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Tiivistelmä
Tässä opinnäytteessä tarkastellaan, kuinka tarinaidean hähmäisestä, likaisesta ja vähän nolostakin
alkumuodosta (jota tässä rakastavasti möykyksi kutsutaan) voidaan kuvan ja sanan yhteistyöllä
kehitellä jotakin, josta voi muillekin punastelematta puhua. Tutkielmassa esitettyjä ns.
epämöykyttämismetodeja havainnollistetaan ja kokeillaan soveltamalla niitä oman tarinaidean,
Kummitusjutun
, tarinan ja hahmojen kehittämiseen. Kummitusjutun möykkynä on idea
fiktiiviseen 1800luvun käänteen Suomeen sijoittuvasta kauhuseikkailusta, joka perustuu vapaasti
suomalaisiin kansantaruihin ja uskomuksiin.
Tutkielman teoria ja siinä kuvaillut luonnostelumenetelmät on napattu animaatiotuotantojen
alku hetkiä kuvailevasta aineistosta 
— ei niinkään oman tarinani lopullista toteutusta miettien,
vaan koska animaatiotuotannossa ideoiden kehitys on jo lähtökohtaisesti viettelevän dynaaminen
yhdistelmä sanalla ja kuvalla työskentelyä.
Tutkielmassa mietitään mitä visuaalisella ennakkosuunnittelulla ja hahmosuunnittelulla
tarkoitetaan etenkin tarinan kehityksen ja ideoiden jalostuksen kontekstissa. Ensisijaisesti
tutkielmassa selvitelläänkin vastausta kysymykseen 
Kuinka visuaalista tarinaideaa voi kehittää,
selventää ja kasvattaa hahmosuunnittelun kautta?
Lähdeaineiston pohjalta tehdyissä johtopäätöksissä painotetaan mielekkään, tavoitteellisen
visuaalisen tutkimuksen roolia tarinan merkityksen ja tapahtumien ilmaisussa.
Tarina kehityksen työkaluksi on rajattu ns. “tutkiva hahmosuunnittelu” eli hahmojen
visualisointi, jonka tarkoitus on monimuotoisen luonnostelun kautta määritellä ja kehittää tarinan
hahmoja. Tässä yhteydessä tutkielmassa sovelletaan animaatiotuotannosta lainattuja metodeja
oman tarinaidean ja siihen liittyvien hahmojen kehittämiseen.
Tutkielman toiminnallisissa osissa luonnostelu ja visualisointi nostetaan tekstin ja kirjoittamisen
rinnalle eräänä ajatusten jäsentelyn työkaluna. Hahmoja tutkitaan sekä kokonaisuutena että
yksilöinä, muodon ja mittasuhteiden, vaatetuksen, kasvojen ja ilmehdinnän kautta. Visuaalisen
tutkimuksen rinnalla käytetään tarinan miljööstä ja uskomuksista kertovaa kirjallista ja kuvallista
aineistoa. Lisäksi pohditaan myös graafisen käsittelyn vaikutusta hahmosta syntyvään
mielikuvaan.
Lopulta todetaan, että kyllähän se möykyn mysteeri on tässä tehdessä alkanut selviämään, mutta
tie valmiiseen kuvitettuun kertomukseen on pitkä ja vasta alussa.
Avainsanat 
hahmosuunnittelu, visuaalinen ennakkosuunnittelu, visualisointi, luonnostelu
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JOHDANTO

möyKKyinen aloitus
jossa pohditaan möykkyjen luontoa, esitetään
keinoja niiden purkamiseen ja keksitään tästä
innostuneena tutkimuskysymys

Myökkylogian lyhyt oppimäärä. ( 1 ) Idean omintakeisimman muodon tieteellinen nimi on möykky.
Möykky-käsite on vakiintunut tarkoittamaan sitä pahamainesta paakkua tunnelmia, assosiaatioita ja taulapäisiä päähänpistoja, mikä kello kolmelta aamuyöstä tuntuu oman pääkopan sisällä eeppiseltä, mutta
päivänvalossa paljastuu hähmäiseksi ja vaikeasti selittäväksi. Tämä hippokampusta kalvavan omituisten oivallusten besoaarin ominaispiirre on, että se aukenee
harvoin muille ja itsellekin vain poikkeuksellisen valaistuneina hetkinä.
Uutterana möykkykeräilijänä harrastan hyvien
ideoiden törkeää kähveltämistä, hämmentämistä ja
kuratointia. Harmikseni kuvainnollisen hehkulampun välähdys aivokammiossa usein kuitenkin paljastaa valmiiden tulosten sijaan levottomuutta herättelevän ja öisin valvottavan kaaoksen. Ongelmani on
harvoin ideoiden puute, vaan niiden jalostaminen,
eteenpäin vieminen ja epämöykyttäminen sellaisen
kuntoon, että niistä saisivat pääni ulkopuolisetkin
osapuolet jotain irti.
Käsissäsi pitelemäsi (tai ruudulta hellällä hohteellaan silmiäsi hyväilevä) opinnäytteeni kuvailee
erään tarinamöykyn purkamisen alkuvaiheita visuaalisen tarinankehityksen ja tutkivan hahmosuunnittelun kautta. Kyseinen möykky sai alkunsa suomalaisen kansantarinaperinteen silmittömästä riistosta
ja tahallisesta väärinymmärtämisestä, harvinaisen
PlayStation 2 -selviytysmiskauhupelin hyytävän oivallisesta tunnelmasta sekä yhdestä vaivaannuttavan pitkälle viedystä puujalkavitsistä. Tälle alusta asti
vahvasti kuvalliselle idealle sopiva epämöykyttämisprosessi löytyi animaatiotuotannosta.
Animaatiotuotannossa luonnostelu ei ole ainoastaan ”pinnan”, tai tarinan visuaalisen esittämisen työ-

kalu. Luonnostelulla ja ns. konseptitaiteella on käsikirjoituksen rinnalla merkittävä rooli tarinan kulun
ja hahmojen kehittämisessä, eikä puhtaasti kirjallista versiota tarinasta välttämättä tarvita missään vaiheessa tuotantoa (Beiman 2013: IX). Tarinan ydin
voidaan kiteyttää ytimekkäällä kirjelmällä, mutta
hahmoille ja juonenkäänteille annetaan tilaa kehittyä myös visuaalisen ilmaisun kautta, luonnostelun ja
kuvakäsikirjoittamisen aikana (Beiman 2013: 4).
Vaikka en usko oman möykkyni lopullisen muodon olevan täysin animoitu kokopitkäelokuva tai
sarjallinen tuotanto ( 2 ) , sopii tämä lähestyminen
mielestäni kaikkeen visuaalisen tarinankerronnan
kehitykseen. Kuvaa käyttävässä tarinankerronnassa
visualisointi vaikuttaa kriittisesti sekä tarinan kerrontaan, että sen ymmärtämiseen. Näin luonnollisesti
myös sen suunnittelu ja kehittely käyttää hyväkseen
kuvallista ilmaisua. Kuvallisen kerronnan suunnittelu
on lähes välttämättä dynaamista kuvan ja sanan yhteistyötä; tarinaideamyökky kehittyy ja eheytyy niin
kirjallisella kuin visuaalisellakin hahmottelulla, oivaltavan yrityksen ja erehdyksen kautta.
Opinnäyterakennestantardit täyttävä tutkimuskysymykseni on siis: Kuinka visuaalista tarinaideaa
voi kehittää, selventää ja kasvattaa hahmosuunnittelun kautta? Lisäksi tavoitteena on mielekkään
mokailun, reippaan kokeilun ja heltymättömän uteliaisuuden kautta kehittää kiusallisen sekavasta ja
hienostumattomasta tarinamöykystä jonkinmoinen
mediaseksikäs ja sosiaalisesti hyväksyttävä juttu.
Juttuhan on tunnetusti möykyn jalostunut muoto.
Toisin kuin möykystä, siitä voi häpeilemättä puhua
muillekin kuin lemmikkibanaanikärpäsille, eikä sitä
ymmärtääkseen tarvitse olla möykkylogiaan erikoistunut tohtorisihminen.

1 Varoitus: tämä johdanto
saattaa tai ei saata sisältää suuria määriä puhdasta palturia, eli petollista sepitettä, jolle ei (ellei
toisin mainita) edes etsimällä lähteitä löydy.
Näihin valheellisiin
tarinointeihin saakin jokainen sitten uskoa ihan
oman harkintakykynsä
mukaisesti.
2 Paljon todennäköisemmin möykystä on tulossa
rajallista animaatiota ja
ääntä hyväkseenkäyttävä
verkkosarjakuva.
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tarina ja hahmosuunnittelu
jossa mietitään mitä tarinakehityksellä tarkoitetaan,
määritellään muutama hassu käsite ja selvitellään
mikä tämän kaiken tarkoitus edes on

1.1 HAHMOJEN JA TARINAN
VISUAALINEN TUTKIMUS
Tarinaidean kehitys sanoin ja kuvin. Tarinaidean siemen voi saada alkunsa mistä tahansa; kuvasta, sanasta, tunnelmasta, tosi-tv -ohjelmasta tai taloyhtiön hissin kerrosnappuloiden valosta, joka ei koskaan pala
viidennen kerroksen kohdalla. Alkuperästä huolimatta idea syntyy ja kehittyy kysymällä ja vastaamalla. Miksi hissin valo ei pala? Onko tässä talossa viidettä kerrosta ollenkaan, vai onko siellä kenties portaali
painajaismaailmaan? Millainen hahmo voisi vahingossa eksyä sinne?
Tarina ja hahmot kehittyvät siis yhä tarkempien
kysymysten ja niihin vastaamisen kautta. Kehitysprosessin ei kuitenkaan tarvitse olla pelkästään sanallista yhtään sen enempää kuin alkuperäisen
ideasiemenenkään.
Visuaalisin keinoin voidaan etsiä sopivaa ratkaisua ennalta määriteltyyn, sanoitettuun ominaisuuteen, kuten millä eri tavoin hahmon uteliaisuus voi
ilmentyä tämän ruumiinkielessä ja elehdinnässä, tai
kuinka metsäympäristöön luodaan juuri oikealla tavalla uhkaava ja ahdistava tunnelma. Kysymykset voivat kuitenkin aivan yhtä helposti olla visuaalisia, jolloin voidaan yrittää sanallistaa miksi jokin tarinan
hahmoista tai miljööstä tehty luonnos vain tuntuu
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oikealta, ja voisiko sitä kehittää eteenpäin tai tuoda
merkittäväksi osaksi tarinaa.
Visuaalisten tarinoiden kehityksessä suunnitteluprosessin aikana voi myös muotoutua käsitys siitä, kuinka tarina on luontevin kertoa; mitä on parasta selittää kirjallisesti tai dialogilla, mitä voidaan
näyttää kuvallisesti, muotokielellä, sommittelulla ja
väreillä.
Visuaalinen ennakkosuunnittelu ja kumppanit. Visuaalisia mahdollisuuksia tutkivalle tarinankehitykselle
löytyy osuva termi animaatiotuotannosta: visual development, tuttavallisesti visdev ja suomeksi tässä
yhteydessä erinäppärästi omin käsin käännettynä visuaalinen ennakkosuunnittelu. Yksinkertaisimmillaan määriteltynä se tarkoittaa kuvitetun tarinatuotannon suunnitteluprosessia, jolla etsitään, tutkitaan
ja eritellään tapoja visualisoida ja kehittää tuotannon
tarinaideoita, kuten hahmoja, ympäristöjä ja tunnelmia (bacher 2013: 44).
Visuaalisen ennakkosuunnittelun tavoitteena on
luoda uskottavia, mielenkiintoisia ja tunnistettavia
maailmoja sekä löytää tapoja välittää tarinan tunteelliset lataukset visuaalisin keinoin (walt disney animation studios: careers). Animaatiotuotannossa
visuaalinen ennakkosuunnittelu on oleellinen osa
esituotantoa (eng. preproduction), ja etenee yhtäai-

kaa käsikirjoituksen ja kuvakäsikirjoituksen kanssa
(Bacher 2013: 42, Beiman 2013: 22).
Koska visuaalisen ennakkosuunnittelun aikana tehty esituotantotaide, eli konseptitaide, ei sellaisenaan tule näkymään viimeistelyssä tuotannossa,
ovat sen ilmaisu sekä tyyli vapaat (bacher 2013: 10).
Konseptitaiteen toteutustyyli ja viimeistely vastaavatkin ensisijaisesti visualisoitavan idean tarpeita;
mitä luonnoksella pyritään ilmaisemaan, ja kuinka
se on tehokkaimmin tehtävissä. Hahmojen asentoja
ja liikettä tutkitaan todellisuutta havainnoimalla, nopeiden ele- ja krokiipiirrosten kautta, kun taas sekä
hahmojen että miljöiden muotoja ja luettavuutta tarkastellaan esimerkiksi silueteiksi pelkistämällä tai
vallitseviin muotoihin hajottamalla.
Luonnostelulla pyritään harvoin todellisuuden
fotorealistiseen toistamiseen, vaan tärkeämpää on
tunnetta ja tunnistusta rohkaiseva esittäminen (mateu-mestre 2010: 18). Tavoitteena on uskottavuus, ei
realismi; todellisuuden imitointi voi etenkin hahmosuunnittelussa olla jopa haitaksi ennemmin kuin
hyödyksi (beiman 2013: 14-15). ( 1 )
Tyyliin ja tekniikkaan katsomatta visuaaliselle
ennakkosuunnittelulle leimaavaa on runsas luonnosten iterointi (le et al. 2005: 26). Yhdellä kuvalla ei tarvitse päätyä oikeaan ratkaisuun, vaan tavoitteena on
esittää mahdollisuuksien rajoissa mahdollisimman

monta eri vaihtoehtoa. Lopulliseen tuotantoon päätyvät ratkaisut rakennetaan kaikista työvaiheista saadun tiedon varaan.
Visuaalista ennakkosuunnittelua tehdään etenkin suuremmissa tuotannoissa monihenkisissä ryhmissä, jolloin kaikki ehdotetut ratkaisut, eli konseptiteokset, altistuvat kyseisen asiantuntijaryhmän
kriittiselle arvioinnille. Joskus myös yhden teoksen
tekeminen jaetaan taiteilijoiden kesken heidän erityisosaamisensa mukaan esimerkiksi niin, että yksi
taiteilija kynäilee teoksen viivapiirroksen, jonka pohjalta toinen maalaa sen. Yhteistyö ja vertaisarviointi
auttavat siirtymisessä yhden taiteilijan subjektiivisesta mielipiteestä tarinasta kohti moniulotteisempia,
rikkaampia ratkaisuja.
Tuotannon lopullinen tyyli määritellään ennakkosuunnitteluprosessin lopussa, valikoituun konseptitaiteeseen perustuen, mutta ottaen huomioon
lisäksi tuotannon muut muuttujat, kuten toteutusformaatin ja käytettävissä olevan budjetin. Tuotannon
koosta riippuen ennakkosuunnittelun luovat oivallukset kuratoidaan, virtaviivaistetaan ja kootaan lopputuloksen visuaalisen yhtenäisyyden varmistavaan
tyylioppaaseen, jota noudattaen lopullinen tuotantotaide toteutetaan. (Bacher 2013: 11.)
Visuaalisen ennakkosuunnittelun voi siis järkeillä
eräänlaiseksi kuvitetun tarinan tutkimusprosessiksi,

Otteita fiktiivisen lokaation konseptointiprosessista. Luonnoksista näkee
kuinka suunnittelija Mike
Yamada käyttää iterointia
ja erilaisia luonnostelumetodeja lokaatiosuunnittelun apuna (le et al.
2005: 148-153).

1 Kuvitettujen hahmojen
vastaanottoon vaikuttaa
uncanny valley -nimellä
tunnettu ilmiö (Beiman
2013: 15).
Ilmiötä kuvaili 70-luvulla ensimmäisenä robotisti Masahiro Mori,
perustuen hänen huomioihinsa siitä, kuinka tunnemme helpommin empatiaa karrikoituja, mutta
inhimillisiä kuin lähes oikeilta näyttäviä ihmismäisiä robotteja kohtaan.

Tar i n a j a h ah mos u u n n i tte lu
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jossa tätä tutkitaan erilaisin toiminnallisin metodein, ja jonka tulokset kirjataan lopulta yhtenäiseen
tyylioppaaseen.

2 Rakenne vaikuttaa ratkaisevasti myös kertomuskokemukseen: tarinan
juonitiivistelmän lukaiseminen Wikipediasta ei
ole sama kokemus, kuin
tarinan suoraan lähteestä ahmiminen. Tarinan
alkuperäinen kertoja on
pyrkinyt antamaan tapahtumille tunteellisesti
vaikuttavalla rakenteen,
Wikipedia ei.
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Paremman tarinankerronnan puolesta. Visuaalinen
ennakkosuunnittelu ja tarinankehitys tähtäävät kumpikin uskottavan fiktiivisen maailman luomiseen. Uskominen on tarinankerronnan ydin. Se mahdollistaa
tarinaan uppoamisen, samaistumisen, empatian ja
tunteellisen reagoinnin. Fiktiivisen tarinan uskottavuuden säilyttäminen vaatii epäilystä pidättäytymisen (eng. suspension of disbelief) vaalimista.
Kuvakäsikirjoittaja Francis Glebas esittää epäilystä pidättäytymisen olevan harvoin tietoista (glebas
2009: 42). Kukapa meistä menee elokuviin, avaa kirjan tai aloittaa uuden videopelin ajatellen, että nytpä
minä uskon tähän tarinaan. Jos kokijan täytyy tietoisesti vastustaa tarinan epäilemistä, on tarinan täytynyt olla havaittavasti epäilyttävä, eli epäuskottava. Epäilystä pidättäytyminen on siis automaattista
niin kauan kuin tarina on uskottava.
Visuaalisella ennakkosuunnitelulla pyritään varmistamaan, että tarinan maailma on rakennettu
eheästi, tunnistettavasti ja ymmärrettävästi. Glebas
selvittää uskottamisen mahdollistavan tarinan olemusta jakamalla sen kahtia: tapahtumiin ja rakenteeseen. Tapahtumat viittaavat nimensä mukaisesti
tarinan tapahtumiin, eli juoneen, kun taas rakenne
viittaa se kerrontaan. Näiden kahden osan väliin Glebas asettaa ns. tietoisuuden kynnyksen (eng. threshold of awareness).
Rakenteen ei ole tarkoitus olla tietoisesti havaittavissa, vaan sen tehtävä on kertoa tarina mahdollisimman saumattomasti. ( 2 ) Hämmentävät, kokonaisuudesta syyttä erottuvat kerronnalliset valinnat
häiritsevät tapahtumien ymmärtämistä ja nousevat
tietoisuuden kynnyksen yli, jolloin epäilystä pidättäytyminen katkeaa. (Glebas 2009: 41-42.) Rakenteen
määrittelemät kerronnan säännöt muodostuvat kokijalle ensihetkien perusteella; niistä myöhemmin
syyttä poikkeaminen havahduttaa usein ulos tarinasta, ja ajaa kokijan kokemisen sijasta arvostelemaan
(Mateu-Mestre 2010: 15).
Vaikka Glebas kohdentaa mallinsa kuvakäsikirjoittamiseen, on esitys sovellettavissa myös visuaaliseen ennakkosuunnitteluun. Kuvitetun tarinan miljöön ja hahmojen visualisointi ovat oleellinen osa sen
rakennetta, eli kerrontaa.

