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1. JOHDANTO

Maisterin opinnäytteeni produktio-osa on noin kuusiminuut-
tinen animoitu lyhytelokuva Porojen maihinnousu (englanniksi 
Finnvasion). Opinnäytteeni painopiste on vahvasti produktiossa ja 
kirjallinen osuus toimii sen tukena.

Elokuvassa suomalainen porolauma tekee rynnäkön Tallinnaan. 
Virolaiset jäävät öykkäröivän sotajoukon jalkoihin, kun Veteraani, 
lauman johtaja, johdattaa porot paikalliseen viinakauppaan. Nuori 
alokas päättää tehdä toisin ja lähtee omille teilleen aistimaan kau-
pungin kulttuuria ja ilmapiiriä.

Elokuva on satiirinen komedia, joka käsittelee kansallista 
identiteettiä, suomalaista alkoholikulttuuria ja mieskuvaa rin-
nastamalla Viron viinarallin sotaan. Se on raadollinen ja karrikoitu 
näkemys suomalaisesta mielenmaisemasta.

Animaatio sai alkunsa Pixstories-sivuaineen kurssityönä loppu-
vuodesta 2014. Kurssikokonaisuudessa perehdyttiin vuoden ajan 
elokuvakäsikirjoittamiseen ja animaatioon lukuisten eri ammat-
tilaisten opissa. Sivuaineen aikana sain valmiiksi käsikirjoituksen, 
’storyboardin’ (kuvakäsikirjoitus), ’animaticin’ (viitteellisesti ani-
moitu kuvakäsikirjoitus) ja elokuvan ensimmäisen kohtauksen. 
Projekti osoittautui kuitenkin oletettua työläämmäksi, joten laa-
jensin kunnianhimoisen hankkeen lopputyökseni.

Animaatio on toteutettu täysin digitaalisesti sekatekniikalla, 
joka yhdistää valokuvaa, viivapiirrosta, vektorigrafiikkaa ja jopa 
videokuvaa1. Se noudattelee perinteistä pala-animaatiota hyödyn-
tämällä paperinukkemaisia hahmoja ja pelkistettyä liikettä, mutta 
eroaa huomattavasti käsintehdystä pala-animaatiosta asettamalla 

1
Animaatiossa on yksi 
kohta, jossa olen käyttä-
nyt videokuvaa: laivan 
ikkunasta avautuva 
näkymä satamaan 
(ensimmäisen kerran 
noin minuutin kohdalla) 
on ulkokannella kuvattu 
saapuminen Tallinnan 
satamaan. Kuvaa on 
nopeutettu.
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ja tarinankerrontaa yleisemmin käsitteleviä julkaisuja.

Tutkin muun muassa kuinka havaintoon pohjautuva metafora 
auttaa johdonmukaisen tarinan rakentamisessa, kuinka se ohjaa 
valintoja suunnitteluprosessissa ja miten se heijastuu jokaiseen 
työvaiheeseen. Tutkimuksesta on hyötyä myös muille tekijöille, 
koska osoitan havainnoinnin ja metaforan vahvuudet työkaluina 
animaation suunnittelussa. Viimeisessä luvussa esittelen yhdek-
sänkohtaisen ohjelistan aloitteleville animaation tekijöille.

Äänisuunnittelua en käsittele tässä tekstissä, sillä animaation 
äänityöt ovat vielä kesken tätä kirjoittaessa.

2. IDEASTA 
KÄSIKIRJOITUKSEKSI

Tässä luvussa käsittelen valmistelevia työvaiheita ennen varsi-
naista toteutusta. Ensimmäisessä alaluvussa tutkin havainnointia 
ja ideoiden syntymistä. Toinen alaluku käsittelee suunnittelu-
prosessini kannalta merkittävää työkalua, metaforaa. Kolmannessa 
alaluvussa pohdin taustatyön tärkeyttä ja kerron kuinka tarina on 
rakentunut.

2.1 Henkilökohtainen havainto tarinan lähtökohtana

Elokuvan tekeminen alkaa ideasta, merkityksellisen asian löytä-
misestä, josta tekijä haluaa kertoa. Idea on oivallus, joka voi aluksi 
olla hyvinkin epämääräinen ja muodoton, mutta se antaa kipinän 
ja suunnan ajattelulle.

Idea voi tulla vastaan äkillisenä oivalluksena, pitkän pohdinnan 
tuloksena, visuaalisena yllykkeenä tai dialogin katkelmana (Hyytiä 
2004, 11). Käytännössä idean voi löytää monella tavalla, esimer-
kiksi listaamalla käsitteitä ranskalaisin viivoin, luonnostelemalla, 
käymällä läpi vanhoja muistiinpanoja tai jopa tuottamalla tekstiä 

hahmot kolmiulotteiseen tilaan ja hyödyntämällä elokuvallisia 
keinoja, kuten esimerkiksi (virtuaalisen) kameran liikettä ja syvä-
terävyyttä.

Viinarallin ja sodan rinnastaminen toimii sekä animaationi että 
sen suunnitteluprosessin kantavana ja rajaavana metaforana. 
Havainnon ja rinnastuksen myötä kehittynyt vertaus on ruokki-
nut kirjoittamis- ja suunnitteluprosessia tavalla, joka on tuntunut 
luontevalta ja helpolta. Käsittelen metaforaa tarkemmin luvussa 
2.2 ja analysoin animaation metaforisia merkityksiä luvussa neljä.

Porojen maihinnousu on ensimmäinen varsinainen animaationi 
(ellei muutamaa lyhyttä mainosta ja elokuvan alku- ja lopputeksti-
jaksoa lasketa mukaan). Draamallisen animaation toteuttaminen 
on luontevaa jatkoa erikoistumiselleni visuaaliseksi tarinankerto-
jaksi. Kirjoitin kandidaatin opinnäytteeni (Sarjakuvan aika, Aalto-
yliopisto 2010) elokuvakerronnan ja sarjakuvan yhtäläisyyksistä ja 
syvennyin siihen, kuinka aika ilmenee sarjakuvassa. Kuvittajana ja 
graafisena suunnittelijana olen keskittynyt tarinallisuuteen teke-
mällä muun muassa lehti- ja lastenkirjakuvituksia, sarjakuvaa ja 
elokuviin liittyviä töitä.

Animaation dramaturgiaa, kirjoittamista ja sisällöllisiä mer-
kityksiä on tutkittu verrattain vähän Median ja Elokuvataiteen 
laitoksilla2. Vain muutaman lopputyön pääaiheena on animaatio 
ja näissäkin tapauksissa kirjallinen osuus käsittelee pääasiassa 
teknistä toteutusta. Myös Lapin yliopistossa ja Turun ammat-
tikorkeakoulun animaatio-opinnoissa vallitsee samanlainen 
tendenssi. Animaatiokirjallisuus ylipäätään tuntuu käsittelevän 
enimmäkseen joko teknistä toteutusta tai historiaa. Tämä johtunee 
siitä, että animaatioon pätevät pitkälti samat säännöt kuin näy-
telmäelokuvankin kirjoittamiseen. Animaatio vain mahdollistaa 
fantastisemman käsittelyn aiheesta.

Yhdistän tutkimuksessani empiiristä ja teoreettista tietoa. Tar-
kastelen animaationi tekemisen vaiheita sekä alan kirjallisuutta 
että omia havaintojani vasten. Avaan työvaiheita kronologisessa 
järjestyksessä idean synnyttämisestä valmiiksi elokuvaksi. Lähde-
kirjallisuutena käytän pääasiassa elokuvakäsikirjoittamiseen kes-
kittyviä, kotimaisia ja ulkomaisia teoksia, mutta myös animaatiota 

2
Aalto-yliopistossa muun 
muassa Satu Lavisen 
(2004), Laura Palosaaren 
(2008) ja Sanna 
Vilmusenahon (2013) 
maisterin opinnäytteet 
käsittelevät animaation 
kerrontaa.
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menevät joskus sekaisin ja lopputulos voi olla hajanainen. Useim-
miten aikataulu pakottaa tyytymään puolivalmiiseen ideaan, kun 
taas hyvä idea saattaa vaatia aikaa kypsyttelyyn tai löytymiseensä.

Idea Porojen maihinnousuun syntyi havainnosta, tarkkailemalla 
ympäröivää todellisuutta. Ulkopuolelta tuleva ärsyke tuntuu itses-
täni luonnollisemmalta kuin ”sisäisesti kehitetty ajatus” siinä mie-
lessä, että lähtökohta idealle on konkreettinen ja aistein havaittu, 
ei käsitteellinen. Havaintoon perustuvat, äkillisinä oivalluksina 
vastaan tulleet ideat ovat välittömiä ja yllätyksellisiä. Havainto 
perustuu lähtökohtaisesti todellisuuteen, joten siinä mielessä sen 
pohjalta syntynyt idea tuntuu aidolta. Omista kokemuksista täytyy 
kuitenkin yrittää kaivaa esiin jotain sellaista tuttua ja todellista, 
mikä resonoi myös muissa.

Dramaturgi ja käsikirjoittaja Tove Idströmin mukaan 
havainnointi on tarkkanäköisyyttä, jossa kohteesta löydetään 
yksityis kohta, johon tämän olemus tiivistyy (Idström 2003, 31). 
Dramaturgit Are Nikkinen ja Janne Rosenvall vertaavat aiheita 
kummituksiin: niitä näkee vain herkässä mielentilassa, harvoin 
ja silloin kuin sitä vähiten odottaa, mutta ne jäävät kummitte-
lemaan mieleen. Heidän mukaansa havainto on subjektiivinen 
huomio, vaikka se vaatii myös eläytymistä muiden näkökulmiin. 
(2007, 166–167.)

Puhetaidon kouluttaja ja kirjailija Juhana Torkki edellyttää 
tarinankertojalta ”kykyä nähdä paljon”. Torkin mukaan vas-
taus näkemiseen piilee yleissivistyksessä. Tieto lisää merki-
tystä näkyvälle todellisuudelle ja mahdollistaa myös tarinoiden 
näkemisen. Rajat tarinankertojalle asettaa siis hänen elämän-
kokemuksensa, yleissivistyksensä ja kykynsä assosioida. (Torkki 
2014, 50–51.) Myös Rosenvall ja Nikkinen mainitsevat laajan 
yleissivistyksen tarinankertojan keskeisenä kykynä. Heidän 
mukaansa yleis sivistyksen ansiosta on mahdollista ymmärtää 
maailmaa muiden tapaan. Rosenvall ja Nikkinen kuitenkin 
tähdentävät, että yleis sivistys voi kohdentua tiettyyn, kapeam-
paan sivistyksen (eli tiedon) piiriin. He ottavat yhdenvertaisiksi 
esimerkeiksi ”kirkkolatinan, hitsaajantyön ja albaanialaisessa 
kapakassa istumisen”. Omaa näkökulmaa voi myös laajentaa 
kyseenalaistamalla omat ennakkoluulonsa. (2007, 167.) Sekä 
Idström että Nikkinen ja Rosenvall toteavat havainnoinnin 

suoraan proosamuotoon (Wells 2006, 14). Myös arkinen keskus-
telu ystävän, puolison tai kollegan kanssa on oman kokemukseni 
perusteella osoittautunut hyväksi tavaksi nostaa esiin ideoita. 
Ajatusten kielellistäminen, niiden vaihtaminen ja testaaminen 
keskustelemalla on korvaamaton tapa hahmottaa ideoita ja niiden 
kestävyyttä. Myös toinen teos, esimerkiksi kirja, elokuva tai lehti-
artikkeli, voi toimia innoituksena omalle idealle. Itse haen vaikut-
teita usein kulttuurin ilmiöistä ja teoksista, jotka ovat herättäneet 
niin vahvan esteettisen tai muulla tavalla erityisen kokemuksen, 
että ne ovat jääneet mieleen vuosikausiksi.

Hyvä idea on jotain, mikä tuntuu aidolta ja teeskentelemättömältä.
Oman kokemukseni mukaan pitkän pohdinnan tai esimerkiksi 
brainstormingin tuloksena syntyneet ideat tuntuvat joskus väkinäi-
siltä, teennäisiltä tai laskelmoiduilta. Tällaisella metodilla voidaan 
saavuttaa hyvinkin toimiva konsepti, joka on helposti tajuttava ja 
vakuuttava3, esimerkiksi: ”Yhdysvaltain presidentin kone tekee 
pakkolaskun Suomeen, jonka jälkeen presidentti joutuu pelastau-
tumaan pikkupojan avulla Lapin luonnossa” (Big Game, ohj. Jal-
mari Helander, Suomi, 2014). Hyvä konsepti ei kuitenkaan takaa, 
että elokuva resonoisi katsojassa. Elokuva voi olla konseptinsa 
puolesta kiinnostava, mutta se ei välttämättä tarjoa samaistumisen 
aihetta, eikä aiheuta katsojassa minkäänlaista reaktiota tunne-
tasolla. Havainnon taustalla sen sijaan on usein jokin emotionaa-
linen kokemus tai ajatus.

