskolle  on voimanosto ollut  elämässä kaikkein tärkeintä siitä asti,  kun laji  Suomeen

rantautui.

Päähenkilölle tällä hetkellä akuutti muisto:  Maamme-laulun soiminen ensimmäisen

maailmanmestaruuden palkintojen jaossa. Esko vitsailee myös tärkeimmäksi muistoksi

kuuluvan sen, kun sai ensimmäisten MM-kisojen jälkeen kiivetä korkeimpaan torniin,

katsoa joka suuntaan ja huomata, ettei missään suunnassa näy vahvempaa.

Asia, jota ei halua kenenkään tietävän: Häpeää urheiluhistoriansa synkempää aikaa.

On ottanut opiksi ja kärsinyt tuomion. Ei puhu asiasta mielellään. Esko myös tykkää

jakaa mieluiten kaiken tiedon suurempia häpeilemättä.

Mikä olisi henkilön helvetti: Se, että joutuisi elämään yksin eikä punttirauta kulkisi.

Vanheneminen ja loukkaantuminen. ”Mä sanoin, että jos mä ite lopetan treenin, mä oon

kohta vanha ja raihnainen faari. Ei musta oo sitten mihinkään.”

Mikä olisi tämän henkilön paratiisi: MM-kisat ja siellä pärjääminen. Se, että hänen

valtavaa  työtään  urheilijana  ja  valmentajana  arvostetaan.  Lisäksi  se,  että  unelmiaan

kokiessaan  mukana  olisivat  kaikki  hänen  elämänsä  tärkeimmät  henkilöt.

Shoppailupaikka, jossa on paljon hienoja vaatteita, jotka ovat superhalpoja.

Mitä hän haluaa: Tehdä asiat eettisesti oikein.

Mitä hän tarvitsee: Huomiota ja tunnustusta omista saavutuksistaan. Hyvää kohtelua,

koska  hän  itse  kohtelee  muita  hyvin.  Eskon  tarvitsee  myös  näyttää  itselleen,  että

edelleen pystyy huikeisiin fyysisiin suorituksiin.

Mitä hän saa: Hän saa usein epäilyjä ja kritiikkiä osakseen, mutta valtavaa tunnustusta

ja arvostusta sitten, kun osoittaa puheensa tosiksi.



Muuta:  Esko  on  optimistinen  ja  elämänmyönteinen.  Hän  ottaa  helposti  kontaktia

vieraisiin  ihmisiin  ja  ystävystyy  nopeasti.  Jotkut  tuntemattomat  saattavat  vähän

närkästyä Eskon itsevarmuudesta ja omista kehuista. "Mutta kuka mua sitten kehuu jos

en itse?" kuten Esko monesti sanoo. Eikä nämä suuret puheet koskaan perättömiä ole,

vaikka monet voisivat niin luulla. Eskolle on vaan sattunut aivan uskomattomia asioita

elämänsä  aikana,  ja  hän  on  kunnianhimollaan  ja  periksiantamattomalla  asenteellaan

päässyt monessa asiassa huipulle.

Esko on käynyt  elämänkoulun. Hän on joutunut oppimaan asiat  kantapään kautta ja

muita  seuraamalla.  Hän on onnistunut  kasvattaman  entisen  heikkoutensa eli  huonon

itsetunnon valtavaksi vahvuudeksi. Aikaisemmin kovaluonteinen on vanhempana juuri

sopivasti pehmentynyt. Luja luonto ei ole tosin kadonnut minnekään. Esko haluaa tehdä

asiat eettisesti oikein. Hän on tehnyt paljon virheitä elämässään, mutta ottanut opiksi.

Hän  on  anteliais  ja  nauttii  siitä,  että  pystyy  auttamaan  ihmisiä  sekä  materialla  että

viisailla  neuvoilla  ja  elämänohjeilla.  Ihminen,  joka  on  nähnyt  elämässään  paljon

köyhyyttä ja kurjuutta nauttii nyt mieluusti arkipäivän luksuksesta.

Päähenkilön ura: Ura VR:llä. Vartijasta koko Suomen konduktöörien kouluttajaksi ja

Seinäjoen  rautatieaseman  johtoportaan  ylimmäksi  henkilöksi.  Soitonopettajana

musiikkiopistossa (harmonikka,  piano ja laulu).  Hän on opettanut  oppilaistaan muun

muassa  kultaisen  harmonikan  voittajia,  soittanut  itse  D-tuotannossa  muun  muassa

Irwinin bändissä.



Liite 3. Teräsvaari -dokumentin moodboard ja synopsis
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