Kuvitettu olomuoto tukee lisäksi erityisesti genrefiktion epäpyhän kolminaisuuden, fantasian, scifin ja kauhun, uskottavuutta. Kuvakäsikirjoittajaanimaattori Nancy Beiman toteaa animaation soveltuvan erityisesti ei-todellisen, mutta mahdollisen kuvaamiseen (beiman 2013: 58), ja ajatus pätee kaikkeen
kuvitettuun tuotantoon.
Fantastiset elementit uppoavat saumattomasti
kuvitettuun maailmaan, kun taas esimerkiksi ns. live
action -elokuvissa niiden uskottavuutta uhkaa aina
lavastukseksi, maskeeraukseksi tai erikoisefektiksi
paljastuminen. Yhtenäisesti kuvitetussa tarinassa
todellisuuden ja fantasian rajaa ei ole visuaalisesti
havaittavissa.
Uskottavilla tarinoilla on voima herättää voimakkaita tunne reaktiota. Aivoillemme on aivan sama,
onko tunteellinen ärsyke totta vai tarua. Reagoimme
tunteellisesti kokemaamme fiktioon empatian avulla.
Pystyessämme tunnistamaan ja uskomaan esimerkiksi johonkin ideaan, tapahtumaan tai hahmoon,
kykenemme asettamaan itsemme tarinaan ja kuvittelemaan minkälaisia tunteita ja tunnelmia siihen voisi
liittyä (thomas & johnston 1981: 18-19).
Visuaalisen suunnittelun avulla pyritään siis etsimään kerronnallisia keinoja, joilla voidaan luoda
otollisia olosuhteita epäilystä pidättäytymiselle, uskomiselle ja näin oikeille tunnereaktioille.

1.2 HAHMOSUUNNITTELU OSANA
TARINAN KEHITYSTÄ
Hahmosuunnittelun tavoitteet ja tutkiva hahmosuunnittelu. Hahmosuunnittelu (eng. character design)
on kokonaisuudessaan hämäävän laaja käsite ja sillä viitataankin usein yhtälailla niin suunnitteluprosessiin kuin sen valmiiseen tuotokseen. Lisäksi
hahmosuunnittelun tavoitteet muuttuvat radikaalistikin lopputuloksesta riippuen; mihin tuotantoon tai
tuotteeseen hahmo lopulta päätyy vaikuttaa ratkaisevasti suunnittelua ohjaaviin kriteereihin.
Tarinavetoisissa tuotannoissa hahmojen tulee olla
ilmaisuvoimaisia, samaistuttavia ja kuljettaa juonta
eteenpäin, videopeleissä kertoa pelattavuudesta sekä
hahmon kyvyistä, ja näppärissä Fanta-mainosvideoissa tursuta viileää siisteyttä, vedota kaksituhattaluvun
kasvatteihin ja ennenkaikkea kaupata kuplivaa esanssieliksiiriä. Kun huomioon otetaan vielä erilaisten
julkaisualustojen, genrejen ja toteutustapojen määrit-

Konseptitaidetta elokuvasta Monsters Inc.
Vasemmalla eri konseptitaitelijoiden luonnoksia Boo-hahmosta,
oikeammaisena lopulta
elokuvassa esiintyvä hahmo. Hahmon ja tarinan
kehityskaaren voi nähdä luonnosten monimuotoisuudessa. (lasseter & docter 2001:
51-50.)

tämät eriävät tekniset ja tyylilliset vaatimukset, paisuu
käsite lähes merkityksettömäksi.
Hahmosuunnittelija Tom Bancroft määrittelee hahmosuunnittelijan tehtäväksi luoda hahmoja, jotka täyttävät käsikirjoituksen, kohtauksen, pelin
tai tarinan tarpeet (Bancroft 2006: 13). “Hyvä” hahmosuunnittelu siis täyttää määritellyn tuotannon tai
tuotteen tarpeet, jolloin “hyvän” määritelmä luonnollisesti muuttuu tehtävänannon mukaan. Toimiva
videopelihahmo ei aina käänny toimivaksi animaatiohahmoksi, ( 3 ) eikä lasten kuvakirjassa toimiva tarinahahmo ole välttämättä ideaali myymään nestemäistä sokeriaddiktiota aikuisille.
Tässä yhteydessä käsittelen hahmosuunnittelua
osana visuaalista ennakkosuunnittelua ja tarinankehitystä, lähestyen sitä ensisijaisesti tarinan ehdoilla. Näin sen tavoitteena on kehittää hahmoja ja tarinaa, sekä pohtia luonnostelun kautta, kuinka tarinan
hahmojen visualisointi tukisi kokijan ymmärrystä tarinasta. Tällaisella tutkivaksi hahmosuunnitteluksi
ristimälläni prosessilla pyritään siis varmistamaan,
että hahmo kykenee visuaalisten vihjeiden avulla
kommunikoimaan merkittävää tietoa tarinasta. Näin
tarinan kulkua ja sen hahmoja ei tarvitse jatkuvasti selittää dialogin tai muun sanallisen tulkinnan kautta
(ks. Hauser 2009: 18-19).
Tarinan tutkimuksessa hahmosuunnitteluvalintojen tulee ensisijaisesti tukea kerrontaa, eli ilmaista hahmojen persoonaa ja vahvistaa heidän uskottavuuttaan (Le et al. 2005: 26).
Rajana vain taivas tarina. Hahmosuunnittelun tavoite muuttuu siis sen tarkoituksen mukaan, ja tarinankehityksessä suunnittelun tarkoituksena on tut-

kia ja kehittää hahmon kerronnallisuutta. Tämän
perusteella on jo itsestäänselvää, että hahmon kerronnallisuuden kehitys ilman minkäänlaista tarinaideaa olisi täysjärkisyydeltään kyseenalaistettavissa.
Tarinaideasta johdetut rajoitteet ja vaatimukset
ohjaavat ja auttavat suunnittelua sekä antavat sille
kontekstin ja merkityksen. Nancy Beimania lainaten:
3 Esimerkiksi Thomas Was
Eristyksissä luotu hahmo

Alone -videopelin mini-

- - on vain piirustus.

malistiset hahmot (yllä)

Se ei olte yksilö. ( 4 )

täyttävät oivallisesti pelin
toiminnalliset tarpeet,

Tutkivassa hahmosuunnittelussa suunnittelun
rajoitteet ja vaatimukset johdetaan siis tarinaideasta. Näitä rajoituksia voivat esimerkiksi olla sanalliset
hahmokuvaukset, tarinan miljöö ja tapahtumat, tyylilaji ja kohdeyleisö (Lioi 2009: 30-31, Beiman 2013: 6).
Rajoitukset ohjaavat ajattelemaan, mikä on tarinan
kontekstissa uskottavaa ja vaatimukset kertovat, mitä
hahmoilta kerronnallisesti vaaditaan. Esimerkiksi tarinan tapahtumapaikka ja aikakausi asettavat rajoituksia hahmojen pukusuunnittelulle, ja tarinan tapahtumat vaatimuksia sille, mitä tunteita hahmojen
tulee pystyä ilmaisemaan.
Hahmosuunnittelun rajaaminen auttaa keskittämään suunnittelun ja kehityksen kerronnallisesti
merkittäviin piirteisiin. Näin tarinakehityksessä tarinan tapahtumat vaikuttavat hahmon persoonallisuuteen ja ulkonäköön, ja hahmon persoonallisuus
ja ulkonäkö tarinan tapahtumien kehittämiseen ja
ymmärtämiseen.

mutta eivät sopisi esimerkiksi kokopitkän animaatioelokuvan tähdiksi.
Pelissä kuutiohahmojen tarina kerrotaan
pitkälti kertojaäänen
avulla, mutta ei-interaktiivisessa tuotannossa
kokijan mielenkiinnon
ylläpitämiseksi heiltä vaadittaisiin myös
itseilmaisutaitoja.
4 “A character created in
isolation […] is just a design. It is not a personality.” (Beiman 2013: 6.)

Hahmo, tarina ja elämän tarkoitus. Hahmokehityksellä pyritään siis vahvistamaan hahmon uskotta-

Tar i n a j a h ah mos u u n n i tte lu
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vuutta ja persoonaa. Uskottavat hahmot eivät kuitenkaan riitä tekemään tarinasta mielekästä. Oikeat
ihmiset ovat “uskottavia hahmoa”, mutta heidän arkipäiväisten tekemistensä sivusta seuraaminen on harvoin yhtä älyllisesti ja tunteellisesti tyydyttävää kuin
hyvän tarinan seuraaminen.
Yksinkertaisimillaan tarinan hahmoista tulee
mielenkiintoisia heidän käyttäessään kykyjään selviytyäkseen esteistä tai omista heikkouksistaan, ja
saavutellessaan joitakin selvästi määriteltyjä tavoitteita (Beiman 2013: 50, Glebas 2009: 43). Tarinat kuvaavat useimmiten jotakin muutosta, ja tämän muutoksen aiheuttama hahmojen kasvuprosessi tekee
tarinasta seuraamisen arvoisen. Glebas yksinkertaistaa hahmon kehityksen ja muutoksen yhteyden
seuraavasti:
Sankarit ovat sankarillisia,
koska he muuttuvat ja kasvavat - 5 "Heroes are heroic be-

kelmit traagisia, koska he eivät muutu. ( 5 )

cause they change and
grow […] villains are tragic because they don’t
change." (GleBas 2009:
300.)

Tarinan tapahtumat muokkaavat hahmojen
kehityskaarta, ja hahmojen kehitys taas antaa usein
tarinalle sen merkityksen. Ymmärtäessämme tarinan tapahtumat, niin järjellisesti tai tunteellisesti,
ymmärrämme vaistomaisesti myös sen merkityksen.
Puhuessamme tarinan hahmoihin samaistumisesta,
tarkoitamme siis heidän tilanteensa ja valintojensa
merkityksen tunteellisesta ymmärtämisestä.
Tarinalla on oltava merkitys saadakseen aikaan
tunteellisen reaktion (Glebas 2009: 299-300).

1.3 HAHMOSUUNNITTELUPROSESSI

6 Todellisuus ei kuitenkaan aina ole näin siistiä,
ja eri vaiheiden välillä
edestakaisin viilaaminen
on yleistä (lioi 2009:
135-136).

Erillisten työvaiheiden tarkoitus. Kuten jo todettiin, on
runsas luonnostelu ja luonnosten variointi visuaalisessa suunnittelussa olennaista. Ensimmäisen luonnoksen ei tarvitse olla lopullinen, eikä yhteen luonnokseen
tarvitse heti sisällyttää kaikkia hahmon ominaisuuksia.
Variointia helpottaeksi suunnitteluprosessi jaetaan
usein erillisiin työvaiheisiin, joiden avulla voidaan
eristää yksittäisiä piirteitä ja tutkia niitä mahdollisimman tehokkaasti. Esimerkiksi hahmojen elehdinnän
ja vaikkapa muotokielen tutkiminen samoilla luonnoksilla hidastaisi ja hankaloittaisi luonnostelua.
Tutkivan hahmosuunnittelun työvaiheet. Visuaalinen
ennakkosuunnitteliija Iuri Lioi esittelee tutkielmas-

12

Möyk yn mysteeri

saan Framework for Development of Schemata in
Character Design for Computer Animation digitaalisesti animoitavan hahmon suunnittelun kulkua kuvaavan toimintamallin (kuvio 1).
Tässä mallissa hän jakaa suunnitteluprosessin
kahteen osaan, valmistelevaan (eng. preparative) ja
tuottavaan (eng. generative) suunnitteluun. Hänen
mukaansa valmisteleva hahmosuunnittelu koostuu
ongelman määrittelystä ja tutkimuksesta, joiden avulla
päätetään tuottavaa suunnittelua ohjaavat parametrit.
Parametreillä Lioi tarkoittaa suunnittelun rajoituksia,
joiden perusteella tutkitaan hahmoja ja kartoitetaan
käytettävää lähdemateriaalia. (Lioi 2009: 28-29.)
Näen aikaisemmin määrittelemäni tutkivan hahmosuunnittelun sisältävän Lioin mallista sekä sen
valmistelevan suunnittelun vaiheen, että tuottavan
suunnittelun ideointivaiheen (eng. ideation). Lioin
mallin jalostusvaihe (eng. refinement) ja hahmoo
jen lopullisen visualisoinnin suunnittelu eivät enää
kuulu tutkivaan hahmosuunnitteluun, sillä ne eivät sinänsä pyri tutkimaan hahmoa, vaan niissä nimenmukaisesti viimeistellään tutkivan suunnittelun
oivallukset tuotantoa varten.
Lioin malli kuvaa digitaalisesti animoidun hahmon suunnittelua, mutta sitä soveltaen voin siepata
tutkivalle hahmosuunnittelulle seuraavat työvaiheet:
tarinan rajausten määrittely, lähdemateriaalin kerääminen ja visuaalisten piirteiden suunnittelu. Tarinan rajausten määrittelyn olen tutkivan hahmosuunnittelun yhteydessä mieltänyt tarinan tapahtumien
kulun kehittämiseen, jonka avulla voidaan paikantaa
tarinan kertomiseen tarvittavat, sittemmin visuaalisesti edistettävät hahmot.
Ideaalisti hahmon visuaalisten piirteiden suunnittelu etenee ns. isoista piirteistä pienempiin, jolloin hahmojen muotokieli ja mittasuhteet suunnitellaan ensin, yksityiskohdat viimeiseksi (Beiman 2013:
67-69). ( 6 ) Lioi yksinkertaistaa suunniteltavat piirteet
neljään osa-alueeseen: muotoon, mittasuhteisiin, fyysisiin ominaisuuksiin ja väriin (Lioi 2009: 32). Ohessa on Lioin prosessia soveltaen kaavailemani tutkivan
hahmosuunnittelun etemenisjärjestys (kuvio 2), jota
opinnäytteeni niin kutsuttu tutkimusosa noudattaa.
Tutkielmani tarkoituksena on selvittää kuinka tarinaa ja sen hahmoja voidaan visuaalisesti kehittää
soveltamalla määriteltyjä työvaiheita ja luonnostelumetodeja oman tarinanideani, Kummitusjutun,
kehittämiseen.

Kuvio 1: Character Design Process Model. (lioi
2009: 28.)

TUTKIVA HAHMOSUUNNITTELUPROSESSI
Kuvio 2: Iuri Lioin tutkiTARINAIDEAN TUTKIMUS

HAHMOJEN VISUAALINEN KEHITYS

musta mukaillen tehty
tutkivaa hahmosuunnitteluprosessia kuvaava

TARINAN
MÄÄRITTELY

HAHMOJEN
MÄÄRITTELY

LÄHDE MATERIAALI

Ideoiden
erittely

Hahmokuvaukset

Visuaalisen
lähdeaineiston
kartoitus

Tapahtumien
kehitys

SUUNNITELTAVAT
PIIRTEET

kaavio.

Muoto ja mittasuhde
Fyysiset
ominaisuudet
► Pukusuunnittelu
► Kasvot ja

graafinen
käsittely
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LUKU KAKSI

tarinaidean tutKimus

YEAR WALK
Simogo 2013

WITCH'S HOUSE
Fummy 2012

jossa puretaan möykkyä, keksitään tarinalle
juonta ja paikannetaan sen kuljettamiseen
tarvittavia hahmoja

Pikseliestetiikka ?

LONE SURVIVOR
Superflat Games 2012
OFF
Mortis Ghost 2008

Orpokoti

Tuonen pojat

Kauhupelit

Suomalainen
mytologia ja
kanSantarut

Kivutar
Kalma

RULE OF ROSE
Punchline 2006

KNOCK KNOCK
Ice-Pick Lodge 2013

KUMMITUSJUT TU

Kauhu
päivänvalossa

Suomi kauhu RPG? Kummitusjutun idean ensimmäinen taltiointi löytyy
vuodelta 2013 säilyneeltä
tarralapulta.
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2.1 TARINAIDEAN ERITTELY
Lähtökohtana möykky. Edellisestä luvusta valaistuneena voimme todeta tarinan ja hahmojen olevan
auttamattomasti yhteennivoutuneita; ilman yhtä ei
ole toista. Hahmot ja tarina rakentuvat lomittain, ja
yhtä kehittämällä kehittää väistämättä myös toista
(Beiman 2013: xi). Näin ollen sekä tarinan, että hahmojen kehitys alkaa tarinaideaa, eli möykkyä, erittelemällä, avartamalla ja jalostamalla. Hahmosuunnittelun rajat ja kerronnalliset tavoitteet johdetaan
tarinaideasta (Lioi 2009: 9).
Vaikka tarinan niin sanottu puhtaaksi kirjoittaminen tai minkäänlaisen perinteisen käsikirjoituksen
laatiminen eivät ole osa tutkivaa hahmosuunnitelua,
on tarinan tapahtumien suurpiirteinen kehittely sen
kannalta olennaista. Onhan kuitenkin loppuen lopuksi yhdentekevää, kuinka hyvin hahmon persoona
ja henkilöhistoria on suunniteltu ja visualisoitu, jos
tarinassa ei ole näitä esiintuovia tai tukevia tapahtumia (Thomas & Johnston 1981: 401).
Tässä luvussa keskitytäänkin Kummitusjutun
möykyn purkamiseen, tarinaan tarvittavien hahmo-

Koivuniemen
herra

Suomen
hiStoria

Koivuniemen kartano

Huutolaislapset
Taidehistoria

jen löytämiseen ja heidän ominaisuuksiensa määrittelemiseen, sekä hahmomotivoituneiden ja mielenkiintoisten tapahtumien ja konfliktin keksimiseen.
hahmot esitellään todellisuutena, eikä nii-

Kummitusjutun möykky. Kuten johdannossa jo totesin, möykyt ovat perusluonteeltaan vaikeasti selitettäviä. Myös Kummitusjutun alkuperäistä möykkyä on
ymmärrettävästi vaikea tiivistää yhteen virkkeeseen,
tai ylipäätään ilmaista sanallisesti.
Voin kuitenkin arkeologin tavoin kaivaa esille Kummitusjutun möykyn eri kerrostumat ja esitellä sen syntyyn vaikuttaneet erilliset osat, sekä niiden
perusteella kehittämäni konseptit. Tarkoituksena on
siis selvittää, minkälaisista ainesosista tarinaa ja sen
hahmoja lähdetään rakentamaan.

Haasteena ei siis jo aiemminkin todetus-

den outouksia ole edes tarkoitus selvittellä

ti ollut ideoiden puute, vaan niille sopivan

pelaajalle. Tarinoiden kaikkia tapahtumia

tapahtumakontekstin kehitteleminen. Ideoi-

ei tarvitse täysin ymmärtää päästäkseen si-

den yhdistelmä tuntui tarvitsevan yhtä, yksi-

sään niiden maalailemiin tunnelmiin.

näistä kuvaa laajemman narratiivin päästäk-

Kummitusjutun ydinidean, suoma-

seen täysiin oikeuksiinsa.

laisen mytologian ja kauhukerronnan yhdistys, lopullisena laukaisijana oli vuonna

Kauhu päivänvalossa. Kummitusjutun alku-

2013 julkaistu kauhuvivahteinen Year Walk

peräinen visuaalinen konsepti perustui kau-

-seikkailupeli (simoGo, 2013), joka am-

hukuvastossa vähemmän näkyvien valo- ja

mentaa sisältönsä ruotsalaisista kansanta-

väriolosuhteiden käyttöönottoon.

ruista ja -perinteistä.
Pitkään erillisenä ideanaan kehittyi aja-

Ajatuksena on draaman tunnelmallisen
kaaren perustuminen pohjoisen äärimmäis-

Möykkyinen ajatuskartta. Kummitusjutun möykky alkoi

tus suomalaisille tutusta Koivuniemen her-

ten valoilmiöiden kontrasteihin; keskikesän

kehittymään ajatuksesta surrealististen kauhuvideopelien

rasta jonkinlaisena hirviömäisenä hahmoja,

yöttömään yöhön ja keskitalven päivättö-

kerrontatyylin ja -sävyn sekoittamisesta suomalaisiin kan-

sekä hänen kummallisestaan kartanostaan

mään päivään, valon luonnolliseen katoami-

santarinoihin ja -uskomuksiin.

ja sen mahdollisista muista asukeista. Koivu-

seen talvea kohti kuljettaessa.