Toisen teoksen pohjalta syntynyt ideakin voi helposti tuntua 
ulkokohtaiselta (ei-henkilökohtaiselta) tai matkitulta. Päällisin puo-
lin toisesta teoksesta inspiroitunut elokuva voi muistuttaa muotonsa 
puolesta esikuvaansa, mutta jos muoto on irroitettu sisällöstä, katso-
jan kokemus jäänee ontoksi. Esimerkiksi ohjaaja Quentin Tarantinon 
tyyli, joka lainaa hyvinkin itsetietoisesti ja häpeilemättä elokuvahis-
toriasta, voi tuntua uuvuttavalta lainoineen. Toisaalta Tarantinon 
elokuvat ovat silti ehjiä kokonaisuuksia (tietynlaisesta tyylillisestä 
tilkkutäkkimäisyydestä huolimatta), koska tarina ja henkilöhahmot 
pitävät ne kasassa. Taustalla on aina juoni, joka resonoi katsojassa: 
esimerkiksi kuinka petetty nainen janoaa kostoa ja muuttuu palkka-
murhaajasta äidiksi (Kill Bill Vol.1, 2003 ja Vol. 2, 2004).

Asiakastöissäni graafisena suunnittelijana ja kuvittajana omat, 
asiakkaan ja muiden mahdollisten osapuolten ideat ja näkemykset 

3
Tässä yhteydessä 
puhutaan usein high 
conceptista, joka on 
kuitenkin hieman 
epämääräinen käsite. 
Käsikirjoittaja Blake 
Snyderin mukaan high 
concept vastaa mahdol-
lisimman ytimekkäästi 
siihen, mistä elokuva 
kertoo. (Snyder 2007, 
15–16.) Esimerkkinä high 
concept -elokuvasta 
Snyder mainitsee toi-
mintaelokuvaklassikko 
Die Hardin (ohj. John 
McTiernan, USA, 1988). 
Ehkäpä high concept 
liittyy toiminnallisuu-
teen, enemmän ulkoisen 
matkan tekemiseen kuin 
sisäisen?
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Psykologi Edward de Bono jakaa luovan ajattelun vertikaaliseen ja 
lateraaliseen ajatteluun. Käytännön kirjoittamistyöstä suurin osa 
on vertikaalista ajattelua, jossa asiat asetetaan loogisesti oikeaan 
järjestykseen. Vertikaalisen ajattelun vaarana on, että lopputulos 
on teknisesti oikeaoppinen, mutta ennalta-arvattava. Lateraalinen 
ajattelu on sen sijaan luonteeltaan assosiatiivista ja henkilökohtaista 
tajunnanvirtaa. Lateraaliselle ajattelulle ominaista on arvostelu-
kyvyn puute, joten liiallinen luottaminen lateraalisuuteen johtaa 
yleensä liioiteltuihin tai hajanaisiin teksteihin. Vertikaalinen ajattelu 
houkuttelee, koska se tarjoaa nopeita ratkaisuja ja hallinnan tun-
teen, kun taas lateraalisessa ajattelussa houkuttelevalta tuntuvat 
sen sujuvuus ja kritiikittömyys. Hyvässä, omaperäisessä tekstissä 
yhdistyvät erottamattomasti kumpikin ajattelun muoto: vertikaa-
linen ammattitaito ja lateraalinen näkemys. (Aronson 2010, 5–6, 9.)

2.2 Metafora apuna suunnittelussa

’Metafora’ on erityisesti kirjallisuuteen ja runouteen liittyvä 
käsite, jolla (hieman yksinkertaistettuna) tarkoitetaan verta-
usta ilman kuin-sanaa. Esimerkiksi ”viinaralli on kuin sotaa” 
on vertaus, mutta ”viinaralli on sotaa” on metafora. Myös melko 
tavanomaiseksi ilmaisuksi vakiintunut ”viinaralli”4 on jo itses-
sään metafora.

Metafora on kielikuva, jossa kaksi asiaa rinnastetaan. Yleensä 
se mielletään kielelliseksi ilmaukseksi, mutta dramaturgi Tove 
Idström huomauttaa, että metafora on kielellisen ilmauksen 
sijaan kuvallinen, koska se herättää verbaalisen sijaan visuaalisen 
kokemuksen (Idström 2003, 45–46). Myös ihmisen ajattelu toimii 
metaforien kautta. Kielitieteilijät George Lakoff ja Mark Johnson 
esittävät, että metaforinen ajattelu lähtee biologiastamme: siitä, 
miten hahmotamme itsemme suhteessa ympäröivään tilaan. Esi-
merkiksi elämä saatetaan hahmottaa matkana ja pomon olevan 
ylempänä tavallista työntekijää. Metaforat auttavat ymmärtämään 
abstraktia tai vaikeasti tajuttavaa asiaa pukemalle ne konkreet-
tisempaan ja tajuttavampaan muotoon. (Cantell 2007, 97–98.) 
Metaforat jäsentävät myös kulttuuria. Lakoff ja Johnson vihjaa-
vat, että kulttuurin arvoilla ja metaforilla, jotka se omaksuu, on 
yhteys. Metaforilla on myös kyky muuttaa todellisuuskäsitystä, jos 

olevan tekniikkalaji, jota voi kehittää harjoittelemalla.
Oma havaintoni animaation taustalla perustuu todelliseen ja 

tyypilliseen tilanteeseen, jossa laiva saapuu Tallinnan satamaan: 
uloskäynneillä tila käy ahtaaksi ja tunnelma aavistuksen hermos-
tuneeksi, kun matkustajat pakkautuvat ovien eteen odottamaan 
ulospääsyä. Henkilökunta ilmoittaa keskusradiossa ”maihinnou-
sun alkaneen”, kun laiva on saatu kiinni satamaan ja ovet on avattu. 
Tämän jälkeen ihmiset purkautuvat kapeasta oviaukosta laivan ja 
satamaterminaalin väliseen yhdyskäytävään.

Yhdyskäytävässä näkemäni ihmisjoukko (ks. kuva 1) assosioitui 
tuntemattoman valokuvaajan ottamaan kuvaan toisesta maail-
mansodasta, jossa amerikkalaiset sotilaat lähestyvät Normandian 
rantaa maihinnousualuksella (ks. kuva 2). Odottaminen, hermos-
tuneisuus, tungos, rantautuminen ja kiire yhdistyivät Normandian 
maihinnousuun.

Idström uskoo, että havainnon ja 
kokemuksen täytyy jollain tapaa olla 
takanapäin ja käsiteltävissä riittävän 
objektiivisesti, jotta aiheesta voi löy-
tää yleisemmän teeman ja metaforan. 
”Näemme itsemme uhreina, kun 
kokemus on päällä, vasta myöhem-
min voimme erottaa omat tekomme 
ja nähdä itsemme kanssarikollisina.” 
(Idström 2003, 47–48.) Tulkitsen 
tämän niin, että jälkiviisaus aset-
taa oman kokemuksen laajempaan 
kontekstiin, jolloin subjektiivisesta 
kokemuksesta etääntyminen on mah-
dollista. Itsekritiikki ja asialle naura-
minen helpottuvat. Omassa tapauk-
sessani kului puoli vuotta ennen kuin 
rupesin työstämään aihetta alkupe-
räisen havaintoni pohjalta.

Se, että kirjoittaa itselleen tutusta 
aiheesta ei saa kuitenkaan johtaa 
ennalta-arvattavuuteen tai kliseisiin 
(Nikkinen & Rosenvall 2007, 172). 

4
Viron viinarallilla 
tarkoitetaan suomalais-
ten yksityishenkilöiden 
harjoittamaa alkoholi-
turismia: halpojen alko-
holijuomien tuomista 
Virosta, jossa on Suomea 
alhaisempi alkoholivero.

Kuva 1. Otin tilanteesta 
valokuvan. Muistiinpano-
jen tekeminen tuoreeltaan 
on tärkeää, koska ideoilla 
on tapana unohtua 
nopeasti. Merkinnän ei 
tarvitse olla kovinkaan 
erikoinen, kunhan on 
jotain mihin palata, mikä 
muistuttaa havainnosta 
ja pitää ajatuksen 
hengissä.

Kuva 2. Amerikkalais-
sotilaat lähestymässä 
Omaha Beachia.
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jättää pois (McKee 1997, 76). Metafora tekee lopullisesta teoksesta 
yhtenäisemmän. Besenin mukaan parhaat metaforat ilmaisevat rin-
nastettavien asioiden yhteyttä odottamattomalla tavalla (2010, 6).

Omissa töissäni pyrin usein löytämään laajasta tai abstraktista 
aiheesta jotain läheisesti tutumpaa, jonka kautta katsojan on hel-
pompi tulla sisään uuteen aiheeseen (ks. kuva 3). Rikkomalla totut-
tua maailman voi esittää uudessa valossa ja tuoda esiin risti riidan.

toimintamme pohjautuu metaforaan (esimerkiksi ”aika on rahaa”). 
(Whittock 1990, 114–115.) Oma kokemukseni laivamatkasta herät-
tää sekalaisia tuntemuksia ja ajatuksia, mutta rinnastamalla Tallin-
nan päiväristeily sotaan, kokemus saa ymmärrettävän ja helposti 
omaksuttavan muodon.

Käsikirjoittaja Christopher Vogler esittää, että kaikkien tari-
noiden perusmetafora on matka. Voglerin mukaan hyvä tarina 
kertoo sekä sisäisestä että ulkoisesta (henkisestä ja fyysisestä) 
matkasta. Vogler pitää tarinoita metaforina, joiden avulla ihminen 
voi punnita omaa elämäänsä vertaamalla sitä tarinan henkilöiden 
elämään. Metaforat auttavat siis ymmärtämään sekä minuutta 
että omaa suhdetta maailmaan. Vogler katsoo tarinoilla olevan 
myös historiallisesti tiedonvälityksellinen tehtävä: sukupolvet ovat 
välittäneet aikojen saatossa kerrytettyä kokemusta eteenpäin tari-
noiden muodossa. (Vogler 2007, 300.)

Aristoteles toteaa, että ”tärkeintä on tehdä hyviä metaforia. 
Vain sitä ei voi oppia muilta ja se on osoitus luontaisesta lahjak-
kuudesta, sillä hyvien metaforien muodostaminen on samaa kuin 
samankaltaisuuden havaitseminen” (Bacon 2000, 161).

Animaattori Ellen Besen käyttää termiä ’analogia’ (eng. 
analogy), jonka katson tässä yhteydessä tarkoittavan vertausta. 
Besen korostaa, että animaatiolla on erityinen kyky tehdä vertauk-
sesta kirjaimellinen. (Besen 2008, 2.) Laiska tai hidas päähenkilö 
voikin olla kirjaimellisesti laiskiainen, koska animaatio ei aseta 
samanlaisia rajoitteita kuin näytelmäelokuva. Besen toteaa saman, 
minkä itsekin huomasin animaatiota tehdessä: ”kirjaimelliseksi 
tehty vertaus”, eli metafora, toimii elokuvan sisäisenä logiikkana 
suunnittelun taustalla (”built-in guide for decision making”).

Animaationi metafora, sota, konkretisoituu poroarmeijassa ja sen 
toiminnassa. Sotametafora antaa suunnan ajatuksenkululle: esi-
merkiksi hahmosuunnittelun kannalta sota assosioituu helposti 
maastohousuihin, joten on luontevaa, että poroilla on maastohousut. 
Sota ja sen läheiset käsitteet, kuten valloittaminen, avaavat uusia 
mahdollisuuksia: valloittaja assosioituu helposti espanjalaiseen 
konkistadoriin, joka on eräänlainen valloittajan stereotyyppi. Näin 
metafora paitsi ohjaa, myös rajaa ajattelua ja assosiointia, mikä hel-
pottaa suunnittelua. Puhuessaan käsikirjoittamisesta, Robert McKee 
toteaakin luovuuden olevan valintaa siitä, mitä sisällyttää ja mitä 

Kuva 3.
Talouselämä-lehteen 
tekemäni kuvitusko-
konaisuus (2010), joka 
käsitteli armeijan 
johtajakoulutuksen 
merkitystä työelämässä.
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sodassa voiton merkiksi otettuja valokuvia. Näiden yksittäisten 
kuvallisten vitsien lisäksi mood boardista löytyi myös näkökulma 
siihen, kuinka käsitellä elokuvan keskeisimpiä hahmoja, poroja. 
Mood boardiin valikoituneissa Jouko Lehtolan kuvissa (sar-
jasta Nuoret sankarit, 1995–1996) humalainen nuoriso poseeraa 
uhmakkaana ja sankarillisena. Ajattelin, että tarinan suomalaiset 
täytyy esittää sankareina: he uskovat siihen mitä tekevät, eivätkä 
kyseenalaista sitä. Heille viina on vapautta ja isänmaallisuus voi-
mantunne, jonka ryyppääminen päästää valloilleen. Sotaelokuvan 
perinteessä tarinan sankarit ( ja anti-sankarit) ovat useimmiten 
sotilaita, mutta Lehtolan kuvat vahvistivat ratkaisua, että tarina 
tulisi kertoa nimenomaan sotilaiden eli porojen näkökulmasta, 
eikä virolaisten (tai muiden).

