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Tiivistelmä: 
 
Tarkastelen tutkimuksessani, millaisista aineistoista dokumenttielokuvan 
ääniraidan materiaali muodostuu. Tarkastelen dokumenttielokuvan äänen 
funktioita ja pohdin millaisessa kontekstissa dokumenttielokuvan ääniraita voi 
sisältää fiktiivisiä aineksia. Tutkimusaineistona on J-P Passin ohjaama 
Kovasikajuttu-dokumenttielokuva.    
 
Tutkimuksessa tarkastellaan dokumenttielokuvan äänen funktioita Marvin 
Kernerin kehittämän mallin avulla. Tutkimuksen metodi on ollut määrällisten ja 
laadullisten menetelmien avulla tutkia faktuaalisen ja fiktiivisen äänimateriaalin 
välistä suhdetta. 
 
Dokumenttielokuvan eetokseen ja paradigmaan kuuluu, että äänimateriaali on 
kotoisin alkuperäisestä kohteestaan. Tässä kuuntelun lähiluvussa kykenin vain 
toteamaan, että ääniraitaa voidaan rekonstruoida jälkeenpäin vastaamaan 
kuvaushetkellä ollutta todellisuutta. Illuusion todentamisen kannalta onkin 
paradoksi, kun äänen illuusio on täydellinen, on mahdollinen havaintokin siten 
vain arvaus. Ääni-illuusion käyttäminen dokumenttielokuvassa siirtää elokuvan 
helposti fiktio- tai propagandaelokuvan kategoriaan.  
 
 
 
Avainsanat: Dokumenttielokuva, elokuvatutkimus, äänen funktiot, fakta, fiktio ja 
illuusio. 
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Abstract 
 
 
The research material consists of the soundtrack documentary film Kovasikajuttu. 
The main question is, in which context can documentary film soundtrack contain 
fictive sound material? 
 
 
In this case, the study is a quest of functions of sound based on a model developed 
by Marvin Kerner. The second method in my study has been to combine 
quantitative and qualitative methods in illuminate relationship of factual and fictive 
sound material.   
 
The paradigm and ethos of a documentary film is that the sound material is from 
original source. In close reading and listening I found that the soundtrack in the 
film can be reconstructed or augmented to improve sound reality on locations.  The 
illusion itself is a paradox, because when an illusion is perfect, then the observation 
is only a guess. Use of sound illusion can move documentary film to genre of 
fiction or propaganda.  
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1.   Johdanto 

 

Tässä pro gradu -työssäni tutkin äänen funktioita dokumenttielokuvassa. Tarkastelun kohteena 

minulla on JP Passin ohjaama Kovasikajuttu -dokumenttielokuva. Toteutin tutkimuksen sekä 

määrällisten että laadullisten tutkimusmenetelmien avulla. Aineiston keräsin lähiluvun avulla 

havainnoimalla elokuvan kuva- ja ääniraitoja. Analysoin elokuvan ääniraitojen perusteella, sitä 

millaisista aineistoista elokuvan äänimateriaali koostuu. Analyysin pohjalta tarkastelen 

dokumenttielokuvan äänen funktioita yleisemminkin. Lisäksi pohdin millaisessa kontekstissa 

dokumenttielokuvan ääniraita voi sisältää fiktiivisiä aineksia. 

 

Vuosi 2012 on ollut suomalaisen dokumenttielokuvan ennätysvuosi, jolloin teatterilevityksessä 

oli 16 dokumenttielokuvaa.1 Näistä dokumenteista valitsin analyysin aiheeksi, J-P Passin 

dokumenttielokuva Kovasikajuttu.2 Pidän elokuvaa erinomaisena esimerkkinä siitä, kuinka 

dokumenttielokuva parhaimmillaan voidaan toteuttaa. Elokuvan pääosassa on yhtye “Pertti 

Kurikan nimipäivät” ja sen muusikot: Pertti Kurikka (kitaristi ja säveltäjä), Kari Aalto 

(laulusolisti ja sanoittaja), Sami Helle (basisti) ja Toni Välitalo (rumpali). Elokuvassa muissa 

rooleissa ovat: Kalle (yhtyeen tuottaja), Sirkka (Karin tyttöystävä) ja Tonin vanhemmat. 

Vierailevissa rooleissa ovat muun muassa Liisa (Tonin ihastuksen kohde), Mika (Liisan 

poikaystävä), asuntolan johtajatar, Radio Helsingin ja Bassoradion juontajat, Mari Kiviniemi 

(Samin vaalityön kohde) ja Tasavallan presidentti Tarja Halonen sekä Pertti Arajärvi. 

 

Elokuvan tuottaneen Mouka-filmin kotisivun perusteella Kovasikajuttu-elokuva on tarina 

vammaisten kapinasta valtavirtaa vastaan.3 Kappaleissa lauletaan yhteiskunnan epäkohdista, 

mutta myös arkisemmista asioista, kuten aina yhtä ikävistä jalkahoidoista tai asuntola-asumisen 

kurjuudesta. Sanoituksissa saavat kuulla kunniansa myös päättäjät sekä ihmiset, joilla on vielä 

                                                
1	  Elokuvauutiset	  2012	  
2	  Kärkkäinen	  2012	  
3	  Mouka	  Filmi	  2012	  
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parannettavaa asenteissaan kehitysvammaisia kohtaan. Elokuvassa seurataan näiden 

ammattimuusikoiden tietä tuntemattomuudesta suuren yleisön suosioon. Matkalle mahtuu riitoja, 

rakastumisia ja suuria tunteita, sekä vauhdikkaita päiviä äänitysstudiossa ja kiertueilla. 

 

Elokuvan ohjaajat ovat Jukka Kärkkäinen ja J-P Passi. Elokuvan on tuottanut Mouka-Filmi 

yhteistyössä Yleisradio, NRK, SES ja Buena Vista. Elokuvan kesto on 85 minuuttia. Se esitettiin 

Finnkinon teattereissa 20 500 kertaa4. Elokuva on saatavilla DVD:nä myyntivideona ja on 

lainattavissa kirjastoista ja videovuokraamoista. 

 

Äänimaailman tutkimuksen teoreettiset mallit 

 

Kirjallista teoreettista materiaalia olen löytänyt seuraavista teoksista. Päälähteeni on ollut Marvin 

Kernerin teos The Art of the Sound Effects Editor (1989). Kerner on aloittanut äänisuunnittelijan 

uransa jo 1950-luvulla. Hän toimi elokuvaäänen leikkaajana ja elokuvaäänen leikkauksen 

opettajana Yhdysvalloissa vuosina 1955–1990. Hänen teoriansa syntyivät fiktiivisen elokuvan 

tarkastelusta ja oman työn kautta hänen toimiessaan äänileikkaajana useissa elokuvissa 5. 

Tutkielmassani olen hyödyntänyt hänen kehittämäänsä teoreettista mallia tehosteäänien 

luokittelemiseksi. 

 

Toinen lähteeni on alan klassikko, Sound and the Documentary Film (1947), jonka on 

kirjoittanut Ken Cameron. Teos ei ole sisällöltään kovin teoreettinen, mutta on ensimmäisiä 

teoksia, jossa on pohdiskeltu avoimesti, dokumenttielokuvan äänisuunnitteluun liittyviä 

merkityksiä. Kirjan ilmestyessä oli äänielokuvan aikakautta eletty vasta noin 20 vuotta. 

 

Kolmas lähteeni on ollut Film Sound Theory and Practise (1985), toimittaneet Elisabeth Weiss ja 

John Belton. Teos on runsas kokoelma elokuvan alan toimijoiden ja tutkijoiden esseitä ovat. 

Nimensä mukaan teos käsittelee elokuvan äänenteoriaa koko elokuvan alueelta. Viittaukset itse 

                                                
4	  Elokuvauutiset,	  Helsingin	  sanomat	  
5	  Kerner,	  Marvin,	  M.	  
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tutkimuskohteeseen, dokumenttielokuvan ääneen ja dokumenttielokuvan tehosteääneen, ovat 

löydettävissä teksteistä lyhyinä viittauksina. Teoksen teksteissä keskitytään kaikkeen 

äänimateriaaliin, mutta musiikin käyttö elokuvassa on rajattu pois. 

 

Äänielokuvan alku 

 

Kuvailevia äänitehosteita on tiettävästi käytetty jo antiikin Kreikan teattereissa, Aeschylus, 

Euripedes ja Sophocles. Esimerkiksi ukkosen ääntä on tuotettu kimpoamalla lyijykuulia 

pingotettua nahkaa vasten. Shakespearen aikakautena pyöritettiin tykinkuulaa ränniä pitkin 

suurelle rummunkalvolle ukkosen äänen synnyttämiseksi. 6 

 

1900-luvun Vaudeville esityksissä oli usein mukana myös rumpali, jonka tehtävänä oli korostaa 

näyttämöllä tapahtuvia iskuja ja yllätyksiä. Aikaa myöden kun esitykset kehittyivät 

monimutkaisemmiksi ja pianistin tai urkurin keinot eivät aina riittäneet, saivat he rumpalin 

lisäksi avukseen äänitehosteiden tuottamiseen erikoistuneita artisteja.7 

 

Japanissa samaan aikaan oli oma ammattikunta Benshi-taiteilija8, joka seisoi valkokankaan 

takana ja tuotti sekä mies-, että naisnäyttelijöiden repliikit ja elokuvan äänitehosteet. Miehet 

olivat niin kuuluisia, että elokuvaa tultiin katsomaan juuri heidän taidokkaan esityksensä 

ansiosta. 

 

 

 

 

 

 

                                                
6	  Kivi	  2012,	  226	  
7	  Kivi	  2012,	  226	  
8	  Freda	  1987,	  76-‐‑80	  
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Elokuvaa Jazz Singer (1927) pidetään merkkipaaluna äänielokuvan ensi esiintymisessä. 

Vuotta aikaisemmin 1926 oli kuitenkin valmistunut Plantation Act 910 minuutin kestoinen 

lyhytelokuva, jossa Al Johnson esiintyi myös laulajana, tämä kadonnut elokuva löydettiin vasta 

muutama vuosi sitten. Katsojat pitivät päähenkilön Al Johnsonin repliikeistä ennen ja jälkeen 

musiikkikappaleiden. Äänielokuvia kutsuttiin tuolloin ”Talkies”, vapaasti suomennettuna 

puhuvat kuvat. Bob Allenin teorian mukaan suosion syy olivat “luonnolliset” äänitehosteet, jotka 

saivat yleisön kiinnostumaan elokuvasta. 10 

 

Elokuvalle äänen tuleminen oli uhka kuvallisen ilmaisun ylivallalle, jota oli ylläpidetty jo noin 

30 vuotta. Ääntä sinällään ei tuomittu, mutta kritiikin kohteeksi otettiin näyttelijöiden dialogin 

epäluonnollisuus. Äänitehosteet ja musiikki otettiin nopeasti käyttöön. Vaikka Charlie Chaplin ei 

aluksi ollut ensimmäisten joukossa, hänen esimerkkiään ryhdyttiin seuraamaan, hänen 

käyttäessään ääntä kuvan ilmaisun luonnollisena, jatkeena.11 

 

Dokumenttielokuva keksitään 

 

 Dokumenttielokuva käsitteenä esiintyi ensimmäisen kerran New York Sun -lehdessä 8. päivä 

tammikuuta 1926. Artikkelissa esitettiin arvioita John Flahertyn elokuvasta ”Moana”. Sen 

”dokumentaarista arvoa” kiitettiin. Artikkelin kirjoittajana oli nimimerkki “Moviegoer”, joka 

puolestaan kuului, sittemmin itsekin dokumentaristina ansioituneelle John Griersonille.12 John 

Griersonin muotoilema dokumenttielokuvan määritelmä todellisuuden luovana käsittelynä on 

tunnetusti kaikkien aikojen ensimmäinen yritys rajata dokumenttielokuva omaan kategoriaansa.13 

Griersonin mukaan tämä uusi taidemuoto hyödyntää elokuvan kykyä tallentaa elämää. Oikeat 

                                                
9	  Plantation	  Act,	  1926	  
10	  Allen	  1997,	  1	  
11	  Weiss 1985, 75	  
12 Aaltonen 2006, 34 
13 Plantinga 1997, 27 



 10 

näyttelijät ja tapahtumapaikat voivat paremmin tulkita modernia elämää, kuin näiden fiktiiviset 

vertailukohteet. “Raaka materiaali” on siten todellisempaa, kuin näytelty esitys.14 

Ken Cameron lainaa Griersonia kirjassaan ”Sound and Documentary Film” näin: 

”Dokumenttielokuva on tunnollinen tallentaessaan nykyhetkeä ja yrityksessään tuottaa kameran 

avulla todellisen ja samanaikaisesti dramatisoidun version elämästä”.15 

 

Dokumenttielokuva syntyi siksi, että ajatteleva yleisö alkoi olla kiinnostunut tieteestä, 

yhteiskunnasta, politiikasta ja elämästä yleensä. Elokuva oli jo saanut yleisön huomion ja nyt oli 

syntynyt uusi elokuvan laji, joka ei ollut fiktiota eikä uutispätkä. Griersonin mukaan: “draamaa 

elävässä todellisuudessa”. 16 Griersonin käsite “todellisuuden luova käsittely” on hieman 

samankaltainen kuin hänen aikalaisensa Neuvostoliitossa. Siellä ohjaaja Dziga Vertov esitti, että 

dokumenttielokuva kuvaa “elämää sellaisenaan”, eli elämää tallennettuna “suunnittelematta”.17 

 

Grierson ei vielä maininnut sanaa “mikrofoni” tässä yhteydessä, niin ehkä siksi, ettei ääni ei ollut 

vielä yleistynyt dokumenttielokuvan osana. Ehkä Grierson oli kaukaa viisas ja näki, että kuva ja 

ääni ovat integroituneena yhdeksi ja samaksi, jatkaa Cameron. Cameron arvioi teoksessaan jo 

194718, että dokumenttielokuva ja fiktioelokuva ovat lähentyneet (jo tuolloin) toisiaan niin 

paljon, että äänisuunnittelun mahdollisuudet ja keinot ovat monilta osin samoja. 

 

Dokumenttielokuvan äänen kaksi lajityyppiä 

 

Dokumenttielokuvan ääni-ilmaisu on ollut alusta lähtien kahden lajityypin hallitsema. 

Cameron hahmottaa jo 1947 nämä kaksi lajityyppiä dokumenttielokuvan äänen käytännöille. 

Ensimmäisessä äänen lajityypissä kommentaattori (Voice of God)19 selostaa elokuvan 

                                                
14	  Morris	  1987,	  20-‐‑30	  
15	  Cameron	  1947,	  2	  
16	  Cameron	  1947,	  2	  
17	  Hicks 2007,	  22	  
18	  Cameron 1947, 4	  
19	  Nichols	  2001,	  101	  
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tapahtumia, lisäksi mukana on hieman äänitehosteita ja musiikkia täyttämässä tyhjiä kohtia. 

Tunteen tasolla vaikutus on hienovarainen. Tämän kaltaisia dokumentteja tehtiin paljon toisen 

maailman sodan aikana. Niiden tarkoitus oli ennen kaikkea kertoa ja tiedottaa tapahtumista, jotka 

tapahtuivat hyökkäysten aikana. 

 

Toinen lajityyppi Cameronin mukaan on hieman vaikeammin selitettävissä. Hänen mukaansa se 

muistuttaa toteutukseltaan enemmän fiktioelokuvaa, sisältäen omat erikoisuutensa ja 

kummallisuutensa. Esimerkkeinä elokuvat “Target for to Night” (1941) tai kokeellinen 

äänimaisema elokuvassa “Listen to Brittain” (1941). Jälkimmäisessä elokuvassa ei ole lainkaan 

repliikkejä, on vain kuva ja ääni, joita ei voi erottaa toisistaan kerronnan katoamatta.20 

 

Hieman Listen to Brittain-elokuvaa muistuttavaa elokuva oli valmistettu Neuvostoliitossa jo 

1920-luvulla. Dziga Vertovin tunnetuin dokumenttielokuva lienee Mies ja elokuvakamera  (Man 

with the movie camera 1927). Tässä dokumentissa Vertov kuvaa tapahtumia kaupungissa, jotka 

tapahtuvat yhden päivän aikana. Elokuvassa ei ole lainkaan puhetta tai selostusta. 

Äänitehosteiden käyttö on minimaalista. Vallitseva äänimaisema syntyy musiikista ja 

musiikillisista tehosteista. 21 

 

Paluu dokumenttielokuvan alkulähteille tapahtui 1980-luvulla, kun useita elokuvia toteutettiin 

ilman selostajan ääntä tai muuta puhetta, pelkän musiikkiraidan säestyksellä. Esimerkkeinä tästä 

ovat Godfrey Reggion Qatsi- trilogian elokuvat Koyaanisqatsi (1982), Powaqqatsi (1988) ja 

Naqoyqatsi (2002).22 

 
 
 
 
 

                                                
20	  Cameron	  1947,	  5	  
21	  Weiss	  1985,	  256	  
22	  Reggio	  1983 
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Dokumenttielokuvan äänen autenttisuus 

 

Yleensä dokumenttielokuvan ajatellaan olevan äänitetty ja (kuvattu) autenttisilla kuvauspaikoilla 

ja autenttisia henkilöitä tallentaen. Tallenne tai pikemminkin Otos23, sisältää siten visuaalisen- ja 

audiomateriaalin samassa tiedostossa, tai erillään riippuen tallentamiseen käytetystä välineestä. 