Ajatuskartassa mainituissa peleistä kerronnallisesti mie-

niemen herra -nimityksen alkuperän ollessa

Samalla halusin kokeilla ns. konven-

karmivista kohtauksista tapahtuisi kylmän
kliinisessa päivänvalossa, ja pimeät, ahtaat,

lenkiintoisia tekee mielestäni niiden minimalistinen itsen-

historian hämärän kätköissä, konsepti jätti

tioonalisen kauhuvalaistuksen päälaelleen

likaiset sisätilat olisivat hahmoille intiimejä,

säselittely (eng. exposition); pelien nyrjähtäneet maailmat ja

paljon varaa omalle tulkinnalle.

kääntämistä, jolloin suurinosa uhkaavista tai

tuttuja turvapaikkoja.
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Tuonen pojat. Tuonen pojat Rujo, Rampa ja Perisokea ovat suomalaisissa loitusrunoissa ja kansanperinteessä esiintyvät veljekset, joiden ampumien nuolien kerrottiin aiheuttavan tauteja ja kipuja ihmisissä.
He ovat kolme Kalevalastakin tutun Louhen synnyttämästä yhdeksästä sairaudesta ja ihmiskunnan piinasta. (Ganander 2003: 85, 95 & 97, SKVR VII:3, 4436.)

Luonnoksia Tuonen pojista. Rujossa, Rammassa ja Perisokeassa puoleensa vetivät selvästi fyysisyydestä ja ulkomuodosta kielivät nimet.
Hahmojen ulkoasussa halusin kuvata poikien nimettyjä ominaisuuksia (rujoutta, rampuutta, sokeutta),
mutta välttää kyseisten piirteiden vilifointia. Tekemissäni luonnoksissa veljeksistä heidän merkityt ominaisuutensa olivatkin alusta asti itseaiheutettuja. Poikien
"vaivat" ovat helposti parannettavissa: Rujo pukeutuu
epämuodostuneeseiseen valepukuihin tai kauhistuttavaan naamioon, Rampa vaikeuttaa liikkumistaan sitomalla raajojaan tai käyttämällä tarpeettomia proteeseja
ja Perisokea peittää silmänsä harsolla.
Visualisoinnin tavoitteena on, että poikien selittämätön itsemutilointi loisi hahmoista oudon, hieman
kieroutuneen kuvan.

Kivutar. Kivutar (tai Kipuneito, Kipuakka tai Kipuämmä lähteestä riippuen) on suomalaisissa parannusloitsuissa mainittu hahmo. Kivut, säryt ja sairaudet manattiin Kivuttaren kattilaan, Kipuvuorelle,
Tuonelan esikartanoon (Ganander 2003: 59).
Kummitusjuttuun Kivuttaren hahmo valikoitui
yhteydessä Rujoon, Rampaan ja Perisokeaan; sairauksia levittävien Louhen poikien asettaminen Väinämöisen parantajatytärtä vastaan tuntui kerronnallisesti sopivalta. Tästä yhdistelmästä nousi myös ajatus
jonkinlaisen sairauden roolista tarinassa.

Kalma ja kalmanväki. Kalman käsiteen huomasin
Tuonen pojista kertovasta loitsurunosta. Kalma on
peräisin suomalaisesta kansanuskosta ja kuolemankulttuurista. Se mielettiin muunmuassa kuolleen pelkäämisestä tai koskettamisesta tarttuvaksi,
erilaisia mielenoireita aiheuttavaksi taudiksi (Koski
2011: 90). Kuolleen jäännöksissä, luissa ja ruumiinmullassa sanottiin piilevän kalmanväki, joiden uskottiin voivan tarttua ihmiseen aiheuttaen onnettomuutta, sairauksia tai jopa kuoleman.
Kalman tartuntatautia muistuttavat piirteet sopivat
yhteen Tuonen poikien ja Kivuttaren sairaus- ja parantamistematiikkaan. Kummitusjuttuun lopulta päätynyt kalmantaudin tartunta ja sen eteneminen sekoittaa kansanuskoa ja täysin päästä keksittyä palturia.
Kummitusjutun kalmaan olen yhdistänyt suomalaisen kansanuskon ajatuksen kahdesta erillisestä
sielusta, itsesielusta ja henkisielusta. Itsesielu liittyy
ihmisen nimeen ja identiteettiin, kun taas henkisielu on suorassa yhteydessä kehoon: ihmisen kuollessa
henkisielu katosi ruumiin kuoleman mukana, mutta
itsesielu pystyi yllättävän tai väkivaltaisen kuoleman
tapauksissa jäämään kummittelemaan.
Kummitusjutun kalmantaudin konseptina on,
että itsesielu voisi erota elävästä kehosta identiteetin
tai elämänhalun väkivaltaisen katoamisen ja sammumisen takia, jättäen jälkeensä toimintakykyisen mutta henkisesti tyhjän kehon. Pelkääminen, ahdistus ja
muu psyykkinen rasitus nopeuttavat kalmantaudin
etenemistä. Kummitusjutun kalman leviäminen on
siis enemmän olosuhteista riippuva kuin sen uskomuksellinen esikuva.

Luonnoksia Kivuttaresta. Koin Kivuttaren parantaja-

Luonnoksia kalmanväestä. Kummitusjutun kalmanväki

roolinsa takia alusta asti melko perinteisenä tietäjä-

viittaa kehostaan väkivalloin erotettuihin itsesieluihin.

tyyppisenä tai noitamaisena hahmona, joka voisi

Niiden visualisointi perustuu juuri sopivasti ontuvaan

mahdollisesti auttaa ja opastaa tarinan päähenkilöä. Ki-

ajatukseen itsesielusta elämän palona. Liekkimäiset

vuttaren visualisointi perustuu näiden ominaisuuksien

varjot palaisivat vielä kehostaan irronneina, mutta sam-

herättämiin mieliyhtymiin.

muisivat lopulta ilman kehon tarjoamaa "sytykettä".
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Luonnoksia Koivuniemen herrasta. Koivuniemen herran
idea lähti Timo Heinon samannimisestä taideteoksesta
(kuva 01), tai pikemmin teoksen englanninkielisestä nimestä Whip Master, josta sain ajatuksen Koivuniemen

Koivuniemen herra ja kartano. Kummitusjutun Koivuniemen herra on antropomorfinen versio suomalaisille tutusta lasten väkivalloin kurittamiseen tai väkivallalla uhkailemiseen käytettävästä oksavihdasta.
Tarinassani Koivuniemen herra on kääntynyt Koivuniemen kartanon herraksi, ja tämän väkivallan kohteeksi joutuvat kartanossa pidetyt huutolaislapset.
Koivuniemen kartano ja sen asukit kuvaavat
muutoksen pelkoa ja erilaisia keinoja sopeutua haitallisiin olosuhteisiin.
Vauraasta tilasta kituvaksi muistoksi nääntynyttä,
ränsistyvää Koivuniemen kartanoa pidetään pystyssä huutolaislasten hyväksikäytöllä: sen menneisyyteen juurtunut herra on ajan myötä muuttunut itsensä kadottaneeksi, muita riistäväksi hirviömäiseksi
olennoksi.

herran antropomorfisointiin ja muuttamiseen eräänlai-

Luonnoksia Koivulapsista. Ideani Koivuniemen kartanosta

Kalman fyysisten oireiden leviämistä havainnollistavia

kehittyi tunnelma edellä; halusin outoa ja arkista kuvastoa

konseptiluonnoksia. Sairastuneen iho kuivuu ja kuoriu-

sekoittamalla luoda kummallisen, aavemaisen ja ulkopuoli-

tuu väkivallan jälkien ärtymisen ja viallisen arpeutumisen

silta suljetun maailman.

seurauksena. Koivun kaarnan lailla irtoava iho paljastaa

Koivuniemeen joutuneet huutolaislapset olivat mielessäni merkittävä osa tämän tunnelman rakentamises-

seksi myyttiseksi hirviöksi.

Kalma ja puutuminen. Kartanon herran menneeseen
takertuminen on tarjonnut otollisen kasvupaikan
Koivuniemeen pesiytyneelle kalmantaudille
Puutuminen on Kummitusjutun kalmantaudin
fyysinen oire, joka kuvastaa puutteelisten selviytymisstrategioiden kaksijakoisuutta; se on puuduttava
suojareaktio fyysistä väkivaltaa vastaan, joka samalla
kuitenkin turruttaa sairastuneen ihmisen kokemusmaailman, mielikuvituksen ja elämänilon, jättäen jäljelle ainoastaan puisen ulkokuoren ja kyvyn suorittaa
yksinkertaisia, manuaalisia tehtäviä.
Tarinallisesti puutuneet lapset voisivat yhdistää
Koivuniemen ja suomalaisista uskomuksista lainatut
hamot. Kokonaan puutuneita lapsia polttamalla Koivuniemen herra keräisi kalmantautia kantavaa nokea, jota hän voisi myydä eteenpäin sairauden levittämiselle omistautuneille Tuonen pojille.

pintaa syvemmälle edenneen puutumisen.
Valitsin puun ja puutumisen kalmantaudin ulkoisek-

sa. Mykät, kasvonsa kätkevät lapset eivät olisi niinkään

si merkiksi eriovelan sanaleikin lisäksi sen erilaisten te-

kehitettyjä, persoonallisia hahmoja, vaan pikemminkin

maattisten yhteyksien takia; se viittaa sekä Koivuniemen

tunnelmaa ja kerronnan sävyä tukevia "lavasteita".

herraan, että ajatukseen itsesielusta jonkinlaisena liekkinä,
joka sytyttää kehon eloon.
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3
KALMA

HAHMOT

Sisarukset Kuura ja Halla
Herra Koivuniemi

LOK A ATIOT

Suomalainen maaseutu

AIK AK AUSI

1800-luvun loppupuoli

TIL ANNE

Sisarukset joutuvat huutolaislapsina pahamaineiseen
Koivuniemen kartanoon. Kartanoa piinaava kalmantauti puuduttaa vanhemman sisaruksen toimintakyvyttömäksi, jolloin nuoremman on selvitettävä
taudin salaisuus ja etsittävä parannuskeino hänet
pelastaakseen.

KONFLIK TI

Kuvio 3: Kummitusjutun juonta kuvaava
"ostoslista".

Koivuniemen herra tarvitsee puutuneita
lapsia omiin tarkoituksiinsa

2.2 TARINAN TAPAHTUMIEN KEHITYS
Möykystä tarinakonseptiksi. Yhdysvaltalainen kirjailija Jeff Vandermeer toteaa kirjailijan työn olevan enimmäkseen rakenteiden kehittämistä oman mielikuvituksen tuotoksille (Vandermeer 2013: 17). Tämä lausahdus
kuvaa oivasti myös epämöykyttämistä; möykky on
luonnollisimmillaan puhtaana mielikuvituksen tuotteena. Se on kasa ideoita, jotka kaikki tarvitsevat rakenteita ja muotoa ollakseen ymmärrettävissä.
Tässä vaiheessa Kummitusjutun möykkyyn ei liittynyt minkäänlaista juonta. Siihen ei liittynyt tapahtumia, eikä ideoiduilla hahmoilla ei ollut merkittävää
tekemistä tai motiveeja toiminnalle. Möykky ei yksinkertaisesti ollut tarina.
Tarinaideoinnin avuksi Nancy Beiman esittää
oheisen tyyppisen tarinaostoslistan (kuvio 3). Ostoslistaan on merkittyvä tarinasopan keittämiseen tarvittavat ainesosat: hahmot, lokaatiot, aikakausi,
tilanne ja konflikti. Erilaisia ideoita ostoslistalla
pyörittelemällä etsitään niiden mielikuvitusta kutkuttelevin, mielenkiintoisin ja toimivin yhdistelmä.
(Beiman 2013: 7-8.)
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Omaa tarinakeittoani sekoittaessa ongelmana
oli pitkälle päähenkilön päättäminen ja konfliktin
keksiminen. Ensimmäisissä ideoissani tapahtumakeskiössä oli melko päämäärätön harhailu.
Koivuniemen herran yhdistäminen oikeaan suomalaiseen mytologiaan, sekä kalman kehittäminen
sen aiemmin kuvailtuun muotoon johdattelivat lopulta yllä näkyvään ratkaisuun. Tarinan päähenkilöksi valikoitui Koivuniemen herran looginen vastapari, tuittupäinen lapsi, ja Koivuniemen väkivalta ja kalmantauti
tarjosi tarinalle sen ydinkonfliktin (kuvio 3).
Tarina sanoina. Kuten jo johdannossa totesin, visuaalisessa tarinankehityksessä ei kirjoitettavaa välttämättä juuri ole.
Animoiduissa tuotannoissa parin virkkeen pituinen juonitiivistelmä (eng. outline) voi usein olla tarinan ainoa täysin kirjallinen osa. Tällainen tiivistelmä
saattaa yksinkertaisimmillaan suppeasti kuvailla tarinan miljöön, konfliktin ja loppuratkaisun. Tarinan lopullinen, tarkennettu kulku ja kerronta muotoutuvat
luonnollisesti kuvakäsikirjoituksen aikana. (Beiman
2013: 4, 174-175.)

Halla puutuu; Kuura
alkaa selvittämään
kalmantaudin mysteeriä

2
SAAPUMINEN
KOIVUNIEMEEN
Kuura ja Halla
saapuvat Koivuniemeen;
esitellään sekä Koivu niemi
että sen asukit: Koivuniemen herra, Hilja Sopu ja
koivulapset.

4
TOTUUS
Koivuniemeen palkataan
uusi piika; Kuura ja Virvapiika saavat selville mitä
puutuneille lapsille käy;
Virva opastaa Kuuraa lähtemään Kipuvuorelle

5
MATKA
KIPUVUORELLE
Kuura matkaa
Kipuvuorelle

6
TAKAA-AJO
Tuonen pojat löytävät
Kuuran; Kivutar
pelastaa

7
KIVUTTAREN
MÖKISSÄ

1
ALKU

Kivutar neuvoo Kuura
ja antaa välineet parannusloitsuun sillä ehdolla, että
Koivuniemen kartano ja sen
asukit tuhotaan

Kunnanmiehet
pakottavat Kuuran
ja Hallan lähtemään
kotitorpastaan

11

RAJALLA
Halla karsii koivun
Koivuniemen tilan rajalta
sulkeakseen kalman rajan
toiselle puolelle

10
PAKO
KOIVUNIEMESTÄ
Koivuniemi tulessa,
Hilja kieltäytyy lähtemästä;
Kuura, Halla ja Virva
pakenevat

Kummitusjutu tarinan juonitiivistelmä. Kummitusjuttu on suomalaisesta mytologiasta ja kansanuskomuksista lainaava, 1800-luvun lopun Suomeen sijoittuva kauhuseikkalu. Sen pääosissa ovat
huutolaislapsiksi joutuvat sisarukset, Kuura ja
Halla, jotka päätyvät tarinan tapahtumien alussa oudon kalmantaudin turmelemaan Koivuniemen kartanoon. Kartanoa asuttavat sen varjoissa viihtyvän
herran lisäksi tämän vähäsanainen taloudenhoitaja,
Hilja Sopu, sekä katras eri ikäisiä, kasvonsa piilottaneita lapsia.
Ei aikaakaan kun Halla, sisaruksista vanhempi,
saa tartunnan kartanoa vaivaavasta, kirjaimellisesti puuduttavasta taudista. Kuura päättää etsiä tautiin
parannuskeinon ja pääseekin uteliaisuutensa, päättäväisyytensä ja hyväsydämisen Virva-piian avulla tapaukseen sekaantuneiden yliluonnollisten voimien,
tauteja levittävien Tuonen poikien, jäljille.
Poikien ja Koivuniemen herran uhkaa vältellen
Kuuran on matkattava Tuonelan esikartanoon Kipuvuorelle pyytämään apua myyttiseltä Kivuttarelta ja
palattava parannuskeinon kanssa kartanolle ennen
kuin veli puutuu kokonaan. (Ks. kuvio 4.)

8
PALUU
KOIVUNIEMEEN
9
KOIVUNIEMI
PALAA

Kuura palaa Koivuniemeen;
Kuura ja Virva loitsuavat
Hallan terveeksi saunassa

Kuura kertoo Hallalle
Kivuttarelle antamastaan
lupauksesta;
Halla sytyttää kartanon
tuleen; lopullinen yhteenotto
herra Koivuniemen kanssa

Kummitusjutun aihe ja teema. Kummitusjutun möykyn aineksilla yhteistä oli sairaudesta ja parantamisesta kertovat hahmot ja konseptit. Näiden pohjalta
sen tarinan aiheeksi muodostui lopulta psyykkinen
sairastaminen, ja teemaksi se, kuinka pelon ja ahdistuksen kanssa pitää vain oppia elämään. Pelko ei elämästä katoa minnekään, mutta siitä huolimatta on
pystyttävä toimimaan ja haluamaan parempaa.

Kuvio 4: Kummitusjutun
tapahtumienkulku sekä
siihen liittyvät lokaatiot.
Yksinkertainen, satumainen juoni jättää tilaa
visuaalisuudella kokeilulle; tarinan tapahtumien
ollessa helposti seurattavissa, voisi niiden kerronta puolestaan olla

2.3 HAHMOKUVAUKSET

viitteellisempää.

Hahmo kerronnan keinona. Kuvitettu kerronta on
luettavissa oleva kieli. Sillä on omanlaisensa vastineensa kielioppille, oikeinkirjoitukselle ja kerronnankeinoille, millä pyritään varmistamaan tarkoitetun sanoman ymmärrettävyys (Thomas & Johnston
1981: 24-25). Hahmokehityksen kannalta on olennaista ymmärtää, mitä hahmolla oikeastaan pyritään
viestimään.
Kuka hahmo on, mistä hän tulee ja mikä häntä
motivoi? Mikä on hahmon rooli tarinassa? Mikä erottaa hänet muista tarinan hahmoista? Mitä suunnittelua määritteleviä ja rajaavia piirteitä, kuten tarinan
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Nimeä kerrakseen. Hahmojen nimien valintaprosessi eteni Wikipedian
suomalaisten nimien listoja selailemalla.

genre ja miljöö tai hahmon ikä, esiintyy tarinassa ja
halutaanko niihin liittyviä suunnittelukonventioita
noudattaa tai rikkoa? Jokainen vastattu kysymys antaa suunnittelulle uuden rajan, perustan jonka päälle
hahmon rakentamista voi jatkaa.
Hahmon kerronnallisen roolin selvittäminen auttaa muodostamaan suunnittelulle rajoja, sekä määrittelemään, mitä piirteitä hahmossa halutaan korostaa (Bancroft 2006: 16).
Kummitusjutun hahmot. Kummitusjutun lopullinen
hahmokokoonpano koostuu yhdeksästä nimellisestä
hahmosta, kahdesta nimettömästä mutta toisistaan
eroavasta hahmosta (Kunnanmiehet) sekä yhdestä keskenään yhtenevästä hahmojoukkiosta (Koivulapset). Lisäksi nimetyistä hahmoista kolme (Rujo,
Rampa ja Perisokea) esiintyvät niin tiivisti yhdessä, että käsittelen heitä usein yhtenä kokonaisuutena
(Tuonen pojat).
Viereisellä sivulla, sekä sitä seuraavassa taulukossa (kuvio 5) olen nimennyt Kummitusjutun hahmot
ja listannut heidän visualisointiinsa vaikuttavia seikkoja; heidän roolinsa tarinassa, heidän persoonansa ja motiivinsa, sekä muun mahdollisesti visuaalisin
keinoin kerrottavan tiedon.
Roolituksien nimeäminen on ensisijaisesti kuvaavaa, ei analysoivaa, eikä siis perustu tunnettuihin
hahmoteorioihin.
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PROTAGONISTI

PELASTETTAVA

ALUN TILANTEEN
HÄIRITSIJÄT

KUURA

HALLA

KUNNANMIEHET

ANTAGONISTIN APURI

KASVOTTOMAT UHRIT

ANTAGONISTI

HILJA SOPU

KOIVULAPSET

HERRA KOIVUNIEMI

PROTAGONISTIN APURI

VÄHÄISEMMÄT
ANTAGONISTIT

VIISAS PARANTAJA

VIRVA KIRSPUU

TUONEN POJAT

KIVUTAR
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HAHMOT

KUURA

ROOLI TARINASSA

PROTAGONISTI
Tunteellinen ankkuri

PELASTETTAVA

HALLA

KUNNANMIEHET

Motivaatio Kuuran
toimintaan

ALUN TILANTEEN
HÄIRITSIJÄT
Tuovat Kuuran ja Hallan
Koivunimeen

ANTAGONISTIN APURI

HILJA SOPU

Antagonistin toiminnan
jatkumisen mahdollistaja

KASVOTTOMAT UHRIT

KOIVULAPSET

Varoittava esimerkki;
pelastamattomissa

HERRA
KOIVUNIEMI

Pitkäaikainen, hitaasti
kehittyvä uhka; pakottaa vastatoimintaan

PERSOONA

Tarkkaileva, herkkä
päättäväinen, utelias;
varmistaa muiden,
etenkin Hallan, reaktion
tilanteisiin ennen
omansa näyttämistä

VIRVA KIRSPUU

RUJO, RAMPA
& PERISOKEA
(TUONEN POJAT)

Kertoo Kuuralle
tapahtumia edistävää
tietoa; tukee Kuuran
aikomuksia

VÄHÄISEMMÄT
ANTAGONISTIT
Pakottaa nopeaan
vastatoimintaan

VIISAS PARANTAJA

KIVUTAR
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Antaa Kuuralle parannuskeinon, joskin vastapalveluksen hinnalla

Hallan seuraaminen;
Hallan pelastaminen;
Koivuniemestä
pakeneminen

Vastuullinen,
ahdistunut, väsynyt;
joutunut kantamaan
taakkaa, johon ei ole valmis; välttää konf likteja

Kuurasta
huolehtiminen,
vanhempien roolin
taakan kantaminen

"Pahapäisiä";
toinen aggressiivisempi,toinen lupsakampi

Tekevät
vain työtänsä;
Palkkio

Kurillinen, hillitty,
pakkomielteinen;
kiistää ja peittelee
Koivuniemessä
tapahtuvaa pahuutta

Vallitsevan tilanteen
ylläpitäminen oman
mielenrauhansa hyväksi

MUU
VISUALISOITAVA
TIETO

Toimintakyvytön- ja
haluton

Kontrolloiva, epävakaa,
vetäytynyt

Koivuniemen kartanon
pystyssä pitäminen;
Kontrollintarve

Uhkaava
Outo

Päämääräänsä
väsymättä täyttäviä;
Rampa johtaja, itsevarma;
Rujo äkkipikainen, temperamentaalinen; Perisokea
hiljainen ja mietteliäs ?