Elokuvatutkija Henry Bacon esittää, että elokuvalliset metaforat 
syntyvät rinnastamalla jokin tarinamaailman tilanne tai esine 
toiseen. Esimerkkinä Bacon käyttää tyypillistä kohtausta, jossa 
intohimoisesta parista siirrytään kuvaamaan roihuavaa takka-
tulta. Elokuvalliset metaforat voivat viitata elokuvan sisäiseen 
maailmaan, toisiin elokuviin, lajityyppeihin tai todellisuuteen, 
mahdollisesti kaikkea edellä mainittua samanaikaisesti. (Bacon 
2000, 163.) Trevor Whittock on jaotellut elokuvallisia meta-
foria kirjassaan Metaphor and Film (1990). Esittelen jaottelun 
tarkemmin luvussa neljä käyttämällä esimerkkejä omasta ani-
maatiostani.

2.3 Tarinan kehittyminen

Alussa oli vain epämääräinen ja muodoton idea laivaristeilyn ja 
sodan rinnastamisesta. Asioiden väliltä löytyi yhteys, maihin-
nousu, mutta ei vielä varsinaista tarinaa. Aloin tutkia aihetta ns. 
’mood boardin’ avulla, joka on hyvä väline tutustua käsiteltävään 
aiheeseen. Mood board on kokoelma asiaan liittyviä kuvia, jotka 
esitetään vierekkäin, yleensä muutamalla sivulla. Käyttämällä 
kuvia olemassa olevista teoksista pyritään hakemaan ja täsmen-
tämään oman aiheen tunnelmaa, aihepiiriä ja kontekstia. Joskus 
mood board koostetaan myöhemmässä vaiheessa tuotantoa, kun 
sisältö on jo selvillä ja etsitään vain aiheeseen sopivaa muoto-
kieltä tai kuvastoa. Itse käytän mood boardia usein hyvinkin 
varhaisessa vaiheessa rajaamaan ja ohjaamaan (visuaalista) 
ajattelua haluttuun suuntaan. Koen mood boardin tärkeänä työ-
vaiheena ja työkaluna idean kehittämiselle. Googlen kuvahaun 
aikakaudella mood boardin koostaminen on helpompaa kuin 
koskaan. On merkille pantavaa, että mood boardin laatiminen 
on sivuutettu kokonaan useimmissa animaatio-oppaissa, joihin 
perehdyin.

Haaliessani kuvia mood boardia varten, laivaristeilyn ja sodan 
väliltä löytyi lisää yhtäläisyyksiä. Esimerkiksi julkisille paikoille 
sammuneet ihmiset muistuttivat sodassa kaatuneita (ks. kuva 
4). Haavoittunutta kantavat sotilaat taas muistuttivat poruk-
kaa, jossa autetaan humalassa kaatuilevaa kaveria. Lomakuvat, 
joissa ylpeinä esitellään omaa viinalastia, muistuttivat puolestaan 

Kuva 4.

Kuva 5.
Jouko Lehtolan Nuoret 
sankarit.
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rakenteen kannalta suunnitelmaa ei kannata paljastaa katsojalle 
alussa, vaan porojen määränpään on parempi paljastua yllätyksenä 
myöhemmässä vaiheessa.

Hahmoilla oli myös persoonalliset puhetyylinsä, jotka korosti-
vat näiden yksilöllisyyttä. Dialogi tuntui väärältä senkin takia, että 
elokuvan aiheena on suomalaisuus ja kansakunnan kollektiivinen 
tietoisuus, jota porolauma edustaa. Tämän vuoksi ei olisi sopivaa, 
että porot olisivat yksilöllisiä.

Elokuvahistorioitsija Peter von Bagh laskee sotaelokuvan 
tyypillisiin piirteisiin ryhmän sisäiset konfliktit, jotka ilmenevät 
yleensä kahden miehen välisinä yhteenottoina, ja jatkuvat eloku-
van loppuun asti (Bagh 2009, 163). Veteraanin ja Alokkaan välillä 
tämä konflikti on enemmänkin vain eroavaisuus kuin varsinainen 
yhteenotto, koska ovat hahmot ovat periaatteessa saman henkilön 
kaksi eri puolta. Visuaalisen tyylin kannalta on kiinnostavaa huo-
mata, että von Baghin mukaan sotaelokuvissa ”fiktio on asetettu 
luotettaviin kehyksiin”: aika, paikka ja maantieteellinen sijainti 
ovat esitetty tarkasti (2009, 163). Animaation huolellisesti suun-
niteltu maailma ja yksityiskohtaiset taustat sopivat tähän määri-
telmään.

Ensimmäisen version, joka päättyi ovien avautumiseen, suu-
rin ongelma oli se, että poroilta puuttui vastavoima, eli jännitettä 
luova kontrasti. Vaikka siihen viitattiinkin dialogissa, ”sodan” 
toinen osapuoli jäi näkymättömiin. Konfliktin esiin tuomiseksi 
porot oli vietävä kaupunkiin ja ne piti asettaa vastakkain paikal-
listen kanssa. Korostamalla myös päähenkilöiden, Alokkaan ja 
Veteraanin, välistä konfliktia, elokuvalle kehittyi rakenne, josta 
käsikirjoittaja Linda Aronson käyttää nimitystä ’rinnakkainen 
juonirakenne’ (eng. tandem narrative). Aronsonin mukaan rin-
nakkaiselle juonirakenteelle tyypillisiä piirteitä ovat muun muassa 
seuraavat: päähenkilöiden juonet ovat samanarvoisia koko tarinan 
kannalta, ne kulkevat ajallisesti rinnakkain, samalla maantieteel-
lisellä alueella ja usein pureutuen yhteiskunnan sosio-poliittisiin 
ongelmiin. Aronson esittelee myös rinnakkaista rakennetta lähei-
sesti muistuttavan ’useamman päähenkilön juonirakenteen’ (eng. 
multiple protagonist narrative), jossa tarinan päähenkilöt ovat eri 
versioita samasta päähenkilöstä. Siinä missä useamman päähen-
kilön rakenne kertoo yksilön suhteesta ryhmään, Porojen mai-
hinnousussakin oleva rinnakkainen juonirakenne kertoo ryhmän 

Normandian maihinnousun verilöyly on kuvattu elokuvassa Pelas-
takaa sotamies Ryan (ohj. Steven Spielberg, USA, 1998) todenmu-
kaisesti ja tarkasti. Kuuluisa taistelukohtaus alkaa tilanteesta, jossa 
maihinnousualukset syöksyvät kohti rantaa (ks. kuva 6). Amerik-
kalaiset sotilaat yrittävät henkisesti valmistautua rantautumiseen. 
Pelkoa kuvataan realistisesti ja inhimillisenä, miehet oksentavat 

ja rukoilevat. Tom Hanksin esittämä hahmo 
kaivaa vapisevin käsin povitaskustaan juoma-
pullon ja ottaa huikan. Kohtaus toimi Porojen 
maihinnousun esikuvana. Sen lisäksi, että viit-
taus kuuluisaan kohtaukseen on vitsi, pelosta 
vapiseva käsi vertautuu krapulasta tärisevään 
käteen, joka antaa toiminnalle uuden merki-
tyksen. Taisteluun joutuvan pelokkaan soti-
laan sijasta kuvataankin kokenutta veteraa-

nia, joka on alkoholisti – riippuvuus on pakottanut hänet samaan 
tilanteeseen aiemminkin.

Sillä ei varsinaisesti ole merkitystä, tunteeko katsoja lähde-
teoksen ja ymmärtääkö hän viittauksen tietoisesti, alitajuisesti 
vai ollenkaan. Kohtaus toimii siitä huolimatta itsenäisesti. Samaa 
periaatetta olen pyrkinyt noudattamaan läpi elokuvan: viittausten 
ymmärtäminen ei ole välttämätöntä, mutta ne antavat pienen lisän 
katsojalle, joka onnistuu ne tarinan lomasta poimimaan.

Käsikirjoituksen ensimmäisessä versiossa hahmot olivat ihmisiä. 
Teksti keskittyi pojan ja vanhempien miesten väliseen dialogiin, 
jossa poikaa painostettiin juomaan. Elokuva oli tapahtuma-
paikkansa ja ajallisen ulottuvuutensa puolesta rajattu laivan 
sisääntuloaulaan. Tarina perustui odotuksen luomaan jännittee-
seen ja loppui ulko-ovien aukeamiseen.

Edellä mainittu pojan ja miesten välinen dialogi tuntui väärältä 
lähestymistavalta, vaikka sen avulla olikin helppo välittää katso-
jalle informaatiota.5 Korvasin dialogin sisältäneet asiat toiminnalla: 
tapahtumapaikka käy katsojalle selväksi, kun Veteraani ottaa esiin 
puhelimensa karttasovelluksen, jossa osoitetaan laivan saapuvan 
Tallinnaan. Vuoropuhelu sisälsi myös sotasuunnitelman: ensin 
miesten oli määrä hyökätä paikalliseen bordelliin ja vasta sen jäl-
keen tehdä rynnäkkö viinatukkuun. Myöhemmin, kun elokuva 
laajeni laivan sisätiloista myös kaupunkiin, oivalsin, että vitsin 

5
Dialogin vähyys on tyy-
pillistä lyhyt elokuvalle. 
Lyhyessä formaatissa 
on kyse tiivistämisestä. 
(Cantell 2011, 118–119.)

Kuva 6.
Pelastakaa sotamies Ryan 
(1998)
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ja viimeisessä alaluvussa kerron kuinka hahmot 
ovat syntyneet.

Olen käyttänyt animaation toteuttamiseen 
Adoben Creative Suite 5 -ohjelmistopakettia: pää-
asiassa Photoshopia kuvamateriaalin luomiseen ja 
käsittelemiseen sekä After Effectsiä (myöhemmin 
pelkkä ”AE”) animoimiseen ja värimäärittelyyn. 
Lisäksi olen käyttänyt Illustratoria joidenkin ele-
menttien kuten logojen ja vektorimuotojen piirtä-
miseen, Flashia frame-by-frame-animaation kuten 
savu- ja tuliefektien tekemiseen, Premiere Prota 
leikkaamiseen, Bridgeä materiaalin hallintaan ja 
Media Encoderia videotiedostojen pakkaamiseen. 
Piirrokset ovat syntyneet Wacom-piirtopöydällä.

3.1 Vaikutteet tyylin taustalla

Ensi alkuun etsin riittävän yksinkertaista tyyliä ani-
maation esikuvaksi. Harkitsin aluksi pelkistettyä, mustaan viivaan 
perustuvaa perinteistä piirrosanimaatiota6, Don Hertzfeldtin ja 
David Shrigleyn animaatioiden hengessä, mutta aavistelin, että 
digitaalinen pala-animaatio olisi kuitenkin helpompaa ja nopeam-
paa animoida.