 

Eisenstein ja Vertov24 pohtivat 1920-luvulla äänielokuvan alkuaikoina synkroni- ja ei 

synkroniäänen merkitystä elokuvailmaisulle. Synkroninen ääni oli 1920-luvulla melko uusi asia.  

Synkroninen ääni oli heidän terminologiassaan ääntä, joka oli tallennettu samanaikaisesti kuvan 

kanssa ja joka kuuluu olennaisena osana kohtauksen esittämään maailmaan.25 

 

Äänen diegeettisyyttä ryhdyttiin pohtimaan 1970-luvulla Claudia Gorbmanin26, David 

Bordwellin ja Kristin Thompsonin27 toimesta. Diegeettisen äänen lähde on löydettävissä 

elokuvan luomasta kuvitteellisesta maailmasta. Äänen lähde on tällöin oltava havaittavissa ja 

ymmärrettävissä, rationaalisesti selitettävissä. Ei-diegeettinen ääni puolestaan on ääntä, jonka 

lähdettä katsoja ei voi suoraan nähdä tai ymmärtää. Musiikin alkaessa soida jännittävän 

kohtauksen aikana, yleensä ei synny edes tarvetta kysyä missä musiikin lähde sijaitsee. Ei-

diegeettinen musiikki voi toimia sekä kuvan sisällön merkitysten vahvistajana että yhtälailla niitä 

vastaan.28  

 

Nykyisin suomalaisessa elokuvan äänikeskustelussa puhutaan toisinaan sataprosenttisesta 

äänestä. Sana vakiintui suomalaisten äänitarkkailijoiden käytössä tarkoittamaan puheääntä, joka 

on moduloitu tallentimelle 100 % äänitasolla. Elokuvaäänen tallentimet olivat 1930–50-luvuilla 

optisia äänikameroita, jotka oli suunniteltu varta vasten käytettäväksi autenttisilla 

                                                
23	  Pirilä	  2005,	  57	  
24	  Weiss 1985, 75	  
25	  Kivi	  2012,	  210	  
26	  Corbman	  1976	  
27	  Bordwell	  &	  Thompson	  1979	  
28	  Kivi	  2012,	  214	  
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kuvauspaikoilla. Äänen tarkkailuun käytettiin mittaria, jossa äänen voimakkuus esitettiin 

prosentteina. Suomen ulkopuolella vakiintuneempi termi on puhua sync-äänestä. (sync sound). 

Dokumenttielokuvan ja fiktioelokuvan suhde 

 

Sotavuodet Englannissa, Yhdysvalloissa ja Saksassa saivat dokumenttielokuvien tuotannon 

kukoistamaan. Kuten monissa ”Cinema Noir” elokuvissa näkyy myös Alfred Hitchcockin 

tuotannossa rajojen sekoittuminen. Hän osallistui Englannin sotaponnisteluihin ohjaamalla 

elokuvat Bon Voyage (1944).  ja Adventure Malgache (1944). Hitchcockin elokuvat olivat 

lajityyppinä fiktion ja dokumentin välimaastossa, niiden alkuperäisidea oli lähtöisin 

todellisuudesta ja toteutus näytelmäelokuvan kaltainen.29 

 

Jako dokumentaariin ja fiktioon syntyi jo varhain, vaikka dokumenttielokuva itsenäisenä 

käsitteenä tuli käyttöön Griersonin kirjoitusten ansiosta vasta myöhemmin. Elokuvahistoriassa 

erotetaan kaksi suurta perinnettä: dokumentaarinen Lumière-veljesten linja ja Georges Mélièsin 

sepitteellinen linja.30 Richard M. Barsam on korvannut termin "dokumenttielokuva" käsitteellä 

"ei-fiktiivinen" (non-fiction). Varsinainen dokumenttielokuva on hänen mukaansa ei-fiktiivisen 

elokuvan osa-alue, elokuvagenre, joka dramatisoi fiktion sijasta faktaa. Se on elokuvantekijän 

luovaa tulkintaa todellisuudesta31. 

 

Peter von Bagh on pohtinut samansuuntaisesti fiktioelokuvan ja dokumenttielokuvan eroa. 

Dokumenttielokuva näyttäytyy ulottuvuuksiltaan yhtä sepitteellisesti, kuin näytelmällinen 

elokuva. Useat väärinkäsityksistämme pelkistyvät tähän paradoksiin. Meiltä on kadonnut 

ymmärrys siitä että dokumentti on itse asiassa fiktion hienovarainen muoto32.  

 

                                                
29	  Truffaut	  1984,	  228	  
30	  Aaltonen	  2006,	  30	  
31	  Barsam	  1992,	  3	  
32 Bagh 2007, 10 
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Aaltonen kiteyttää ajatuksen osuvasti, näytelmäelokuvaa ei voi olla olemassa ilman elokuvan 

dokumentaarisuutta ja dokumenttielokuvaa. Dokumenttielokuva ja fiktio ovat siis 

komplementaarisia, edellyttävät toistensa olemassaoloa. – Kaikki elokuvat ovat dokumentteja, 

mutta kaikki elokuvat eivät ole dokumenttielokuvia.33 

 

Elokuvaäänen teoreetikot  

 

Vuonna 1928 Ohjaajat Eisenstein, Pudovkin ja Alexandrov julkaisivat yhteisen julkilausuman34 

äänielokuvasta eräässä leningradilaisessa lehdessä, joka kieltää puhe-elokuvan naturalismin ja 

puheen merkityksen epäesteettisenä.35 Manifesti esittää Eisensteinilaisen huolen ”neutraalista, tai 

neutraloitumisesta”. Tämän havainnon mukaan kohteesta otettu valokuva tai ääni neutralisoi 

kohteensa irrottamalla sen kaikesta ympäröivästä todellisuudestaan. Lausunto ei kuitenkaan ole 

kaikkien neuvosto ohjaajien yhteinen, kirjoittaa Lucy Fischer esseessään Enthusiasm. 36 

 

Vaikka olikin allekirjoittanut manifestin yhdessä työtovereidensa kanssa, Pudovkin kirjoitti sitten 

vuotta myöhemmin hieman eriävän lausunnon37. Pudovkin arvelee ei-synkronisen äänen38 

keinona rikastuttaa kuvaa, ei neutraloida sitä. Ääni paljastaa kuvasta sen moniulotteisuuden, joka 

aikaisemmin on ollut näkymättömissä. Lopputulos on enemmän luonnollinen, kuin tarkka kopio. 

Pudovkinin mielestä äänielokuva muistuttaa ihmisen vastaanottoa, se ei kopio tapahtumia vaan 

pikemmin vaikuttaa samaan tapaan jolla vastaanotamme niitä. Huomiomme kiinnittyy ensin 

yhteen seikkaan, sitten seuraavaan. Kun näemme kohteen, emme kuule sitä niin tarkasti kuin 

näemme sen ja päinvastoin. Kontrapunktinen kuvan ja äänen manipuloiminen mahdollistaa 

ohjaajalle keinon vahvistaa katsojan vastaanottoa.  

 

                                                
33	  Aaltonen	  2006,	  33	  
34	  Kivi,	  210	  
35	  Weiss	  1985,	  144	  
36	  Weiss 1985, 75	  
37	  Weiss	  1985,	  86	  
38	  Ei-‐‑synkroninen	  ääni,	  joka	  on	  tallennettu	  eriaikaisesti	  ja	  jopa	  eri	  aiheesta	  
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Pudovkinin mielestä äänen perimmäinen funktio on lisätä elokuvan ilmaisullisia 

mahdollisuuksia, Pudovkin pohti jo varhaisessa vaiheessa, äänen funktioita. Äänielokuva oli 

vasta tulossa, ja Pudovkin oli juuri saanut valmiiksi ensimmäisen äänielokuvansa ”Karkuri”, 

”Deserter” (1933). Pudovkin halusi kuvan ja äänen irrottautuvan liian naturalistisesta 

todellisuuden kopioimisesta. Kuvan ja äänen tulee toimia rytmillisesti erillään toimiessaan 

vuorovaikutuksessa, sen sijaan että kopioisivat todellisuutta. Mykkäelokuvassa kuvien ja äänen 

yhteen liittäminen tapahtuu luonnollisesti vasta katsojan mielikuvituksissa.39 

 

”Äänielokuvassa voimme nyt tehdä leikkauksia ajallisesti eri paikoissa, ja myös leikata 

assosiaation (mielikuvia) kuvan ja äänen välillä. Mykkäelokuvassa meillä oli konflikti kahden 

vastakkaisen otoksen40 välillä, nyt meillä on konflikti neljän otoksen välillä”. 41  

 

Aikaisemmat elokuvantekijät ja teoreetikot kuten René Clair42 näkivät epäsynkronisen äänen 

tehtävänä palvella kuvaa. Kun taas myöhäisemmät elokuvantekijät, kuten Robert Bresson antavat 

äänelle yhtä itsenäisen aseman kuin kuvalle. Bressonin43 mielestä ääni voi korvata, ei lisätä, 

kohtauksen sisältöä. Clair katsoo, että ääni vapauttaa kuvan näyttämästä kuvan ulkopuolisia 

tapahtumia. Bressonin mielestä ääni dominoi kuvaa tai kuva dominoi ääntä. Kun kuvaruutu 

pimennetään, tulee äänestä katsojan ensisijainen informaatiokanava, käytännössä ottaen kuvan 

roolin. Bressonin julkilausuma äänestä on jokin verran arvoituksellinen. Hänen artikkelinsa on 

julkaistu Cinematography lehdessä.44 

 

Uudet tekniset edistysaskeleet, kuten pieni 16 mm käsivarakamera ja olalla kannettava 

ääninauhuri antoivat uudelle elokuvalliselle ilmaisutavalle mahdollisuuden.45 

                                                
39	  Weiss	  1985,	  87	  
40	  Pirilä	  2005,	  57	  
41	  Weiss	  1985,	  87	  
42	  Weiss	  1985,	  92-‐‑95	  
43	  Weiss	  1985,	  145	  
44	  Weiss	  1985,	  145	  
45	  Weiss	  1985,	  49	  
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Totuuselokuva46 (cinéma vérité) syntyi 1960-luvulla tarpeesta tehdä ideologinen irtiotto 

Hollywood tuotantotavalle, jossa kuva ja ääni valmistetaan toisistaan erillään. Euroopassa Jean-

Luc Godard ryhtyi käyttämään elokuviensa ääniraidoilla luonnollista ja leikkaamatonta 

äänimateriaalia. 

 

Kiinnostava lisä keskusteluun äänen funktioista saatiin, kun Lars Von Trier ja Thomas 

Vinterberg julkaisivat yhteisen manifestin vuonna 1995. 47 Dogme 95 manifesti julisti 

vastustavansa nykyelokuvan keinotekoisuutta, yllätyksettömyyttä, kosmeettisuutta ja 

illusionismia. Dogme-ohjaajat kritisoivat uuden teknologian mukanaan tuomaa manipulaation 

mahdollisuutta, mutta samaan aikaan toteavat, että uusi teknologia myös demokratisoi koko 

taiteenlajin. Antaen useammille ihmisille mahdollisuuden tehdä elokuvia. Äänen funktioille tämä 

merkitsi äänen autenttisuuden vaatimusta ja jälkiäänityksen välttämistä. 

 

Äänitehosteiden jaottelu 
  
Max Juntusen48 mukaan äänitehosteet ja ääni elokuvassa voidaan luokitella äänitehosteisiin 

(sound effects), niihin sisältyvät kaikki keinotekoisesti  luodut tai luonnolliset äänet paitsi 

puheääni  (dialogi) ja musiikki. 
 

Taustatehosteisiin (background effects), eli atmosfääri ääniin tai ambient ääniin 

(ambience, atmosphere, atmos, presence (room tone) or background). Taustaäänet ovat 

yleensä laaja-alaisia äänitehosteita, jotka sisältävät oleelliset äänelliset elementit 

kohteestaan. 

Pistetehosteisiin (spot effects) jotka ovat pistemäisiä synkronitehosteita, kuten oven 

äänet, astioiden kilinä, puhelimen ääni, askeleet. Usein fiktioelokuvassa varta vasten 

                                                
46 Aaltonen 2011, 22 
47	  Rantanen	  2000,	  10	  
48	  Juntunen	  1997,	  137	  
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tehtyjä Foley-tehosteita.49 Dokumenttielokuvassa Foley-tehosteiden käyttämiseen 

joudutaan harvemmin turvautumaan. 

Erikoisäänitehosteisiin (special sound effects), jotka ovat elektronisesti aikaansaatuja 

synteettisiä äänitehosteita. Nykyaikaisella äänisynteesillä voidaan haluttaessa tuottaa 

hyvin toden tuntuisia ääniä, tai kierrättää äänimateriaaleja luovalla tavalla. 

Musiikkiin (music), joka vaikka onkin myös oma taidemuotonsa, on toisinaan merkittävä 

osa elokuvailmaisua. 

 

 

Äänellä ennakointi ja äänisillat 

 

Kohtauksen ääni alkaa kuulua, vaikka kohtauksen tapahtumat tai henkilöt eivät ole vielä ole 

valkokankaalla näkyvissä. Kuvassa nähdään vaikkapa ravintolan sisäänkäynti kadun varressa. 

Äänessä kuuluu jo yhtyeen soittoa sisällä ravintolassa. Seuraavaksi näytetään orkesteri 

soittamassa lavalla ja musiikin käyttämiselle löytyy selitys. 

 

Ennakointi (fore casting), äänitehoste tai dialogi ennakoi tulevaa kohtausta. Tomlinson 

Hoffmanin mukaan kieliopillinen äänen leikkaus50, jossa tapa käyttää ennakoivia ääniä toistui 

usein heidän tekemissään elokuvissa. 

 

Äänellä voidaan kertoa tunnelmasta ennakkoon jo edellisen kohtauksen lopun aikana. 

Luonnossa ennakoiva ääni voisi olla kaukainen ukkosen jyrinä joka kuuluu kaukaa antaen 

aavistuksen mahdollisesti tulevasta ukonilmasta, tai kaukainen koiran haukunta metsässä, joka 

saattaa kertoa matkaajalle, että hän on saapumassa asutuksen pariin. 

 

  

                                                
49	  Kivi	  2012,	  224	  
50	  Holman	  1997,	  xvi	  



 18 

Musiikki 

 

Musiikki on kuulunut elokuvailmaisuun olennaisena osana jo mykän kauden varhaistaipaleilta 

asti. Tuolloin esitystilanteessa soittaneiden muusikoitten tehtävänä oli tukea elokuvan 

dramaattisia käännekohtia, luoda jännitystä ja tunnelmaa.51 Kun elokuvamusiikin rooli nousi niin 

suureksi, että sopivaa musiikkia tarvittiin enemmän, siitä kehittyi niin sanottu mood-tekniikka. 

Tässä tekniikassa säveltäjät korostavat elokuvan eri jaksojen sanomaa käyttämällä niissä 

musiikkia, jonka otaksuttiin olevan tunnelmaltaan vastaava. Ensimmäisenä pidetty äänielokuva 

”Jazz Singer” (1927) ja vuotta aikaisemmin valmistunut ”Plantation Act” olivat itse asiassa 

musiikkielokuvia, joissa päähenkilön All Jolson dialogi sijaisi musiikkikappaleiden väleissä. 

Näin nykyaikainen Disney- tai Bollywood-elokuva, jossa näytellyt jaksot ja laulut vuorottelevat 

ei olekaan kovin kaukana elokuvan alkuajoista. Diegeettisen ja ei-diegeettisen välisen jaon 

lisäksi elokuvamusiikin toinen perusjako löytyy parafraasin ja kontrapunktin väliltä.  