Päämääräänsä
väsymättä täyttävä;
tarmokas, vahva,
omavarainen

Sairauden levittäminen

Parantaminen

hahmojen visuaalinen Kehitys

sia ja rooleja kartoittava

jossa määritellään hahmosuunnittelun
toiminallisia tutkimuskeinoja ja kehitetään
hahmoja monimuotoisella luonnostelulla

Toisistaan
erottautuminen

-

Työnsä tekeminen;
Moraalisesti oikein
tekeminen

Kuvio 5: Kummitusjutun
hahmojen ominaisuuk-

Kyöhyys
Kuuraa vanhempi

Persoonaton,
anonyymi massa

Rivakka, empaattinen,
maalaisjärkinen; hyvä
arvioimaan tilanteita
objektiivisesti ja toimimaan arvionsa mukaisesti

◄

LUKU KOLME

taulukko.
Kyöhyys
Hallaa nuorempi

Puutuminen
Kummallinen ja vieras
Muita, ei meitä

ANTAGONISTI

PROTAGONISTIN
APURI

MOTIIVIT

Fyysinen
Toiminnallinen

Yhtenäinen kokonaisuus
Metsästäjä
Yliluonnollinen

Soturi
Yliluonnollinen

3.1 VISUAALISEN LÄHDEAINEISTON
KÄYTTÖ JA KARTOITUS
Todellisuus fiktion mallina. Visuaalisen lähdeaineiston, eli tuttavallisesti referenssien, käyttäminen luonnostelun apuna antaa mahdollisuuden siirtyä suurpiirteisesta arvailusta täsmällisempään ilmaisuun.
Hahmosuunnittelussa referenssien käyttö liittyy niin hahmon fyysisen olemuksen ja käyttäytymisen ymmärtämisen syventämiseen, kuin vaatteista
ja erilaisista lisävarusteista koostuvan ulkoasun rikastuttamiseen ja täsmentämiseen todellisuutta havainnoimalla. Käytännössä tämä tarkoittaa kanssaeläjien ulkonäön ja liikkumisen tarkkailua (Thomas
&Johnston 1981: 397), sekä historiallisen ja kulttuurisidonnaisen pukeutumisen tutkimista (Character
design: Interview with Claire Hummel).
Referenssien käyttäminen ei tarkoita todellisuuden valokuvantarkkaa kopiointia. Sen avulla pyritään
pikemminkin muodostamaam visualisoinnille todellisuudesta peräisin olevan viitekehys, jonka puitteissa havainnosta voi tietoisesti ja tarkoituksenmukaisesti poiketa. Visualisoinnin kohdetta tutkimalla ei
myöskään anna tietämättömyyden ja pohjattomien
olettamusten ohjata omaa työskentelyään. (Character design: Interview with Claire Hummel.)
Jos pääasiallisena referenssinä käyttää toisten
taiteilijoiden ja suunnittelijoiden töitä, on vaarana

kuitenkin kopioida myös heidän virheensä ja mahdolliset ennakkoasenteensa, sekä käsittää heidän tekemänsä suunnitteluvalinnat puuttellisesti tai väärin.
Tosielämän tarkasteleminen tarjoaa myös mahdollisuuden korjata omia stereotyyppisiä, vääriä tai vahingollisia, esimerkiksi rasistisia tai seksistisiä,
mielikuviaan.
Todellisuuden havainnointi ja referointi johdattelee näin tekemään tietoisempia, moniulotteisempia ja
kerronnallisesti laatantuneempia ratkaisuja.
Kummitusjutun visuaalinen lähdeaineisto. Kummitusjutun miljöö on 1800-luvun lopun suomalainen
maaseutu, joka hahmosuunnittelussa vaikutti eniten
pukusuunnitteluun. Hahmojeni puvustuksen aineistona käytin kahta aiheesta löytämääni kirjaa, Ildiko
Lehtisen ja Pirkko Sihvon Rahwaan puku. Näkökulmia Suomen kansallismuseon kansanpukukokoelmiin (1984) sekä Toini-Inkeri Kaukosen Suomalaiset
kansanpuvut ja kansallispuvut (1985). Pukusuunnittelun värityksessä referoin 1800-luvun lopun taitelijoiden Suomen kansaa kuvaavia maalauksia. Referenssien käytöllä oli suuri rooli tarinan ajan ja paikan
tunnelman luomisessa sekä hahmojen sosiaalisen
aseman ilmaisemisessa.
Referoin puvustuksen lisäksi monimuotoista ja
-laatuista kuvallista lähdeaineistoa hahmojen kasvoja ja ilmehdintää suunnittellessani.

02

Referenssin virka käytännössä. Ilman referenssiä
piirretyn tuolin ymmärtää kyllä tuoliksi, mutta
se voisi olla mikä tahansa tuoli. Referoitu tuoli
taas on kerronnallisesti
merkittävä tuoli, joka luo
tuntua ajasta, paikasta ja
kulttuurista.

H ah moj e n v i s u aali n e n ke h i ty s
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3.2 MUOTO JA MITTASUHDE

1 Joskaan ei täysin ennenkuulumatonta. Kukapa
uskollisistakaan HBO:n
Game of Thrones -hittisarjan faneista ei olisi
jossakin vaiheessa katselumaratoniaan sekoittanut sarjan useita
tummakiharaisista miesnäyttelijöitä toisiinsa.

Variaatio visuaalisessa kerronnassa. Yksi tarinalähtöisen hahmosuunnittelun perustavoitteista on
luoda selvästi toisistaan erottuvia hahmoja, jotka pystyy tunnistamaan itsekseen kaikissa tarinassa käytetyissä kuvakulmissa ja valaistuksissa. Heidän
tulee lisäksi muodostaa kerronnallisesti ja tyylillisesti
yhdenmukainen, perusteltu kokonaisuus. Etupäässä
tämä voidaan varmistaa hahmojen muotojen variaatiota, kontrastia ja harmoniaa tutkimalla.
Siinä missä hahmojen toisiinsa sekoittaminen
elävän kuvan medioissa on huomattavan harvinaista ( 1 ) , on sen vaara kuvitetuissa tuotoksissa todellinen. Hahmojen “kadottaminen” tai toisiinsa sekoittuminen vaikeuttaa tarinan seuraamista, joka
puolestaan häiritsee kokijan epäilystä pidättäytymistä (Mateu-Mestre 2010: 96). Tarinan epäilyn voi toki
laukaista myös hahmo, joka ilman tarinasta peräisin
olevaa syytä eroaa selvästi sen maailmasta ja muista
hahmoista.
Hahmo voidaan käsittää yhtenä tarinan viestinnän symbolina (Thomas & Johnston 1981: 25). Hahmojen välisen variaation ja kontrastin merkitystä
voidaankin verrata toisiin tuttuihin visuaalisiin kommunikaation symboleihin; samoin kuin liian pieni kontrasti eri kirjainmuotojen välillä hankaloittaa
tekstin lukemista, vaikeuttavaa liian pieni kontrasti
eri hahmojen välillä tarinan seuraamista.
Kerronnallisen avun lisäksi yksittäisen hahmon
muotojen ja mittasuhteiden kontrastin pohtiminen
auttaa luomaan hahmon ulkomuotoon miellyttävää rytmiä. Hahmon vartalon mittasuhteiden ohella
myös esimerkiksi vaatetus muokkaa hahmon vartalosta saatavaa vaikutelmaa ja luo rytmiä hahmon kokonaissiluetin sisälle (Bancroft 2006: 60).
Muodon yksinkertaistamisen hyödyt. Hahmokontrastin toimivuutta on helpoin suunnitella ja testata mahdollisimman yksinkertaisten muotojen ja siluettien avulla; jos hahmot voi tunnistaa toisistaan
eroaviksi persooniksi riisuttuna kaikista yksilöllisistä kasvonpiirteistä, ilmeistä, asenteista ja vaatteista, pystyy heidät erottamaan toisistaan myös niiden
kanssa (ks. Bancroft 2006: 30).
Yksinkertaistetut muodot myös vauhdittavat luonnosteluprosessin alkua. Ne poistavat (mahdollisesti alitajuisen) paineen tässä vaiheessa epäoleellisesta
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teknisestä koreilusta ja piipertämisestä, mahdollistaen juohevan iteroinnin, sekä muotojen toimivuuden nopean arvioimisen (Le et al. 2005: 16).
Kirjoitushetkellä DreamWorks -animaatiostudiolla työskentelevä Mike Yamada kertoo käyttävänsä nopeita siluettiluonnoksia kliseistä riisuutumisen
keinona. Häntä aikanaan opettanut Scott Robertson
selittää tekniikan auttavan suunnittelijan oman, maneerisen visuaalisen kirjaston tyhjentämisessä paperille ja näin pääsyssä harkitumpien, omaperäisempien ideoiden jäljille. (Le et al. 2005: 14.)
Muotosymboliikka ja muotokieli. Hahmosuunnitteluun liittyy vaikuttava valikoima muotosymbolistisia
konventioita. Etenkin kolmeen erityisen olennaiseksi
nähtyyn muotoon (neliöön, ympyrään ja kolmioon)
kiinnitetään innokkaasti moninaisia mielikuvia maalailevia laatusanoja; ympyrät ovat viehättäviä, söpöjä
ja lapsenomaisia, neliöt vakaita, luotettavia ja maskuliinisia, kolmiot puolestaan aggressiivisia, petollisia
ja ristiriitaisia (Bancroft 2006: 33-35, beiman 2013: 73,
Tillman 2011: 68-72).
Tämä muotosymboliikka perustellaan ensisijaisesti vapaalla assosiaatiolla (esimerkiksi vauvat ovat
tunnetusti erittäin pyöreitä ja käytetty ympyrä-sanasto pohjautuu pitkälti tähän mielleyhtymään),
sekä alan itseäänruokkivalla toimintastandardilla
(koska kolmioita on käytetty "pahisten" suunnitteluun jo vuodesta nakki, ovat kolmiot assosioituneet tuotantojen kuluttajille pahiksiksi, jolla taas perustellaan miksi pahisten muodon tulee perustua
kolmioihin).
Muotojen symbolistiset ominaisuudet esitetään
kuitenkin usein itsearvoisina, ottamatta huomioon,
että niiden viestinnälliset ominaisuudet ovat pitkälti
riippuvaisia kontrastista, eli niiden suhteesta toisiin
muotoihin. Kolmion vieressä oleva ympyrä luo tähän verrattuna selvästi pehmeämmän vaikutelman,
mutta entä jos sen asettaa soikion viereen? Tai pienemmän ympyrän? Piirretyt hahmot ovat myös harvoin niin pitkälle karrikoituja, että niihin voitaisiin
suoraan päälleliimata täysin geometristen muotojen
sivumerkitykset.
Hahmojen muotokieli voi siis saada alkunsa geometrisista muodoista, mutta sen lopullinen merkitys
muodostuu tarinan hahmojen välisestä kontrastista
ja tarinan antamasta kontekstista. Hahmojen rakennuspalikoiden valitseminen pelkästään muotosym-

boliikan konventioiden perusteella osoittaa mielestäni tiettyä kerronnallista laiskuutta.
Muotosymboliikkaa on perustellusti käytetty esimerkiksi vuonna 2009 ilmestyneen Up -animaatioelokuvan hahmosuunnittelussa. Elokuvan ohjaaja
Pete Docter, produktiosuunnittelija Ricky Nierva ja
käsikirjoittaja Bob Peterson kertovat Pixarin vuonna
2009 ilmestyneen elokuvan hahmojen muotokielen
perustuvan ympyröiden ja neliöiden kontrastisuuteen; tarinan päähenkilön, jääräpäisen vanhan ukon
muoto perustuu toistuviin neliöihin, joka rinnastetaan niin tarinaa, juonta että ukkoa eteenpäin "vierittäviin" pyöreämuotoisiin hahmoihin ja objekteihin
(Hauser 2009: 18-19, ks. kuvat).
Elokuvan muotokielessä on siis tunnustettu esimerkiksi neliöön liittyvät assosiaatiot, mutta sitä on
perusteltu näiden lisäksi myös hahmojen välisellä kontrastilla ja elokuvan tarinan perusideoilla. Lisäksi elokuvan lopullinen hahmojen 3D-toteutus on
riittävän karrikoitu kyseisten muotoassosiaatioiden
säilyttämiseksi.
Kummitusjutun muoto- ja variaatiokonseptit. Up
-elokuvan hahmojen suunnitteluprosessista innostuneena halusin aloittaa Kummitusjutun hahmokaartin suunnittelun kehittämällä hahmoille samankaltainen tarinaperäisen vastakkainasettelun. Koska
tarinan ydinteemaksi tuntui muodostuneen psyykkinen sairastaminen, otin hahmojen jaottelun lähtökohdaksi heidän psyykkisen vakautensa tai epävakautensa tarinan kontekstissa, ensisijaisesti sen
päähenkilön, Kuuran, näkökulmasta katsottuna.
Ideana oli, että psyykkisesti epävakaaksi, ennalta-arvaamattomaksi luokitellut hahmot olisivat vi-

suaalisesti yläpainotteisia, eteenpäin kumartuvia ja
staattisinakin ikään kuin hyökkäämässä tai kaatumassa olevia, kun taas psyykkisesti vakaat, luotettavat hahmot olisivat päinvastaisesti alapainotteisia ja
visuaalisesti hyvin tasapainotettuja.
Ajatus jäi kuitenkin ainoastaan eräänlaiseksi
päätöksenteko työkaluksi. Tekemäni visuaaliset ratkaisut eivät yksinkertaisesti ole tarpeeksi pitkälle vietyjä tai karrikoituja ollakseen kerronnallisesti
merkittäviä. Epävakaa/vakaa -jaottelusta mieleen
kuitenkin jäi ajatus eteenpäin kaatuvista ja uhkaavista muodoista, joita käytin hyväksi Koivuniemen herran muodon suunnitelussa.
Keskityin Kummitusjutun hahmojen muodoissa ja mittasuhteissa lopulta ensisijaisesti siihen, että
hahmoilla on toisistaan selvästi eroavat, kunkin hahmon elämäntilannetta ja roolia kuvastavat vartalotyypit, pituudet ja massat. Tavoitteena oli luoda selvästi
eri persooniksi luettavissa oleva hahmokaarti.

Up- elokuvan hahmojen
muotokonsepteja. (hauser 2009: 18-19.)

Ricky Niervan hahmokonsepti Up -elokuvan
päähenkilöstä. Huomaa
toistuvat neliöt hahmon

Vartalotyyppien valinta. Seuraavan sivun luonnoksissa näkyvät hahmojen vartalotyyppien ratkaisut
olen (yllätyksellisesti) johtanut tarinasta.
Kuura ja Halla ovat ikiensä vuoksi yksiä ryhmän
lyhyimmistä, Kuura nuorempana Hallaa lyhyempi. Pituuden lisäksi heidät toisistaan erottaa heidän
muotojensa eroavat painopiste. Nuorempi Kuura on
myös muodoltaan pyöreämpi kuin jo teini-ikäinen
Halla. Sisarukset tulevat hyvin köyhistä oloista, mistä
johtuu heidän hintelä ruumiinrakenteensa.
Virva on tarinassa raskasta työtä tekevä, fyysinen
ja pystyvä hahmo. Mietin näissä luonnoksissa, että
hänestä käsipuolen tekeminen toisi tarinaan mielenkiintoisen kerronnallisen vivahteen. Näistä luonnok-

muodossa; niin hänen
yleissiluettinsa, päänsä, kuin silmälasinsakin toistavat muotoa.
Luonnoksessa näkyvät
myös ympyrät kirjaimellisesti liikkuvattana voimana, kirkkaalla värillä
korostetusti hahmon
kävelykepissä.
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03

Hahmokaarti siluetteina.
Hahmojen välisen kontrastin varmistaminen silueteiksi pelkistettyinä.
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sista eteenpäin Virvalla on kuitenkin kaksi kättä, sillä en lopulta halunnut Virvan mahdollisen proteesin
sekoittuvan Ramman visuaalisiin ratkaisuihin.
Virvan fyysisyys ja avoimuus korostuvat rinnastuksessa melko samanpituiseen Hiljaan, joka on
häntä luisevampi ja fyysisesti heikompi. Hilja on
myös vanhetessaan jäykistynyt ja pikkuhiljaa kasaan lyyhistymässä. Jälkikäteen naisten kehojen mittasuhteita arvioidessani huomaan kuitenkin käyttämättömiä mahdollisuuksia iteraatiolle: etenkin
jalkojen ja torson pituussuhteilla ja hartioiden raamikkuudella olisi pystynyt yhä paremmin tuomaan
esille näiden kahden fyysisiä ja kerronnallisia eroja.
Tyydyin lopulta erojen korostamiseen vaatetuksen
avulla.
Kunnanmiesten vartalotyyppien valintaa ohjasi
ensisijaisesti riittävän kontrastin tuottaminen heidän välilleen; miehet nähdään ainoastaan kerran,
melko lyhyessä, öisen pimeässä kohtauksessa, jolloin on tärkeää, että heidät on helppo erottaa toisistaan. Näin toinen Kunnanmiehistä päätyi rotevaksi,
leveähartiaiseksi ja lyhytjalkaiseksi, mihin verrattaen
hänen kumppaninsa on solakka ja pitkänhuiskea.
Kivuttaren hahmon suunnittelua ohjasi edelleen
ajatus metsässä asuvasta, noita-akka -tyyppisestä
hahmosta. Koko hahmokaartia kuvaavissa luonnoksissa (jotka jatkuvat vielä pukusuunnittelua käsittelevässä luvussa) Kivuttaren hahmo ei kuitenkaan ollut mielestäni tarpeeksi ryhdikkään ja voimakkaan

oloinen, joten vein sitä vielä tästä eteenpäin. Lopulta
syntyi ajatus eräänlaisesta "taistelumummosta", jonka muotoa kehittelin lisää viereiseltä sivulta löytyvillä luonnoksilla.
Koivuniemen herra on sekä temaattisesti, että
fyysisesti Kivuttaren täydellinen vastakohta: siinä
missä Kivutar vihtoo parannusta, lyö Koivuniemen
herra oksillaan sairautta ja siinä missä Kivutar on
muodoltaan vantterana ja vakaa, on Koivuniemen
herra pitkä, uhkaavasti horjuava ja jatkuvasti kaatumaisillaan oleva. Korostin Herran puumaisia piirteitä pitkän kehon ja raajojen avulla, sekä antamalla hänelle riippakoivun oksien tapaan ryhdittömänä
roikkuvat käsivarret.
Tuonen poikien ruumiinrakenteita ohjasi Kunnanmiesten tapaan selvän eron tekeminen ryhmänä liikkuvien hahmojen välille. Näissä ensimmäisissä luonnoksissa Ramman ja Perisokean vartalot ovat
vielä liian samanlaiset. Lisäksi huolimatta aikaisemmasta päätöksestäni pitää poikien nimelliset ominaisuudet puhtaasti itseaiheutettuina, kantaa Rujon
hahmo tässä vielä joitakin rippeitä niiden kehollisuuteen sisällyttämisestä.
Myöhemmin pukusuunnittelua tehdessäni totesin myös joidenkin Ramman kanssa tekemieni ratkaisujen olevan turhan vaivalloisia piirtää kerran,
saatikaan sitten kuvitetulle kerronnalle tyypillisesti
yhä uudelleen. Tuonen poikien muodot vaativat siis
Kivuttaren tapaan lisätutkimusta.