Toisin kuin piirrosanimaatiossa, jossa jokainen ruutu piirre-
tään erikseen, pala-animaatiossa (eng. cutout animation) hahmot 
muodostuvat liikuteltavista palasista. Perinteisesti pala-animaa-
tiota on tehty stop motion -tekniikalla, jossa hahmoja liikutetaan 
kameran alla kuvaruutu kerrallaan, mutta nykyään tietokone 
on korvannut entiset työvälineet ja palamaisia kuvaelement-
tejä animoidaan tietokoneohjelmilla. (Leinonen 2014, 86–87, 
162.) Digitaalinen tekniikka on joustavampaa: digitaalisia paloja 
voi monistaa ja käyttää uudelleen, ne skaalautuvat helposti eri 
kokoon ja ne liikkuvat myös syvyyssuunnassa. Digitaalisessa 
pala-animaatiossa myös liikkeen luominen on nopeampaa, 
koska ohjelmisto voi täydentää keyframe-ruutujen7 väliin jäävät 
ruudut automaattisesti. Lisäksi liikettä voi korjata ja muokata 
rajattomasti, toisin kuin perinteisessä stop motion -tekniikassa. 
(Leinonen, 162.)

suhteesta koko yhteiskuntaan. (Aronson 2010, 174–177.)
Alkuperäisessä käsikirjoituksessa oli myös kohtaus, jossa Viron 

presidentti (ilves-hahmo, presidentti Toomas Hendrik Ilveksen 
mukaan) kiikaroi Viru-hotellin ylimmästä kerroksesta merelle 
ja tarkkailee satamaan työntyviä laivoja. Presidentti nyökyttelee 
hyväksyvästi samalla kun kassakone kilahtelee taustalla. Kohtauk-
sen oli tarkoitus kertoa, että viinarallista koituu Virolle huomattava 
määrä verotuloja. Tämän vuoksi öykkäröivät turistit ovat terve-
tulleita, vaikka tavallinen kansalainen heitä joutuisikin sietämään. 
Kohtaus tuntui olevan kuitenkin irrallinen, koska tarina muuten 
seuraa niin tiiviisti poroja. Se olisi myös vaatinut työläästi ani-
moituja kuvia (mm. laivojen saapuminen satamaan laajana yleis-
kuvana) ja ylimääräistä hahmosuunnittelua (presidentin hahmo). 
Kohtaus ei ollut kokonaisuuden kannalta välttämätön, joten se jäi 
lopulta pois. Ajatuksesta on jäljellä laivan piipussa näkyvä euro-
merkki (raha saapuu satamaan), joka lopullisessa versiossa jää 
lähinnä visuaalisen vitsin tasolle, Eckerö Linen logon parodiaksi 
(ks. kuva 7).

3. KÄSIKIRJOITUKSESTA 
ANIMAATIOKSI

Kirjoitin tarinan puhtaasti draaman kannalta, miettimättä sen 
enempää mahdollisia tuotannollisia haasteita. En halunnut rajoit-
taa tarinankerrontaa kirjoittamisvaiheessa millään tavalla, joten 
valmis käsikirjoitus piti sisällään useita tapahtumapaikkoja ja 
joukkokohtauksia, jotka ovat käytännössä työläitä toteuttaa. Ani-
maatiotyylin oli siis oltava riittävän pelkistettyä, jotta projekti olisi 
toteutettavissa omin voimin ja järjellisen aikataulun puitteissa.

Tässä luvussa käsittelen lähemmin animaation toteuttamista 
visuaalisesta ja teknisestä näkökulmasta. Ensimmäisessä ala-
luvussa käyn läpi vaikutteita visuaalisen tyylin taustalla, toisessa 
alaluvussa esittelen yksityiskohtaisesti animaation maailmaa 

Kuva 7.
Eckerö Line liikennoi 
Helsingin ja Tallinnan 
välillä.

Kuva 8.
Don Hertzfeldt: Rejected 
(yllä), David Shrigley: 
Laundry (alla).

6
Perinteinen piirrosa-
nimaatio, eli ns. kalvo-
animaatio (tai frame by 
frame -tekniikka) vaatii 
resursseja: aikaa sekä 
tekijöiltä lahjakkuutta 
ja ahkeruutta (Leinonen 
2014, 217).

7
Keyframet, eli ns. 
avainkuvat tai -ruudut, 
liikkeen tärkeimmät 
kohdat.
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nimenomaan vatsan seutu. Hain vaikutteita Camilla Mickwitzin 
(1937–1989) tuotannosta, erityisesti Jason-lastenkirjasarjan 
(1972–1974) hahmoista, joihin tykästyin etsiessäni animaatioon 
sopivaa tyyliä. Mickwitz teki lastenkirjakuvituksten lisäksi myös 
palkittuja pala-animaatioita, joissa kuvakirjoista tuttu visuaa-
linen tyyli toistui8 (Leinonen 2014, 121). Mickwitzin hahmojen 
graafisuus, kaksiulotteisuus ja selkeät pinnat, soveltuvat hyvin 
pala-animaatioon. Hahmojen anatomia, ”pistävän tyhjä katse” 
ja pelkistämisen taso tuntuivat poroille sopivalta esikuvalta.

3.2 Taustat ja animaation maailman luominen

Storyboard, jonka avulla voi suunnitella jokaisen kuvan, 
kameran liikkeen, siirtymän ja toiminnan ennen varsinaisen 
tuotannon aloittamista (Besen, 50), on näin pienimuotoisessa 
tuotannossa ennen kaikkea työkalu tekijälle itselleen. Tämän 
vuoksi piirsin kuvasuunnitelman ruudut hyvin viitteellisesti ja 
mahdollisimman pieneen kokoon, jotta kuvaelementtien välinen 
sommitelma korostuisi ja vain sommittelun kannalta oleellinen 
mahtuisi kuviin.

Aloitin jokaisen taustan9 rakentamisen kopioimalla pienen 
storyboard-ruudun Photoshop-tiedoston alimmaiselle tasolle. 

Esikuviksi valikoituivat lopulta omat suosikkini, Terry 
Gilliamin Monty Python -animaatiot (1969–1974) ja South Park 
(1997–), joissa yhdistyvät kollaasina valokuvat, piirrokset ja 
palamaiset kuvaelementit. Tyylillisesti Gilliamin Python-ani-
maatiot ovat teknisesti vaihtelevampia, kokeilevampia ja käyt-
tävät huomattavasti enemmän valokuvaa kuin South Park, jossa 
valokuvaa käytetään vain harvakseltaan tehokeinona (valoku-
vina esiintyvät muun muassa tietyt julkisuuden henkilöt, kuten 
Saddam Hussein ja Mel Gibson). Kumpaakin tyyliä yhdistää 
pelkistetty animaatio (limited animation), jossa liike on tyydytty 
esittämään hyvinkin karusti. Edellä mainitut sarjat edustavat 
koulukuntaa, jossa animaatio ei pyri jäljittelemään mahdol-

lisimman tarkasti todellisuutta, vaan painopiste on satiirissa 
ja ironiassa. Pelkistetyllä liikkeellä voidaan muistuttaa yleisöä 
siitä, että heidän näkemänsä on taidetta, joka ei yritä simuloida 
todellisuutta (Besen 2008, 122). Tyylillisesti jälki on niin etään-
nytettyä todellisuudesta, että on selvää, että nämä animaatiot 
eivät yritä luoda eskapistista illuusiota todellisuudesta, johon 

heittäytyä ja tuudittautua. Päinvastoin ne kommen-
toivat todellisuutta itsetietoisesti ja kärkevästi. 

South Park edustaa perinteisempää, juonel-
lista kerrontaa ja kommentoi ajankohtaisia 
asioita, kun taas Monty Python on monesti 

puhdasta välineen leikkiä, animoinnin riemua, 
joka näyttäytyy usein absurdina ja kokeilevana.

Halusin, että keski-ikäisten, keskivartalo-
lihavien porojen hallitsevin ruumiinosa olisi 

Kuva 9.
Animaattori ( ja 
sittemmin ohjaaja) Terry 
Gilliam loi brittiläiseen 
sketsisarjaan Monty 
Pythonin Lentävä sirkus 
oman tunnistettavan 
tyylinsä. (vasemmalla) 
South Park (oikealla) 
sijoittuu arkirealistiseen 
maailmaan.

Kuva 10.
Camilla Mickwitz: Jason

8
Tunnetuin Mickwitzin 
töistä ainakin itselleni 
lienee Pikku Kakkosesta 
tuttu Varokaa heikkoa 
jäätä -tietoisku, joka 
kummitteli mielessä 
koko lapsuuden.

Kuva 11.
Vertaamalla storyboardin 
ruutuja lopullisiin 
kohtauksiin voidaan 
todeta, että sommittelu 
vastaa hyvinkin tarkasti 
alkuperäistä piirrosta. 
Alkuperäisessä koossaan 
ruudut ovat enintään 
tulitikkurasian kokoisia.

9
Taustoilla tarkoitan 
animaation ”näyttämöä” 
tai ”kulisseja”, tapahtu-
mapaikkaa ja miljöötä 
ilmentäviä taustakuvia 
tai -kompositioita.
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Skaalasin pikkukuvan koko ruudun kokoiseksi, jonka päälle aloin 
rakentaa kerros kerrokselta lopullista taustaa. Näin pyrin varmis-
tamaan, että valmiin taustan sommittelu vastaisi mahdollisim-
man tarkasti storyboardin äärimmäisen selkeästi sommiteltua 
pikkukuvaa. Ilman yksinkertaista pohjasommitelmaa kuvasta voi 
tulla sekava tai epädynaaminen. Suoraan isoon kokoon tehdyssä 
taustassa voi olla liikaa kuvaelementtejä, ne voivat olla kokonsa 
puolesta liian samanarvoisia tai epäkiinnostavalla tavalla sijoitettu 
toisiinsa nähden.

Taustojen suhteen oli vaikeampi saada otetta visuaalisesta tyy-
listä. Tein aluksi rakennuksia Illustratorin 3d-ominaisuuksilla 
(ajattelin, että vektorigrafiikka olisi käytännöllistä: ei tarvitsisi 
välittää resoluutiosta), mutta melko nopeasti kävi selväksi, että 
työtapa olisi liian aikaavievä. Tyyli oli myös turhan kliininen, joten 
kokeilin sekoittaa mukaan käsivaraviivaa. Hapuileva viiva tuntui 
kiinnostavalta ja näytti paremmalta: se oli orgaanisempaa, eläväm-
pää. Viivalla pystyin myös luomaan nopeammin yksityiskohtia 
(ks. kuva 13).

Kävin Tallinnassa taustoittavalla kuvausmatkalla ja kuvasin 
sekä kaupunkia että laivaa, niin yleisnäkymiä kuin yksityis-
kohtiakin. Keräsin paljon materiaalia, jota voisin myöhemmin 
käyttää animaatiossa. Kävin etukäteen tekemääni kuvauslistaa 
läpi, sillä joistain asioista tiesin, mitä tarvitsin. Enimmäkseen 

Kuva 12.
Myös animatic oli melko 
viitteellinen, mutta sain 
sen avulla silti käsityksen 
kokonaiskestosta, 
rakenteesta, rytmistä ja 
äänimaailmasta.

Kuva 13.
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Kujanjuoksukohtaus, 
jossa virolaiset pake-
nevat poroja kapealla 
kadulla, on animaation 
kolmiulotteisin koh-
taus. Toisin kuin muissa 
taustoissa, jotka raken-
tuvat samansuuntaisista 
päällekkäisistä tasoista, 
kujanjuoksukohtausta 

varten olen rakentanut kolmesta pinnasta (seinät ja maa) tilan, 
jossa kamera ajaa taaksepäin. Seinät ovat poikkeuksellisen leveitä 
( jopa 25 000 pikseliä) kuvapintoja, jotka olen rakentanut yhdis-
tämällä valokuvista julkisivuja ja ikkunoita (ks. kuva 18). Valo-
kuvien saumakohdat olen peittänyt asettamalla sadevesirännit 
niiden eteen lopullisessa kompositiossa. Kolmiulotteisuuden 
vaikutelmaa lisää Viron lippu, joka työntyy seinästä esiin poi-
kittain. Mukulakivikatu on valokuvan pohjalta rakennettu tois-
tuva kuvio, jonka päälle olen satunnaisesti asetellut muutamia 
viemärinkansia rikkomaan katukivikuvion säännönmukaisuutta 
ja mekaanisuutta. Myös jalkakäytävä on kuvaan upotettu täysin 
kaksiulotteinen taso.

En onnistunut luomaan AE:n valo-ominaisuuksilla kohtauk-
seen haluttua vaikutelmaa, joten päädyin keksimään vaihtoehtoi-
sen ratkaisun: luonnottoman tasaisen valon hajottamiseksi olen 
lisännyt seinä- ja maapintojen päälle AE:ssa tumman liukuvärin, 
jonka tumma pää on kauempana kamerasta. Nämä liukuväripinnat 
liikkuvat sitten kameran mukana, jolloin kamerasta kauempana 
oleva alue näyttää pysyvästi tummemmalta kamera-ajon ajan. 
Porojen astuessa kuvaan, reunoille ilmestyvät ”japanilaistyyppiset” 
vauhtiviivat, jotka korostavat vauhtia ja liikettä. Tällaisilla pienillä 
tehokeinoilla olen pyrkinyt häivyttämään näkymän luontaista klii-
nisyyttä ja keinotekoisuutta. Myös heiluva ”käsivarakamera” lisää 
luonnollisuuden tuntua.

Lopuksi olen renderöinyt kamera-ajon (liikkuvan taustan) 
omaksi videotiedostokseen, jonka päälle olen sitten asettanut 
liikkuvat kaksiulotteiset hahmot. Hahmot eivät siis missään vai-
heessa varsinaisesti sijaitse tilassa, ne ovat olemassa vain liikkuvan 
videokuvatason päällä.

kuvasin kuitenkin varastoon siltä varalta, että tarvitsisin myö-
hemmin lisää materiaalia. Kuvasin rakennuksia, mukulakivi-
katuja, viemärinkansia, seinäpintoja, mainoksia, näyteikkunoita, 
kokolattiamattojen kuoseja, opasteita – kaikkea mahdollista.