 

Musiikin kolme tehtävää: 

 

Musiikki toimii myötäeläjänä (parafraasina) elokuvan tarinamaailmalla tai henkilöillä on 

heitä luonnehtiva musiikillinen aihe, teema tai johtoteema.52 

 

Musiikki kohdentaa (polarisoi) katsojan mielenkiinnon tiettyyn valkokankaan 

tapahtumaan tai kohtauksen henkilöön. Yksinkertaisimmillaan polarisaatio vihjaa ja 

ennakoi, mitä elokuvassa kohta tapahtuu.53 

 

Musiikki toimii vastakohtana (kontrapunktina) kuvasisällölle. Esimerkiksi hiljaisuus luo 

usein dramaattista tehoa.54 

 

                                                
51	  Kivi	  2012,	  231	  
52	  Juva	  1995,	  211	  
53	  Kärjä	  2005,	  198	  
54	  Bacon	  2000,	  234	  
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Äänisillat 

 

Äänitehosteet ja musiikki kuljettavat tarinaa eteenpäin, ne toimivat myös otosten välisi 

leikkausrajoja tasoittavina auditiivisina siltoina. Otosten leikkausrajojen yli jatkuva ääni auttaa 

viemään katsojan huomion pois otosten välisistä leikkausrajoista ja vahvistaa tuntua 

yhtenäisestä, eteenpäin soljuvasta kerronnasta. Tämä on äänen funktio, joka voidaan toteuttaa 

kaikenlaisilla äänillä, kuten otosten leikkausrajojen yli kantavalla musiikilla, yhtenäisellä 

äänimaisemalla tai näiden yhdistelmällä.55 Claudia Gorbmanin mukaan eräs klassisen 

elokuvamusiikin perustehtäviä onkin yhtenäistää elokuvan kuvakerrontaa täyttämällä kerronnan 

aukkoja ja luomalla jatkuvuutta otosten ja kohtausten välille.56  

 

Hiljaisuus 

 

Yleisesti ottaen suurin osa nykyään tehdyistä valtavirta- elokuvasta sisältää musiikkia koko 

ääniraitansa pituudelta. Siitä seuraa väistämättä vastakkainen ilmiö, jota kutsutaan 

”musiikilliseksi hiljaisuudeksi”. Kyseessä on siis musiikin dramaattinen poisjäänti.57  

Kernerin mukaan hiljaisuus tarkoittaa äänitehosteen poisjäämistä, ja musiikkiraidan kuulumista 

ilman muita tehosteääniä.58  

 

Yleensä hiljaisuus havainnoidaan siten että ympärillä olevista objekteista ei lähde kuultavissa 

olevaa ääntä tai ääni kuuluu erittäin hiljaisena, tuskin havaittavana. Hiljaisuus ja äänettömyys 

ovat tavallaan paradoksi ja saavuttamaton illuusio. Maailmasta ei luonnossa löydy paikkaa, joka 

olisi täysin äänetön, ihmisen luomia keinotekoisia paikkoja lukuun ottamatta. On matkustettava 

avaruuden ilmattomaan tyhjyyteen, jotta täysin äänetön paikka saavutetaan. Jossa ääniaallot eivät 

kuitenkaan pääse liikkumaan ilmakehän puuttuessa. Jouduttaessa täysin äänettömään, 

keinotekoisesti luotuun kaiuttomaan tilaan auditiiviset kiinnekohdat ympäristöön katoavat, ja olo 

                                                
55	  Bordwell	  &	  Thompson	  1993,	  299	  
56	  Gorbman	  1987,	  89	  
57	  Rantala	  2010,	  11	  
58	  Kerner	  1989,	  14	  
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saattaa sen vuoksi tuntua epätodelliselta ja ahdistavalla.59 Ihminen alkaa kuulla kaikkein 

hiljaisimpia ääniä, kuten oman verenkiertonsa ja sydämen sykkeen. 

 

Elokuvassa sopivaan paikkaan sijoitettu täydellinen, absoluuttinen hiljaisuus voi olla shokki 

katsojalle. ”Negatiivinen räjähdys” muiden äänien välissä. Absoluuttinen hiljaisuus on elokuvan 

kontekstissa vaikea saavuttaa, katsomistilanne voi estää täysin hiljaisen kohtauksen kuulemisen. 

Luonnollinen hiljaisuus on puolestaan hiljaista miljöötä hienovaraisesti kuvailevaa.60Äänenä 

saattaa kuulua hiljainen tuulen havina keväisissä lehtipuissa, kärpäsen surina voikukassa tai 

soutuveneen liplatus aurinkoisella järvellä. Tällaisilla äänillä voidaan esimerkiksi alleviivata 

kohtauksen tunnelman rauhaa ja ennakoida seuraavalle uhkaavalle kohtaukselle avuttomuuden ja 

yksinäisyyden tunnetta. Kerronnallisen sisällön ja sen vaikutuksen perusteella hiljaisuuden voi 

siis määritellä kuvailevaksi, jännitystä lataavaksi, sitä purkavaksi, leikkauspisteessä tapahtuvaksi, 

eli niin sanotuksi kulminaatiohiljaisuudeksi sekä myös elliptisen dialogin vastikkeeksi eli 

sanomattomiksi vuorosanoiksi.61 Näin Michael Jarret kertoo elokuvan Englantilainen potilas 

äänittämisestä. 

 

"Elokuvan englantilainen potilas dialogia oli helppo äänittää, koska kuvauspaikkana ollut 

erämaa oli lähes täydellisen hiljainen. Mutta muutoin hiljaisuus muuttui elokuvan 

jälkityöstössä ongelmaksi, koska sellaisenaan se kuulosti keinotekoiselta. On sinänsä 

paradoksaalista, että oikeasti aito kuulostaa keinotekoiselta!”62 

 

  

                                                
59	  Kivi	  2012,	  230	  
60	  Kivi	  2012,	  228	  
61	  Kivi	  2012,	  229	  
62	  Kivi	  2012,	  30	  
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Tutkimuksen toteutus  
  

Äänen funktioiden teoreettista tarkastelua 

 

Marvin Kerner63 määrittelee äänen funktioiksi elokuvassa neljä pääkäsitettä: Todellisuuden 

simulointi, illuusion luominen, hiljaisuus ja tunnelman luominen. 

 

Taulukko1. Kernerin luokittelu elokuvan äänen pääfunktioihin 

 

 

Kernerin mukaan äänitehosteilla on suuri rooli Hollywoodin taikuudessa. Lastulevy muuttuu 

todelliseksi, kun siihen liitetään paksun puun rasahdus. Suurten lohkareiden kivivyöry, jotka 

todellisuudessa ovat styroksia ja kumia muuttuu todeksi ja uhkaavaksi äänitehosteiden avulla.64 

Kernerin näkökulma elokuvaan siis oli näytelmäelokuvien valmistaminen, jossa kaikki äänet: 

äänitehosteet, dialogi ja musiikki, ovat korvattavissa keinotekoisilla tai luonnosta otetuilla 

materiaaleilla  

 

                                                
63	  Kerner	  1989,	  11	  
64	  Kerner	  1989,	  13	  
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Kernerin ajattelussa on myös neljäs käsite hiljaisuus, jota hän on käyttänyt pohdinnassaan 

edellisten funktioiden lisäksi. 

 

Marvin Kerner esitti, että asiaa voi lähestyä matemaattisen kaavan avulla: 

 
 

Kerner on määritellyt äänitehosteiden tarkoitusta seuraavanlaisesti. 

 

1 tarkoitus on tehdä epätodellinen todelliseksi  

2 suunnata katsojan tunnetta haluttuun suuntaan  

3 lisätä tilan kokoa  

4 luoda illuusio siitä mitä ei ole olemassa 

 

Kernerin havainto syntyi aikakautena, jolloin elokuvia kuvattiin tähän tarkoitukseen 

valmistetuissa studioissa.65 Studioihin oli mahdollista rakentaa miltei millainen hyvänsä  miljöö. 

Lännen elokuvan nuotiokohtaus palavine nuotioineen ja hevosineen oli tuotu studion sisätiloihin. 

Tuolloin oli studion miltei hiljainen akustiikka korvattava elokuvaan paremmin sopivilla äänillä, 

kuten vaikkapa nuotion ritinällä, hevosen liikehdinnän äänillä, erilaisilla luonnon äänillä sekä 

musiikilla. Jokainen äänitehoste vie kohtauksen tunnelmaa omaan suuntaansa. Hevonen voi 

hirnahdella rauhattomasti peläten jotain asiaa ympäristössä. Nuotio voi ritistä ja leiskua tuulessa. 

Tai kaikki äänet voivat olla rauhallisia odottaen yön saapumista. 

 

Studion akustiikka voi olla suunniteltu siten että siellä äänet eivät kaiu lainkaan, siten edelliseen 

kohtaukseen olisi lisättävä läheisen kallion tai metsän kajahtava atmosfääriääni. 

  

Hiljaisuus funktio on Kernerin teoriassa äänien voimakkuuden määritelmä. Hänen mukaansa 

hiljaisuus eli äänien pois jääminen antaa tilaa musiikille tai tekee seuraaville äänekkäille 

kohtauksille mahdollisuuden yllättää katsoja ja kuulija. 

                                                
65	  Kerner	  1989,	  1	  



 23 

Menetelmät ja havaintojen määrällistäminen 

 

Ääni on luonteeltaan lineaarista, kuten teksti, ja monikerroksista. Äänen kerroksisuudesta 

johtuen siitä voi yhtä aikaa löytyä aineksia, jotka viittaavat useisiin samanaikaisiin äänilähteisiin 

ja äänen sisältöihin. 

 

Janne Seppänen on esittänyt, että valokuva ja kirjoitettu teksti ovat luonteeltaan erilaista. Kun 

kuvaa analysoidaan, sitä katsotaan kokonaisuutena tai siitä painotetaan joitain tiettyjä osia.66 

Tutkimukseni menetelmäksi muodostui triangulaatio67, jossa tarkastellaan eri äänen funktioita 

määrällisillä ja laadullisilla kriteereillä. Tarkoituksena arvioida luokittelun ja teemoittelun avulla 

tyypillisiä äänen funktioita esimerkkinä dokumenttielokuvassa ja havainnoida kuinka ääniä on 

käytetty ilmaisemassa eri asioita. 
 

Hirsjärven mukaan triangulaation käyttäminen lisää tutkimuksen validiutta.68 Triangulaatio 

syntyy, useiden metodien, teorioiden, aineistojen ja tutkijoiden näkökulmien käyttämisestä 

hahmottamaan tutkimusstrategiasta ja ongelmanasettelusta nousseita kysymyksiä. Brannen 

puhuu triangulaation sijaan metodien yhdistämisestä, mixing methods.69 Hän tarkastelee 

erityisesti määrällisen ja laadullisen tutkimuksen yhdistämisestä siitä huolimatta, että laadullisen 

ja määrällisen tutkimuksen alueilla vallitsevat omat paradigmansa.70 

 

Brannen esittää että, tutkimuksen validius on suoraan riippuvainen käytettyjen metodien 

järjestelmällisestä käyttämisestä ja metodien läpinäkyvyydestä. Ulkoinen validius on 

riippuvainen tulosten yleistävyydestä, eli kuinka hyvin otoksen avulla saadut tulokset vastaavat 

perusjoukkoa. Reabiliteetti71 kertoo, kuinka hyvin tutkimus on toistettavissa ja onko samoilla 

                                                
66	  Seppänen	  2005,149	  
67	  Hirsjärvi	  2007,	  228	  
68	  Hirsjärvi	  2007,	  228	  
69	  Brannen	  1992,	  11	  
70	  Hirsjärvi	  2007,	  228	  
71	  Hirsjärvi	  2007,	  226	  



 24 

kysymyksenasetteluilla saavutettavissa samankaltaisia tuloksia, mikä tässäkin tutkimuksessa olisi 

toivottavaa. 

 

Tutkimuksen eteneminen 

  
Tutkimus eteni vaiheittain, aluksi tarkastelin materiaalia löytääkseni siitä tutkimukselleni sopivia 

seikkoja. Saadakseni elokuvan äänimateriaalista paremman kokonaiskäsityksen näkyville tein 

elokuvan kohtauksista ja kuviin liittyvistä äänistä Excel taulukoita ja niistä määrällisen 

tutkimuksen keinoin arvioin äänellisiä ratkaisuja eri tilanteissa. Valmistin itselleni tutkimuksen 

työvälineeksi sellaisen elokuvaversion, jossa elokuvassa kuluva aika on printattu kuvan päälle. 

Litteroinnin työkaluna käytin ”f4transkript”72 litterointiohjelmaa. Tämä menetelmä nopeutti 

työskentelyä elokuvamateriaalin kanssa hyvin paljon.  

 

Analyysiä varten kävin läpi elokuvan 539 otosta73 ja arvioin niissä tunnelman, todellisuuden, 

illuusion ja hiljaisuuden arvoja. Tein materiaalille seuraavanlaisia kysymyksiä. Minkälaisia 

tehosteita elokuvassa esiintyy? Minkälaisissa yhteyksissä äänitehosteet esiintyvät? Onko 

äänitehosteilla luotu illuusiota, vai ovatko äänitehosteet todellisuuden kuvaajia. Minkälaisia 

tunnelmia ja tunteita äänitehosteilla on luotu? Mikä on hiljaisuuden rooli äänitehosteiden 

näkökulmasta tarkasteltuna? Kuinka musiikkia on käytetty elokuvassa?  

 

Vaiheessa yksi olin tarkastellut vielä yleisellä tasolla, kuinka ääni ja kuva suhteutuvat toisiinsa. 

Ovatko kuva- ja äänileikkaukset samanaikaisia, vai onko löydettävissä eroja. Vaiheessa kaksi 

tarkastelin materiaalia otosten74 näkökulmasta. Etsin materiaalista kaikki otosten alku- ja 

loppukohdat. Vaiheessa kolme, joka oli jo analyysin vaihe, tarkastelin elokuvan äänen kerronnan 

ja kieliopin funktiota. Neljännessä vaiheessa yritin paikantaa löytämiäni funktioita Kernerin 

luoman järjestelmän mukaisesti. 

 

                                                
72	  f4transkript	  
73	  Pirilä	  2005,	  57	  
74	  Pirilä	  2005,	  57	  
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Kernerin luokittelun neljäs elementti hiljaisuus (silence) on hieman problemaattinen. Se ei ole 

vastakkainen tunnelma (mood) määrittelyn kanssa, pikemminkin myötäilee sitä. Jos Kernerin 

käsitteen hiljaisuus (silence) voisi muuttaa käsitteeksi äänekkyys, (loudness), olisi käsitteiden 

hallitseminen helpompaa. Ehkä käsitteen tunnelma aste-eroja voisivat olla: hiljainen ja ei-

hiljainen. 

 

Analyysiyksiköt 

 

Kerner on luokitellut äänen funktioiksi elokuvassa neljä pääryhmää: tunnelma, todellisuus, 

illuusio ja hiljaisuus, jotka olen ottanut havaintoyksiköinä tarkastelun kohteeksi 

 

Sisällönanalyysissa aineisto koostuu havaintoyksiköistä. Määritelmän mukaan ne ovat 

"yksikköjä, joihin liittyvinä tiedot tutkittavista ilmiöistä merkitään muistiin ja/tai joihin liittyen 

niitä jatkossa käsitellään".75 Olen käyttänyt havaintoyksikköjä siten, että olen arvioinut elokuvan 

kohtausten ja otosten todellisuutta ja illuusiota omaan havaintooni perustuen.  

 

 
Näistä johdettuna syntyi koodausyksiköitä, eli löydöksistä johdettuja numeraalisia arvoja, joilla 

sitten visualisoin saatuja tuloksia. Seppäsen76 mukaan koodausyksikkö on se osa 

havaintoyksikköä, jonka perusteella havaintoyksikkö saa tietyn muuttujan arvon.  

 

 

 

                                                
75	  Pietilä	  1976,	  102	  
76	  Seppänen	  2005,	  152	  
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Tunnelma-funktiota olen arvioidut siten, onko tunnelma positiivinen ja arvot siten ovat 

plusmerkkisiä ja vastaavasti tunnelma: alakuloinen tai pessimistinen ja arvot ovat olleet 

miinusmerkkisiä.  

 

Koodausyksiköt todellisuudelle ovat olleet: Kyllä – Ei. Kyllä on saanut plussamerkkisen arvon 

10 ja ei on saanut arvon 0. Vastaavasti illuusio on saanut arvoja 0 – –10. 

 

Hiljaisuus-funktiota olen arvioinut kuuntelemalla siten, että arvoilla 0 – –10 olen arvioinut 

elokuvan ääniraidan hiljaisuutta. Hiljainen ääni on saanut arvon –10 ja voimakkaat äänet ovat 

saaneet arvon 0. Logiikka voi tuntua nurinkuriselta, mutta halusin vain saada hiljaiset äänet 

näkyväksi lopullisessa tulosten visualisoinnissa.  

 

Hiljaisuus funktion käyttäminen oli tutkimuksessa problemaattista. Jos vastakohtaparina olisi 

ollut ei-hiljainen, se olisi saattanut olla käyttökelpoisempi. Hiljaisuus funktio muuttuikin 

lähiluvun aikana hiljaisten atmosfääriäänen tarkasteluun. Kernerin tarkastelutavassa hiljaisuus 

tarkoitti äänitehosteiden poisjäämistä musiikin alkaessa, joten pitäydyin tässä tavassa myös. 
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2.  Tutkimuksen tulokset 
Tässä taulukojen tulokset yhdistettynä. Kuvasta voi havaita, kuinka musiikilla on toteutettu 

illuusiota. Elokuvan alkupuolella näkyy myös musiikin toimiminen hiljaisuuden funktiona. 

Kohtauksessa, jossa Pertti esitellään kappaleen ”Puhevika”77 avulla. 

 

Kuvio 1. Kaikki tulokset yhdistettynä 

 
 

Kuvio 2. Tunnelma funktion tulos 

 

                                                
77	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:12:49	  
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Aikajana kuvasta voi nähdä, kuinka elokuvan tunnelma alkaa varsin neutraalisti mutta 

puolenvälin paikkeilla tunnelma muuttuu hieman alakuloiseksi. Kunnes se elokuvan loppua 

kohden alkaa nousta positiiviseksi. 

 

Kuvio 3. Realismi ja illuusio funktioiden tulokset samassa kuviossa 

 
Elokuvan äänet, joiden voidaan arvioida olevan illuusiota, ovat myös tässä kuvaajassa alaspäin 

suuntautuvia piikkejä ja niitä löytyy enemmän elokuvan loppupuolella. 

 

Kuvio 4. Elokuvan musiikkijaksot 
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Elokuvan musiikkijaksot vuorottelevat siten, että alussa ollaan vuorotellen harjoituksissa ja 

konserteissa. Elokuvan loppua kohden esiinnytään suuremmissa ja suuremmissa konserteissa. 