04

Jatkotutkimusta Kivuttaren muodosta. Soturitunnelman
saavuttamiseksi tutkin samurai-haarniskojen (kuvat 03
ja 04) siluetteja ja mietin kuinka voisin sisälyttää niiden
vaikutelman Kivuttaren hahmoon.
Lisäksi hain muototutkimukseen vaikutteita eräällä
typografian luennolla "vakaaksi ja luottettavaksi" kuvailusta IBM-yhtiön logon M-kirjaimesta.
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Luonnoksia Rammasta lintujalan kanssa ja ilman. Pohdin Ramman sidonta- ja proteesimahdollisuuksia edestä ja sivulta nähtynä. Näin yksinkertaistetusti piirrettynä
lintujalan yksityiskohtaisuuden ja vaikean toistettavuuden ongelmat eivät vielä ilmenneet, joten Ramman hahmon suunnittelu perustui vielä jonkin aikaa siihen.
Versio, jossa Ramman kädet on sidottu torson
eteen, karsiutui lopulta pois sen ollessa selvästi liian
samanlainen Perisokean kanssa.

Rujon nimetyn ominaisuuden poistaminen vartalosta.
Halusin säilyttää aiemmissa luonnoksissa käyttämäni
Rujon ja tämän veljien välisen selvän pituuseron. Ajattelin, että koska Tuonen pojat ovat yliluonnollisia, tavallaan
ajan ulkopuolella eläviä hahmoja, voisi olla mielenkiintoista jos he olisivat myös nimensä mukaisesti poikia,
tai ainakin selvästi eri-ikäisiä. Rujo voisi olla veljeksistä
"nuorin" ja näin perustellusti myös lyhyin.

Tuonen pojat yhdessä. Nopea luonnos uusista Tuonen
pojista yhdessä. Olin vielä kaavaillut myös Rammalle
kasvot peittävää naamiota, sillä halusin jotenkin tuoda esille Tuonen poikien yliluonnollisuutta ja kasvojen
kuvaaminen tuntui liian inhimillistävältä. Lopulta kuitenkin luovuin naamioideasta, sillä se vähensi Rujon
naamionnin tärkeyttä; ollakseen ymmärrettäviä, poikien
nimettyjen piirteiden tåytyi olla uniikkeja.

30
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3.3 FYYSISET OMINAISUUDET
Mielekkäät yksityiskohdat ja muut hassutukset. Lioi
nimeää hahmosuunnittelumallissaan fyysiksi ominaisuuksiksi (eng. physical attributes) hahmoa tarkentavat yksityiskohdat ja muut keholliset piirteet.
Näillä ominaisuuksilla lisätään hahmoihin tarkoituksenmukaisia yksityiskohtia, jotka tukevat heidän uskottavuuttaan. (Lioi 2009: 38.)
Tällaisia fyysisiä ominaisuuksia ovat pelkistetyimmillään hahmojen puvustus ja kasvojen piirteet. Hahmojen fyysisten ominaisuuksien tutkimukseen liittyy myös erilaisten graafisten käsittelyjen
(eng. visual treatment) ja tyylittelyn kokeilu, minkä
kautta pohdiskellaan, kuinka valituista yksityiskohdista kommunikoidaan kokijalle (Lioi 2009: 38). Erilaiset esitystyylit voivat vaikuttaa kriittisestikin hahmojen persoonan ja tarinan tunnelman tulkintaan ja
luettavuuteen.

3.3.1 Pukusuunnittelu

05

Asiaan liittymätön
kuva eräästä Batman ja Robin -elokuvan (Schumacher 1997)
puvustusratkaisusta.
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Huikea hattuni määrittelee persoonani. Hahmon
käyttämät vaatekappaleet auttavat hänen yksilöimisessään (Thomas & Johnston 1981: 415). Hahmon pukeutumisen "valinnat" muodostavat osaltaan
ennakko-odotuksia hänen persoonastaan; toisten ihmisten ensivaikutelmien tulkitsemiseen käyttämämme havainnointi- ja päättelymallit pätevät myös hahmojen arviointiin.
Jos hahmo pystyy tarinassa valitsemaan vaattetuksensa itse, kuinka paljon ja miten hän haluaisi niillä ilmaista itseänsä? Viestittääkö hän selvästi edustavansa jotakin alakulttuuria, sukupuolta tai
muuta ideologiaa? Valitseeko hän vaatteensa niiden
ulkonäön, mukavuuden, käytännöllisyyden tai pakon
mukaan? Vaikuttavatko muut tarinan hahmot hänen
pukeutumiseensa?
Itse vaatekappaleiden lisäksi puvustuksen viestiin
hahmon persoonasta vaikuttaa kuinka hän kantaa
ja suhtautuu vaatteisiinsa. Työntääkö hän paitansa
housuihinsa, kääriikö housujensa lahkeet, silittääkö
kauluspaitansa. Ovatko hänen vaatteensa nuhjuisia,
saumoista ratkenneita, paikattuja, kiiltävän puhtaita,
liian isoja tai liian pieniä?
Puvustuksen yksityiskohtien avulla voi kätevästi tuoda esille hahmon luonteen vivahteita, joskin on
varottava hahmon luettavuutta haittaavaa, hämmen-

tävää tai mielivaltaista somistamista. Kerronnallisesti
mielekkäät asusteet, somisteet ja kehomodifikaatioit
ovat aina hahmomotivoituneita. (Oatley & Innes

Referenssimateriaalin

2011.)

aaliin tutustuessa tehtyjä

pohjalta piirrettyjä pukututkielmia. Lähdematerihavaintoja sekä muistiin-

Vaatetus, miljöö ja yhteiskunnallinen asema. Pukusuunnittelu peilaa hahmon persoonan lisäksi tarinan
miljöötä ja genreä: persoonaltaan saman hahmon
uskottavaksi miellettävä habitus muuttuu radikaalistikin riippuen siitä, seikkaileeko hän 1500-luvun Lontooseen sijoittuvassa tieteismysteerissä vai 1980-luvun Delhissä pyörivässä fantasiapläjäyksessä.
Yhtälailla hahmon vaatepartta määrittelevät tämän varallisuus, ammatti, uskonto ja vallitseva
luokkajärjestelmä. Ihmisillä on erilaisia mielikuvia ja
odotuksia esimerkiksi historiallisen rahvaan ja aateliston, tai nykypäivän duunarin ja lipeän liikemiehen,
pukeutumisesta. Samoin eri ammattikuntiin yhdistetään luonnollisesti tiettyjä univormuja ja työasuja.
Kokijoiden odotuksia vastaan suunnittelemalla voi herätellä heidän mielenkiintoansa ja uteliaisuuttaan hahmoa ja tarinaa kohtaan (Oatley & Innes
2011). Yllättäville rinnastuksille tulee kuitenkin löytyä
selitys tarinasta. Ensishokin laannuttua perustemattomasti hätkähdyttävät valinnat herättävät ensisijaisesti hämmennystä, turhaantumista ja pahimmillaan
tarkoittamatonta hilpeyttä (kuva 05).
Kummitusjutun pukusuunnittelu. Kummitusjutun
pukusuunnittelun tärkeimmäksi kriteeriksi nousi
hahmojen roolien sekä tapahtumien kulun ymmärtämisen tukeminen. Lisäksi pyrin referenssien avulla
luomaan visuaalisesti yhtenäisen ja harmonisen tulkinnan ajan pukeutumisesta.
Tavoitteena oli kerronnallinen uskottavuus, ei sataprosenttinen historiallinen virheettömyys. Tarinan
ymmärtäminen ei vaadi miljöön tarkkaa ajallistamista tai paikantamista, joten en kokenut sitä oleelliseksi myöskään pukusuunnittelussa. Riitti, että hahmojen vaatetus loi suurpiirteisen tunnelman sekä ajasta,
että paikasta.
Puvustuksen avulla halusin erottaa mytologiset
hahmot (Tuonen pojat ja Kipuneito) muista, temporaalisimmista hahmoista; ajan mukana elävien hahmojen vaatteet ovat räätälöityjä ja ajanmukaisia,
kun taas mytologiset, ajattomammat hahmot käyttävät vähemmän leikattuja, kietoen, vyöttäen ja sitoen
puettavia vaatteita.

panoja myöhempää pukusuunnittelua varten.

Seuraavalla aukeamalla olevissa luonnoksissa
olen jatkanut aiempia muoto-ja siluettiluonnoksia
kokeilemalla erilaisten vaatteiden vaikutusta hahmoista saamiini mielikuviin, pyrkien tietenkin samalla säilyttämään vartalotyyppien kautta määritellyt hahmoille ominaiset piirteet. Puvustuksella pyrin
myös sekä tukemaan tiettyjen hahmojen toisistaan
erottumista, että luomaan sillä yhteyksiä toisten hahmojen välille (Tuonen pojat).
Tutkimuksen hallitsemiseksi rajasin värienkäytön
aluksi sen ulkopuolelle ja pelkistin ilmaisun kolmeen
eri harmaansävyyn. Ollessani tyytyväinen näiden
avulla määriteltyyn vaatetukseen otin mukaan neljännen sävyn, jonka avulla kokeilin pienempien yksityiskohtien ja lisätyn kerroksellisuuden vaikutusta
puvustuksen rytmiin.

Lisäksi myöhemmin tässä luvussa selvittelen
kuinka hahmon vaatetus vaikuttaa tämän tunnistamiseen ja kuinka vaatteita vaihtavan hahmon tunnistettavuus voidaan säilyttää, sekä esittelen käyttämiäni referenssit ja lopulta kommentoin hahmojen
puvustusta varten tekemiäni värikokeiluja.
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Kuura ja Halla. Ensimmäisessä iteraa-

tenkin muuttui vaatteiden monimutkais-

yleisväritys toimii parhaiten tummansä-

Mytologiset hahmot. Tuonen pojilla on

ritsevästi k-kirjainta, ja poikien kokonai-

tiossa Kuuralla ja Hallalla on kummalla-

tuessa liian varakkaaksi. Etenkin kolmas

rastit rikkovat yhtenäisyyttä vielä lisää ja

vyisenä; viidennen iteraation vaalea takki

tässä vielä vanhat muodot. Niitä käyt-

suus on epätasapainoinen. Kakkosversio

kin päällä yksinkertaiset paitaset, joskin ne

pukuiteraatio lähenee vaikutelmaltaan

samalla tasapainottaa miehiä; leveä har-

heikentää herran uhkaavaa, varjomaista

täen tehty pukusuunnittelu ei kuitenkaan

toimii näistä ratkaisuista parhaiten.

leikkaavat sisarusten vartalot eri kohdista.

huolestuttavasti Disney-prinsessaa.

teisen miehen takki on yläpainotteista

olemusta.

ole turhaa; tehtyjä oivalluksia pystyy

Kivuttarelle kokeilin erilaisia karja-

soveltamaan myös uusiin muotoihin.

laisvaikutteisia, kainaloiden alle sidottuja hartiushameita (Ks. lehtinen & sih-

Vanhempi Halla käyttää paidan kanssa

Valitsin ensimmäisen version pitkän

vaikutusta hillitsevästi vaalea, kun taas

Hiljan ja Virvan suunnittelu jatkui

rohdinpaidan Kuuran pukusuunnittelun

tasapaksumman miehen takki on raskas

hahmojen vastakkainasettelulla; luonnos-

Halusin poikien lukeutuvan selvästi sa-

kulmakiveksi. Muiden Kuuran tarinassa

ja tumma. Valitsin lopulta miehille myös

ten avulla määrittelin Hiljalle ominaiseksi

man ryhmän jäseniksi, minkä takia pää-

vo 1984: 18, KauKonen 1985: 207), sekä

Hallaa feminiiniseksi luettavissa vaatteis-

käyttämien vaatteiden ja asukokonai-

leikkauksiltaan selvemmin eroavat takit.

kerrostetun, raskaan pukeutumisen. Tästä

dyin antamaan heille univormumaises-

muutamia huntujen ja huivien yhdistel-

sa (Hallan sukupuoli ei sinänsä ole tari-

suuksien suunnittelu jatkuu sivulla 36.

housuja (Ks. KauKonen mt.: 260).
Seuraavassa muotoiteraatiossa tutkin

nan kannalta tärkeä), mutta itse luonnok-
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Kuudennen luonnoksen valöörikont-

syystä toinen ja kolmas iteraatio Virvan,

ti yhtenevät vaatteet. Takit mukailevat

miä. Kokeilemissani ratkaisuissa Kivut-

Koivuniemeläiset. Koivuniemen herran iso

sekä ensimmäinen iteraatio Hiljan vaat-

vanhoillista, yksinkertaisesti leikattua ja

taren voima ja toiminnallisuus kuitenkin

teista eivät toimi.

villavyöllä sidottavaa kauhtana-mallista

katosivat niin puvustuksen kuin huonon

takkia (Ks. KauKonen 1985: 237), ja luo-

ryhdin takia, joten jatkoin hänen vaate-

vat metsästäjä-henkistä mielikuvaa.

tuksensa tutkimista vielä myöhemmin

sen mittasuhteet ovat tasaiset ja tylsät.

Kunnanmiehet. Halusin pääasiassa ko-

hattu kätkee alleen tämän mahdollisesti

Kolmannella Hallalla on lyhyempi paita

rostaa Kunnanmiesten eriäviä identiteet-

epäinhimilliset kasvonpiirteet, ja huonosti

ja aikaisemmista iteraatiosta poikkeava

tejä; vaikka he työskentelevät yhdessä,

istuva, liian iso verkainen hännystakki (Ks.

ma, fyysistä kiinnipitämistä vaativa olka-

valöörien asettelu (tumma paita, vaaleat

miehet ovat kuitenkin eri ihmisiä. Näin

lehtinen & sihvo 1984: 190) viittaa her-

huivi estää hahmon laajan, vaivattoman

Ensimmäisessä iteraatiossa kietaista-

housut). Tumma paita luo lisäkontrastia

mieskaksikko eroaa myös univormumai-

ran menneeseen takertumiseen; räätälöity,

liikkumisen ja sopii hyvin yhteen ajatuk-

vien takkien helmojen asettelu on esteet-

Kuuran ja Hallan muuten melko saman-

sesti puetuista Tuonen pojista. Ensim-

kallis vaatekappale on ennen hirviöitymistä

seen tämän toimintakyvyttömyydestä ja

tisesti epämiellyttävä, minkä korjasinkin

vuttarelle osuvaksi koen kuitenkin niiden

kaltaisen vaatetuksen välille.

-haluttomuudesta.

seuraavassa versiossa. Kolmannessa ite-

käytännöllisen ja hieman vanhoillisen

raatiossa testasin pojille eroavia, mutta

kerroksellisuuden; hänet tavataan tari-

haiten toimii yksinkertainen, miljöö-

samanhenkisiä takkeja ja hattuja. Tak-

nassa talvella, joten runsaat kerrokset
ovat perusteltuja.

Hiljan toisessa luonnoksessa kanta-

mäisestä kolmanteen luonnositeraatioon

istunut hänelle, mutta roikkuu nyt epämuo-

Toisessa ja kolmannessa Kuuran pu-

miesten vaatetus on liian samankaltaista,

dostuneesti kuihtuneen varren yllä.

vustusiteraatiossa kokeilin tälle liivejä ja

ja vasta neljänteen versioon aikaisemmis-

hameita, sekä tutkin erilaisia mittasuh-

ta eri luonnoksista yhdistetyt takit alkavat

vat leveät hartiat korostavat herran epä-

seen sopiva paidan, hameen ja esiliinan

kien kauluksen ja helman muodostama

teita ja muotoja. Kuuran vaikutelma kui-

kunnolla erottaa miehiä toisistaan.

vakaata, yläpainotteista muotoa. Herran

yhdistelmä.

muoto muistuttaa kuitenkin niissä häi-
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Toisesta iteraatiosta lähtien toistu-

Virvalla esitetyistä lunnoksista par-

(ks. sivu 34).
Tässä luonnostelluissa puvuissa Ki-
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06

07

Kivuttaren pukututkimuksen jatkoa. Jatkoin
Kivuttaren puvustuksen mustavalkoista luonnostelua
samurai-haarniskoiden ja M-kirjaimen muodoista innostuneena. Ensimmäisessä luonnoksessa Kipuneidol-

08

09

Vaatteita vaihtava hahmo. Kuvitetun fiktiivisen hahmon tunnistettavuus pyritään yleensä säilyttämään
vakituistamalla tämän vaatetus. Kuvitettu hahmo
vaihtaakin vaatteitaan huomattavasti oikeaa ihmistä harvemmin. (Mateu-Mestre 2010: 99.) Jos tarina
kuitenkin vaatii hahmoa vaihtamaan vaatteitaan,
tunnistettavuutta voidaan ylläpitää perussiluetin
jatkuvuudella, jollakin selvästi erottuvalla, pysyvällä piirteellä (Mateu-Mestre 2010: 101) tai näyttämällä hahmon asunvaihdos mieleenpainuvana osana
tarinaa.
Kummitusjutussa on neljä hahmojen puvustusta muuttavaa lokaatiota: Kuuran ja Hallan kotitorppa, Koivuniemi, matka Kipuvuorelle sekä Kivuttaren
mökki. Luetelluilla lokaatioilla on selvästi toisistaan
eroavat kerronnalliset tarpeet, joita puvustuksella pyrin tukemaan.
Lokaation vaihdon yhteydessä vaatteita vaihtavat Kuura ja Halla; Halla kerran saapuessaan kotitorpastaan Koivuniemeen, Kuura vähintään kerran,
mutta mahdollisesti kahdesti, matkatessaan lokaatiosta toiseen. Sisarusten tunnistettavuuden pyrin
säilyttämään perussiluetin ylläpitämisellä tai jonkin muotoa muokkaavan, toistuvan yksityiskohdan
säilyttämisellä.