Taustojen tyyliin vaikutti myös matkamuistomuki, jossa Tal-
linna on piirretty huteralla viivalla ja kirkkaissa väreissä. Tyyli 
muistuttaa kaupungin käsityöläishenkisyydestä, ja ajattelin sen 
olevan sopiva viivapiirrostyyliksi yksinkertaisuutensa ja konno-
taatioidensa puolesta (ks. kuva 16). Visuaalinen tyyli lopullisessa 
animaatiossa yhdistää taustoissa siis sekä valokuvaa että huteraa, 
lyijykynämäistä viivaa.

Taustat eivät pohjaudu yksittäisiin valokuviin, kuten monissa 
valokuvaa hyödyntävissä animaatiossa10, vaan ne ovat kollaasi, 
jossa jokainen elementti on erillinen. Tällaiset kollaasit ovat 
vaatineet paljon kuvankäsittelyä: esimerkiksi eri valaistuksessa 
kuvattujen elementtien värimaailmaa on täytynyt yhdenmu-
kaistaa, elementit on syvätty irti alkuperäisistä taustoistaan ja 
elementtien saumakohtia on pitänyt pehmentää. Tämän lisäksi 
olen luonut valoja11, varjoja ja toistuvia kuvioita (patterns, ks. 

kuva 17).
Elokuvan avausotoksen laivamiljööseen pyrin 

sisällyttämään mahdollisimman ”laivamaisia” asi-
oita selventämään tapahtumapaikkaa: ison parfyy-
mimainoksen, kokolattiamaton, opasteita, kaiteita, 
rahanvaihto koneen, katto paneelit ym. Viimeistään 
kansikartta ja pelastusvenekyltti seinällä tekevät 
katsojalle selväksi, että kyseessä on laiva.

10
Esimerkiksi The Amazing 
World of Gumball (2011–), 
jossa taustat näyttävät 
yksittäisiltä valokuvilta, 
tai kollaasimaisuutta on 
ainakin pyritty häivyttä-
mään mahdollisimman 
paljon (ks. kuva 15).

11
Laivan taustoissa käytin 
lopuksi Photoshopin 
3d-valoja luomaan yhte-
näisemmän vaikutelman 
valaistuksesta. Esimer-
kiksi katossa olevat 
pikkulamput heittävät 
seinään valokeilat, jotka 
peittävät useamman 
eri kuvaelementin (ks. 
kuva 21).

Kuva 17.
Esimerkkejä 
toistuvista kuvioista: 
laivan koko lattiamatto, 
yhdyskäytävän lattia ja 
mukulakivikatu.

Kuva 16.
Matkamuistomuki.

Kuva 14.
Yksityiskohtia laivalta.

Kuva 15.
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Graafisena suunnittelijana olen pyrkinyt luomaan uskottavan 
maailman kiinnittämällä erityistä huomiota todentuntuisiin 
yksityis kohtiin taustoissa. Hyödynnän esimerkiksi mainosmaail-
man estetiikkaa ja retoriikkaa taustojen ”näennäismainoksissa”. 
Ajankohtaisen aiheensa puolesta tarina on vahvasti kiinni nyky-
todellisuudessa, joten valitsemani visuaalinen tyyli ja tekninen 
toteutustapa tukevat tätä realismia.

Normandie-mainoksen pohjaksi otin todellisen Chanel No. 5 
-mainoksen. Digimaalasin Brad Pittin valokuvan pohjalta, jotta 
saisin riittävän hyvälaatuisen kuvan käyttööni enkä rikkoisi alkupe-
räisen kuvan tekijänoikeuksia. Kaikkia elementtejä, kuten sopivaa 
hajuvesipulloa, en saanut omista kuva-arkistoistani, joten hyödyn-
sin Wikimedia Commonsin ja muiden käyttövapaiden, ilmaisten 
kuvapankkien tarjontaa.

Myös Rodeo-tupakkamerkki on täysin kuvitteellinen. Sekä 
kirjaintyyppi, värimaailma että mainoksen kuva-aihe (cowboy-
estetiikka) kuitenkin muistuttavat läheisesti klassisia Marlboro-
mainoksia (ks. kuva 20).

Alkukohtauksessa Veteraanilla on puhelin, josta hän tarkistaa 
sijainnin. Puhelimen käyttöliittymän ulkoasu ja animointi jäljittele-
vät tarkasti Windows Phone -käyttöjärjestelmää. Kartta sovelluksen 
grafiikka puolestaan muistuttaa Google Mapsin karttanäkymää, 
mutta piirsin kartan uudelleen, jotta resoluutio olisi riittävä ja 
kartta sopivan pelkistetty (elokuvassa ei ole tarpeen nähdä kaikkien 
katujen nimiä tai muita yksityiskohtaisempia tietoja).

Kahvilan logon (Kohvik, kahvila viroksi) kirjaintyyppi on goot-
tilainen, joka viittaa Tallinnan keskiaikaisuuteen (monet turisteille 
suunnatut tuotteet ja palvelut hyödyntävät keskiaikateemaa). Logo 
on ikään kuin lehtikullattu kahvilan ikkunaan. Myös tämä kielii 
käsityöläisyydestä (ks. kuva 19).

Taustani graafisessa suunnittelussa on ollut korvaamaton etu 
elokuvaa tehdessä. Se on mahdollistanut edellä mainittujen yksi-
tyiskohtien suunnittelemisen ja tarkan toteuttamisen.

Kahvilan taustalla näkyy matkamuistomyymälän ikkuna, joka 
kertoo turistibisneksen kukoistavan. Myös aiemmassa kohtauk-
sessa, jossa laivan piippu ilmestyy kaupunkinäkymään, esiintyy 

Kuva 18.
Kujanjuoksukohtauksen 
rekvisiittaa.

Kuva 19.

Kuva 20.
Rodeo-mainos on raken-
nettu kuvapankkikuvista.

Kuva 21.
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-tekniikka) ja luovat näin tilantunnun. Maisema herää kunnolla 
henkiin, kun valo siivilöityy puunlehvien läpi (vilkkuvat valonsä-
teet ovat vaaleita vektorimuotoja, joiden läpinäkyvyys vaihtelee) ja 
tuulessa heiluvat lehdet saavat aikaan maassa valon ja varjon leikin 
(fraktaalisesti muodostuvaa kohinaa polun päällä, AE:n Fractal 
Noise -efekti muokattuna). Puista putoilevat lehdet ovat partik-
keleita, jotka niiden lähde (particle producer) synnyttää piilossa 
puun takana. Virtuaalisen kameran syväterävyysominaisuudet 
pehmentävät kuvan etu- ja taka-alan elementtejä, kun taas Alokas, 
virolainen, lintu ja varsinainen puisto piirtyvät terävinä. Virolainen 
hymyilee Alokkaalle, mutta hymy hyytyy, kun he ovat kävelleet 
toistensa ohitse. Virolaisen kasvojen ilmeisiin olen käyttänyt AE:n 

matkamuistomyymälän kyltti. Tämä on poistettua kohtausta 
(missä presidentti kiikaroi merelle) hienovaraisempi tapa ker-
toa, että turistit ovat myös toivottuja vieraita, ja että paikallisten 
suhtautuminen on ristiriitaista. Sattumalta ikkunassa näkyy jopa 
poromaisia hahmoja (ikkunalaudalla on olkiporo ja tumppuihin 
on neulottu poromaisia kuvioita).

Puistokohtaus on teknisesti toteutettu niin, että syvyyssuunnassa 
(z-akselilla) eri tasoille sijoitetut kerrokset (kuten mm. puskat 
etualalla, kaupunki, puistonpenkit ja puut) limittyvät ja liikkuvat 
eri nopeudella toisiinsa nähden (lähempänä kameraa nopeam-
min ja kauempana kamerasta hitaammin, ns. parallax scrolling 

Kuva 21.
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Puppet toolia asettamalla kasvoihin pis-
teitä ja animoimalla ne (ks. kuva 23).

Lintu muodostuu neljästä erillisestä 
asennosta (tai ”ruudusta”): kaksi asentoa 
syömiseen (suu auki ja kiinni, käytössä 
myös Puppet Tool) ja kaksi lentämiseen 
(siipi ylhäällä ja alhaalla).

Myös viinipullojen etikettien (ks. kuva 
24) oli määrä näkyä paremmin, mutta loppujen lopuksi pullot 
päätyivät niin pienellä Hyper Alkon hyllyille, ettei etikettiä voi 
erottaa lopullisessa animaatiossa. Keskimmäisen hyllyn päällä on 
kuitenkin laatikko, josta Leijona viini-merkin voi erottaa.

Piirrosanimaatio on työlästä, mutta antaa pienen lisänsä koko-
naisuuteen. Piirsin ruutu ruudulta kaikki savu- ja tulitehosteet, 
koska kokeilut muilla tekniikoilla eivät istuneet kokonaistyyliin. 
Muistelin, että taitavasti animoidussa Akirassa (ohj. Katsuhiro 
Otomo, Japani, 1988) olisi paljon piirrettyjä räjähdyksiä ja tulta. 
Löysinkin elokuvasta sopivia kohtia, joista ottaa mallia. Valitsin 
materiaalista käyttökelpoisimmat ruudut, joiden pohjalta piirsin 
omat versioni (ks kuva 25).

3.3 Hahmot

Alkuperäisessä käsikirjoituksessa hahmot olivat ihmisiä. Jos-
sain vaiheessa sain idean, että animaation hahmot voisi rakentaa 
oikeiden ihmisten pohjalta, laivalla ottamistani valokuvista. Ajatus 
käyttää todellisia henkilöitä oli kiinnostava, mutta moraalisesti 
kyseenalainen. Lisäksi hahmojen yksilölliset piirteet olisivat olleet 
ristiriidassa sen pääajatuksen kanssa, että joukko edustaa koko-
naista ihmisryhmää, eivät yksilöitä.

Olin kuullut jostain, että virolaiset kutsuvat suomalaisia (viina-
turisteja) poroiksi. Sen lisäksi, että poro on tunnusomainen suo-
malainen eläin, se tuntui sopivan tarinaan, koska se on laumaeläin, 
eikä tunnettu ainakaan älykkyydestään.

Olen havainnut, että moni vanhempi, eläkettä lähestyvä tai 
eläkkeellä jo oleva, maaseudulla asuva tai maalta kotoisin oleva, 

Kuva 24.

Kuva 23.

Kuva 25.
Ylöspäin kohoava 
savupatsas perustuu 
Akiraan ja koostuu 14 
ruudun luupista.Kuva 22.
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vankkarakenteinen suomalaismies pukeutuu mielellään käy-
tännölliseen vapaa-ajan työliiviin, jossa on useita taskuja. Liivi 
myös onnistuu peittämään ison mahan. Tätä tiettyä ihmistyyppiä 
nimitän ”liivimieheksi”. Ollessani kuvausmatkalla Tallinnassa 
huomasin, että matkustajista suuri osa oli liivimiehiä. Armei-
jahenkiset metsästäjän liivit tuntuivat sopivan sotakuvastoon, 
joten puin porot liiveihin ja maastohousuihin. Liivimies toimi 
siis porohahmon esikuvana. Alokas edustaa nuorempaa polvea 
samasta ihmistyypistä. Tätä ihmistyyppiä kutsun ”neulemieheksi”: 
neulemies pukeutuu huomaamattoman vaatimattomasti sinisiin 
farkkuhousuihin ja neulepuseroon.

Aluksi tarinan päähenkilö oli kokonainen ryhmä. Animoinnin kan-
nalta tuntui kuitenkin turhan työläältä kuljettaa kokonaista poro-
laumaa jokaisen kohtauksen läpi, joten ajattelin, että tarina tarvit-
see päähenkilön ja antagonistin eli vastustajan. McKeen mukaan 
elokuvan päähenkilön (protagonistin) älyllinen ja emotionaalinen 
kiinnostavuus määräytyy vastavoiman (”forces of antagonism”) 
mukaan. Vastavoima voi tarkoittaa tiettyä vastustajaa (”pahista”), 
mutta myös kaikkea, mikä asettuu päähenkilöä vastaan. Päähenkilö 
on tarinan alussa altavastaaja, mutta hänellä on kuitenkin pieni 
mahdollisuus saavuttaa haluamansa, vaikka tilanne vaikuttaisi-
kin ylivoimaiselta. (McKee 1997, 317–318.) Porojen maihinnousun 
rinnakkaisessa juonirakenteessa hallitseva näkökulma vaihtelee 
päähenkilön (Alokkaan) ja antagonistin (Veteraanin) välillä.
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Ensimmäinen versio Alokkaasta oli vaatetukseltaan punk-henki-
nen. Ajatuksena oli ilmentää kapinaa: vastavoimaa konservatiivi-
sille junttiporoille. Punk, kapinallisuus ja vastakulttuurisuus eivät 
istuneet hahmoon, koska myöhemmin ymmärsin, että Alokas ja 
Veteraani ovat tavallaan saman hahmon kaksi eri puolta, nuorempi 
ja vanhempi versio. Pyöreät silmälasit päähenkilöllä (ks. kuva 26), 
johon on tarkoitus samaistua, olivat myös huono idea, koska ne 
tekivät hahmosta etäisen ja kylmän: silmät ovat kumminkin erit-
täin ilmaisuvoimainen osa hahmoa. Alokkaan tunnetilat (arkuus, 
hämmennys ja seesteisyys) toimivat kontrastina muun porolauman 
tunnetiloille (aggressiivinen sekavuus), joten on tärkeää nähdä 
hahmon silmät.