 

Kuvio 5. Tunnelma ja realismi funktiot 

 
Tunnelmaa ja realismia keskenään verratessa voidaan huomata, että realismia on käytetty 

enimmäkseen tunnelman luojana. Seuraavasta kuvasta voidaan kuitenkin havaita, että myös 

melko tunnelman keinona usein on ollut illuusio. 

 

Kuvio 6. Tunnelma ja illuusio funktiot 
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Kuvio 7. Tunnelma ja hiljaisuus funktiot 

 
Tunnelmaa ja hiljaisuutta keskenään verratessa voidaan huomata, että hiljaiset kohdat sijaitsevat 

enimmäkseen elokuvan suvantopaikoissa, joissa tunnelma on neutraali. Kohdassa 0:12:53 oleva 

runsas hiljainen kohta, on musiikkikappale, jolla Pertti esitellään. Elokuvan hiljaiset kohdat 

näkyvät terävinä piikkeinä alaspäin ja niitä on selvästi enemmän elokuvan alussa. 

 

Kuvio 8. Tunnelma ja musiikki vertailussa keskenään 

 
Kuten tästä aikajanasta voi havaita, musiikki on merkittävin tunnelman luoja tässä esimerkkinä 

olevassa elokuvassa. Koska kyseessä on musiikkielokuva, tämä on melko ilmeistä. 
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3 Illuusio  

3.1 Tilan ja ajan yhdistävä illuusio 

  
Illuusiota elokuvassa Kernerin78 mukaan voidaan luoda simuloimalla mahdollista tilannetta. 

Äänellä voidaan sitoa kohtauksia ja kohtauksen sisällä otoksia toisiinsa niin että ne tuntuvat 

olevan samasta tilanteesta. Kerner on teoriassaan esittänyt, että elokuvan äänen vaikutus (effect) 

muodostuisi illuusion ja tunnelman yhdistelmästä. Dokumenttielokuvassa illuusio voi olla 

vaikeammin havaittavissa. 

 

Illuusio ei ole kovin yleinen eikä edes toivottu asia dokumenttielokuvassa. Dokumenttielokuvan 

eetoksen kuuluu, että se kertoo toden eikä totuutta pyritään muuntamaan. Muitakin näkökulmia 

on esitetty. Materiaalien, äänien ja kuvien yhdisteleminen on sallittua, jos materiaali kuuluu 

kuvattavaan aiheeseen tai se voidaan ajatella kuuluvan kuvattavaan aiheeseen. Kun dokumentin 

esittämä tapahtuma perustuu faktaan, ei ole väliä lavastetaanko tilanne uudelleen kuvauksia 

varten myöhemmin. Tärkeintä on, ”että kontaktin luonne ja totuus säilyvät”, toteaa käsikirjoittaja 

Heikki Huttu-Hiltunen.79  

 

Illuusion tarkoituksena on tässä elokuvassa usein ollut ajan muokkaaminen, lyhentämällä tai 

pitkittämällä aikaa. Ennakoida tulevaa, tai jatkaa edellistä tapahtumaa ja sen tunnetta. Yhdistää 

kohtauksen sisällä kuvia toisiinsa, luoda otosten yhteen kuuluvuutta. 

Kun Illuusio muokkaa aikaa, ohjaaja ja leikkaaja saavat mahdollisuuden ajan tiivistämiseen ja 

turhien hiljaisten kohtien poistamiseen. Tästä esimerkkinä on Karin ja Sirkan tapaaminen ja 

elokuvan kohtaus Sirkan kotona olohuoneessa.80 Taustalla kuulemme vaimeaa talvista liikenteen 

ääntä, kun Karin kertoma tarina alkaa. Kuvat yhdistyvät yhtenäiseksi tarinaksi Karin 

kertojaäänen kuuluessa taustalla. Aika tuntuu tiivistyvän puheäänen alkaessa jo edellisen 

kohtauksen lopun aikana. Kohtausten sisällä siirtymät otoksesta toiseen nopeutuvat. Äänen 

leikkauksen ennakoinnin ja etupainotteisuuden vuoksi tarina tuntuu etenevän hieman nopeasti. 

                                                
78	  Kerner,	  Marvin	  M.1989,	  11	  
79	  Aaltonen	  2006,	  168	  
80	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:08:25	  
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Illuusio voi toisinaan olla myös keino kohtauksen tapahtumien nopeuttamiseksi ja luomaan 

kuvaelma siitä, kuinka tilanne on todellisuudessa tapahtunut. Ohjaaja ja leikkaaja joutuvat 

kokoamaan kohtauksen runsaasta määrästä kuva- ja äänimateriaalia. Täydellinen synkroni kuvan 

ja äänen väillä ei ole enää mahdollista. Jotta tarinasta tulisi lyhyt, yhtenäinen ja selkeä, on kuvia 

ja ääniä käytettävä yhteydessä keskenään luovalla tavalla. Kuten esimerkiksi kohtauksessa jossa 

Toni ja Tonin vanhemmat ovat matkalla tutustumaan asuntolaan. Kohtaus autossa on lyhennetty 

sarjaksi kuvia, jotka ovat peräisin yhdestä pidemmästä otoksesta.81 

 

Illuusio voi myös haluta siirtää kohtauksen kestoa ja tunnelmaa kohtauksesta toiseen. 

Esimerkkinä kohtaus, jossa yhtye on ollut keikalla soittamassa, esityksen jälkeen yleisön äänet ja 

musiikki jatkuvat tarinan siirtyessä takahuoneeseen.82 Ääni yhdistää tässä kahta perättäistä 

kohtausta jotka tapahtuvat eri paikoissa, jotka kuitenkin voivat olla vierekkäisiä huoneita. Tällöin 

taustaäänien ristiin menolla, tarkoittaen että ne kuuluvat jonkin aikaa päällekkäin syntyy illuusio 

siitä, että henkilöt siirtyvät kohtauksen aikana tilasta toiseen.  

 

Toinen samankaltainen esimerkkinä on kohtaus, jossa Sami vaalitilaisuuden jälkeen siirtyy 

juhlasalista lämpiön puolelle. Juhlasalin kaiuttimista kuuluva ääni muuntuu hiljaisemmaksi 

eteisen ääneksi, jossa kuuluu myös hiljainen liikenteen ääni kadulta.83 

Kuvien ja äänien avulla voidaan myös kertoa kahta rinnakkaista tapahtumaa. Ääni ja 

äänitehosteet voivat pistäytyä toisessa tilassa tapahtumien taustalla luomassa illuusiota tilan ja 

ajan samanaikaisuudesta. Kuten kohtauksessa jossa Kari ja Sami ovat jalkahoitajalla, ja heille 

molemmille tehdään jalkahoitoja samanaikaisesti.84 

 

Illuusiota voidaan myös käyttää, kun halutaan kertoa tapahtuma, joka on tapahtunut 

todellisuudessa, tai voidaan ajatella että se olisi mahdollisesti pystynyt tapahtumaan. Näin 

kohtauksessa jossa Toni harjoittelee kotonaan omassa huoneessaan rumpujen soittoa. 

                                                
81	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:51:18	  
82	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:19:16	  
83	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:25:36	  
84	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:31:49	  
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Samanaikaisesti vanhemmat yrittävät keittiössä tehdä askareitaan kuulosuojaimet päässä. Onko 

rumpujen ääni todella niin voimakas, että kuulosuojaimia tarvitaan ja tapahtuiko näin 

tosielämässä, se on jokaisen katsojan itse päätettävä. Mutta tässä on ohjaaja halunnut kertoa 

tarinan käyttäen huumoria.85 

Toisinaan kohtauksien otosten alle jää äänimateriaaliin jokin ei toivottu ääni, jota on vaikea 

saada pois. Näin äänelle on keksittävä jokin perustelu tai tarina, miksi se on siellä. Näin 

esimerkiksi kohtauksessa jossa pölynimurin ääni kuuluu Samin ja Karin riidan taustalla. 

Näyttäisi materiaalin tarkan lähiluvun perusteella, että pölynimurin käynnistysääni on lisätty 

illuusion luomiseksi. Kohtauksen aikana pölynimurin ääni kuuluu jatkuvasti, eikä noudata 

kuvaleikkauksen otosten rytmiä. 

 

3.2 Välineellinen illuusio 

  
Äänitehosteiden illuusio voi olla myös välineellistä, kuten kohtauksessa, jossa yhtye nauhoittaa 

kappaletta Kovasikajuttu studiossa. Aluksi kuulemme yhtyeen soittamassa kappaletta, joka 

nauhoitetaan samanaikaisesti. Kohtauksen jatkuessa yhtye lopettaa nauhoituksen tekemiseen ja 

kuuntelee ääninauhalta juuri tehtyä tallennetta.86 

Toinen esimerkki välineellisestä illuusiosta on kohtaus, jossa Sami on vaalivalvojaisissa 

kuuntelemassa vaalien tulosta. Tässä kohtauksessa vallitseva ääni tulee televisiolähetyksestä, jota 

vaalivalvojaisissa salissa kuunnellaan. Kuultava televisiolähetyksen ääni jatkuu kohtauksessa 

usean eri kuvaotoksen aikana ja otosten leikkauskohdat eivät vaikuta olevan samoja ääniraidalla 

kuuluvien leikkauskohtien kanssa.87 

Toinen esimerkki välineellisestä illuusiosta joka lisää kohtausten sisältämien otosten välille 

yhteenkuuluvuutta on kohtaus, jossa Pertti kuuntelee kotonaan musiikkia ja kirjoittaa 

päiväkirjaansa tekstiä. Kuultava musiikkikappale (Paula Koivuniemi: Tunteet) soi kohtauksessa 

                                                
85	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:38:21	  
86	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:40:24	  
87	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:43:30	  
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usean kuvaotoksen aikana jotka on kuvattu eri paikoissa ja eri aikoina.88 

Musiikkijakso, jossa Pertti esitellään kuvan ja äänien avulla, on illuusio tehty toisin, poispäin 

realismista. Pertin esittelyjaksossa äänenä on pelkästään musiikkikappale ja musiikkijakson 

kuvituksena käytetyistä kuvista on kaikki tehosteäänet poistettu.89 Illuusion suunta on siis 

poispäin realismista ja pyrkii irrottamaan päähenkilön todellisuudesta. Mutta toisaalta samaan 

aikaan musiikkikappaleen sanoituksissa käydään hyvinkin keskeisiä asioita päähenkilön elämästä 

ja hänen asemastaan yhteiskunnassa. Äänitehosteiden poisjättäminen antaa tilaa kerronnan 

muille keinoille. 

Osa elokuvan dialogista tapahtuu toisella tavalla tehostettuna, toistettuna äänentoistolaitteiden 

kautta. Konserttijaksoissa kappaleiden alkaessa ja loppuessa päähenkilöiden repliikit kuullaan 

äänentoiston mikrofonien läpi. Dialogia on myös tehostettu sähköisesti, kuten kohtauksessa, 

jossa Kari ja Sami ovat jalkahoitolassa. 90 Äänen kaiun avulla kohtauksen puhe tuntuu kuuluvan 

huoneesta toiseen. Ääni on ehkä illuusio, mutta hyvin toden tuntuinen. 

 

Puheosuuksien ja musiikkikappaleiden suhde on hieman samankaltainen kuten maailman 

ensimmäisessä äänielokuvassa ”Plantation Act” 91 vuonna 1926. Rinnastus on kai tällä kertaa 

vain sattumalta syntynyt, mutta yhdeksänkymmentä äänielokuvan vuotta on näemmä tuonut 

tullessaan vain kehittyneemmät taltiointimenetelmät. Edelleen katsojan mielestä suosittu elokuva 

sisältää sekä puhetta, että musiikkiesityksiä. 

 

Elokuvan tarina on niin voimakas, että katsoja hyväksyy mahdollisen illuusion totena. 

Piilotettujen illuusioiden löytämiseksi tai varmistamiseksi joutuisimme kääntymään elokuvan 

tekijöiden puolen, jotta he paljastaisivat salaisuutensa. 

 

                                                
88	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:46:45	  
89	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:12:49	  
90	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:31:07	  
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Tässä elokuvassa vallitseva illuusion käyttötapa näyttäisi liittyvän tilan ja ajan yhdistämiseen. Ja 

toimimassa kohtausten paikan ennakoimiseen, kohtauksen tunnelman ennakoimiseen ja toisinaan 

realismin kehittämiseen ja illuusioon, jolla liitetään kuvaotoksia yhteen.  

 

Välineellinen illuusio on luomassa realismia kuvaa ja ääntä tuottavien laitteiden avulla, siten että 

kohtaukseen tai otokseen on tuotu tallennettua materiaalia. Materiaali on kohtauksessa 

kuuluessaan kuitenkin liittynyt sen sisältämään maailmaan omalla diegeettisellä tavallaan. 

 

Dokumenttielokuvassa äänen illuusio ei ehkä ole niin tärkeä väline, kuten fiktioelokuvassa. 

Ääni-illuusion käyttäminen siirtää elokuvan ehkä toiseen kategoriaan, fiktio- tai 

propagandaelokuvan genreen. Illuusion todentamisen kannalta on paradoksi, jos äänen illuusio 

on täydellinen, eli huomaamaton, on havaintokin siten vain arvaus. Illuusio ei ole 

sattumanvarainen, se on harkittu keino joka kommentoi syntynyttä tilannetta, toimintoa tai 

tapahtumaa. Kun taas realismi on parhaimmillaan sattumanvarainen, sysäys, joka luo uutta 

toimintaa. 
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4 Realismi 

4.1 Äänet tästä hetkestä 

 

Kerner on esittänyt teoriassaan, että elokuvan realismi on synnytetty äänellisten illuusioiden 

avulla. Dokumenttielokuvassa realismi on kuitenkin enemmän päämäärä ja materiaalien käytön 

ja sisältöjen lopputulos. Realismi on dokumenttielokuvassa toivottavaa tai ainakin katsoja olettaa 

elokuvan olevan aiheen käsittelyssään totuudenmukainen. Elokuvan moodista92 riippuen realismi 

voi näkyä vain aiheen ja päähenkilöiden todellisuuteen perustuvasta taustasta.  

 

Tarina ja siitä tehty käsikirjoitus voi perustua tositapahtumiin tai todenmukaisiin olemassa 

oleviin tai olleisiin henkilöihin. Kuten elokuvat, jotka elokuvaohjaaja Hitchcock teki toisen 

maailmansodan aikana.93 Kun dokumenttielokuvan aihe perustuu vain totuudenmukaiseen 

aiheeseen, on toteutustapa kuitenkin erilaisten elokuvallisten keinojen eli illuusioiden 

lopputulosta. 

 

Realismi elokuvassa Kovasikajuttu äänen osalta on miltei jopa täydellinen; katsojaa suoraan 

puhuttelevat päähenkilöiden äänet, taustoittavat elokuvan henkilöiden elämäntilanteita. Kerrottu 

ääni muistuttaa katsojaa realismista, siitä, että elokuvan päähenkilöiden eletty elämä ja nykyisyys 

ovat totta. Elokuvan päähenkilöt saavat itse kertoa omista elämäntilanteistaan ja taustoistaan. 

Tästä elokuvasta puuttuu kertojan ääni, joka vie tarinaa eteenpäin. 

 

Elokuvan pistetehosteet ovat realistisen äänikerronnan välineitä: laitteet, kuten pölynimuri94, 

autojen äänet, tai koneet, kuten hissi sairaala kohtauksessa.95 Äänisignaalit, kuten ovikello96, 

kohtauksessa, jossa Pertti odottaa syntymäpäivävieraita. Äänet ovat aktiivisesti mukana, kun 

tarina etenee.  

                                                
92	  Aaltonen	  2006,	  82	  
93	  Truffaut	  1984,	  228	  
94	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:31:07	  
95	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:57:46	  
96	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:31:07	  
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Pölynimuri Karin ja Samin riitakohtauksessa saakin yllättäen suuremman roolin kuin pölynimuri 

todellisessa maailmassa. Meluisa pölynimuri ehkä laukaisee riidan, mutta ainakin se luo myös 

ahdistuneen tunteen kovalla huutavalla äänellään.97 

 

Äänet, jotka toimivat diegeettisinä ja synkronismissa (Vertovin ja Eisensteinin mukaan) ovat 

oleellinen osa tarinan eteenpäin viemisessä. Sellaisia tässä elokuvassa ovat ääntä ja musiikkia 

tuottavat kojeet, kuten radio tai CD-soitin kohtauksessa, jossa vietetään Pertin syntymäpäiviä.98 

Kohtauksessa, jossa Kari tutustuu saamaansa seksuaalivalistusvideoon, on video äänilähteenä.99 

Videon ääniraita kertoo tässä kohtauksessa koko tarinan, Kari on mukana kohtauksessa kuulijana 

ja oppilaana. Kari ei kuitenkaan replikoi yksinään, eikä puhu itsekseen. Kohtauksen lopulla 

Karin hengitys ja savukkeen polttaminen saavat kertoa hänen tunteistaan. 

 

Television ääni toimii myös kerronnan välineenä Samin vaalivalvojaiset100 kohtauksessa, se on 

samaan aikaan realistinen, mutta leikkauksen ja ajan tiivistämisen kautta osittain illuusion 

kaltainen. Äänen realismi on kohtauksessa tältä osin tuotettua fiktiota. Mutta otettu materiaalista, 

joka on ollut diegeettistä ja synkronismissa alkuperäisen tapahtuman kanssa. Äänitausta 

juhlasalissa kertoo karulla tavallaan vaalin tulokset Samille, joka on istumassa muun juhlayleisön 

kanssa. 
 