la on kuvasta 06 referoitu huivin ja hunnun yhdistelmä. Piirsin sidotut kulmat samuraikypärien "sarvien"
tapaan nousemaan painovoimaa uhkaavasti ylöspäin.
Luonnoksen esiliina ja takki olivat kuitenkin turhan
mummomaiset.
Seuraavassa luonnoksessa referoin kuvan 06 koko
vaatetusta, joskin korvaten kuvan hameen ja esiliinan
housuilla. Luonnoksen kokonaisvaikutelma on edeltäjäänsä parempi, mutta tumma huivi vaaleaa takkia vasten
kadotti M-kirjaimen vakaan muodon. Kolmanteen luonnokseen käänsin mustan ja valkoisen sävyt päittään.
Viimeisessä ja osuvimmassa luonnoksessa referoin
kuvan 07 sarkaviittaa ja kerrostin sen kuvan 08 tummemmalla viitalla, josta lyhensin hihat hauiksen kohdalle. Todellisuudessa vaaleamman sarkaviitan kirjailtu
sepalus ei ole muusta takista erillinen osa, mutta mielestäni idea Kipuneidon kerrospukeutumisesta välittyy
paremmin vaaleamman viitan tullessa myös tumman
päälle. Edellisen luonnoksen vyön alle sidottu huivi siirtyi hieman kavennettuna myös tähän versioon.
Kaikissa luonnoksissa on kuvasta 09 melko vapaasti
tulkitut lapikkaat.
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Kuuran ja Hallan vaatteet lokaatioittaan. Maattomat mökkiläiset, loisväki ja kunnan huutolaiset olivat
menneen Ruotsi-Suomen maaseudulla puuttellisimmin puettuja (Kaukonen 1985: 16). Kuuran ja Hallan
kotipuvustuksella haluankin kertoa heidän varattomuudestaan. Puvustuksen ja lokaation visualisoinnin tulisi olla riittävän selkeä vihjaamaan valppaalle
kokijalle sanattomasti, miksi lapset ovat huutolaisiksi joutuneet. Tähän tosin myötävaikuttaa myös vanhempien poissaolo.
Sisarusten vaatteet tarinan alussa ovat siis yksinkertaisia, nuhjuisia ja väärän kokoisia. Kuuralla on
päällään liian iso, joko Kuuran tai lasten vanhempien
vanha paita, ja Hallalla taas vastaavasti liian pieneksi
käyneet, nilkat ja ranteet paljastavat, paita ja pöksyt.
Kummallakaan sisaruksista ei ole kenkiä.
Koivuniemeen siirryttäessä puvustuksen pääsanomaksi muuttuu identiteetin kadottaminen ja anonymiteetti; kaikki Koivuniemen lapset puetaan samankaltaisiin yksinkertaisiin mekkoihin ( 2 ) ja housuihin.
Mekkojen lisäksi toinen, hieman oudompi, keksimäni ratkaisu on lasten pukeminen vanhoihin, Koivu-

Esimerkki vaatteita vaihtavasta hahmosta. Cartoon
Networkin Adventure Time -sarjassa (2010 — ) seikkailevalla Princess Bubble gum -hahmolla on sarjan aikana
runsaasti erilaisia asukokonaisuuksia ja niiden mukana
vaihtuvia perussiluetteja.
Princess Bubblegumin kuitenkin tunnistaa joko tämän omalaatuisen muotoisesta kruunusta tai hahmolle
sarjassa uniikista pinkistä väripaletista.

Kuuran perussiluetti.

niemen paremmilta päiviltä säilyneisiin hienoihin
vaatteisiin. Vaikka ajatus identiteetin kadottamisesta eräänlaisen naamioitumisen kautta toteutuu myös
siinä, on se toteutukseltaan huomattavasti identtistä pukeutumista raskaampi; jokaiselle lapselle pitäisi
keksiä oma, uniikki vaatekertansa.
Kuura lähtee Koivuniemestä Kipuvuorta kohti
kiiressä, joten merkittävälle asun vaihdolle ei ole aikaa tai tarvetta. Virva voisi varustaa Kuuran matkalle antamalla tälle omat (Kuuralle liian isot) kenkänsä
sekä nopeasti löytämillään matkatarvikkeilla pakkaamansa tuohikontin. Suurin osan Kuuran matkasta Kipuvuorelle tapahtuu kesällä, joten Koivuniemen kevyehköt vaatteet olisivat riittävä matka-asu.
Matka Kipuvuorelta takaisin Koivuniemeen kuitenkin vaati Kuuralle jonkin lämmikkeen ollakseen
uskottava; lyhyt syksy on muuttunut äkkitalveksi ja
Kivuttaren Kuuralle matkan taitoon antama taikakelkka kulkee yliluonnollisen nopeasti. Kuuran matkalle annettava lämmike tosin kertoo enemmän Kivuttaresta kuin Kuurasta.
Kaavailin ensin Kivuttaren pukevan Kuuran sarkaviittaan, patalakkiin, huiviin ja lapasiin, mutta idea
tuntui liian arkiselta ajattomalle, omalaatuiselle parantajalle. Mystisempi ja noitamaisempi ratkaisu olisikin jos Kivutar antaisi Kuuralle matkalle viimalta
suojaamaan jonkinlaisen maagisen viltin, turkin tai
taljan. Tällöin Kuura vaihtaisi perusasuaan vain kerran, ja lisäisi siihen erilaisia asusteita kahdesti, toisella kertaa vielä vain väliaikaisesti.

Hallan perussiluetti.
2 Vaalea mekko oli arkinen, muita vaatteita
työnteon ajaksi suojaamaan puettu yleinen vaatekappale 1900-luvulle
asti (KauKonen 1985:
241-242).
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10

11
13

14

Kuuran vaatteet kotitorpassa. Kokeilin sekä rintasaumatonta että -saumallista paitaa (vrt. kuvat 10 ja 12).
Muutos on pieni, mutta huomattava. Saumallinen paita
näyttää saumatonta ryhdikkäämmältä, ja saumankohdan ja kaula-aukon takana roikkuminen vihjaavat hienovaraisesti liian isosta paidasta.
Saumattomassa paidassa liian pitkät hihat on leikattu huolittelemattomasti, kun taas saumallisessa ne on
kääritty ylös. Näistä ratkaisusta kumpikin toimii.
Hallan vaatteet kotitorpassa. Hallalle kokeilin ensin
Kuuran vaatteet Koivuniemessä. Kuuralla on päällä

paitaa sekä vyön kanssa, että ilman. Kokeilin myös eri-

koivuniemeläisten pussihihainen mekko (vrt. kuva 11)

laisia ratkaisuja Hallan paidan pituudella, vyön paikalla

ja suorat pöksyt. Matkaa varten hänellä on selässään

sekä sen housuihin laittamisella.

tuohireppu ja jaloissaan mahdollisesti Virvalta lainatut
kengät.

Paitahousuinen ja lyhennetty vyötön paita versio
ovat näistä onnistuneimmat: lyhennetty paita vaikuttaa
selkeiten kokoa liian pieneltä ja housuihin laitettu paita
tuntuu erityisen "hallamaiselta".

12

Hallan paidan kaulus on sovellettu kuvasta 14, muuten paita on referoitu kuvasta 13.

Hallan vaatteet Koivuniemessä. Hallan muodon jatkuvuus riippuu Koivuniemeen siirryttäessä osittain siitä,
pitääkö hän torpassa vyötä vai ei. Vyön samaan kohtaan
Vaate- ja rekvisiittaratkaisuja Kuuran paluumatkalle

laittaminen myös Koivuniemen vaatteissa tuo hahmoon

Koivuniemeen. Ensimmäisessa luonnoksessa Kuuralla

vaatteiden vaihdossa säilyvän, muotoon vaikuttavan

on päällään melko tavanomaiset talvivaatteet, seuraa-

yksityiskohdan.

vassa luonnoksessa karhuntalja ja kolmannessa peitto.
Ratkaisuista karhuntalja on idealtaan yhdenmukaisin Kivuttaren roolin ja persoonan kanssa.
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Myös vyön asettaminen paitahousuisen Hallan vyötärönauhan kohdalle voisi olla riittävä tunnistuksen
ankkuri.
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15

Kuuran vaatteille valitut värit.
Hallan värien kartoittamista. Kokeilin Hallalle joita-

Puvustuksen värivalinnoista. Kummitusjutun puvustuksen värien etsiminen aiheutti päänvaivaa, sillä en
halunnut liiaksi poiketa todellisuudesta. Suurin osa
hahmoistani pukeutuisi historiallisesti vaaleisiin,
harmaisiin tai luonnonmustiin pellava-, hamppuja villakankaisiin vaatteisiin, mikä näkyy hillityssä,
maanläheisessä ja vain muutamilla tehosteväreillä
varustetussa paletissa. Hahmojen toisistaan erotteleminen rajallisessa värimaailmassa oli kuitenkin
jatkuvasti ongelmallista, ja useat tekemäni perustellutkin ratkaisut tuntuvat loppuen lopuksi hieman
tylsiltä ja mieleenpainumattomilta.
Harkittua, tiukasti rajattua värien käyttöä voisi
kuitenkin jatkaa myös muun tarinan visualisoinnissa, jolloin siitä muotoisi tarinan kerrontaa yhtenäistävä tyylielementti. Varmistaakseni hahmojen riittävän erottumisen taustoista, heidän väritykseen pitäisi
kuitenkin palata uudestaan lokaatioden värisuunnittelun yhteydessä.

kin selvästi värikkäitä paitoja, joista parhaiten hänelle
sopi hieman kulahtanut sininen. Vaihtoehto sopi yhteen
myös erään Kuuran kotiasun väriversion kanssa. Sinivalkoinen yhdistelmä vahvasti suomalaisessa tarinassa
tuntui kuitenkin tarpeettoman alleviivaavalta.

Vähäkylläisiä värivaihtoehtoja paidasta. Jatkoin Hallan
paidan värin tutkimista selvästi tummemmilla ja vähäkylläisemmillä punaisen ja sinisen sävyillä.
Kuuralle valitun paidan väri vaikuttaa Hallan paidan
värin valintaan; joko voi korostaa sisarusten yhtenäisyyttä (kummallakin punasävyinen vaatetus) tai erillisyyttä
(Kuuralla punertava paita, Hallalla sinertävä). Suurempi
muutos ja kerronnallinen kontrasti Koivuniemen identtiseen puvustukseen syntyisi tietenkin, jos sisarukset olisivat kotitorpassa erivärisissä vaatteissa.

Erilaisia värikokeiluja Kuuran puvustukselle. Kuuran
vaatteiden värikokeilut pitäytyivät pitkälle erilaisissa vähäkylläisissä, vaaleissa sävyissä. Kotiasulle kokeillusta parhaaksi väriksi koin punertavan harmaan (yllä), jonka referoin silmävaraisesti Akseli Gallen-Kallelan Ensi opetus
-maalauksesta (kuva 15).
Sävytetty värivalinta erottaa koti torpan vaateparren Koivuniemeen valitsemastani vaaleasta mekosta.

Halla ja Kuura Koivuniemen mekoissa. Yhtenevästä pu-

Sinisen harmaan mekon pelkäsin katoavan Koivunie-

vustuksesta ja sävytyksestä huolimatta sisarukset erot-

meen kaavailemaani väri maailmaan.

taa toisistaan selvästi eroavien siluettien ansiosta.
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18

16

Kunnanmiehien puvustuksen värivalinta. Kunnanmiesten värireferenssinä käytin Albert Edelfeltin Saappaita
myyvä juutalainen -maalausta (kuva 16). Käytin punaista tehosteväriä korostamaan miesten eroavia, persoo-

Värikokeiluja Virvan puvustuksesta. Virvan vaatteissa

nallisia asustevalintoja: tonttumaista tupsupipoa ja

päätin käyttää muita hahmoja puhtaampia ja kirkkaam-

kotoisesti kirjoneulottua lapasta. Korostus myös viittaa

pia värejä, iteroimalla nyt väripalettiin vakiintuneita si-

miesten persoonallisuuksien eroon; toinen käyttää pää-

nisen ja punaisen sävyjä.

tään, toinen nyrkkejään.

Lisäksi kokeilin Virvan esiliinaan joitakin keltaisen ja
oranssin sävyjä, mitkä etenkin tummaan paitaan yhdistettynä koin lopulta ärsyttävän Halloween-tyyppisiksi.
Pidin myös siniharmaasta mekosta, mutta sen vaa-

17

lean esiliinan korkeakontrastinen yhdistäminen hyvin
tummaan paitaan vei huomiota pois Virvan kasvoista.
Lopullisessa versiossa esiliina on tätä versiota tummempi ja sininen paita vaaleampi.
Lopullisen version värit on referoitu Pekka Halosen
Pyhäpäivä Uudistalossa -maalauksesta (kuva 18).

Värikokeiluja Koivuniemen herran puvustuksesta. Koivuniemen herran puvustuksen väreillä ei loppuen lopuksi ole
suurtakaan merkitystä: herra nähdään tarinassa ainoastaan
osittain, pimeässä tai siluettimaisena vastavalossa. Varjomaista yleisvaikutelmaa tukisi parhaiten kokonaisuudeltaan tumma puvustus.
Valkohousuisessa versiossa kokeilin koivun väreihin
viittaamista, mutta en lopulta keksinyt syytä, miksi herra toisi tätä yhteyttä itse esille. Punasävyisen asunkokoVärikokeiluja Hiljan puvustuksesta. Hiljan puvustuk-

naisuuden taas ajattelin täydentävän muuten enemmän

sessa varioin Albert Edelfeltin Eukko pärekoreineen

sinistä käyttävää värimaailmaa.

-maalauksen värejä (kuva 17). Päädyin lopulta kuitenkin

Sininen oli kuitenkin 1700-luvun (herran kartanon

maalausta tummempaan, Koivuniemen herran tumma-

kukoistusajan) Ruotsi-Suomessa aateliston arvoväri,

sävyisen puvustuksen kanssa yhtenäisempään, raita-

kun taas punainen yhdistettiin enemmänkin sotilassää-

kankaiseen hameeseen.

tyyn (lehtinen & sihvo 1984: 5).
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Värikokeiluja Kipuneidon puvustuksesta. Neidon käyttämät sarkaviitat olivat yleensä valkeita, harmaita tai luonnomustia (KauKonen 1985: 197). Luonnoksissa iteroin
Värikokeiluja Tuonen poikien puvustuksesta. Tuonen

näiden värien eri sävyjä sekä kahta tehosteväriäni, punaista

poikien värejä referoin Juho Rissasen Avannolla onkijat

ja sinistä.

-teoksesta (kuva 19). Poikien metsästäjä-tunnelmaa

Kirjailtu vyö tuntui hauskalta yksityiskohdalta, mut-

hain iteroimalla muutamia maanläheisiä, kelsiturkki-

ta olisi (toteutuksesta riippuen) luultavasti liian työläs,

takkeihin viittavia sävyjä. Rujon kengät on referoitu ku-

etenkin kun otetaan huomioon, että vaaleammassa

vasta 20.

sarkaviitan pieleissä on jo kirjailua. Lisäksi yksivärinen

Parhaiten toimivat versiot, joissa joko takkien kau-

kokeilu vyöstä rauhoitti vaatetuksen yleisilmettä; muis-

lukset tai hatun liepeet ovat vaaleasävyisiä. Kuvia

sa luonnoksissa silmä harhailee vyön yksityiskohdis-

katsoessa silmä kiinnittää ensimmäisenä huomion

sa, mutta yksivärisen vyön versiossa hakeutuu suoraan

suurimpaan valöörikontrastiin; näin vaaleiden yksi-

vaatteiden vaaleimpaan kohtaan, neidon hartiahuiviin

tyiskohtien asettaminen kasvojen lähelle muuten tum-

ja huntuun.

missa vaatekokonaisuuksissa ohjaa huomion hahmon
kasvoihin.
Näissä luonnoksissa Ramman muodon ongelmat

Kummitusjutun hahmokaarti värillisenä. Tämän kokei-

nousivat todella esille; etenkin lintujalka, lintupillit (jot-

lun yhteydessä valittu väripaletti sitoo hahmot selvästi

ka muutenkin ovat rippeitä tarinasta poistetuista ide-

samaan maailmaan.

oista) ja sidotut kasvot eivät ole toteutustehokkaita.
Vaikka tämä johtuu osittain valitusta toteutustavasta,
ovat Ramman vaatetuksen runsaat yksityiskohdat muutenkin ristiriidassa tämän veljien hyvin yksinkertaisten
puvustusratkaisujen kanssa,
Poikien pelottavuuden ja outouden viestiminen on
vieläkin heikkoa. Palasin jatkuvasti miettimään keinoja
peittää heidän kasvonsa niin, ettei Rujon naamarin kerronnallinen viesti samalla katoaisi. Tutkin sekä eri naamarivaihtoehtoja Rujolle, että muiden Tuonen poikien
kasvojen käsittelyä lisää hahmojen kasvoja ja graafista
käsittelyä tarkastelevassa luvussa.
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3.3.2 Kasvot, ilmeet ja graaf inen käsittely
Kasvot kerronnassa. Hahmon kasvojen tehtävä on
kertoa tämän ajatusprosessista kuvaamalla erilaisia
tunnetiloja sekä niiden muuttumista (Glebas 2009:
89). Ilmeikkyys ilmaisee kokijalle hahmon tunteellisen reaktion vallitsevaan tilanteeseen ja ympäristöön
(Mateu-Mestre 2010: 102). Hahmon kasvot ja sen ilmeikkyys kertovat siis jotakin hahmon persoonasta,
ja antavat kokijalle visuaalisia vihjeitä tapahtumien
tunnelatauksista.
Ilmeiden luettavuus perustuu kasvon piirteiden
välisiin muotoihin ja niiden suhteiseen: silmät, kulmat ja suu muodostavat käsityksen hahmon tunnetilasta. Usein tunnetta korostetaan myös kehonkielen
ja asennon kautta. (Glebas 2009: 90.) Hyvänkin ilmeen
voivat siis pilata ristiriitaiset tai epäselvät kehon asenteet ja asennot (Thomas & Johnston 1981: 451.)
Hahmon kehon muodon kerronnallisuutta koskevat periaatteet vaikuttavat myös hahmon kasvojen
suunnittelussa; pään, kasvojen ja piirteiden muodot,
sekä niiden koon, mittasuhteiden, sijoittelemisen ja
välistämisen variointi auttavat sekä hahmojen toisistaan erottamista, että yksittäisen hahmon visuaalisen
vetovoiman vahvistamista. (Bancfroft 2006: 36-37,

Haasteellisinta oli karikatyyrin ja realismin sopivan tasapainon löytäminen. Liioitellumpien kasvoluonnosten tunnetilat ja asenteet olivat helpompi
lukuisia, mutta toisaalta myös sävyltään kevyempiä
ja koomisempia. Realistisimmat tulkinnat olivat taas
työläämpiä piirtää, sekä vaikeampia toistaa ja pitää
tunnistettavina eri kuvakulmista.
Kasvoluonnosten graafinen käsittely, eli kuvien toteutustekniikka, vaikutti myös odottamattoman
paljon käsitykseen hahmoista. Vahvasti tietokoneella toteutetun näköiset luonnokset eivät sopineet tarinan sävyyn ja aikakauteen. Lisäksi ne etenkin pelottavaksi tai uhkaavaksi tarkoitettujen hahmojen
kohdalla latistivat tätä tunnelmaa huomattavasti. Sen
sijaan pehmeillä lyijykynillä ja grafiittiliiduilla tekemäni luonnokset toimivat niin ihmillisten kuin hirviömäisempien hahmojen toteutukseen, mutta olivat vaivalloisempia ja kankeammin korjattavissa kuin
tietokoneversiot. Kaikkea tätä tuskailua ei tietenkään
helpottanut vielä epävarma käsitys tarinan sävystä,
kohderyhmästä ja formaatista.
Lopullinen ratkaisuni niin tyylittelyn kuin graafisen käsittelyn kannalta on mukava, tarpeen mukaan
vielä vaivattomasti muokattavissa oleva kompromissi
kaikkea.