Kuva 26.
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metaforatyypeistä ovat osin Henry Baconin (Bacon 2000, 164–167), 
osin Saara Cantellin (Cantell 2010, 99–100).

Whittock toteaa, että täydellisen, tyhjentävän luokittelun teke-
minen elokuvallisista metaforista on turhaa, koska metaforalle 
on luonteenomaista rikkoa luokittelun rajoja. Whittock painot-
taa, että hänen jaottelunsa on yleisluontoinen ja epätäydellinen. 
Whittock myös huomauttaa, että joissain tapauksissa jaottelun 
metaforatyypit limittyvät toisiinsa, ja että jaottelua voidaan epäile-
mättä tulkita eri tavoin. Metaforat ilmenevät elokuvissa kuitenkin 
niin monessa muodossa, että jonkinlainen jaottelu niiden suhteen 
on käytännöllistä. Elokuvalliset metaforat voivat olla huomaamat-
tomia tai ne ovat voineet syntyä tekijänsä tiedostamatta. SIksi on 
mielekkäintä keskittyä tarkoituksellisesti tuotettuihin, näkyviin 
metaforiin. Whittock pyrkii selvittämään, millaisissa yhteyksissä 
vertaukselliset merkitykset esiintyvät elokuvissa ja miten ne 
esitetään. Whittockin tavoitteena on yksinkertaisesti ymmärtää 
paremmin kuinka metaforaa käytetään elokuvassa. (Whittock 
1990, 49–50, 68.)

Elokuvani alkaa sitaatilla ”Milk is for babies. When you grow up you 
have to drink beer” (vapaasti suomennettuna ”Maito on pikkuvau-
voille, isot miehet juovat kaljaa”). Sitaatissa tiivistyy tarinan yksi 
teemoista, maskuliinisuuden ja ryyppäämisen välinen yhteys. Se, 
että Arnold Schwarzenegger, maskuliinisuuden ruumiillistuma, 
Hollywood-tähti ja entinen kuvernööri, on todella lausunut jotain 
näin kärjistettyä ja hölmöä, tekee sitaatista absurdin ja hauskan. 
Lisäksi oman vivahteensa sitaatti saa siitä, että elokuva alkaa nimen-
omaan elokuvatähden sitaatilla. Se ikään kuin rikkoo ns. ”neljännen 
seinän”12 omassa itsetietoisuudessaan ja ironisuudessaan. Sitaatti 
viittaa Schwarzeneggerin lisäksi myös Oliver Stonen sotaeloku-
vaklassikkoon Platoon, joka alkaa typografisesti samannäköisellä 
sitaatilla. Sitaattiplanssi vihjaa siis genrestä eli elokuvan lajityypistä 
jo ennen ensimmäistä kuvaakaan. Genre on lupaus sisällöstä: jos 
toimintaelokuvana markkinoitu paljastuukin ihmissuhdedraamaksi, 
katsojan odotukset petetään (Vacklin & Nikkinen 2007, 200–201). 
On siis tärkeää vastata näihin odotuksiin.

Alkukohtauksen ensimmäinen kuva esittelee päähenkilöt ja 
miljöön. Veteraani ja Alokas on aluksi rajattu tiukasti keskelle 

Siitä huolimatta, että Alokkaan perusasentoja on vain neljä, 
Alokas on täysin eläväinen hahmo, joka kykenee ilmaisemaan 
tunteita ja toimimaan ympäristöissään. Animointityyli on hyvin 
pelkistetty, joten katsoja hyväksyy esimerkiksi kävelyksi sen, että 
hahmo yksinkertaisesti vain hyppelehtii ylös ja alas, kunhan tämä 
tapahtuu johdonmukaisesti läpi elokuvan. Kävelyanimaatio (walk 
cycle) muodostuu sadan pikselin ylös-alaisesta liikkeestä ja muu-
taman asteen kallistumisesta.

Vaikka perusasentoja on vain neljä, hahmo muodostuu useam-
masta erillisestä palasesta. Näitä liikuttelemalla on mahdollista 
luoda monenlaisia variaatioita asennoista, ilmeistä ja liikkeistä. 
Esimerkiksi loppukuvassa Alokkaan pää liikkuu sulavasti (25 ruu-
tua sekunnissa), kun Alokas laskee leukaansa ja samalla ravistaa 
päätään. Tämä onnistuu liikuttamalla pään (etuasennon) eri ele-
menttejä, jotka luovat illuusion kolmiulotteisesta liikkeestä, jossa 
pää kallistuu eteen.

4. VALMIIN ANIMAATION 
SISÄLLÖLLISET 
MERKITYKSET

Animaationi käyttää metaforisuutta ja intertekstuaalisuutta ker-
ronnan välineinä. Porojen maihinnousu viittaa sekä muihin elo-
kuviin että mainontaan. Viittaukset tukevat aina tarinan teemaa. 
Tässä luvussa avaan kohtaus kohtaukselta elokuvani sisällöllisiä 
merkityksiä, erityisesti metaforisuuden ja intertekstuaalisuuden 
kannalta.

Trevor Whittock jaottelee elokuvalliset metaforat kymmeneen 
eri luokkaan, jotka hän esittelee kirjassaan Metaphor and Film 
(1990). Animaationi metaforisia merkityksiä tarkastelen Whit-
tockin jaottelua vasten. Suomennokset Whittockin käyttämistä 

12
Neljännen seinän 
rikkomisella (eng. 
breaking the fourth wall) 
tarkoitetaan yleisön 
muistuttamista siitä, että 
he katsovat elokuvaa 
(Snyder 2005, 184). 
Elokuvan luoma illuusio 
rikotaan puhumalla 
suoraan katsojalle.
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Kuvitteellinen Normandie-brändi viittaa Normandian mai-

hinnousuun. Mainos alkukuvan taustalla ohjaa katsojan ajatuk-
sia (ainakin alitajuisesti) aihepiirin pariin. Brad Pitt mainoksessa 
edustaa tyylikkään hillittyä, ajan hermolla olevaa, komeaa, menes-
tyvää ja kosmopoliittia miesihannetta, mutta kuvan edustalla not-
kuvat porot ovat kaukana tästä ihanteesta. Sen sijaan virolaiset, 
joita suomalaiset usein pitävät pikkuvelikansana, ovatkin juuri sitä, 
mitä mainoskuvasto tarjoilee poroille ihannemiehenä. Virolaiset 
ovat ikään kuin ajaneet suomalaisista ohi sivistyneenä ja hienos-
tuneena kansana ja edustavat paremmin eurooppalaista ihannetta, 
kun taas suomalaiset ovat metsäläisempää kansaa. Se, että kaikki 
virolaiset näyttävät mainoksen mieheltä15, johtuu ensinnäkin siitä, 
että sama hahmo on piirtämisen ja animoinnin kannalta ekono-
mista monistaa, mutta kuten porojenkin kohdalla, edustettuna on 
kokonainen kansakunta tai yhteisö, joten yksilön kuvaamisella ei 
tässä kohdin ole merkitystä.

Normandie-mainoksen ja porojen rinnastaminen on Whit-
tockin jaottelun kannalta rinnastusmetafora. Leikkauksen avulla 
luotua rinnastusta on perinteisesti pidetty elokuvatutkijoiden 
keskuudessa yleisimpänä keinona käyttää elokuvallista meta-
foraa. Whittock arvelee, että tämä johtuu Sergei Eisensteinin 
varhaisemmista montaasiteorioista. Eisensteinin myöhemmät 
ajatukset kuitenkin osoittavat, että rinnastettavat asiat voivat yhtä 
hyvin olla saman kuvan sisällä kuin peräkkäisissäkin kuvissa. Rin-
nastus edellyttää asioiden läheisyyttä ajassa tai paikassa, mutta 
kaikki lähekkäin olevat asiat eivät suinkaan ole rinnastuksia, sillä 
asiat ovat usein lähekkäin vain sattumalta. Whittock määrittelee 
rinnastusmetaforan niin, että kaksi toisiinsa liittymätöntä asiaa 
muodostavat jollain tavalla merkittävän ja erityisen suhteen kes-
kenään. Useimmiten erityiseksi suhteeksi muodostuukin se, että 
asiat eivät tunnu liittyvän toisiinsa luontevasti, vaan jotain tuntuu 
jäävän selittämättömäksi. (Whittock 1990, 57–59.)

Rodeo-mainoksessa härkä odottaa portin takana. Tämä rinnastuu 
porojen tilanteeseen: porot odottavat uloskäynnin avautumista. 
Mainoksen teksti ”Release your inner beast” (suom. ”Vapauta 
sisäinen petosi”), viittaa sekä portin takana odottavaan härkään 
että porolauman vauhkoontumiseen elokuvan myöhemmässä 
vaiheessa.

kuva-alaa, kunnes hidas zoom-out avaa kuvan laajemmaksi ja pal-
jastaa vähitellen ympäristön, laivan käytävän. Zoom-out on lainaus 
Kellopeliappelsiinin (ohj. Stanley Kubrick, USA, 1971) avauskoh-
tauksesta, joka alkaa lähikuvalla päähenkilöstä ja avautuu sitten 
laajaksi yleiskuvaksi13.

Veteraanilla on konkistadorikypärä, joka viittaa siirtomaaval-
taan ja alkuperäisasukkaiden tuhoamiseen. Kypärän alla on pitkä 
vaalea tukka, tämä viittaa kultakutriseen Klaus Kinskiin eloku-
vassa Aguirre – Jumalan viha (ohj. Werner Herzog, Saksa, 1972), 
jossa espanjalaiset valloittajat etsivät El Doradon kultaista kau-
punkia Etelä-Amerikan viidakosta.14 Kypärässä on tupakka-aski, 
joka viittaa Platoonin hahmoon, arpinaamaiseen ja armottomaan 
kersantti Barnesiin (Tom Berenger), elokuvan antagonistiin, joka 
myös säilyttää tupakka-askia kypärässään. Veteraanin tribaalita-
tuointi viittaa 90-luvun tatuointitrendiin, joka nykyään näyttää 
lähinnä junttimaiselta. Sen voi nähdä myös viitteenä aikuistumis-
riittiin, soturina olemiseen ja statukseen, joihin tatuoinnit joskus 
liitetään. Alokkaan Karjala-lippis viittaa isänmaallisuuteen (”Kar-
jala takaisin!”), mutta myös alkoholiin (Karjala-olutmerkkiin). Pie-
net yksityiskohdat paitsi elävöittävät päähenkilöitä visuaalisesti, 
myös erottavat ne riviporoista. Elokuvan seuraamisen kannalta 
on tärkeää erottaa kuka kukin on ja keskeisimpien hahmojen on 
oltava keskenään riittävän erinäköisiä.

Kainalosauva kertoo ”veteraaniudesta”, siitä että hahmo on 
ollut aiemminkin taisteluissa ja haavoittunut. Hänellä on jokin 
vika. Tämä voidaan tulkita Whittockin jaottelussa esineviitta-
ukseksi: henkilön keskeinen piirre kiteytyy esineessä (Whittock 
1990, 62).

Ensimmäisen kohtauksen viinapullo symboloi alkoholismia ja 
vertautuu viimeisen kohtauksen taskumattiin. Huikka on antau-
tumista pullolle eli alkoholismille. Pullon ja taskumatin vertautu-
minen voidaan nähdä Whittockin jaottelussa yhteensoinnutettuna 
rinnastuksena. Tämän tyyppisessä metaforassa vertaus on voitu 
suunnitella rimmaamaan aiemman kanssa. Whittock käyttää esi-
merkkinä Psykoa (ohj. Alfred Hitchcock, USA, 1960), jossa kuului-
san suihkukohtauksen viemäriaukko ja silmä vertautuvat ensin toi-
siinsa ja myöhemmin sama visuaalinen teema toistuu, kun Norman 
Bates (Anthony Perkins) kantaa äitinsä kellariin (kamera kiertyy 
samalla tavalla kuin silmäkuvassa). (Whittock 1990, 66.)