4.2 Lähiääni, ääni iholla 

 

Elokuvan dialogi on pääosin äänitetty langattomilla mikrofoneilla ja lähiäänitekniikalla. Ääni 

pääsee päähenkilöitä hyvin lähelle, lähemmäksi kuin yleensä normaalissa elämässä pääsemme 

ketään ihmisiä. Näyttelijät elokuvassa jopa välillä unohtavat olevansa jatkuvan tarkkailun 

kohteena.  

                                                
97	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:29:55	  
98	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  01:18:16	  
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Tomlinson Holman käyttää termiä hyper-realistinen (hyper-real)101, äänistä, jotka kuuluvat 

paremmin ja selkeämmin, kuin niiden luonnollinen konteksti antaisi ymmärtää. 

 

Syntyy tilanteita, joissa puheääni kuuluu kauas, kauemmaksi kuin ihmiskorva sen luonnollisesti 

voisi kuulla. Kuten kohtaus toimistossa, jossa Pertti on vihainen Samille, tämän jäätyä pois 

Pertin järjestämiltä syntymäpäiväjuhlilta. Pertti manailee Samia pois mennessään, ja kuulemme 

Pertin repliikit kaukaa, jopa toisesta huoneesta asti.102 

 

Kohtauksessa, jossa Kari ja Sami riitelevät tapahtuu sama ilmiö. Kari ryntää Samin perässä ulos 

ja kuulemme Karin repliikit pihalta saakka. Kamera jää sisälle tarkkailemaan tilannetta 

kauempaa sen loppumiseen saakka. Ääni pääsee Karin mukana ulos ja tallentaa tilanteen 

tapahtumat autenttisina, kuten ne tapahtuivat juuri siinä hetkessä.103 

 

 

  

                                                
101	  Holman	  1997,	  xvi	  
102	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:42:23	  
103	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:29:14	  
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5 Tunnelma 

5.1 Ääniä funktioiden rajamaastossa 

 

Marvin Kernerin104 äänen funktioiden seuraaminen tuntuu aluksi aluksi helpoilta, mutta 

perehdyttäessä niihin enemmän käy ilmi että, usein äänitehosteilla on useita funktioita 

samanaikaisesti. 

 

Äänet toimivat monesti samanaikaisesti luoden todellisuutta ja tunnelmaa illuusion avulla. 

Tunnelman luomiseen käytettyjä atmosfääriääniä on useimmiten löydettävissä kohtauksissa, 

jotka tapahtuvat tässä elokuvassa päähenkilöiden kodeissa. Julkisissa tiloissa kuultavat 

atmosfääriäänet, kuten sairaala- tai toimistokohtaukset, ovat luonteeltaan enemmän realistisia, ja 

saattavat useiden katsojien mielessä sisältää muistoja ja tunnetta runsaastikin.  

Kohtauksessa jossa Pertti ryhtyy muistelemaan lapsuuttaan, ollaan juuri sairaalassa osastolla 

vierailulla.105 

 

Kohtauksessa, jossa Sami ja Kari piiskaavat toinen toisensa sanaharkan avulla riitaan. Riidan 

aikana käynnistyy harjoitushuoneen eteisessä voimakasääninen pölynimuri. 

Onko voimakasääninen pölynimuri lopullinen laukaisija riidalle vai onko se päällä sattumalta ja 

luo samalla tunnelmaa hyökkäävällä äänellään? Pölynimurin ääni on hyvin tunteita herättävä, 

useat ihmiset ärtyvät melusta ja kovaäänisestä imurista. 

 

Sami ja Kari kohtaavat myöhemmin sovussa jalkahoitolakohtauksessa. Ääninä ovat täällä 

käsityökoneen äänet, jolla annetaan jalkahoitoja. Jalkahoitokone kutittaa Karin jalkoja ja 

naurattaa häntä ja Samikin näyttää nauttivan tilanteesta. Jalkahoitokoneen häiritsevä ääni ei tässä 

kohtauksessa ole luomassa ainakaan negatiivisia tunteita, koska molemmat päähenkilöt tuntuvat 

nauttivan tilanteesta. 

 

                                                
104	  Kerner	  1989,	  11	  
105	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:59:50	  
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5.2 Hiljaisuuden äänet  

 

Kernerin luomissa äänen funktioissa hiljaisuudella on oma erikoismerkityksensä. Kernerin 

mukaan hiljaisuus tarkoittaa äänien puuttumista kohtauksesta ennen uutta yllättävää draamallista 

hetkeä, tai musiikillista jaksoa, jossa musiikin lisäksi ei tarvita muita äänitehosteita. 

Hiljaisuus tarkoittaa myös Kernerin tarkastelussa, erilaisia tunnelman asteita. 

Tässä elokuvassa usein käytetty keino on siirtyä kohtauksesta toiseen hiljaisen atmosfääriäänen 

avulla. Hiljaiset atmosfääriäänet, kuten koti, toimisto, sairaala, katu, öinen katu, pihapiiri vievät 

tarinaa eteenpäin. Holman kutsuu tätä leikkauksen kieliopilliseksi keinoksi.106 

 

Elokuvassa löytyy esimerkkejä myös hiljaisen ja voimakkaan äänen yhdistämisestä.  

Tonin koti esitetään aluksi kohtauksella, joka tapahtuu Tonin pihapiirissä. Toni kuuntelee 

rauhallista lintujen ja metsän ääntä. Seuraavassa kohtauksessa Toni ja Tonin vanhemmat 

keskustelevat Tonin muuttamisesta asumaan asuntolaan. Taustalla tässä kohtauksessa kuuluu 

vaimea musiikki keittiön radiosta. Radiota ei näytetä kohtauksessa, joten olemassaolo on vain 

arvattavissa. Tony kieltäytyy muuttamasta pois kotoa. Seuraavassa kohtauksessa Tonin 

vanhemmat tekevät keittiössä pieniä keittiötoimia kuulosuojaimet päässä, kun Toni harjoittelee 

huoneessaan rumpujen soittamista. Vanhemmat mitä ilmeisemmin joutuvat kärsimään Tonin 

harrastuksen takia. Katsojaa ehkä naurattaa tilanne, mutta vanhemmille tilanne saattaa olla 

todellinen ja jokapäiväinen.107 

 

Toinen esimerkki hiljaisen ja voimakkaan äänen leikkauksesta liittyy myös Toniin. Toni on 

suostunut lähtemään tutustumiskäynnille asuntolaan. Asuntolan tunnelma käytävästä kuuluvilla 

kaikuvilla askeleilla ja kaukaisilla puheen äänillä oli rauhallinen. Tutustuminen ei kuitenkaan 

ollut kovin onnistunut. Siitä kertoo, että Toni seuraavassa kohtauksessa viihdyttää itseään 

laulamalla huoneessaan karaokea melko kovalla äänen voimakkuudella.108 

 

                                                
106	  Holman	  1997,	  xvi	  
107	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:39:20	  
108	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:54:48	  
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Samankaltainen esimerkki äänenkäytön kontrasteista, mutta päinvastainen, jossa meluisasta 

tilanteesta siirrytään hiljaiseen, on kohtaus, jossa Sami käy vaalivalvojaisissa kuuntelemassa 

vaalien tuloksia. Kohtauksen päätteeksi Sami näytetään kävelemässä kuvassa, jossa taustaäänenä 

on hiljainen kaupunki atmosfääriääni. Äänessä kuulemme kaukaisia autojen ja raitiotievaunujen 

ääniä.109 

  

                                                
109	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:44:37	  
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6  Musiikki  

6.1 Yhtyeen jäsenten karakterisointi musiikin avulla 

 

Musiikki on olennainen osa Kovasikajuttu -elokuvaa. Siitä huolimatta, että Kerner on sen 

jättänyt elokuvan äänen ilmaisullisena keinona vähemmälle huomiolle. Musiikki on tässä 

elokuvassa kuitenkin hyvin paljon sekä sisältö, että kommentaattori yhtyeen jäsenten 

kohtaamisissa yhteiskunnan kanssa. Kovasikajuttu elokuvan musiikkiosuudet ovat 

mielenkiintoisia siinä mielessä, että musiikki elokuvassa on, muutamia kohtauksia lukuun 

ottamatta, suurimmaksi osaksi diegeettistä. Kaikki musiikkikappaleet on äänitetty konserteissa 

tai harjoituksissa autenttisilla paikoilla. Muutama tallennettu musiikkikappale on myös mukana, 

mutta ne eivät ole yhtyen omia sävellyksiä.110 Alun ja lopun tunnusmusiikit näyttävät aluksi ei-

diegeettisiltä, mutta elokuva katsomisen jälkeen käy selville, että ne ovat kuitenkin lähtöisin 

elokuvan sisältämistä kohtauksista. 

 

Elokuvassa on myös muutamia musiikillisia kohtauksia, joissa äänilähde on jokin mekaaninen 

laite, kuten koti-stereot tai televisio.  

 

Harjoitukset ovat käynnissä ja yhtye harjoittelee kappaletta “Tarvii vähän kunnioitusta ja tasa-

arvoa elämään”.111 Yhtyeen jäsenten esittely jatkuu kappaleen avulla. Kohtauksen lopussa 

esitellään myös yhtyeen jäsenten keskinäiset roolit. 

 

Pertti soittaa pianoa, edellisen kohtauksen jälkeen, jossa Kari muistuttaa kappaleiden 

säveltämisestä ja ”liian” vaikeista kappaleista, joita Pertti joskus säveltää. Pertin haastattelu alkaa 

Pertin itsensä soittaman pianon aikana. 

 

Pertti ja Kari säveltävät kappaletta, ”Kuusi kuppia kahvia”.112 Sanoituksen tekemisen aikana käy 

ilmi, että sanojen oikeinkirjoituksen kanssa voi olla joskus ongelmia. 

                                                
110	  Liite:	  Musiikkikappaleet	  elokuvassa	  
111	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:01:45	  
112	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:07:16	  
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Yhtye konsertissa Kappale: ”Kuusi kuppia kahvia”. Kappaleen avulla tuodaan esille yhtyeen 

arvomaailmaa.113 Kuinka yhtyeen jäsenet ovat omaksuneet punk-asenteen. Myöhemmin 

elokuvassa kerrotaan syitä tähän asenteeseen. 

 

Pertin kertomus jatkuu, jossa Pertti kertoo ”saumajutun”, eli tarinan lapsuudestaan, kuinka hän 

yksin ollessaan leikki vaatteiden saumojen kanssa. Seuraavaksi studiossa aloitellaan 

harjoittelemaan kappaletta ”Puhevika”, jonka teksti on suoraan Pertin päiväkirjasta. Ennen kuin 

varsinaisen harjoituksen musiikki alkaa leikataan suoraan konsertin ääniraitaan, jossa sama 

kappale alkaa. Kappaleen ”Puhevika”114 sanoituksessa Pertti pohtii elämäänsä ja 

vammaisuuttansa. Pertin esittelyjakson taustalla on edellinen musiikkikappale. Kuvamontaasi on 

leikattu musiikin tempoon, ja äänitehosteet, joita kuvamateriaalissa on, ovat miksattu hyvin 

alhaiselle tasolle. 

 

Yhtye on keikalla Tampereella ja ennen keikkaa he seuraavat edellistä esitystä katsomosta käsin. 

Kuulemme osan kappaleesta ADHD.115 Yhtye on tässä kohtauksessa vielä uransa alussa ja saavat 

vielä seurata sivusta toisen yhtyeen esiintymistä. Omalla osuudellaan yhtye esittää kappaleen 

”Päättäjä on pettäjä”,116 ”päättäjät haluavat sulkea meidät huoneisiin”. Tästä kohtauksesta on 

myös kotoisin kitarasoolo, jota on lainattu elokuvan alkuun ja loppuun musiikilliseksi 

tehosteeksi. 

 

Pertin syntymäpäivät hänen kotonaan kohtauksen äänen taustalla kuuluu myös musiikkia 

kotistereoista,117 kappaletta on vaikea tunnistaa. Pertin koti on kuitenkin juhlatunnelmissa.  

 

Samin kotia ei dokumentissa näytetä kertaakaan, mutta Sami esiintyy useissa kohtauksissa, joissa 

hänen halunsa sosiaaliseen hyväksytyksi tulemisen korostuu. 

                                                
113	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:05:32	  
114	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:12:48	  
115	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:16:07	  
116	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:16:52	  
117	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:21:35	  
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Edellinen kohtaus, jossa Samin sosiaalisuus ja omatoimisuus ovat korostuneet antavat ehkä 

sysäyksen Karin vaatimuksille autonomiasta. Kari pakotetaan menemään jalkahoitajalle, vieläpä 

Samin ”saattamana” antavat ehkä syyn riidalle. Riidan eräs seuraus on spontaani/raju 

musiikkiesitys harjoitusten aikana, kappaleesta ”Aina mua pakotetaan”.118 

  

Musiikkiin liittyvä keskustelu käydään Karin ja hänen tyttöystävänsä välillä autonäyttelyssä. 

Itse musiikkia ei kohtauksessa juuri kuulu, mutta Karin seuraava haastattelu kertoo, että Kari 

arvostaa tyttöystävän osallistumista musiikkiharrastuksen. 

 

Haastattelun jälkeen elokuvassa kuullaan kappale ”Mä haluun asua Kalliossa”119, jossa Kari saa 

sanoa omin sanoin alustaan itsenäiseen elämään. Kappale on esitetty konsertissa, josta kappaleen 

alun aikana näkyvät kuvat on taltioitu, seuraavassa kuvissa Karia esitellään edelleen konsertissa 

ja Kallion maisemissa. Musiikki alleviivaa edellisen haastattelun tarinan. 

 

Tonin elämää esittelevä kohtaus on saanut musiikilliseksi kuvakseen Tonin itsensä soittamassa 

rumpuja harjoitushuoneessa.120 Aikaisemmin Toni ja hänen vanhempansa ovat käyneet 

keskustelua itsenäistymisestä ja kotoa pois muuttamisesta. Tonin kieltäydyttyä, hän vetäytyy 

harjoittelemaan rumpujen soittoa. 

 

Musiikki, joka liittyy myös elokuvan teemaan, on harjoitushuoneella äänitettävä kappale 

”Kovasikajuttu”. 121 Tässä äänitettävä musiikkikappale on kohtauksen diegeettinen ääni, joka 

jatkuu, kun kohtauksen lopussa yhtyen jäsenet kuuntelevat viimeisen oton tallennuksen, jolloin 

musiikki kuullaan vielä kerran ääninauhalta. Tätä musiikkia kuullaan myös elokuvan alussa ja 

lopussa tunnusmusiikkina. 

 

                                                
118	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:27:39	  
119	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:37:30	  
120	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:39:47	  
121	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:39:32	  
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6.2 Tunnelmien maalailu 

 

Elokuvassa on neljä perättäistä kohtausta, joissa päähenkilön kokema tunne on hieman 

alakuloinen. Kaikille elokuvan päähenkilöille on sattunut ikäviä asioita, jotka tässä elokuvan 

jaksossa esitetään peräkkäin. 

 

Sami käy vaalivalvojaisissa122 kuuntelemassa vaalien tuloksen, joka ei ole kovin lupaava. 

Kohtauksen ääniraita on osittain television vaalivalvojaisten ääniä, jotka kuullaan salissa. 

Musiikki ja muut äänet sekoittuvat salissa. Sami kuultuaan tuloksen poistuu pettyneenä 

juhlapaikalta. Kohtauksen lopun surullista tunnelmaa ei kuitenkaan ole korostettu musiikin 

avulla. 

 

Pertti saa harjoituksissa päähänsä, että punk- musiikki on roskaa. Ehkä Samilta saadut moitteet 

saavat aikaan reaktion. Kotona hän avaa stereot ja laittaan kuulumaan Paula Koivuniemen 

kappaleen ”Tunteet”.123 Musiikki soi taustalla edelleen, kun Pertti kirjoittaa päiväkirjaa ja kertoo 

vaikeista tunteistaan. 

 

Seuraava kohtaus, jossa Sami kilpailee urheilukilpailuissa124, korostaa Samin aktiivisuutta, mutta 

samalla saa unohduksiin Pertin yksinäisyyden tunteen edellisessä kohtauksessa. Sami on myös 

epäonninen yllättävällä tavalla. Mitaleista huolimatta on tunnelma lopulta alakuloinen. 

 

Toni ja Tonin vanhemmat käyvät tutustumassa asuntolaan. Tonin romanttinen haave eräästä 

asukista saa nolon lopun. Toni poistuu isänsä kanssa ja taustalla alkaa kuulua karaoke-esitys. 

Seuraavassa kuvassa paljastuu, että Toni laulaa itse kappaletta ”On poika niin yksinäinen”125, 

kappale alleviivaa edellisen hylätyksi tulemisen. 

 

                                                
122	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:43:40	  
123	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:46:13	  
124	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:48:12	  
125	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:54:48	  
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Neljän perättäisen kohtauksen tunnelma on ollut alavireinen. Tonin karaokekappale saa 

elokuvassa olla näiden tunteiden yhteen vetävä musiikillinen teema. Näiden neljän kohtauksen 

jälkeen alkaa myös tapahtua positiivisempiakin asioita. 