40-41.)

Rakkaalla lapsella on monet kasvot. Kasvotutkielmia
tehdessäni huomasin nopeasti, kuinka vahvasti kuvien graafinen käsittely ja tyylittelyn taso vaikutti niiden kerronnalliseen sävyyn sekä syntyvään vaikutelmaan niin hahmoista, kuin tarinastakin.
Vaikka en ollut ajatellut luonnostelutyylin vaikuttavan juurikaan tarinankehitystä tukevaan hahmosuunnitteluun, eivät ensimmäisenä tekemäni hyvin pitkälle pelkistetyt ja liioittelevat piirrokset
tyyliltään tai toteutukseltaan istuneet kaavailemaani
maailmaan.
Tein erilaisia tyylittelyjä ja tekniikkoja kokeilevia
luonnoksia Kuurasta, etsien sellaisia ratkaisuja, jotka toimisivat ja olisivat tunnistettavia monesta eri
kuvakulmasta, monilla eri ilmeillä. Lisäksi näitä ratkaisuja piti pystyä soveltamaan muihin tarinan hahmoihin, ja niiden tuli olla työmäärällisesti riittävän
kevyitä toteutettavaksi sarjallisessa tuotannossa. Yhden toimivan kuvan piipertäminen ei riittänyt; kasvosuunnitelmien piti täyttää kaikki tarinan kerronnalliset tarpeet.
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Hahmotutkimus muotokuvamaalauksen kautta. Aloitin
Kummitusjutun hahmojen kasvojen ja ilmehdinnän tutkimuksen maalaamalla Kuurasta ja Hallasta nopeita muotokuvia; maalaaminen on itselleni ominainen ilmaisutapa ja
tuntui näin luonnolliselta aloituskohdalta hahmojen kasvonpiirteiden ja ominaisten ilmeiden kehittämiselle.
Sisaruksista tehtyjen muotokuvamaalauksien perusteella totesin, että sisarusten kasvojen muodon, hiusten
värin ja piirteiden mittasuhteiden tulee olla selvästi erilaiset, jotta heidät erottaa toisistaan niin tyylitellymmässä
muodossa, kuin myös mahdollisissa lähikuvissa.
Ensimmäisten muotokuvamaalausten ollessa liian
samankaltaisia, päätin Kuuran kasvojen ja hiusten muodostama kokonaisuuden olevan pyöreämpi ja lapsekkaampi, kuin teini-ikäisen Hallan kasvot ja hiukset, jotka ovat kummatkin pidemmän malliset.
Huomasin myös, että luonteeltaan eri tavoin hiljaisten
sisaruksien eroja pystyy tuomaan esille heidän katseensa
suunnalla ja intensiteetillä - tarkaavainen Kuura seuraa tapahtumia aktiviisiesti, kun taas sisäänpäin kääntynyt Halla
uppoutuu ajatuksiinsa ja unohtuu tuijottamaan tyhjyyttä.
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Muotokuvamaalauksia Hallasta. Hallan alustavana kasvomallina käytin ruotsalaista näyttelijä Kåre Hedebrantia (kuva 21). Hedebrantin pitkänmalliset kasvot olivat
hyvä pohja Hallan kasvojen rakenteen kehitykselle.

Lisää muotokuvamaalauksia Kuurasta. Näissä luonnoksissa totesin sisarusten erottuvan paremmin toisistaan erivärisillä hiuksilla, ja selvästi erilaisilla kasvonmuodoilla. Ylempi luonnos Kuurasta ja oikealla sivulla
oleva luonnos Hallasta olivat myös ilmeeltään liian
samankaltaisia.
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Grafiittiliitu luonnoksia Kuurasta. Grafiittiliidun pehmeä, epätarkka jälki sopii hyvin Kummisjutun henkeen,
mutta ei ole läheskään yhtä helposti muokattavissa jälkikäteen, kuin digitaalinen toteutus. Lisäksi ajatukseni
Kummitusjutun maailmasta perustuu pitkälti valoon ja
väriin, jotka uupuvat harmaasävyisestä grafiitista.

►

Piirteiden tyylittely ja käsitys persoonasta. Kuuran luonteen tarkentaminen tuntui välillä hurjan vaikealta haasIlmeluonnoksia Kuurasta. Vahvasti tyy-

teelta. Halusin löytää juuri oikean yhdistelmän hiljaisia

litellyt luonnokset, sekä selvästi digi-

ja tarkkaavaisia piirteitä, mutta kuitenkin yhditettynä

taalinen toteutusjälki sotivat tarinan

tietynlaiseen jääräpäisyyteen ja temperamenttisuuteen.

tunnelmaa vastaan. Lisäksi luonnosten
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Liian vähäeleisenä Kuuran ja Hallan ilmehtiminen oli

visuaalinen ilme on geneerinen, eikä tue

turhan samankaltaista, ja liian ilmeikkäänä hahmo alkoi

kerrontaa.

tuntua yhden virneen DreamWorks -protagonistilta.
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Sikiön seikkailut Ihmemaassa. Kuuran kasvoluonnoksia
tehdessä mietin paljon niistä sytyvää vaikutelmaa hahmon iästä; näyttääkö hahmo tarpeeksi vanhalta tehdäkseen, mitä Kuuran on tarinassa tehtävä?
Alle kouluikäiseltä näyttävä hahmo ei uskottavasti
voi melko realistisena kuvatussa maailmassa matkustaa yksin pitkiä välimatkoja paikasta toiseen. Suuri osa
luonnoksistani Kuuran kasvoista näyttivät selvästi liian
nuorilta sekä piirteiltään, että maneereiltaan.
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Värillisiä graafisia käsittelyjä. Kokeilin Rudolf Koivun
(kuva 22) töistä innostuneena huoletonta ja pehmeää
otetta hahmojen graafiseen käsittelyyn. Käsittelyssä oli
samaa viehättävää epätarkkuutta ja elävyyttä, josta pidin grafiittiliidulla tehdyissä luonnoksissa, joskin tällä
kertaa värillisessä muodossa ja työstötehokkaammin
digitaalisesti toteutettuna.
Näissä luonnoksissa Kuuran kasvojen ja piirteiden
tyylittely oli kuitenkin vaikea toistaa tunnistettavasti eri
kuvakulmista tai eri ilmeillä varustettuna.

▲

Valoa ja varjoa. Mietin pehmennetyn cel-varjostuksen
yhdistämistä huolettomaan värikäsittelyyn. Varjostus
luo hahmoista kolmiulotteisemman kuvan, ja antaa
mahdollisuuden kerronnalliseen kuurupiiloon valon ja
varjon kautta.
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Kuura Reiman mainoksessa. Talvella 2015 kotibussimatkani varrelle ilmestyi Reima-ulkoiluvaatemerkin mainos
(kuva 23), jonka lapsimalli vastasi mystisen vahvasti
mielikuvaani Kuurasta. Kuva auttoi aikaisemman ahdistuksen jälkeen löytämään uuden suunnan Kuuran kasvojen suunnitteluun.
◄

llmeikästä luonnostelua tehtynä nopeasti. Parhaat ja
yksinkertaisimmat ilmeluonnokset Kuurasta syntyivät
rennolla ranteella, viimeisiä viivojaan vetelevällä huopakynällä. Kuuran lopullista toteutusta lähenevät luonnokset perustuvat näihin luonnoksiin.
►

Piirteet paikallaan. Tarpeeksi vanhan, päättäväisen
Kuuran piirteiden mittasuhteet ja välistys ilmenevät
hyvin tästä luonnoksesta. Piirteiden tyylittely on vähemmän geneerinen ja enemmän Kummistusjutun tarinaan kohdistettu kuin ensimmäisissä karrikoiduissa
luonnoksissa.
Halla hakusessa. Päädyin Hallan vähäilmeiseen ilmaisuun hyvin aikaisin hahmon suunnitteluprosessissa.
Halla on vakava, väsynyt ja tuppisuinen hahmo, mikä
näkyy selvästi tämän kasvoilla.
Hallalle sopivat piirteet ja kasvon muoto oli Kuuraa
helpompi löytää, eivätkä juuri muuttuneet suunnitelmia
edistäessäni.
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Lisäkartoitusta Hallalle tyypillisistä tunnetiloista ja niiden ilmaisusta. Näissä Hallasta tehdyissä luonnoksissa tutkin erilaisia apaattisia, mutta silti eriäviä tunteita
ilmaisevia ilmeitä.
Hallan piirteet ja niiden tyylittely vaihtelevat näissä
luonnoksissa vielä jonkin verran.

►

Hallan lopulliset piirteet Kuuran kanssa yhtenevällä tyylittelyllä piirrettynä.
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Pari pahapäistä Kunnanmiestä. Kunnanmiesten
kasvo- ja ilmetutkimuksen perustana oli edelleenkin
hahmojen selvä erottuminen toisistaan.
Luodakseni kontrastia Kunnanmiesten ja yliluonnollisten Tuonen poikien välille, halusin myös tehdä heistä
hyvin inhimmillisen ja niin sanotusti "tavallisen" näköisiä tyyppejä. Tästäkin syystä päädyin lopulta etsimään
oikeita ihmisiä, joiden pohjalta voisin heidän kasvojaan
kehitellä.
Ohessa olevat värilliset luonnokset on tehty ilman referenssiä, ja niitä muistuttavat näyttelijät "roolitettu" Suomalaisen elokuvan näyttelijät 1907-1969
-verkkosivulta.

26

24

Referenssit ilmeiden luonnostelun apuna. Työnimeltään

Referenssejä sekoittamassa. Valtteriksi työskennellessä

Pertiksi päätyneen Kunnanmiehen kasvonpiirteet ja il-

ristitty Kunnanmies on epäpyhä sekoitus Leif Wagerin

mehdintä perustuvat näyttelijä Reino Valkamasta (kuva

erinomaisia poskipäitä ja virnettä (kuva 25) sekä Matti

24) tekemiini luonnoksiin.

Raninin (kuva 26) ilmeikkyyttä ja mainiota nenää.
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Palveluksessanne Hilja Sopu. Hiljan piirteet ja ilmaisu
olivat kasvoluonnoksiin tullessa jo päässäni pitkälle
muovautuneet. Hilja on teräväpiirteinen, kapeakasvoinen, passiivis-aggressiivinen vanha täti, joka komentaa,
paheksuu ja kurtistelee kulmiaan.

►

Hiljan pään kääntymistä tutkivia luonnoksia.
◄

Rouheampaa jälkeä. Tässä ensimmäisessä Hiljasta tekemässäni luonnoksessa mietin vahvemman graafisen
käsittelyn soveltamista hahmojen toteutukseen.
Pidän luonnoksen liikkeestä ja dynamiikasta, mutta graafinen ratkaisu ei kuitenkaan jälleen sisällyttänyt värejä. Aiemmin kokeiltujen lyijykynälinjojen sijasta
tuumin kuitenkin pystyväni kokeilemaan tämän luonnoksen kaltaisten vahvempien mustien alueiden sisällyttämistä muuten pehmeään väritykseen.
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27

28

Vaihtoehtoja Koivulasten kasvojen kätkemiseen. Mietin
erilaisia keinoja, joilla Hilja voisi peittää puutuneiden
lasten kasvoja. Ideat vaihtelivat käytännöllisistä koomisiin - lampunvarjostinpäinen lapsi tuskin on kenestäkään hirmuisen pelottava.
Lopulta parhaaksi näkemäni ratkaisu löytyi 1900-luvun alun Halloween -puvuista (kuvat 27 ja 28), joissa juhlijat ovat tehneeet kankaasta sitomalla itselleen
naamioita.
Virvan viimeinen esiintyminen. Hahmoluonnoksia tehdessäni jatkoin suunnittelemani juonikuvion miettimistä, ja tajusin Virvan hahmon olevan melko selvä deus
ex machina, eli mukana tarinassa ainoastaan auttaakseen päähenkilön pois pinteestä. Hänen palkkaamisel►

leen Koivuniemeen ei ole loogista, tarinasta kumpua-

Ryhmä Koivulapsia kangasnaamioissa. Sidotut kangas-

vaa syytä.

naamiot toimivat hyvin Kummistusjutun maailmassa,

Virvan tarinasta poistaminen myös antaisi mahdol-

sekä ovat helppoja ja nopeita piirtää eri kuvakulmis-

lisuuden syventää muita hahmoja; Kuuran tekemillä

ta, useaan otteeseen. Tällaisilla "pussitetuilla" lapsilla

päätöksillä ja matkalla olisi suurempi merkitys niiden

saisi siis nopeasti piirrettyjä ryhmäkuvia tai satunnai-

ollessa itsenäisesti tehtyjä, ja Hiljan hahmoa pystyisi

sia hahmoja päähenkilöiden taakse taustalle tunnelmaa

kehittämään moniulotteisemmaksi hänen antaessaan

luomaan.

Kuuralle hienovaraisen vihjeen Kipuvuoren olemassa-

Sidotut kangasnaamiot ovat myös selvä visuaalinen
viittaus perinteisiin "lakanakummituksiin", minkä ansiosta Koivulasten rooli tarinan "uhreina" (tai tavallaan

olosta ja jäädessään lopulta palamaan Koivuniemen
kartanon kanssa.
Virvan hahmon leikkautuessa näin harmillisesti ta-

jo pelastuksen ulottumattomissa oleminen) on ehkä

pahtumien kulun ulkopuolelle, en nähnyt tarpeelliseksi

helpommin ymmärrettävissä.

tehdä hänestä sen enempää luonnoksiakaan.
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29

30

33

31

Suomuumio, lonkeroparta. Puupökkelö kuvien jälkeen
luonnostelin muodoltaan enemmän ihmiskasvoja muistuttavia versioita Koivuniemen herran naamasta. Näis-

32

sä luonnoksissa yhdistelin kuivuneiden ruumiiden vaikutelmaa (ks. kuva 30) ja puumaista tekstuuria.
Kokeilin myös juurakkoa tai jänteitä (ks. kuvat 31
ja 32) muistuttavaa ratkaisua, mutta luonnoksen lonkeromainen parta loi häiritsevän selviä mielikuvia H.P.
Lovecraftin Cthulhu -jumalolennosta.
Joissakin luonnoksissa Koivuniemen herra näyttää myös liikaa perinteiseltä elävältä kuolleelta, eivätkä
puumaiset vaikutukset välity tarpeeksi selvästi. Isoksi
osaksi tätä haastetta ilmeni herran päälaen muoto ja
Herra Puupää. Ensimmäinen ideani Koivuniemen her-

käsittely; kalju, silopäinen puu-ukkeli ei tuntunut tar-

ran kasvoista oli eräänlainen katkottu koivupölkky, joka

peeksi pitkälle viedyltä ratkaisulta, ja kaljusta kasvavat

herran kimmastuessa alkaisi kasvaa oksaa. Ohessa ole-

oksat näyttivät koomisilta ja päälleliimatuilta.

vissa luonnoksissa mietin koivun rungon ja kaarnan

Löysin sattumalta selailuseikkailuillani kuvan on-

luonnollisten muotojen (vrt. kuva 29) luomia mielikuvia

nosta puupalasta (kuva 33), jonka kierot, kääntyvät,

kasvoista ja silmistä.

sileät reunat saivat ajattelemaan samanlaisen, kelo- ja

Sinänsä muuten kelpo ajatus ei kuitenkaan toiminut

ajopuita muistattavan käsittelyn soveltamista Koivunie-

ainakaan näin toteutettuna visuaalisesti; herran outus

men herraan. Tätä tutkivat luonnokset löytyvät seuraa-

ja uhkaavuus eivät välity luonnoksista.

valta aukeamalta.
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34

35

Kelopuu, lahopää. Piirsin muutaman erilaisen version
kelopäisestä herrasta. Luonnoksissa kokeilin sekä pelkän
puunpätkän käyttämistä herran kasvojen paikalla, että kasvojen eri kohdista keloksi "sulauttamista". Totesin luonnoksen, jossa kaikki herran kasvon piirteet ovat näkyvillä,
muistuttavan aivan liikaa Guardians of the Galaxy -elokuvan versiota Marvelin Groot-hahmosta (kuva 35).
Referenssikuvia kelopuista etsiessäni löysin myös
oheisen Paavo Paunun veistoksen (kuva 34), josta innoittuneena kokeilin herran "kasvoille" muutamaan
eri suuntaan kiertyviä muotoja. Nämä luonnokset ovat
aiempia mielenkiintoisempia niin muodoltaan, kuin
tunnelmaltaankin.
Tämänkaltaista puukäsittelyä oli myös huomattavasti helpompi piirtää uskottavasti, kuin niitä yksittäisiä
oksia, joita herralle aluksi kaavailin.
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36

▲

Liian geneeriset Tuonen pojat. Tässä Tuonen pojista teh-

37

dyssä luonnoksessa ei jälleen ole Kummistusjutulle oikeanlaista tunnelmaa, eivätkä Tuonen poikien kasvojen
"hämärtäminen" tai kummallisiksi tekeminen oikein toimi. Tuonen poikien kasvoja "hämärtämällä" tai kätkemällä ajattelin tukevani heidän epäinhimillisyyttään ja korostavani heidän yliluonnollisia piirteitään.
Näissä luonnoksissa Rujon naamari on tylsä, eikä sovi
suunnittelemaani maailman. Ramman sidotut kasvot ovat
vain väärällä tavalla outo ratkaisu. Perisokea on pojista ainoana piirteiltään lähes hyväksyttäväksi laskettava.
Jo toteutustavan elävämpään muuttaminen auttoi
Tuonen poikien kehitystä parempaan suuntaan. Lisäksi
tutkin Ramman naamaa jatkossa omituisen rekvisiitan sijaan piirteiden tyylittelyn kautta.
►

Rujon naamarin pohdintoja. Erilaisista naamareista löytyi huima määrä kuvallista lähdeaineistoa. Muutamat

Tyylittelyyn mallin hakua naapurimaasta. Norjalaisen

luonnosteltuani mietin jonkinlaisen eläinaiheisen naa-

Theodor Kittelsenin kuvituksista (kuvat 36 ja 37) löy-

marin soveltamista Rujolle.

sin samanlaista rouheampaa piirteiden käsittelyä, jota

Naamareissa häiritsivät kuitenkin selvät kulttuu-

Tuonen pojille olin hakemassa. Haastena olikin sitten

riviitaukset Suomen ulkopuolelle; olisi jotenkin kum-

Tuonen poikien kasvojen tyylittelyn muokkaaminen yh-

mallista, jos suomalaisesta mytologiasta varastetulla

teensopivaksi muiden Kummitusjutun hahmojen kas-

hahmolla olisi kasvoillaan selvästi vaikkapa indonesia-

vojen kanssa.

laismallinen naamari.
Yhtä lailla naamarien yksityiskohtaisuus mietitytti.