15
Jossain vaiheessa 
kaavailin elokuvaan myös 
naishahmoja (toisen 
parfyymimainoksen 
pohjalta, jossa olisi 
ollut Cate Blanchett), 
mutta naisia lopullisessa 
animaatiossa ei nähdä, 
koska yksi teemoista 
käsittelee yksinomaan 
mieskuvaa. Useampi 
hahmo olisi ollut myös 
työläämpää toteuttaa.

13
Kellopeliappelsiinissa 
zoom-out lisäksi yhdistyy 
kamera-ajoon, jossa 
kamera vetäytyy saman-
aikaisesti päähenkilöistä 
poispäin. Kubrick käytti 
vastaavanlaisia hitaita 
zoomeja niin usein, 
että siitä muodostui 
yksi hänen tyylinsä 
tavaramerkeistä.

14
Elokuvassa konkistadorit 
liikkuvat pitkin jokea 
eräänlaisella hökkelimäi-
sellä laivalla tai lautalla.
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Veteraanin puhelin muistuttaa malliltaan Nokia Lumiaa, joka 
nykyään tunnetaan nimellä Microsoft Lumia. Kyseinen puhelin-
malli jäi Nokian viimeiseksi ennen kuin Microsoft osti Nokian 
matkapuhelinliiketoiminnan. Veteraani pitää siis kiinni vanhasta: 
hän haikailee Nokian suuruuden päiviä, aikaa, jolloin suomalainen 
tietoliikenneyhtiö hallitsi maailman matkapuhelinmarkkinoita 
ja kohotti kansallista itsetuntoa. Ennen kuin Veteraanin sormi 
napauttaa karttasovelluksen auki, käyttöliittymässä vilahtaa 
muitakin symbolisia kuvakkeita, joissa näyttäytyvät perinteiset 
kristilliset arvot: usko, toivo, rakkaus (ankkuri, risti ja sydän) 
ja marsalkka Mannerheim (ks. kuva 27). Pelkkä puhelin siis jo 
itsessään kertoo Veteraanista henkilönä. Tämäkin on Whittockin 
mukaan esineviittausmetafora.

Sekä laivan sisääntuloaulan ulko-ovissa että ulkokannen kai-
teissa vilahtaa kuvitteellinen viinamainos, Molotov, joka viittaa 
talvisotaan. Suomessa talvisotaa romantisoidaan yleisesti ja itse-
näisyyspäivää vietetään muistelemalla pateettisesti sota-aikoja. 
Molotovin koktail on suomalainen ”brändi”: sillä tarkoitetaan 
polttopulloa, jolla talvisodan aikana tuhottiin neuvostotankkeja. 

Sekä logo (poro keskiyön auringon alla) että iskulause (”Cocktail 
of Finland” vrt. ”Vodka of Finland”) mukailevat Finlandia Vodkaa. 
Mainoksessa olen käyttänyt arkistokuvaa, jossa suomalaisen soti-
laan vyötäröllä roikkuu molotovin koktail. Mainoksen ala laidassa 
lukee ”Talvisodan hengessä. Vuodesta 1995”. Tämä viittaa miesten 
jääkiekon MM-kisoihin vuonna 1995, jolloin Suomi saavutti mesta-
ruuden ensimmäistä kertaa. Sekä talvisota että jääkiekon MM-kisat 
vuonna -95 ovat suomalaisen itsetunnon kulmakiviä.

Viina ja isänmaallisuus kulkevat käsi kädessä: Alkossa myy-
dään pulloja, joiden etiketeissä vilisee patrioottisia sanoja, kuten 
Karjala, leijona, sisu, tasavalta ja Suomi. Todellisuudessa alkoho-
lilla ja isänmaallisuudella on aika vähän suoranaista tekemistä 
toistensa kanssa, mutta alkoholin markkinoinnissa isänmaalli-
suuden hyväksikäytöllä on pitkät perinteet. Halusin korostaa 
tätä epäkohtaa ja osoittaa absurdin yhteyden tekemällä alko-
holin ja isänmaallisuuden välisestä suhteesta mahdollisimman 
konkreettisen.

Kuva 28.

Kuva 27.
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Omaha-partakonemainos viittaa jälleen Normandian maihinnou-
suun ja Pelastakaa sotamies Ryaniin. Maihinnousun pahimmat 
taistelut käytiin rannankaistaleella, josta amerikkalaiset käyttivät 
koodinimeä Omaha Beach. Iskulause ”Shaving Ryan’s Privates” 
(vapaasti käännettynä ”Ajelkaa Ryanin sukukalleudet”) on sana-
leikki, joka viittaa elokuvan englanninkieliseen nimeen (Saving 

Private Ryan). Myös typografinen 
asu viittaa kyseisen elokuvan markki-
noinnissa käytettyyn ilmeeseen: mm. 
julisteessa ja dvd:n kannessa on käy-
tetty Helvetica-kirjaintyyppiä, jossa 
elokuvan nimi on kirjoitettu pienaak-
kosilla (lowercase) ja ensimmäinen 
sana, saving, on lihavoitu. Mainoksen 
ulkoasu ja logo muistuttavat muutoin 
partakoneita valmistavan Braun-
yhtiön ilmettä (ks. kuva 29).

Kaljapakkaus poron päässä jäljittelee 
Olvin 12 oluen pakkausta, mutta logo 
on mukaelma Olvin logosta. Se esit-
tää suoran käskyn: ”Ota!”.

Kuten aiemmin mainitsin (luvussa 2.3), Porojen maihinnousu sai 
innoituksensa Pelastakaa sotamies Ryanin maihinnousukohta-
uksen alusta, jossa sotilaat odottavat taisteluun joutumista. Yksi 
ottaa huikan juomapullosta, toinen tekee ristinmerkin, kolmas 
suutelee krusifiksiä. Kaikki nämä eleet lainasin myös poroille. 
Rukoileminen on selvästi ymmärrettävä osoitus siitä, että jotain 
hyvin vaarallista on tapahtumassa. Eleiden lisäksi myös värimää-
rittely vihjaa Pelastakaa sotamies Ryanin suuntaan. Spielbergin 
elokuvassa on käytetty värifilmin kemialliseen kehittämiseen liit-
tyvää niin sanottua bleach bypass -tekniikkaa, jonka seurauksena 
valmiista kuvasta tulee kontrastisempi ja rakeisempi, värikylläisyys 
vähenee ja tummat sävyt menevät tukkoon. Porojen maihinnousu 
jäljittelee tätä tyyliä ensimmäisessä kohtauksessa: värien kylläi-
syyttä on vähennetty, kontrastia lisätty ja väriskaalaa on kaiken 
kaikkiaan viety kohti sinistä ja vihreää. Myös kameran liike jäljit-
telee käsivaralta kuvattua materiaalia (kuten Pelastakaa sotamies 

Ryanissa)16. Lopuksi olen lisännyt valmiin, värimääritellyn kuvan 
päälle likaisesta 35 mm -filmistä skannattua rakeisuutta, jonka 
joukossa on pieniä roskia ja karvoja.

Yhdellä poroista on päällään ns. ”kii-
tos-paita”. Näitä sotaveteraaneille 
kunniaa tekeviä t-paitoja näkee 
myytävän muun muassa kesäisin 
pikkukaupunkien toreilla. Paidassa 
rinnan kohdalla on Suomen lippu 
ja sotilaan kuva. Lipun yläpuolella 
lukee ”Kiitos” ja alapuolella sota-
vuodet ”1939–1945”. Poron paidassa 
sotilas on kuitenkin korvattu Timo 
Soinilla, joka on Perussuomalaisten 

puheenjohtaja ja nykyinen ulkoministeri. Paita kertoo porojen 
arvomaailmasta: isänmaallisuudesta ja konservatiivisuudesta. 
Kyseessä on jälleen esineviittaus.

Laivan piippu vertautuu poroihin: katsoja yhdistää porot ja piipun 
ja ymmärtää porojen saapuneen perille. Piipun ilmaantuminen 
edustaa myös päivittäistä rytmiä: virolaiset ovat niin ehdollistu-
neita piippuun ( ja sen törähdykseen), että älyävät paeta paikalta 
heti sen ilmestyessä. Piippu siis kertoo, että porot ovat virolaisille 
entuudestaan tuttu ongelma. Piipusta pölähtävä tumma ja paksu 
savu peittää auringon: porot langettavat siis sekä kirjaimellisesti 
että kuvainnollisesti varjon Tallinnan ylle. Piippu toimii myös 
siirtymänä seuraavaan satamaterminaalikuvaan, jolloin katsojan 
on helpompi yhdistää tapahtumapaikat toisiinsa.

Yksi Whittockin metaforatyypeistä on synekdokee, jossa 
metonymian tavoin tiivistyy jotain oleellista, kun ei näytetä koko-
naiskuvaa. Siinä missä metonymia esittää jotain, joka läheisesti 
liittyy rinnastettavaan (ks. sivu 52), synekdokee on osa, joka edus-
taa suurempaa kokonaisuutta. ”Epäloogisuus” on tässäkin koh-
den olennaista: rinnastus on odottamaton. Lasken laivan piipun 
synekdokeeksi, koska se edustaa suurempaa kokonaisuutta: laivaa 
kokonaisuudessaan, mutta myös alkoholiturismia laajempana 
ilmiönä ja koko porolaumaa. Whittock määrittelee metonymian 
ja synekdokeen korvausmetaforan alalajeiksi. (Whittock 1990, 61)

16
Virtuaalinen käsivaraliike 
on käytännössä vain AE:n 
kameran ominaisuuksiin 
syötettyä koodia (ns. 
expression). Ensim-
mäisessä kohtauksessa 
käytetty koodinpätkä 
[wiggle(1.5,30,2)
[0],wiggle(1.5,30,2)
[1],value[2]] tulkitaan 
niin, että ensimmäiset 
sulkeissa olevat arvot 
(ennen hakasulkeissa 
olevaa nollaa) käskevät 
kameran liikkua sivuttais-
suunnassa (x-akselilla) 
1,5 kertaa sekunnin 
aikana 30 pikseliä ja 
lisäten liikkeeseen kaksi 
oktaavia ( jotka 
tekevät liikkeestä entistä 
monimutkaisemman ja 
sattumanvaraisemman). 
Seuraavat sulkeissa 
olevat numerot (ennen 
hakasulkeissa olevaa 
ykköstä) kertovat saman 
pystysuuntaiselle 
liikkeelle (y-akselilla). 
Kameran syvyyssuun-
tainen liike (z-akselilla) 
ei ole tässä tapauksessa 
toivottavaa, joten 
viimeinen arvo (ennen 
hakasulkeissa olevaa 
kakkosta) on jätetty 
muuttumattomaksi 
kirjoittamalla kohtaan 
value. Wiggle-komento 
luo siis liikkeeseen 
vaihtelua annettujen 
parametrien puitteissa.

Kuva 29.

Kuva 30.

Kuva 31.
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Kujanjuoksukohtaus, jossa paikalliset jäävät porojen tallomiksi 
kadulla17, sai innoituksensa härkäteemasta, jota myös Rodeo-mai-
nos laivan käytävillä edustaa. Löysin yhtäläisyyden ryntäilevästä 
porolaumasta ja Espanjan Pamplonassa vuosittain järjestettävästä 
härkäjuoksusta, jossa ihmiset juoksevat härkiä pakoon ahtailla 
kaduilla. Tätä yhteyttä voi olla vaikea ymmärtää tietämättä sitä 
(vaikka Rodeo-mainos tähän ehkä vihjaakin), mutta se ei ole 
millään tavalla tarpeenkaan, sillä härkäjuoksu on vain toiminut 
kohtauksen inspiraationa.

Mikäli olisin halunnut korostaa tätä merkitystä kohtauksessa, 
esimerkiksi alleviivaamalla porojen härkämäisyyttä (muun 
muassa äänen, liikkeen tai vaikkapa sarvien kautta), se olisi ollut 
Whittockin jaottelussa yhtäläisyyden osoittaminen. Yhtäläisyyden 
osoittamisen metaforassa asia saadaan näyttämään toiselta. Whit-
tock käyttää tästä esimerkkinä Tohtori Outolemmen (ohj. Stanley 
Kubrick, USA/Iso-Britannia, 1964) kohtausta, jossa pommikoneen 
miehistö on kuvattu kalansilmälinssin läpi, jolloin miehistö on 
saatu näyttämään siltä, että he ovat vain komponentteja koneen 
muun laitteiston joukossa. (Whittock 1990, 52–53.)