 

Kari on kiinnostunut saamaan neuvoja, kuinka parisuhteessa toimitaan. Hän saa Kallelta 

videokasetin, jota hän sitten katsoo kotona.126 Kotona kohtauksessa ei ole Karin dialogia 

lainkaan, ja kohtauksen diegeettinen ääni tulee televisiosta ja Karin käydessä tupakalla 

parvekkeella. Televisiosta kuultavissa oleva musiikki jatkuu parvekkeelle asti, sekoittuen 

kaupungin ääniin jotka parvekkeella kuuluvat. 

 

Karin romanttiset tunteet jatkuvat, kun yhtyeen jäsenet menevät synnytyssairaalaan katsomaan 

Kallen vastasyntynyttä lasta.127 Sairaalassa Pertti saa kertoa tarinan lapsuudestaan, kuinka hänen 

äitinsä kuoli yllättäen. 

 

Seuraava musiikkikappale tavallaan on ristiriidassa tunnelmalle sairaalassa, jota voisi kuvailla 

positiiviseksi. Kappaleen sanoitus kuitenkin alle alleviivaa Pertin saamaa kohtelua yhteiskunnan 

taholta. kappale joka konsertissa kuullaan kertoo sanoituksellaan: ”Eduskunnassa aina asioita 

puhutaan, mutta sanoista ei saa selvää, mä vihaan eduskuntaa, tätä maailmaa”.128 Konsertti on 

melko suuri ja yleisöä runsaasti, joten kaikki asiat eivät ole aivan huonosti. 

Kuten kohta seuraavaksi, kun uudet levyt saadaan painosta.  

 

Uusi levy johtaa julkisuuteen ja seuraavassa kohtauksessa Pertti ja Kari ovat Basso-radiossa 

haastateltavina. Helsinki nähdään ilmasta, kun haastattelu alkaa, taustalla kuuluu kappale ”En 

haluu asuntolaan, muutan mun kavereille”, Sama kappale soi edelleen, kun haastattelu on ohi. 

Haastattelussa käy ilmi, että Kari on menossa maistraatissa naimisiin vielä samana päivänä. 

Kavereille muuttaminen saa uuden merkityksen kihlauksen ansiosta. ”Mä muutan mun 

kavereille” kappale soi edelleen, kun kohtaus maistraatissa alkaa. 

                                                
126	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:57:02	  
127	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:57:46	  
128	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  01:00:51	  
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Seuraavassa kohtauksessa yhtye on matkalla Saksaan esiintymään. Matkalla syntyy spontaani 

lauluesitys kappaleesta ”Sä et oo normaali”.129 Laulettu kappale jatkuu usean ajokuvan ajan ja 

kuuluu vielä kun seuraavassa kohtauksessa Kari ja Toni pääsevät karusellin pyöritykseen. 

Karusellimusiikki130 on kuultavissa hetken, kun Kari ja Toni nauttivat elämästään. Yhtye esittää 

konsertissa kappaleen, ”Sä et oo normaali”131, konsertissa on yleisönä tavallista enemmän 

vammaisia. Kappale yhdistyy mielenkiintoisesti edellisen Beatles muistomerkin tutustumisen 

kanssa. Ehkä käynti on tehnyt bändiin vaikutuksen, sillä keikka on erityisen onnistunut. Keikan 

jälkeen pojat ovat takahuoneessa onnellisia onnistuneen keikan jälkeen. 

Elokuvan huippuhetket alkavat olla lähellä.  

 

Seuraavassa kohtauksessa Kalle ja Pertti käyvät presidentin linnassa itsenäisyyspäivän vietossa. 

Presidenttiparin kättely ja kohtauksessa kuuluvat äänet ja musiikki ovat television 

suorastalähetyksestä. Tarkoituksena ehkä korostaa realismia ja autenttisuutta. Tilanne on totta, 

koska se nähdään valtakunnallisessa televisiolähetyksessä. 

 

Suora leikkaus kohtaukseen, jossa yhtye on taas bussilla menossa keikalle132. Musiikillisena 

tehosteena kuullaan aluksi lyhyt kitarasoolo, joka on osa aiemmin kuullusta kappaleesta 

”Päättäjä on pettäjä”, jonka yhtye esitti aiemmin elokuvassa Tampereella. 

 

Yhtye saapuu konserttipaikalle ja Toni on hieman ihmeissään kaikesta tästä hulinasta. 

ääniraidalla kuuluva musiikki on hieman kakofonista ja korostaa Tonin hämmästynyttä 

tunnetilaa. 

  

Elokuvan huippuhetket jatkuvat, yhtye esittää suuressa konsertissa kappaleen ”Pertti Kurikan 

nimipäivät”.133 Elokuvan viimeinen musiikkikappale alleviivaa yhtyeen menestyksen. 

  

                                                
129	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  01:08:22	  
130	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  01:08:43	  
131	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  01:14:15	  
132	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  01:19:05	  
133	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  01:20:11	  
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7 Yhteenveto ja loppupäätelmät 

 

Dokumenttielokuvan teoria ja käsitteet ovat aina olleet ja ovat edelleen jatkuvassa muutoksen 

tilassa. Dokumenttielokuvan eetoksen kuuluu nykyäänkin, että se on tiukasti yhteydessä 

todellisuuteensa, aiheen, näyttelijävalintojen tai autenttisen äänien kautta. 

 

Aivan ensimmäiset teoreetikot kuten Sergei Eisenstein, Dziga Vertov ja Vsevolod Pudovkin 

olivat jo ristiriidassa keskenään, kuinka vapaasti ääntä voi manipuloida tai yhdistellä 

dokumenttielokuvan eetoksen sisällä. Eisenstein torjui ensimmäiseksi teoriassaan ajatuksen 

todellisuuden pelkästä taltioimisesta. Hänen mielestään todellisuudesta tehty taltio, vaikkakin 

kapean todellinen, on vain otos alkuperäisestä. Vertov ja Pudovkin ajattelivat, että ääniä saa 

yhdistellä vapaasti. Juuri Pudovkin pohti, että ääni rikastuttaa elokuvaa antaessaan sille enemmän 

moniulotteisuutta näyttäessään näkymättömänä olevia asioita. Näin siis jo 1920-luvulla. Siten 

dokumenttielokuvan eetos, jossa ääntä ei sovi manipuloida, vaan niiden on annettava olla kopio 

alkuperäisestä, seuraa ehkä tarkimmin tätä ajattelun perintöä. Tämä Eisensteinilainen ajattelun 

tapa on edelleen läsnä, myös kun pohditaan äänen käytäntöjä dokumenttielokuvassa tänä 

päivänä. Edelleen myöhemmät dokumenttielokuvan teoreetikot, kuten 60-luvulla Robert 

Bresson, olivat myös sitä mieltä, että ääni elokuvassa on kuvan kanssa samanarvoinen elementti 

ja siten vapaasti yhdisteltävissä. 

 

Tässä esimerkkinä olevassa dokumenttielokuvassa Kovasikajuttu äänen monipuolinen käyttö on 

kuitenkin enemmän sukua tavalle, jonka Vertov kehitti kokeillessaan äänien käyttämistä ja 

yhdistelemistä. Tallennettu ääni ei olekaan vain tarkka kopio alkuperäisestä, vaan se on myös 

tarpeen niin vaatiessa, erotettavissa omaksi osakseen, toimien kerronnan- ja tunnelmanluojana. 

Musiikilla ja äänitehosteilla on suuri merkitys juuri tunnelmien luomisessa. Äänet, joiden voi 

arvioida olevan jälkeenpäin lisättyjä, eli siten tulkittavissa fiktiivisiksi, ovat kuitenkin tiukasti 

alistettu realistisen tunnelman ja tarinan kerronnan välineiksi. Elokuvan musiikkikohtaukset ja 

konserttikohtausten taltioinnit, jotka oli upotettu elokuvan kerronnan sisälle, noudattivatkin 

kaikkein tarkimmin omaa rock genren esittämisen tapaa. Elokuvan asenne on rock ja punk ja se 

kuuluu elokuvan ääniraidalla myös. 
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Todellisuuden tallentamisen ja historiallisen todellisuuden lisäksi dokumenttielokuvalta 

odotetaan jonkinlaista näkökulmaa ja keskustelua materiaalin muotojen välityksellä. Maailmaa 

on katsottava humanistin silmin.134 Dokumenttielokuvan teoreetikko Dziga Vertov puhuu 

elokuvaääneen ja - ilmaisuun liittyen ”huomaamatta tallentamisesta”. Tämän ajatuksen toteutus 

vaatii herkkyyttä ja läsnäoloa. Kun alkuperäisen äänen ideaalia halutaan noudattaa täydellisesti, 

pitää tallentamisen hetkellä ottaa huomioon valtavasti muuttujia. Korvan kyky havaita ääniä on 

nimittäin moninkertainen verrattuna elokuvan äänen taltiointitekniikkaan. Kuulijoiden 

kuuloaistissa on myös henkilökohtaisia eroja. Kaikki eivät kuule heinäsirkkoja tai akustisten 

soittimien kaikkia hienojakoisia sointeja. Jotta hiljainen tai miltei kuulumaton ääni saataisiin 

kuuluville, tarvitaan jonkinasteista parantelua tai vahvistamista. Toimiessamme realismin tukena, 

joudumme kontrolloimaan mikrofonin ympärillä olevaa maailmaa. Äänisuunnittelijan rooli on 

toteuttaa ohjaajan intentioita esittäen ja tarjoten äänellisiä vaihtoehtoja teoksen valmistumisen 

aikana. Äänisuunnittelijan tehtävä on tehdä kuulumaton kuuluvaksi ja siten näkyväksi, lisätä se 

tunne joka tapahtumassa on ollut tallentamisen hetkellä. 

 

Fiktioelokuvan katsoja on jo pitkään tottunut siihen, että alkuperäisiä ja jälkiäänitettyjä 

kohtauksia ei enää voi erottaa toisistaan. Dokumenttielokuvan ääneltä toivotaan samoja 

ominaisuuksia, vaikka samaan aikaan odotetaan tiettyä autenttisuutta ja rosoisuutta. Kun tiukkaa 

Eisensteiniläistä katsantokantaa noudatetaan ja ajatellaan, että dokumenttielokuvaan tallennettu 

ääniraita on pelkkää informaatiota niin parantelemiseen ei ehkä tarvitsekaan ryhtyä. Rakennelma 

fiktio- ja dokumenttielokuvan välillä on vain väline, jolla yritetään luokitella ja kategorisoida 

elokuvakenttää. Ajatuksen on esittänyt myös Trinh T. Minh-ha135. Dokumenttielokuva on vain 

otsikko, jolla voidaan esittää joidenkin elokuvien olevan dokumenttielokuvia. 

Dokumenttielokuvassa ääni-illuusio ei näytä olevan niin tärkeä väline, kuin fiktioelokuvassa. 

Dokumenttielokuvalla ja sen ääniraidalla on ulottuvuuksia, jotka osin ovat samoja fiktioelokuvan 

kanssa. Fiktioelokuvassa äänimateriaali kuitenkin on tuotettu useista eri lähteistä koostamalla ja 

uudelleen organisoimalla. Dokumenttielokuvassa äänimateriaali on kotoisin tallennetuista 

kohtauksista, vaikkakin niiden yhdistely ja koostaminen on voinut tapahtua yhtä lailla luovasti. 

                                                
134	  Valkola 2002, 62	  
135	  Trinh Minh- - ‑ Ha, 1990	  
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Ääni-illuusion käyttäminen dokumenttielokuvassa siirtää elokuvan helposti toiseen kategoriaan, 

fiktio- tai propagandaelokuvan luokkaan. Illuusion todentamisen kannalta on paradoksi, jos 

äänen illuusio on täydellinen, eli huomaamaton, jolloin mahdollinen havaintokin on siten vain 

arvaus. Tässä kuuntelun lähiluvussa kykenin vain toteamaan, että ääniraitaa oli rekonstruoitu tai 

lisätty jälkeenpäin vastaamaan kuvaushetkellä ollutta todellisuutta. 

 

Tässä dokumenttielokuvassa päähenkilöt saavat omalla äänellään kertoa tarinansa suoraan 

kameralle. Ohjaajan ”ääni” ja intentio on kätketty elokuvan sisälle tarinaan, jonka hän kertoo 

päähenkilöittensä ja heille syntyvien tapahtumien kautta. Dokumenttielokuvan omat sisäiset 

intentiot ohjaavat, kuinka äänen illuusio tai realismi suhtautuvat toisiinsa. Dokumenttielokuvassa 

äänen realismi on myös argumentti elokuvan tekemiselle. Todellisuuden fragmentit, äänet 

suodattuvat teoksen diskurssiin, katsoja rekonstruoi ne mielessään jälleen uudestaan omiin 

kokemuksiinsa pohjautuen. 

 
Olen taipuvainen ajattelemaan samoin kuin Jouko Aaltonen136, että on hyvä tuntea 

dokumenttielokuvan esteettisten ja moraalisten vaihtoehtojen historialliset vaiheet ja sitten 

soveltaa niitä luovasti. Nykyisten dokumenttielokuvaohjaajien ajattelu on vapaata. Materiaalia 

voi yhdistellä vapaasti, kunhan on ajateltavissa, että käytetyn materiaalin voidaan ajatella olevan 

kotoisin kohteistaan.137
 

  

                                                
136	  Aaltonen 2006	  
137	  Aaltonen 2006, 168	  
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Liite: Musiikkikappaleet elokuvassa 
 

00:00:01 Musiikkia alkutekstien alla. 

00:01:44 Harjoitukset. 

00:05:22 Pyhäpäivä, konsertissa. 

00:07:16 Kuusi kuppia kahvia, jota Pertti ja Kari säveltävät. 

00:12:49 Puhevika, Pertin esittely. 

00:16:08 ADHD, konsertissa. 

00:16:11 Kuuntelevat musiikkia konsertissa. 

00:16:52 Päättäjä on pettäjä. 

00:22:13 Musiikkia stereoista, joka soi hiljaa taustalla. 

00:23:49 Aina mua pakotetaan. 

00:36:29 Mä haluun Kallioon, konsertissa. 

00:39:12 Toni harjoittelee rumpujen soittoa. 

00:39:32 Kovasikajuttu, jota studiossa nauhoitetaan. 

00:46:45 Tunteet, Pertti kotona. 

00:54:39 Soi laulu yksinäinen, Toni laulaa karaokea. 

01:00:51 Mä vihaan tätä maailmaa, konsertissa. 

01:05:48 Mä muutan mun kavereille, haastattelun taustalla. 

01:08:22 Sä et oo normaali, laulettuna. 

01:14:16 Sä et oo normaali, konsertissa. 

01:18:34 Musiikki TV-lähetyksestä 

01:20:02 Pertti Kurikan nimipäivät, konsertissa. 

01:22:34 Kovasikajuttu, lopputekstit. 

  



 

Liite: Lokaatiot elokuvassa 
 

Koteihin liittyviä atmosfääri-ääniä: Pertin koti, (5 kertaa), Sirkan koti, (1 kerta), Karin koti, (2 

kertaa), Tonin koti, (2 kertaa).  

Julkisiin tiloihin liittyviä atmosfääri-ääniä: sairaala, toimisto (5 kertaa), asuntola ja Tonin piha (2 

kertaa) ja laiva (1 kerta), matkustuskohtauksessa matkalla Saksaan. 

Liite: Kohtaukset, joissa on käytetty johdattelevaa otosta 
 

Elokuvan alussa toimistokohtaus, talo ulkoapäin (TC 0 1:44). 

Yhtye lähdössä keikalle (TC 14:37) ulkokuva pihasta illalla. 

Pertin syntymäpäivät kohtauksen alussa (TC 19:43), jossa ulkokuva Pertin kotitalosta. 

Karin ja Sirkan autonäyttelyssä käynti kohtaus alkaa ulkokuvalla (TC 34:15). 

Kohtaus jossa Toni ja Tonin vanhemmat keskustelevat omaan kotiin muuttamisesta kohtaus 

alkaa ulkona Tonin kuvasta (TC 38:08). 

Vaalitilaisuus kohtaus jossa Sami kuulee vaalien tulokset ja päättyy poikkeuksellisesti 

ulkokuvaan (TC 44:38).  

Kohtaus, jossa Toni käy tutustumassa asuntolaan, kohtaus alkaa ulkokuvalla jossa perhe menee 

sisään asuntolaan (TC 51:48). 

Sairaala kohtaus jossa miehet ovat menossa Kätilöopistolle vauvaa katsomaan alkaa ulkokuvalla 

sairaalan edestä (TC 57:45). 

Kohtaus jossa yhtyeen jäsenet ovat radioasemalla haastateltavana alkaa ulkokuvalla joka on 

lentokoneista kuvattu kuva Helsingistä (TC 1:04 39). 

Yhtye Hampurissa keikalla soittamassa alkaa ulkokuvalla soittopaikan ulkoa (TC 1:13:58). 

Kohtaus jossa yhtyeen jäsenet ovat bussilla matkalla keikalle alkaa ulkokuvasta. jossa bussi ajaa 

maisemassa (TC 1:16:47). 

Kohtaus jossa Pertti ja Kalle ovat menossa Presidentin linnan juhliin alkaa ulkokuvalla 

presidentinlinnasta (TC 1:18:14). 