Kokeilin myös yllä olevan kuvan 34 naamojen soveltamista Rujon naamioon, mutta hylkäsin ajatuksen lo-

Halusin pitää Tuonen poikien yleisilmeen mahdollisim-

pulta samasta syystä kuin aikaisemmatkin naamarit; se

man yksinkertaisena ja maanläheisenä, ja konstikkaasti

oli liian yksityiskohtainen, eikä näin sopinut ajatukseeni

veistelty naamari riiteli tätä ajatusta vastaan.

yksinkertaisista metsästäjistä.
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LUKU NELJÄ

tutKielman tuotoKset ja pohdinta
jossa kasataan visuaalisen tutkimuksen
oivallukset yhdeksi yhtenäiseksi kokonaisuudeksi,
arvioidaan tehtyä työtä sekä paikannetaan
mahdollisia jatkotutkimuksen paikkoja

38

4.1 TUTKIVA HAHMOSUUNNITTELU
JA KUMMITUSJUTUN KEHITYS

Taistelumummon kehitys jatkuu. Kivuttarelle valikoituivat melko nopeasti kuva-aineistosta pongattu nappimainen huntu ja lyhyehköt, keskijakauksella maustetut
hiukset (kuva 38). Yhdistelmä kiehtoi ja oli mielestäni
yhtäaikaa sopivasti kummallinen (ainakin näin kansanpukeutumisen saloihin vihkimättömälle) ja ilmeisen
vanhanaikainen tapa laittautua.
Kivuttaren piirteet ja ilmehdintä muotoituivat mieleiseeni kuntoon melko vaivattomasti. Kivuttaren kasvoilla halusin kommunikoida sekä hahmon vanhuutta,
että tämän elämäniloa ja leikkisyyttä; hänellä on vahvat
kulmat ja hymyjä korostavat pyöreät poskipäät.
Tärkeää oli lisäksi selvä erottuminen tarinan toisesta vanhemmasta naisesta, eli Hiljasta. Kivuttaren pyöreys on kontrasti Hiljan pitkän mallisille kasvoille ja teräville, kapeille piirteille.
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Tarinan hahmojen visuaalisen kehityksen keinot.
Tarinaa ja sen hahmoja voidaan mielekkäästi tutkia
ja kehittää sanallista ja kuvallista ilmaisua yhdistävällä luonnosteluprosessilla. Tutkielmassani hahmojen
ja visuaalisten ideoiden luonnostelu auttoi kehittämään tarinan kulkua ja kerrontaa. Lisäksi luonnostelu sekä luonnosten arviointi johdatti kyseenalaistamaan, määrittelemään ja muokkaamaan tarinaa
eheämmäksi kokonaisuudeksi. Näin runsas, monipuolinen luonnostelu auttoi yrityksen ja erehdyksen
kautta perusteltujen, osuvien hahmosuuunnitteluratkaisujen muodostamisessa.
Selvästi määriteltyjä tavoitteita varten, eri keinoin
ja visuaalisin ratkaisuin toteutetut luonnokset tukivat tarinan ja hahmojen ominaisuuksien muotoilua.
Kaikki oman pääkopan perukoissa lymyilevät ideat eivät kestäneet päivänvaloa; ne eivät joko toimineet kuvina, tai sopineet tarinan kerrontaan ja sen
sävyyn. Ideoiden paperille hätyytteleminen pakotti
arvioimaan niiden toimivuutta, kerronnallisuutta ja
ymmärrettävyyttä.
Luonnostelutavan ja tyyllittelyn variointi opasti
ideoiden kehityksen lisäksi löytämään tarinaan osuvia visualisointikeinoja, jolloin hahmojen visuaalinen
suunnittelu ei muuttunut itseriittoiseksi tyylilliseksi

leikittelyksi. Tekemäni graafiset ratkaisut eivät ole ainoastaan tarinan päälle liimattuja kikkakolmosia, vaan
erottamaton osa sen ymmärtämistä edistävää kerrontaa. Samat hahmot voisi kuvata toisillakin tavoin, mutta silloin tuloksena voisi olla varsin erilainen tarina.
Prosessimainen lähestyminen edisti hahmojen
erilaisten kerronnallisten ominaisuuksien tunnistamista, määrittelyä ja kehittämistä, sekä helpotti ainakin omassa työskentelyssäni suurien kokonaisuuksien käsittelyä. Tässä yhteydessä onnistunut tarinaa
tutkiva ja kehittävä hahmosuunnittelu muotoutui
sekä selviä tavoitteita asettamalla, että niitä tarvittaessa muuttaessa.
Kummitusjutun kehittyminen. Tarinan visuaalinen suunnittelu ja luonnostelu eittämättä vei Kummitusjuttu -tarinaideaa eteenpäin. Vuoden aikana
muutaman hassun luonnoksen varassa oleva, juoneton ja rakenteeton tarinaidea muovautui lähes järkeväksi, mahdollisesti jopa selitettävissa olevaksi
kokonaisuudeksi.
Kynän paperille asettaminen vaati aina jotakin
perusteltavissa olevaa päämäärää, ja tällainen avoitteellinen luonnostelu kehitti sekä tarinaa, että sen
hahmoja. Seuraavilla sivuilla kummasteltavissa ovat
luonnosteluprosessin tuloksena muotoutuneet Kummitusjutun hahmot ja tarinan tiivistelmä, joiden jälkeen pohditaan vielä itse tutkielman teon haasteita.

Tu tki e lman tu otoks e t j a p oh d i n ta
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Pienemmän sisaren on uhmattava Koivuniemen
kartanon outoa herraa ja matkattava Tuonelan
esikartanoon ja takaisin pelastaakseen veljensä
myyttiseltä kalmantaudilta.

Halla ja Kuura. Halla ja Kuura ovat Kum-

ja väsyneempi; hän ymmärtää heidän ti-

mat lähtevät liikkeelle sisarusten jou-

laanteensa ja sen epävarmuuden. Hän ei

tuessa huutolaislapsina ränsistyneeseen

uskalla tehdä tuntemattomiin tuloksiin

Koivuniemen kartanoon. Halla on valmis

johtavia päätöksiä, ja lopulta tämä päät-

sietämään kartanossa vallitsemaa väki-

tämättömyys kärjistyy hänet sairastues-

vallan kulttuuria, sillä hän epäilee heidän

saan puuduttavaan kalmantautiin.

mahdollisuuksiaan parempaan. Kuura
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Halla on sisaruksista passiivisempi

mitusjutun keskiössä; tarinan tapahtu-

Kuura on hiljainen, vakava lapsi,

tahtoo karata, mutta tyytyy Hallan pää-

mutta samalla temperamentaalinen ja

tökseen jäädä kartanolle.

valmis taistelemaan sisarusten epäsuo-

Hallan sairastuessa Koivuniemeä vit-

tuisaa olosuhteita vastaan. Hallaa pelas-

saamaan kalmantautiin, Kuuran on selvi-

tamisen valtaisa haaste laittaa kuitenkin

tettävä taudin syy ja etsittävä parannus-

hänen päättäväisyytensä ja jaksamisensa

keino ennen kuin veli puutuu kokonaan.

koetukselle.
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Pari pahapäistä kunnanmiestä. Kunnanmiehet Pertti ja Valtteri on palkattu tuomaan sisarukset Koivuniemen kartanolle. Heille huutolaislasten kuljettaminen
on vain työtä, mutta Kuuran pannessa
vastaan, he eivät arkaile käyttää väkivaltaa saadakseen työnsä tehtyä.

Hilja Sopu ja Koivulapset. Hilja Sopu
on Koivuniemen kartanon taloudenhoitaja ja vastuussa sinne otettujen
huutolaislasten vahtimisesta ja töihin
opastamisessa. Hän on ollut Koivuniemessä töissä nuoresta tytöstä asti, eikä
voi enää kuvitella elämäänsä kartanon
ulkopuolella.
Hilja ei halua huomioida Koivuniemessä tapahtuvaa väkivaltaa tai sitä riipovaa sairautta, ja peittääkin siitä häntä
muistattavat puutuvien lasten kasvot
liinoilla.
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Tuonen pojat. Tuonen pojat, Rujo, Rampa ja Perisokea,
ovat yliluonnollisia taudinlevittäjiä, jotka käyvät kauppaa Koivuniemen herran kanssa. Herra toimittaa heille
tuottamaansa kalmantautia kantavaa nokea, ja Tuonen
pojat maksavat takaisin estämällä herran oman taudin
leviämistä.
Tuonen pojat ovat amoraalisia, veijarimaisia hahmoja, joiden ainoa tavoite on vaivata ihmiskuntaa jakamalla ympärilleen sairautta ja pahoinvointia. Heitä huvittaa
Koivuniemen herran taistelu maallisen omaisuutensa
vaalimisesta sekä oman, että kanssaeläjiensä hyvinvoinnin kustannuksella.
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Kivutar. Kipuvuorella, Tuonelan esikartanossa, asustava Kivutar on muinainen parantaja ja Tuonen poikien pitkäaikainen vastustaja. Hänellä on myös
velvollisuus valvoa Tuonelan rajaa, eikä
hän näin voi poistua Kipuvuorelta.
Kuuran tullessa Kipuvuorelle apua
pyytämään, Kivutar neuvoo häntä veljensä parantamisessa, mutta haluaa vastapalvelukseksi tämän tuhoavan Koivuniemen herran ja tämän kartanon.

Koivuniemen herra. Koivuniemen herra
riippuu hädin tuskin kiinni elämässä; hänen kartanonsa taloudellinen ahdinko ja
sitä seuraava ränsistyminen ovat työntäneet herran tekemään toinen toistaan
hirvittävämpiä päätöksiä sen ylläpitämiseksi. Herra on lopulta puutunut omia
tekojaan kohtaan, ja kuihtunut hirviömäiseksi, kontrolloivaksi, muista piittaamattomaksi ollennoksi.
Inhimillisyytensä menettäneenä hänen ainoa tavoitteensa on oman kurjan olemassaolonsa pidentäminen ja
kartanonsa kadonneen kukoistuksen
ikuistaminen.
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4.2 TUTKIELMAN HAASTEET JA OIVALLUKSET
Möykyllä kuuhun ja takaisin. Opinnäytteeni tavoitteena on ollut toiminnallisesti selvittää sekä tarinan,
että sen hahmojen visuaalisen tutkimuksen keinoja,
sekä niitä soveltamalla kehittää omaa tarinaideaani.
Tässä mielessä tutkielma on ollut onnistunut. Minulla, ja luultavasti myös muilla tämän ylipituisen paholaisen lukeneilla, on syntynyt selvä käsitys siitä,
kuinka harvinaisen takkuistakin tarinamöykkyä voi
kuvallisesti lähteä kehittämään. Kummitusjuttu kiistämättä kehittyi tutkitun luonnosteluprosessin ohessa; se ei ole enää ainoastaan määrittelemätön möykky, vaan selvästi jo rakennetta havitteleva juttu.

1 Älkää ymmärtäkö tätä
niin, että mielestäni rahantekemisessä olisi
jotain väärää. Markkinatalous on markkinataloutta, maassa maan tavalla ja niin edelleen.
On kuitenkin tärkeä
huomata, että Disneyn
kaltaisten viihdejättiläisten on saatava tuotantoihinsa käyttämänsä miljoonat takaisin
kuluttajilta, jolloin heille
on kannattavaa noudattaa niin suunnitteluvalinnoissaan kuin työskentelyprosesseissaan
toimivaksi todettuja,
kustannustehokkaita
malleja. Näin tilaa kokeilulle ja vaihtoehtoisille työtavoille ei juurikaan jää.
2 Olisiko tämä nyt kerrankin sitä kuuluisaa
ironiaa?
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Yksitoikkoisten lähteiden armoilla. Huikeaa konseptitaidetta on maailma täynnä, mutta sen lähtökohtia
tai olemassaolon syitä on harvemmin selitetty. Jopa
nimenomaan tuotantojen ennakkosuunnitteluprosessia kuvaavat The Art of... -kirjat keskittyvät enemmän konseptitaiteen näytteille laittamiseen, kuin
sen kautta tehdyn ajatteluprosessin tarkentamiseen.
Moni alan ammattilainen tuntuu mieluummin kertovan miten he toteuttavat luonnoksensa, kuin miksi he
tekevät niitä ja kuinka he päätyvät tekemäänsä lopputulokseen. Tehtyjen visuaalisten ratkaisujen perusteluja saa usein etsiä kissojen, koirien ja mummolan kanojen kanssa.
Osittain tästäkin syystä oli välillä hankala löytää
tutkielmani perustaksi sopivia lähteitä nimenomaan
tarinaa kehittävästä hahmosuunnitteluprosessista.
Suurin osa prosessin kulussa esimerkkeinä käyttämistäni lähteistä oli selvästi kirjoitettu asiakkaan
tehtävänannon täyttämistä ajatellen, eikä niillä niinkään ollut tarkoitus kehittää tai muokata tarinaa. Näin
lähteiden kuvailemat työvaiheet ja niiden välittömät
tavoitteet olivat samat kuin tutkielmassani, mutta niillä haettu ihanteellisin lopputulos vaihteli lähteittäin.
Löytämäni ja käyttämäni lähdeaineisto oli myös
huomattavan Disney- ja yhdysvaltapainotteista. Näin
siitä läpi paistaa välttämättäkin pohjoisamerikkalaisen
animaatiotuotannon historia ja sen yhteys mantereen
pitkälle vakioituneeseen viihdetuotantoon. Kummitusjutusta ei ole tulossa vakiintuneen multimiljardibisneksen uusinta poikkimarkkinoitua tuotetta, jolloin
kaikki tämänkaltaisen viihdepommin onnistumisen
kannalta oleelliset suunnittelukonventiot eivät siihen
sovellu ( 1 ). Monipuolisemman esityksen olisi saa-
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Kummitusjutun mah-

nut aikaan täydentämällä yhdysvaltalaisia tekemisentapoja eurooppalaisen ja aasialaisen animaation (tai
muiden kuvitettujen tarinatuotantojen) suunnittelukeinoilla. Tällaista materiaalia ei kuitenkaan joko ollut
tyrkyllä, tai sen kirjoituskieli oli omien tulkintataitojeni ulkopuolella.

dollinen formaatti. Sekä
Ava's Demon (czajKowsKi, michelle 2012 — )
että Homestuck (hussie,
andrew 2009 — ) noudattavat formaattia, jossa

Sopivan rajauksen arvoitus. Tutkielmani suurin haaste
oli alusta asti oikean rajauksen ja tutkimuskysymyksen
löytäminen, mikä näkyy myös lopputuloksessa. Alkuperäinen ideani kun ei ollut käsitellä hahmosuunnittelua osana tarinan kehitystä, vaan tehdä selvästi erillisen produktio-osuuden sisältävä opinnäyte, jonka
lopputulokseksi kaavailin koostavani Kummitusjutulle tyylioppaan tapaisen portfolion. Idea olisi vaatinut
hervotonta määrää konseptitaidetta, mitä ennakoiden
aloin tehdä hahmojen ennakkosuunnittelua ennen kirjallisen tutkimuksen aloittamista.
Lopullisen aiheen paljastuttua oli kuitenkin tuskallisen selvää, ettei toteutus ennen tutkimusta ehkä ollut
se paras idea ikinä. Olin laajempaa visuaalista toteutusta pedatessani käyttänyt suurta osaa hahmosuunnittelun metodeista liian suppeasti ja suurpiirteisesti.
Toteutin etenkin hahmojen muotojen tutkimuksen ja
sen kautta muotokielen muodostamisen hyvin tiiviisti, vähäisten luonnosten avulla. Rajauksen myöhäinen
tarkentuminen näkyy myös opinnäytteeni ilmeisen
paisuneessa merkkimäärässä. Ongelmat olisi pitkälti
voinut välttää paremmalla ennakkosuunnittelulla ( 2 ) ,
tiukemmalla rajauksella sekä opinnäyteseminaaria
laajemman avun tai henkilökohtaisen ohjauksen pyytämisellä aikaisemmassa vaiheessa tutkielmaa.
Jos olisin taipuvainen kaatuneen maidon perään
itkemiselle, voisin sanoa, että merkkimäärän räjähdystä olisi voinut estää myös kehittämällä jotakin
toista, vähemmän hahmoja sisältävää tarinaideaa.
Harvalukuisempi hahmokaarti, eli pienempi “tutkimusaineisto”, olisi voinut mahdollistaa suunnittelukeinoihin ja -ratkaisuihin syvällisemmän perehtymisen useampien luonnosten ja niiden kattavamman
analyysin kautta.
Jatkotutkimusta suunnitellen. Tutkielmalleni selkeä
jatkumo on Kummitusjutun tarinan kehityksen jatkaminen. Hahmojen lisäksi visuaalista ennakkosuunnittelua kaipaavat myös tarinan lokaatiot ja niihin
liittyvä rekvisiitta sekä kerronnan yleissävy: sommittelu, kuvakulmat ja rytmitys, sekä värien ja kuvite-

on näkyvillä ainoastaan
yksi paneeli kerrallaan.
Ava's Demon käyttää formaattiaan ns. elokuvallisemman kerronnan tavoittamiseksi, kun taas
Homestuck muistuttaa
kerronnaltaan vanhoja
seikkailuvideopelejä.
Kumpikin tarinoista käyttää kerronnassaan

tun valon ja varjojen käyttö — kuvakäsikirjoituksesta
ja tarinan tapahtumien lopullisesta muodosta puhumattakaan. Tutkittavana olisi myös tarinan lopullinen julkaisualusta, sekä sen mahdollistavat kerronnan keinot; tällä hetkellä olen ihastunut ajatukseen
rajallista animaatiota ja ääntä sisältävästä verkkosarjakuvasta (kuten esimerkiksi sarjakuvat Ava’s Demon
ja Homestuck — katso yllä olevat kuvat).
Tutkielman onnistumisia ja oivalluksia. Selkään saan
itseäni taputella ainakin aiheeni tuoreesta sanailusta;
kuvallisen hahmosuunnittelun rooli tarinan rakentamisessa oli löytämässäni kirjallisuudessa vähemmän esillä. Yleensä sitä käsiteltiin suoraan yhteydessä ulkopuoliseen tehtävänantoon, tai pienenä osana
suurempaa kokonaisuutta. Laajuudessaan esitykseni hahmosuunnittelusta osana tarinankehitystä keskittyykin selvästi aiheen vähemmän korostettuihin
ominaisuuksiin.
Tutkivan hahmosuunnittelun prosessikaavion
laatimisesta huolimatta karsastan minkäänlaisten
ehdottomien toimintatapojen tai etenemisen suosittelua. Esitellyt työvaiheet, niiden keinot ja tavoitteet
ovat kyllä päteviä ja auttavat omien ideoiden kehittämisessä, mutta luovan työskentelyn ollessa mitä on,
ei työvaiheiden järjestys ole missään nimessä kiveen
hakattu. Kummitusjutun idean kehitys alkoi laajemmista konsepteista, joita ilmentämään sitten keksittiin hahmoja ja tapahtumia; tarina voi kuitenkin aivan yhtä hyvin kehittyä jonkin hahmon visuaalisen

idean ympärille, tai lähteä liikkeelle jo tiivisti kieroillusta juonesta. Runsas luonnostelu on yksi tapa kehittää omia ideoitaan, mutta ei suinkaan se ainoa.
Ennaltamääritellyn suunnittelujärjestyksen pilkuntarkkaa seuraamista tärkeämpää onkin idean tavoitteiden ja rajoitteiden määrittely; ymmärrys siitä,
mitä lopputuloksella halutaan ilmaista, ja kuinka valittu toteutustapa, julkaisualusta, lajityyppi ynnä muu
vaikuttaa sen suunnitteluun.
Tekninen osaamiseni, sekä vankka peruspiirtotaitoni mahdollistivat monimuotoisemman luonnosteluprosessin ja erilaisten toteutustapojen pohdinnan.
Hankalampaa olikin sitten aikaansaatujen luonnosten arviointi. Yksin työskennellessä korostui luovan
ryhmätyön merkitys: työryhmän tai edes keskustelukumppanin puuttuessa hyväksyin monia, iteroimattomia ensimmäisiä ajatuksiani hahmoista ja tarinasta
niitä sen kummemmin kyseenalaistamatta tai miettimättä parempia vaihtoehtoja.
Tutkielmassani muille parhaaksi anniksi koen sen
vahvan kuvallisuuden; siinä korostuu kuvien teon
merkitys kuvitetun tarinan kehityksessä ja suunnittelussa. Tarinaa on mahdollista rakentaa ilman kirjallisuustieteen professuuria, Aristoteleen oppeja tai
pahaenteisiä, usein vaikeaselkoisia draamankaarta kuvaavia kaavioita. Jos puhdas käsikirjoittaminen tuntuu ylitsepääsettömältä, ei tarvitse hätäillä.
Möykyn saa järjestykseen kuvilla, ajatuskartoilla ja
maalaisjärjellä.
Ei tässä mitään ydinfysiikkaa olla harjoittamassa.

sekä rajallista animaatiota
että muutamia täysin animoituja sekvenssejä.

Tu tki e lman tu otoks e t j a p oh d i n ta
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