Viimeinen kohtaus, joka alkaa ulkokuvalla elokuvan loppukonserttista (TC 1:19:26). 

 

  



 

Liite: Elokuvan kohtaukset ja havaintoja äänenfunktioista 
 

Esitellään päähenkilöt        00:00:01–00:04:00 

00:00:03  Elokuvan ensimmäinen kuva, jossa yhtyeen jäsenet istuvat penkillä, Sami kehuu 

yhtyettään.138 Taustalta kuuluu keikkapaikan saliääni.  

00:01:09 Musiikki taustalla, kun päähenkilöt esitellään. 

00:01:44 Harjoituskämppä ääni alkaa edellisen kuvan aikana. 

00:03:31 Harjoitushuoneen lämpiön ääni taustalla. 

 

Pertti säveltää ja kertoo päiväkirjastaan.      00:04:00–00:05:21 

Pertti säveltää kotona, ääniraidan taustalla kuuluu aluksi pianon soittoa.139 

 

Pertin dialogi, jossa hän aloittaa kertomuksen päiväkirjan tekemisen syistä.140 

Pertin kasvot tulevat kuvaan vasta 17 sekuntia myöhemmin.141 

 

Konsertti, Kappale: Sunnuntai      00:05:24–00:07:15 

Keikka kaupungin keskustassa, jossa Pertti esitellään.142 

Keikan jälkeen Kalle ja Pertti keskustelevat lavan takana, jossa äänenä taustalla kuuluu 

kaupungin atmosfääriääni.143 

 

Pertti ja Kari tekevät sanoitusta.       00:07:15–00:08:54 

Kari ja Pertti tekevät sanoitusta, ei erityistä ääntä taustalla.144 

        

Kari soittaa ja tapaa Sirkan       00:08:25–00:11:00 

                                                
138	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:00:03	  
139	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:03:57	  
140	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:04:19	  
141	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:04:46	  
142	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:05:22	  
143	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:06:50	  
144	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:07:16	  



 

Kari soittaa Sirkalle, taustalla kuuluu toimiston atmosfääriääni.145 

Kari tapaa Sirkan, taustalla kuuluu asuntolan atmosfääriääni.146 

Kari ja Sirkka istuvat sohvalla, taustalla jatkuu edellisen otoksen asuntolan atmosfääriääni.147 

Ääniraidalla alkaa Karin tarina rakastamisesta, hänen kasvonsa tulevat kuvaan 2 sekuntia 

myöhemmin148.Taustalla kuuluu toimiston atmosfääriääni ,kohtauksen kesto on 57 sekuntia.149  

 

Pertti ja saumat, Pertti kertoo saumoista ja lapsuudestaan  00:11:00–00:12:28 

Pertti leikkii saumojen kanssa150 (kuvassa) eteisessä, taustalla kuuluu suihkusalin atmosfääriääni. 

Pertin ääni aloittaa kertomuksen lapsuudesta,151 Pertin kasvot tulevat lähikuvaan 5 sekuntia 

myöhemmin.152 Pertti jatkaa leikkiä saumojen kanssa,153 taustalla suihkusalin atmosfääriääni.  

Tonin hihitys kuuluu taustalla,154 kamera kääntyy Toniin päin ja Toni paljastetaan.  

Taustalla kuuluu hiljaisen harjoitushuoneen atmosfääriääni. 

 

Pertin esittely         00:12:53–00:14:38 

Kohtaus alkaa kuvalla jossa Pertti on harjoitushuoneella, taustalla harjoitushuoneen 

atmosfääriääni tunnelmaa luomassa. Alkaa ”Puhevika” kappale, jossa Pertti esitellään. 

Kappaleen sanat kertovat Pertin tarinan155 tai ainakin osan siitä. Kappaleen aikana kertomukseen 

lisätään visuaalinen tarina musiikkivideon keinoin, jossa Pertti kulkee yksin maailmassa.  

Musiikin tempo, volyymi ja immersiivisyys luovat kohtauksen tunnelman. Pertti laulaa 

harjoitushuoneessa edellistä kappaletta.156 

                                                
145	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:08:55	  	  	  
146	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:09:29	  
147	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:09:54	  
148	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:10:20	  
149	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:10:22	  
150	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:11:31	  
151	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:11:31	  
152	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:11:36	  	  
153	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:12:01	  
154	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:12:17	  	  
155	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:12:49	  
156	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:14:09	  



 

 

Keikalle lähdössä        00:14:38–00:16:10 

Yhtye on keikalle lähdössä, kohtaus alkaa ulkokuvalla harjoituskämpästä. Ääniraidalla kuuluu 

Pertin puhetta, jossa Pertti kyselee, onko kaikki mukana. Ulkokuvan taustalla on hiljainen 

talvinen katu atmosfääriääni.157 

 

Kalle huomauttaa hajusta Pertille      00:15:04–00:16:06 

Pertti menee suihkuun, taustalla kuuluu suihkun atmosfääriääni.158 

 

Keikalla, kappale: ”Päättäjä on pettäjä”.      00:16:10–00:19:43 

Yhtye keikalla kohtaus alkaa kuvalla, jossa pakettiauto ajaa öisessä maisemassa. Äänenä on 

talvinen liikenteen ääni ja pala kappaleen ”ADHD” ääniraitaa, joka kuullaan myöhemmin 

keikkapaikalla. Äänen alkuperä paljastetaan seuraavassa otoksessa, kun kameran kuva siirtyy 

keikkapaikalle.159 

 

Keikkapaikka, ennen keikan alkamista, taustalla kuuluu kappaleen ”ADHD” ääniraitaa ja yleisön 

ääniä ravintolassa. Atmosfääriäänet ovat tässä taustalla ravintolan tunnelmaa kertomassa.160 

 

Pertti ja muut yhtyeen jäsenet ovat keikkapaikan takahuoneessa. Kohtauksen ääniraita alkaa 

edellisen kohtauksen ääniraidalla, joka on loppu kappaleen ADHD ääniraidasta. Tunnelmaa 

jatketaan kohtauksesta toiseen.161 Yhtyeen jäsenet pohtivat tulevan keikan onnistumista. 

Taustalla kuuluu yleisönääniä ravintolasalista.162 

 

                                                
157	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:14:36	  
158	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:15:35	  
159	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:16:07	  
160	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:16:11	  
161	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:16:22	  
162	  Kovasikajuttu	  DVD	  aikakoodi:	  00:16:35	  



 

Keikka (Tampereella) alkaa. Laulun sanat ”Päättäjä on pettäjä”, kertovat salin tunnelmaa, 

kappaleen lopussa yleisön äänet voimistuvat ja salin tunnelma korostuu enemmän.163 

Keikan jälkeen yhtyeen jäsenet keskustelevat takahuoneessa,164 taustalla kuuluu salin ääniä. 

 

Pertin syntymäpäivät       00:19:43–00:23:50 

Pertti valmistautuu syntymäpäivien viettoon. Kohtaus alkaa orientoivalla kuvalla Pertin 

kotitalosta.165 Äänenä kuuluu talvinen katu atmosfääri-ääni. Johdattelevan otoksen kesto on kaksi 

sekuntia, tämän aikana ei äänellä ennakoida seuraavaa kohtausta. Kuvalla ja äänellä vain 

kerrotaan seuraavan kohtauksen tapahtuma paikka ja aika. Seuraavan kohtauksen tunnelmakin 

on vielä hieman arvoitus. 

 

Pertin koti,166 jossa Pertti odottaa vieraita, taustalla kuuluu hiljainen katuääni ulkoa ja kellon 

tikitys tunnelmaa luomassa. 

 

Ovikellon ääni167 kuuluu kuvan ulkopuolelta. Perttiä seurataan kameralla ulko-ovelle, jossa 

vieraita on tulossa. 

 

Otoksen ääni huomioi kuvan ulkopuolisen maailman olemassaolon. Pertin kodin äänet, hiljainen 

katu, kello, ovikello, musiikki tulevat kaikki lähteistä, jotka ääninä kuuluvat Pertin kodin 

maailmaan, mutta joiden lähdettä ei varsinaisesti näytetä. 

 

Syntymäpäiväkohtauksen kesto on 3 minuuttia 57 sekuntia. Otosten yhteen liittämiseen on tässä 

kohtauksessa käytetty ulkoa kuuluvaa liikenteen atmosfääri-ääntä. Taustalla kuuluva hiljainen 

musiikki kuuluu vain muutamissa otoksissa eikä siten ole jatkuva elementti kohtauksessa.  

 

Sami vaalitilaisuudessa       00:23:50–00:25:55 
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Sami menee vaalitilaisuuteen168. Sami kävelee aluksi juhlasalin lämpiössä, jossa äänenä kuuluu 

yleisön ääntä ja salista Mari Kiviniemen vaalipuhetta. Samin kävelykuvan taustoissa on 

nähtävissä, että yleisöä ei ole salissa vielä, joten vaalitilaisuus on vasta alkamassa.  

Vaalitilaisuuden puheiden äänet tässä otoksessa ennakoivat tulevia tilanteita. 

 

Kiviniemen puheen ääni alkaa 10 sekuntia ennen kuin hänen kasvonsa tulevat kuvaan.169 

 

Tapaamisen jälkeen Sami sovittaa Kiviniemen vaalimainosta päälleen juhlasalin lämpiössä, 

äänenä tunnelmaa luomassa juhlasalin atmosfääri-ääni ja vaimea liikenteen humina kadulta.170 

 

Kari soittaa puhelun jalkahoitajalle      00:25:57–00:31:05 

Yhtyeellä on harjoitukset alkamassa, Kari soittaa jalkahoitajalle. Useiden selitysten jälkeen 

paljastuu, että Kari ei haluaisi mennä Samin kanssa sinne yhtä aikaa. Taustaäänenä tässä 

kohtauksessa on harjoitussalin eteisen hiljainen atmosfääriääni.171 

 

Kari hermostuu pakottamisesta      00:29:15–00:29:55 

Kari palaa harjoitushuoneeseen tuohtuneena puhelusta.172  

Yhtye harjoittelee kappaletta, ” Aina mua pakotetaan”, osuvasti kappaleen sanoissa kerrotaan 

mm. jalkahoitajalle pakottamisesta.173 Kappale päättyy174 ja keskustelu jatkuu, Samikin on jo 

tuohtunut keskustelusta. 

 

Pölynimuri         00:29:55–00:31:07 
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Pölynimuri käynnistyy.175 Kuvassa imuria ei näytetä kertaakaan, eikä imurin käyttäjää. 

Pölynimurin ääni kuitenkin dominoi tätä kohtausta.  

 

Pölynimuri tässä kohtauksessa kuvailee osuvasti tunnelmaa ja ehkä on katalyytti riidan 

eskaloitumiseen. Pölynimuri usean katselun ja kuuntelun jälkeen tuntuu saavan merkityksiä, joka 

ovat elämää suurempia. 

 

Karia haetaan ulkoa pois ja taustalla kuuluu ohiajavien autojen ääniä ja muutama varis.176 

 

Jalkahoitajalla        00:31:07–00:34:53 

Jalkahoitajalla177 odotushuoneessa kuuluu vaimea liikenteen humina kadulta ja koneiden ääniä, 

joiden äänet muistuttavat hammaslääkärin käyttämiä laitteita.  

 

Kari ja Sami ovat jalkahoitajien toimenpidehuoneessa178, taustalla hoitohuoneessa kuuluu vaimea 

liikenteen humina kadulta ja ääniä muista huoneista. 

 

Kari ja Sirkka, autonäyttely      00:34:00–00:36:31 

Kari ja Sirkka käyvät autonäyttelyssä179, taustalla kuuluu ääniä messuilta. Levyosastolla 

puheessa Sirkka viittaa hienoon musiikkiin, joka kuitenkaan ei ole kuultavissa kohtauksen 

ääniraidalla. Sirkka on mukana Kari rock-maailmassa ja haluaa näin osallistua Karin 

harrastukseen. 

 

Kari kertoo elämästään       00:34:55–00:36:28 
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Karin kertomus alkaa180, Kari kertoo tässä suhteestaan Sirkkaan ja naimisiin meno 

suunnitelmiaan. Kuvassa kari vielä on levyosastolla tutkimassa levyhyllyjä. Karin kasvot tulevat 

kuvaan vasta, kun Karin kertomusta on kuunneltu 15 sekunnin ajan.181 

Karin kasvot tulevat lähikuvaan Kuva siirtyy takaisin messuille ja ääniraidalla kuuluu messujen 

atmosfääri-ääni.182 Kohtauksen kuvat palaavat Karin kotiin183, jossa ulkoa sisään kuuluu vaimea 

liikenteen humina. 

 

Konsertti: Mä haluun asua Kalliossa     00:36:31–00:38:11 

Kappaleen ” Mä haluun asua Kalliossa” ääniraita184 alkaa Karin puheen lopun aikana. 

 

Kappaleen lopun aikana alkavat yleisön äänet kuulumaan, lisäten konsertin tunnelmaa.185. 

 

Konserttikohtaus päättyy ulkokuvaan keikkapaikasta ja ääniraidalla kuuluu vielä loppukaiku 

edellisestä kappaleesta ja hiljainen öinen kadun atmosfääri-ääni, jossa kuuluu kaukaisia autoja ja 

hälytysajoneuvon sireeni. 

 

 

 

Tonin koti ja keskustelu omaan kotiin muuttamisesta   00:38:11–00:39:31 

Tonin koti ja keskustelu omaan asuntoon muuttamisesta alkaa orientoivalla otoksella talon 

edessä. Toni ihastelee hiljaisuutta ja luonnon rauhaa. Ääninä taustalla kuuluu tuuli, lentokone ja 

lintuja. Kohtauksen alussa ja kohtauksen sisällä, äänillä ja tilanteilla on synnytetty 

vastakkainasetteluja: hiljainen - voimakas, miellyttävä - häiritsevä. 

 

Studiossa nauhoitetaan kappaletta: Kovasikajuttu   00:39:31–00:40:39 
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Yhtye on harjoitushuoneella äänittämässä kappaletta: ”Kovasikajuttu”.186 

Yhtyeen jäsenet ja Kalle kuuntelevat äsken äänittämänsä kappaleen, äänenä taustalla kuullaan 

musiikkikappale kaiuttimista kuultuna.187 Pertti kuulee väärin ja kavereiden kommentteja satelee 

kuvan ulkopuolelta.188 

 

Ääniraita ottaa huomioon kuvan ulkopuolisen maailman ja kameran kuvakerronta voi keskittyä 

kohtauksen päähenkilön tarkkailuun. 

 

Pertti ja saumat        00:41:21–00:42:24 

Yhtyekavereiden pilkka laukaisee Pertille saumakäärmeleikin, jota kuvattaessa alkaa Pertin 

saumakäärme tarina.189 

 

Pertti toimistossa ja syntymäpäiväkeskustelu Samin kanssa  00:42:24–00:43:29 

Pertti ja Sami toimistossa, jossa käydään keskustelua syntymäpäivistä, jonne Sami ei saapunut.190 

Kohtauksen päätteeksi Pertin ääni jatkuu, jossa Pertti manaa Samia.191 

 

Sami vaalivalvojaisissa       00:43:30–00:44:46 

Vaalivalvojaiset192, jonne Sami saapuu muun yleisön mukana seuraamaan tuloksia. 

Salissa kuuluu ääni televisiolähetyksestä193, jossa juontaja selostaa vaalien tulosta. 

Kohtaus jatkuu kuvalla, jossa Mari Kiviniemi on jo salissa haastateltavana.194 

Ääniraitojen leikkauskohta on eriaikainen kuvan leikkauskohdan kanssa  
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Sami poistuu tilaisuudesta.195 Kohtaus päättyy kuvaan, jonka aikana ääniraidalla kuulemme 

kaupungin atmosfääriääniä ja Samin hengitystä.  

 

Harjoitukset, Toni kateissa       00:44:46–00:46:45 

Harjoitukset ovat alkamassa ja Toni on kateissa.196 

Sami etsii Tonia kahvilasta, taustalla kuulemme kahvilan atmosfääriäänen. 

Kohtauksen päätteeksi Pertti toteaa, että Punkkimusiikki on roskaa.197 

 

Pentti kotona, ”Punk on roskaa”      00:46:45–00:49:02 

Pertti saapuu kotiin ja aluksi laittaa musiikkia stereoista kuulumaan Paula Koivuniemen 

kappaleen ”tunteet”.198 Pertti pyörii sängyllä ja yrittää nukkua päiväunet. 

Kuva siirtyy Pertin lähikuvaan, jossa Pertti kirjoittaa päiväkirjaa.199 

Lähikuvan taustalla kuullaan aluksi musiikkia, joka alkoi edellisen kuvan aikana 

Pertin puheääni200 alkaa viisi sekuntia myöhemmin. Pertti kertoo aikaisemmista itsetuhoisista 

ajatuksistaan. Pertin puheäänen avulla siirrytään haastattelutilanteeseen. 

Pertin kasvot tulevat kuvaan201 ja kohtausparin toinen osa jatkuu haastattelulla 

harjoitushuoneella. 

Haastattelutilanteessa kuva on staattinen ja musiikkikappale on häivytetty pois. 

 

Näiden kolmen otoksen aikana kuullaan sama musiikkikappale. Musiikkikappaleen jatkuessa 

usean kuvan aikana syntyy illuusio otosten kuulumisesta samaan kokonaisuuteen. Tunnelmaa luo 

tässä kohtauksessa stereoista kuuluva musiikkikappale. 
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Pertin haastattelun jatkuessa uudessa paikassa, taustalla kuuluu laitteen tai kojeen tuulettimen 

kohinaa.202  

 

Sami urheilukilpailuissa        00:49:02–00:51:18 

Sami on kilpailemassa urheilukilpailuissa.203 Aluksi kohtauksen tapahtumapaikka esitellään 

orientoivalla kuvalla urheilukentästä. Urheilukentän atmosfääriääni alkaa jo tämän kuvan aikana. 

Samia kuvataan lähikuvissa204 (2kpl). Kuva-alan taustalla on nähtävissä käsiään taputtavaa 

yleisöä, joiden ääni kuuluu myös ääniraidalla. 

Lähikuva Samista ja tämän jälkeen lähikuva Karista205, joiden aikana ei näy muita kilpailijoita, 

tai yleisöä. Ääniraidalla kuitenkin jatkuu sama yleisön kannustusääni.206 

Sami epäonnistuu suorituksessaan. Kari ja Toni ovat ehkä huolissaan Samin tilanteesta, äänenä 

taustalla läheinen junanrata. Kari menee Samin luo. äänenä taustalla aluksi ohimenevä juna, 

sitten urheilukentän atmosfääriääni. 

 

Urheilukilpailujakso on kerrottu 11 otoksella, alun yhdeksää otosta liittää yhteen urheilukentän 

atmosfääriääni. Toiseksi viimeisessä otoksessa, kuultavissa on läheinen junanrata ja aivan 

viimeisessä otoksessa, jossa Kari lohduttaa Samia, kuuluu jälleen taustalla urheilukentän 

atmosfääri. 

 

Toni tutustuu asuntolaan       00:53:36–00:54:48 

 

Toni ja Tonin vanhemmat ovat autossa matkalla tutustumiskäynnille asuntolaan.207 

 

00:51:24 Tonin isä selin ja repliikki: Mikäs on nyt fiilis kun lähdetään katsomaan uutta 

kämppää? 
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00:51:28 Tonin repliikki: Se oikein hyvä. 

00:51:31 Toni kuvassa: Siellä on Liisa, Mikko. 

00:51:35 Kuvassa isä on edelleen selin: Jarkko ja Jokke, -” ja ennen kaikkea Liisa”. 

00:51:41 Toni kuvassa: Niin asuukin, pusi-pusi. 

 

Tämä lyhyt kohtaus on hyvä esimerkki, kuinka useasta otoksesta koostuva dialogi saadaan 

kuulostamaan luontevalta. 

Kuvan ja äänen leikkaukset tapahtuvat eriaikoina. Isän repliikit kuuluvat hyvin, mutta hänet 

kuvataan takaa päin, joten huulisynkroni208 ei ole nähtävissä. 

 

Illuusio jouhevasta ja napakasta dialogista syntyy kuva- ja äänileikkauksen avulla. Kohtauksen 

todellinen aika on muuttunut lyhyemmäksi ”elokuvalliseksi” ajaksi, (cinematic-time).209 

 

Taustalla kuuluva ajavan auton sisä-ääni jatkuu, koko kohtauksen ajan. Siinä ei ole kuultavissa 

leikkauskohtia samoissa paikoissa, kuten kuva- ja ääniraidoilla.  

 

Auton sisä-äänen stereofoninen vaikutelma pysyy paikoillaan, eikä käänny kameran liikkeiden 

mukana. Kamera kääntyy jopa 180 astetta, mutta stereofoninen sisä-ääni ei tee samaa 

kiertoliikettä.  

 

00:51:48 Asuntolan ovella 

00:51:57 Toni: ”Mikä sun nimi on?” 

00:52:06 Milloin olisi ajankohtaista muuttaa omaan kotiin? 

00:52:13 Isä: Sitten kun sinä kyllästyt meihin. 

00:52:27 Toni menee halaamaan Liisaa. 

00:53:25 Miten olet Liisa viihtynyt täällä. 

00:53:33 Olet asunut täällä jo aika pitkään. 

00:54:06 Toni: Miksi pussasit mua siellä karaokessa. 

                                                
208	  Huulisynkroni	  
209	  Cinematic	  time	  



 

00:54:17 Kehes Liisa olet ihastunut? 

00:54:22 Sieltä tulee Mika. 

00:54:24 Mika tulee, 

00:54:30 Mika: ”Nyt on kiire”. 

 

Ulkokuva asuntolan edustalla, jossa Toni ja hänen isänsä poistuvat asuntolasta. Ääniraidalla 

kuuluvat askeleet lumessa ja kaupunkimaiseman humiseva atmosfääriääni. Otoksen aikana alkaa 

kuulua seuraavan kohtauksen karaokemusiikki.210 

 

Toni laulaa karaokea huoneessaan      00:54:48–00:56:39 

Toni laulaa karaokea.211 Tonin ”kosintaretki ja retken seuraukset kohtauspari kestää yhteensä 6 

minuuttia ja 12 sekuntia. Ääniraidalla dialogin lisäksi kuuluu kaikkien asuntola otosten ajan 

vaimea ilmastoinnin ääni. Dialogin useat repliikit kuuluvat kuvan ulkopuolella olevilta 

näyttelijöiltä. Kuva on keskittynyt kohtauksen päähenkilöön Toniin, eikä hairahdu kuvaamaan 

toisia, ehkä, satunnaisia repliikkejä. Kuvan ulkopuolinen maailma havainnoidaan tässä 

kohtauksessa käyttämällä dialogia ja asuntolan atmosfääriääntä. Kohtausparin toinen osa alkaa jo 

ääniraidalla kävelykuvan aikana, jossa isä ja Toni poistuvat asuntolasta. 

 

Tapaamisesta syntynyt tunne ja reaktio kuvataan seuraavalla karaokekohtauksella. Toni laulaa 

huoneessaan yksin karaokea, kappaletta: ”On poika yksin ja niin rauhaton … ”.  

Ääniraidalla kuullaan Toni laulamassa karaokemikrofoniin ja laulaminen näytetään myös 

kuvassa, karaoken taustamusiikki kuuluu kuvan ulkopuolista lähteestä. 

 

Asuntolakohtauksen päätöskuva ja siirtymäkuva seuraavaan karaokekohtaukseen on tavallaan 

sukua orientaatiokuville, joita tässä elokuvassa on käytetty usein. Päätöskuva oli käytössä myös, 

Samin vaalivalvojaisten jälkeen. 
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Poikkeuksena tässä päätöskuvassa on, että sen aikana aloitetaan seuraavan karaokekohtauksen 

tunnelman ennakointi. 

 

Kari pyytää neuvoja lasten saantiin     00:56:39–00:57:04 

  

Kari aloittaa lastenhankintakeskustelun. Keskustelua käydään harjoitushuoneen nurkassa. 

Ääniraidalla kuulemme taustalla tietokoneen surinan212. Sami katsoo tietokoneen ruutua, 

ääniraidalla kuultavissa tietokoneen surina ja Karin repliikki, joka alkaa kuvan ulkopuolelta.213 

Kuvassa Kari kyselee Samilta, joka istuu tietokoneen ääressä, löytyykö tietokoneelta ohjeita 

lasten saamiseen. Samassa otoksessa Toni kommentoi taustalla käytävää keskustelua.214  

  

Kari kävelee toimistoon, jossa Kalle antaa hänelle VHS-kasetin tutustumista varten.215 

 

Kari kotona katsoo videon       00:57:04–00:57:46 

 

Kari katsoo videota kotonaan.216 Tässä video katselukohtauksessa tarina kerrotaan opetusvideon 

ääniraidan avulla. 

Kohtauksen viimeisen kuvan aikana kuuluu vielä elokuvan ääniraidalla videon äänet Karin 

huoneesta. Kari on siirtynyt jo parvekkeelle tupakoimaan. Tupakointikohtauksen ääniraidalla 

kuulemme kaupungin atmosfääriääniä ja videon ääniraitaa.  

 

Kallen vaimo synnytyssairaalassa ja Pertin tarina äitinsä kuolemasta  00:59:50 
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Ryhmä on menossa Kätilöopistolle, ääniraidalla kuuluu kaupungin ja liikenteen 

atmosfääriääniä.217 Yhtyeen jäsenet (paitsi Sami) tulevat kätilöopiston osastolle.218 

Pertin kertomus äidistään, jonka kuolemasta ei Pertille kerrottu.219 Kohtauksen aikana tapahtuu 

tunneleikkaus ääripäästä toiseen. Koko kohtauksen ajan kuuluu ääniraidalla taustalla olevia 

sairaalan atmosfääriääniä.  

 

Konsertti         01:00:50–1:03:07 

 

Konsertissa, Kappale: ”Mä vihaan tätä maailmaa”.220 

Konsertin ääniraita jatkuu seuraavan kohtauksen alun ensimmäisille sekunneille.221 

Äänen avulla konsertin tunnelmaa jatketaan uusien levyjen jakokohtaukseen. Seuraavan 

kohtauksen tunnelmaa voisi luonnehtia iloiseksi, vastakohtana edelliselle konserttikohtaukselle, 

jossa laulun sanat kertoivat, vihasta yhteiskuntaa kohtaan. 

 

Uudet levyt saapuneet       01:03:15–1:04:50 

 

Kohtauksessa Kalle tuo levylaatikon studiolle ja jakaa uudet levyt yhtyeen jäsenille.222 

Elokuvan tunne kasvamassa. Ääniraidalla kuuluu taustalla toimiston atmosfääriääni. 

 

Radio Basso haastattelussa       01:04:38–1:05:52 

 

Kohtauksen ensimmäinen kuva on ilmakuva Helsingistä.223 Ääniraidalla kuuluu musiikkia 

kappaleesta ”Mä muutan mun kavereille”. Kohtauksen toinen otos paljastaa, että ääni kuuluu 

radiolähetyksestä, jonka tekemistä pääsemme seuraamaan radiostudioon. 
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Kuvan ottaminen, jonka aikana kuultavan kappaleen äänen voimakkuus kasvaa nostaen 

tunnelmaa.224 Radiolähetyskohtauksessa kuultava musiikki jatkuu seuraavan 

maistraattikohtauksen ensimmäisten kuvien aikana. Ehkä ajatuksena siirtää Karin tunnetila vielä 

kihlajaiskohtaukseen, jossa Karin tunne on kasvamassa. 

 

Maistraatti Kari ja Sirkka menevät kihloihin    01:05:52–1:07:45 

 

Kohtaus alkaa otoksella maistraatin aulasta, jossa ääniraidalla kuulemme vielä edellisen 

radiohaastattelun lopun musiikkia ja aulan atmosfääriä, johon sekoittunut kaupungin ääniä ulkoa 

kadulta ja sisällä oleva mahdollinen avoimena oleva televisio tai radio.225 Ehkä tunnelmana 

tällainen atmosfääriääni kertoo rauhallisesta ja epämuodollisesta sisämiljööstä. 

    

01:06:07–01:06:13  

Kohtaus jatkuu kihlojen antamiseen, jolloin taustalla kuulemme salamavalojen ääniä ja aplodeja, 

kun suudelma on annettu. Kari pitää puheen vieraille.226 Ilmastoinnin humina on myös 

kuultavissa hiljaisena taustalla.227 

 

Lähtöpusu, Kari ja Sirkka       01:07:45–1:08:14 

 

Yhtye lähtee Saksaan keikalle 

01:07:45 Kohtaus alkaa Karin ja Sirkan jäähyväisillä, jossa dialogin lopussa alkaa jo seuraavan 

kohtauksen äänet bussia kuuluviin.228 

 

Saksassa         01:08:10–1:08:40 
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Kuvassa bussi ajaa maisemassa, kuvan aikana ääniraidalla alkaa jo yhtyeenjäsenten spontaanisti 

esittämänä laulua ”Sä et oo normaali”.229 

Kappaleen ääniraita ”Sä et oo normaali” jatkuu seuraavien kaupunkikuvien aikana.  

Seuraavien karusellikuvien aikana kappaleen ääniraita ja karusellimusiikki menevät hetken aikaa 

päällekkäin ja karusellikohtauksen musiikki kohoaa kohtauksen teemaksi. 

Kari koettaa ottaa kontaktia Berliiniläiseen.230 Kuvan ottaminen ääniraidalla taustalla, kaupunki 

atmosfääri, joka jatkuu seuraavien kävelykuvien aikana. Pertti puree sormeaan niin että 

rusahtaa.231 Taustalla kuuluu atmosfääriäänessä kaukainen juna ja autoliikenne, atmosfäärien 

äänen taso kohoaa kohtauksen aikana. 

 

Yhtye on matkalla jalkaisin Beatles muistomerkille, yhtyeen jäsenet ohittavat Reberbahnin 

ikkunoita, kuvaleikkaus nopeutuu ja dialogi nopeutuu.232 Taustalla kuullaan kadun 

atmosfääriääni, joka sitoo kaikki otokset yhteen ja luo illan tunnelman. 

 

Kun yhtyeen jäsenet ovat Beatles muistomerkillä, kohtauksen aikana atmosfääriääneen tulee 

lisäksi sateen ääni. Sateen äänet kuuluvat taustalla.233 

 

Kohtauksessa jossa yhtyeen jäsenet menevät ovesta sisälle klubiin, taustalla alkaa konserttisalin 

ääni kuulua.234 

 

Konsertti ja kappale: Sä et oo normaali     01:14:40–1:16:15 
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Konsertissa esitetään kappale ”Sä et oo normaali”.235 Konsertin jälkeen takahuoneessa 

ääniraidalla kuuluu taustalla konserttisalista yleisön ääniä.236 

 

Bussi paluumatka, Pertti pyytää anteeksi     01:16:49–1:17:28 

 

Bussi ajaa öisessä maisemassa. Ääniraidalla kuuluu liikenteen ääniä, Pertin repliikki alkaa jo 

tämän kuvan aikana.237  Kohtaus päättyy kuvaan, jossa kuvassa on bussin etuikkuna ja 

tuulilasinpyyhkimet. Tuulilasinpyyhkimen ääni on tässä korostetusti esillä.238 Taustalla Pertti 

jatkaa kiitospuhettaan yhtyeen jäsenille. Tässä ehkä äänellä on tehty illuusio tai simulaatio. 

Kamerahan ei voi olla kahdessa paikassa samaan aikaan. 

 

Linnanjuhlat, Pertti ja Kalle      01:17:27–1:19:04 

 

Pertti ja Kalle ovat valmistautumassa lähtöön presidentin linnaan itsenäisyyspäivän 

vastaanotolle.239 Pertti ja Kalle menevät autolla linnan juhliin.240 

Taksin ikkunasta kuvataan ajamista, Pertin puhe alkaa, ajokuvan aikana.241 

Seuraavien otosten kuva ja äänimateriaali on saatu Yleisradion suorastalähetyksestä 

ja koostettu lähetyksen materiaaleista elokuvan tarpeisiin.242 

Kohtauksen toiseksi viimeisen kuvan aikana alkaa ääniraidalla kuulua viimeisen kuvan 

tanssimusiikki.243 Tunnelman luominen aloitetaan äänen avulla ennakoiden lopun tunnelmaa.  

 

Matkalla keikalle        01:19:05–1:19:15 
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Yhtye on autolla menossa keikalle. Aluksi johdantokuva, jossa bussi ajaa maisemassa, 

ääniraidalla kitaralla soitettua musiikkia, seuraavan kohtauksen konsertista, joka hiljenee pois 

ennen kuvan loppua.244 Ääni on sukua aikaisemmille johdannoille, joita on elokuvassa käytetty 

orientoimaan katsoja seuraavan kohtauksen tunnelmaan. Aiemmissa johdannoissa käytettiin 

enimmäkseen päähenkilöiden dialogia ja sen aloitusta johdantona. Kamera kääntyy Toniin, joka 

on ihmeissään festivaalien tunnelmasta. Ääniraita on tämän kuvan aikana mielenkiintoinen. 

Kuvaan ja ääneen on saatu tarttumaan hetki festivaalien tunnelmasta, Edellisessä kuvassa Toni 

ehtikin jo haaveilemaan, että ”isi ja äitikin olisivat varmaan täällä” Tonin repliikki: ”Isi ja äiti 

ovat varmaan täällä”.245 Karin repliikki: ”ei ne nyt tämmösille tule”, on vain ääniraidalla, 

kuvassa Karia ei näytetä.246 Pertti esittää ilmakitaralla kuinka soitetaan, taustalla ääniraidalla 

festivaalien atmosfääriääniä.247 

 

Kato: Isi ja äiti        01:19:20–1:20:00 

 

Kohtauksen lopussa eräs elokuvan nousukohtia, jossa Tonin vanhemmat saapuvat 

konserttipaikalle.248 Toni huomaa, että häntä ei ole hylättykään, kaikista muuttopuheista 

huolimatta. 

 

Konsertti ja kappale: Pertti Kurikan nimipäivät    01:20:01–1:22:28 

 

Elokuva päättyy konserttiin ja kappaleeseen Pertti Kurikan nimipäivät.249  
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Liite: Näyte Excel-tiedostosta 
Koko tiedostossa on noin 650 havaintoa elokuvan äänistä. 

	  
 

Kuva: Excel-tiedoston 1. Sivu 
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