Puistokohtauksessa Alokas näkee tilhen syömässä pihlajanmarjoja. 
Tämän jälkeen lintu pyrähtää lentoon ja törmää kylttiin. Tämä 
on ehkä koko animaation vaikeimmin avautuva kohtaus. Alokas 
tajuaa, että luonto ja kaikkeus ovat häntä vastaan – jopa linnut 
”riipaisevat kovan kännin”.

Iso kuohuviinipullo HyperAlkossa on porojen Graalin malja. Vete-
raani heiluttaa pulloa kuin Formula 1 -kilpailun voittaja, mutta 
pullossa voi nähdä myös fallossymbolin: viinakaupan valtaami-
nen on Veteraanille kliimaksi. Mikäli olisin halunnut korostaa 
tätä ajatusta, korkki olisi voinut poksahtaa lopussa auki ja juoma 
vaahdota. Tässäkin on kyseessä yhtäläisyyden osoittaminen, koska 
pullo saadaan näyttämään fallokselta. Pullossa saattaa nähdä 
myös vääristymämetaforan. Whittock esittää, että vääristymä 
on ”tarkoituksenmukainen poikkeama asiayhteydestä”, jonkin 
visuaalisen tai teknisen tehokeinon avulla. Esimerkkinä Whittock 
käyttää kohtausta Diktaattorista (ohj. Charlie Chaplin, USA, 1940), 
jossa mikrofoni taipuu taaksepäin ja ikään kuin hätkähtää dik-
taattorin puheita. (Whittock 1990, 63–64.) Animaatiossa tällaiset 

poikkeamat ovat tietenkin vähemmän silmiinpistäviä kuin näy-
telmäelokuvassa, koska animaatio on lähtökohtaisesti enemmän 
fantasiaa ja liioitellumpaa, mutta luonnottoman suuren pullon 
voisi tästä huolimatta nähdä vääristymämetaforana.

Paikallisen gallerian (tai taidemuseon) seinillä olevat maalaukset 
olen valinnut aiheiden perusteella. Ensimmäinen vasemmalla on 
Hieronymus Boschin Narrien laiva. Keskimmäisen maalauksen 
aiheena on ryyppääminen ja kolmannessa maalauksessa, jota Alo-
kas katselee kohtauksen alussa, nuori poika ottaa ensimmäisen 
kulauksensa vanhempien katsellessa. Vastakuvassa vasemmalla 
olevassa taulussa esiintyy kaksi juoppoa pöydän ääressä. Taustalla 
virolainen katselee maalausta, joka esittää haaksirikkoon joutu-
nutta laivaa.

Whittockin jaottelusta ei löydy vastinetta tämän kaltaisille 
(mielestäni hyvin tyypillisille) metaforille, joissa elokuvan kes-
keinen teema tai aihe toistuu esimerkiksi maalauksessa tai elo-
kuvan sisäisessä elokuvassa. Ranskalainen elokuvatutkija Jacques 
Gerstenkorn luokittelee elokuvalliset metaforat eri tavalla kuin 
Whittock. Gerstenkorn kutsuu edellä mainittuja metaforia kitey-
tymiksi. (Cantell 2011, 100.) Tällaiseksi metaforaksi lasken myös 
puistokohtauksen linnun.

Alokas kävelee Edvard Munchin Huutoa muistuttavan maala-
uksen eteen ja nostaa katseensa. ”Poron huuto” viittaa Munchin 
alkuperäiseen maalaukseen, mutta se resonoi myös loppu-
kohtauksen kanssa. Lähikuvassa maalauksesta hätääntynyt poro 
näyttää seisovan kaiteen edessä, kuten loppukohtauksessa. Taus-
talla voi nähdä myös palavan kaupungin.

Tämän jälkeen leikataan takaisin Alokkaaseen. Alokas tajuaa 
jotain (ehkä olevansa itse Veteraani tai muuttuvansa Veteraa-
nin kaltaiseksi?), hänen koko maailmansa järkkyy ja tausta 
hänen takanaan vääristyy. Virtuaalinen kamera jäljittelee ’dolly 
zoomiksi’ kutsuttua kameratekniikkaa, jossa kamera samaan 
aikaan liikkuu taaksepäin ja zoomaa sisään (tai päinvastoin). 
Kuvan keskiössä oleva kuvattava kohde pysyy muuttumattoman 
kokoisena, kun tausta sen sijaan ”vääristyy” (avautuu laajem-
maksi tai rajautuu tiukemmin). Tekniikkaa on käytetty kliseeksi 
asti, mutta kuuluisimpia esimerkkejä ovat Alfred Hitchcockin 
Vertigo (1958) sekä Tappajahai (ohj. Steven Spielberg, USA, 1975). 

17
Todettakoon, että porot 
eivät suinkaan jahtaa 
virolaisia – paikalliset 
vain sattuvat jäämään 
porojen jalkoihin, kun 
nämä ryntäävät kohti 
viinakauppaa.
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Tappajahaissa tehokeinoa on käytetty samalla tavoin kuin Poro-
jen maihinnousussa. Roy Scheiderin esittämä päähenkilö tajuaa 
hain hyökänneen rannalle (ks. kuva 32). Otos viittaa näin ollen 
Tappajahaihin, mutta myös itsetietoisesti tähän kliseiseen kame-
ratekniseen kikkaan yleisemminkin. Whittockin jaottelun perus-
teella tämä lukeutuu vääristymämetaforiin. Whittock käyttää 
esimerkkinä Vertigon portaikkokohtausta, jossa on käytetty dolly 
zoom -tekniikkaa huimaavan vaikutelman aikaan saamiseksi. 
Tässäkin kohden tuntuu siltä, että animaatiossa tämän tyyppiset 
visuaaliset efektit eivät poikkea muusta kuvallisesta kerronnasta 
yhtä huomattavasti kuin näytelmäelokuvassa, koska animaatio 
on visuaalisesti vähemmän naturalistista.

Galleriakohtaus päättyy siirtymään (keskeltä avautuvaan 
pyyhkäisyyn, ns. iris wipe), jossa maalauksen poro vertautuu 
seuraavan kohtauksen Veteraaniin. Kohtauksella viestin, että 
Alokas ja Veteraani ovat yksi ja sama henkilö. Tästä Whittock 
käyttää nimitystä eksplisiittinen vertailu. (Whittock 1990, 
50–52.) Kyseisen kaltaisessa metaforassa rinnastettavat asiat, 
jotka esitetään joko rinnakkain tai peräkkäin, jakavat jonkin 
yhteisen piirteen, esimerkiksi värin, muodon tai liikkeen. Tästä 
esimerkkinä Whittock käyttää muun muassa Kubrickin 2001: 
Avaruusseikkailun (1968) alkukohtausta, jossa ihmisapina 
heittää ilmaan luun, joka leikkautuu avaruusalukseen. Myös 
omassa esimerkissäni Veteraani ja maalauksen porohahmo 
ovat samassa paikassa kuva-alalla ja niitä yhdistää hahmo 
(”porous”).

Seuraavassa kohtauksessa Veteraani kävelee ”kätyreidensä” kanssa 
pois HyperAlkosta: tämä on viittaus toimintaelokuvien kliseeseen, 
jossa sankari tai antagonisti kävelee (mahdollisesti hidastettuna) 
poispäin räjähdyksestä katsomatta taakseen (ks. kuva 32).

Toinen versio Rodeo-mainoksesta esiintyy animaation loppupuo-
lella, kun Alokas kävelee takaisin sisälle laivaan ja näkee käytävällä 
kaatuneita poroja. Hissin oikealla puolella näkyy ensimmäisestä 
kohtauksesta tuttu Rodeo-mainos ja tämän vieressä toinen, jossa 
esiintyy pääkallo ja ironinen teksti ”Smoke before it’s too late” 

Kuva 31. Tappajahain dolly zoom -kohtaus.

Kuva 32. Desperado (ohj. Robert Rodriguez, USA, 1995)



52 53
(suom. ”Polta ennen kuin on myöhäistä.”). Pääkallossa tiivistyy 
kohtauksen teema, kuolema: porot ovat mennyttä, alkoholi on vie-
nyt lauman perikatoon. Mainokset keskustelevat myös keskenään ja 
kertovat omaa pientä tarinaansa: portin takana ollut härkä on vaih-
tunut pääkalloksi – vapauttamalla sisäisen pedon sinetöit kohtalosi.

Ulkokannella aurinko laskeutuu horisonttiin. Porot nojailevat vii-
meisillä voimillaan lipputankoon ja Veteraani kyhjöttää omassa 
oksennuksessaan. Porojen asento ja sommittelu suhteessa lippu-
tankoon muistuttaa kuuluisaa valokuvaa, jossa amerikkalaiset 
sotilaat pystyttävät lippua Iwo Jiman saarella toisen maailman-
sodan loppupuolella. Whittockin jaottelussa kyse on yhtäläisyyden 
osoittamisesta. Tämä on poroille heidän sotansa loppu.

Myös auringonlasku symboloi kuolemaa. Viimeisessä kuvassa 
aurinko painuu lopullisesti horisontin taakse ja varjo peittää Alok-
kaan. Loppu jää avoimeksi: on katsojan ratkaistavissa, onko Alokas 
pelastunut vai tuomittu jakamaan edellä kulkeneiden kohtalon. 
Muuttuuko uusi sukupolvi – pääseekö se irti vanhoista tavoista, 
vai päätyykö se toistamaan totuttuja malleja?

Edellä mainittujen elokuvallisten metaforien lisäksi Whittock luet-
telee vielä kolme tyyppiä, jotka eivät tuntuneet istuvan mihinkään 
Porojen maihinnousun kohtaan.

Sääntöjen rikkomisen metafora hätkähdyttää ja antaa katsojalle 
ajattelemisen aihetta: miksi vakiintuneesta säännöstä, kaavasta 
tai tavasta poikettiin? Jos poikkeamalla on vertauskuvallisia 

ulottuvuuksia, kyseessä on ”sääntöjen rikkominen”. Whittockin 
esimerkki koskee Hitchcockin Varkaitten paratiisia (To Catch 
a Thief, 1955), jossa nainen sammuttaa tupakkansa paistetun 
kananmunan keltuaiseen. Ele on hätkähdyttävä hyvien tapojen 
vastaisuudessaan ja kertoo hemmotellun ja omahyväisen yläluokan 
hävyttömästä piittaamattomuudesta. Toinen esimerkki koskee 
Psykoa, jossa päähenkilö tapetaan melkein elokuvan alussa. Kat-
soja on tottunut siihen, ettei päähenkilö kuole elokuvan alussa, 
joten tällainen poikkeama saa yleisön ällistymään. (Whittock 
1990, 64–66.) Koen tämän Whittockin esittelemistä elokuvallisista 
metaforista epämääräisimpänä, enkä löydä Porojen maihinnou-
susta kohtaa, joka asettuisi tämän metaforatyypin määritelmään. 
Lähimpänä saattaisi olla kohtaus elokuvan puolivälin paikkeilla, 
jossa porolauma osoittaa ensimmäisiä romahtamisen merkkejä, 
kun muusta laumasta jälkeen jäänyt, huohottava ja hikoileva poro 
oksentaa kahvilan ikkunan eteen. Oksentaminen on hätkähdyttävä 
kohta, mutta vertauskuvallista ulottuvuutta siinä ei varsinaisesti 
ole. Kohtaus vain korostaa porojen vulgaarisuutta ja ilmentää sitä, 
että lauma on haavoittuvainen ja alkaa säröillä.

Korvausmetafora on hyvin tyypillinen elokuvallinen metafora, 
mutta hieman yllättäen en kyennyt löytämään Porojen maihinou-
susta ensimmäistäkään. Korvausmetaforassa jokin asia viittaa 
toiseen, joka sitten toimii tämän korvikkeena. Esimerkkinä tästä 
Whittock käyttää kohtausta elokuvasta Veitsi vedessä (Nóz w wod-
zie, ohj. Roman Polanski, Puola, 1962), jossa nuoren miehen ja 
naisen rakastelu korvataan tuulessa liehuvalla purjeella. Suuteleva 
pari poistuu kuva-alalta ja kamera jää kuvaamaan tuulessa nykivää 
purjetta. (Whittock 1990, 54–55.)

Whittock määrittelee korvausmetaforan niin, että se toimii kat-
sojan odotusten vastaisesti ja esittämisen tapa vaihtuu. Whittockin 
toinen esimerkki on elokuvasta Parhaat vuodet (The Best Years of 
Our Lives, ohj. William Wyler, USA, 1946), jossa sodasta palan-
nut mies kävelee lentokoneiden romuttamolla ja päättää hypätä 
vanhan pommikoneen ohjaamoon. Lentokone palauttaa miehelle 
sotamuistot mieleen, kun hän istuu ohjaimiin. Sen sijaan, että 
muistot esitettäisiin takaumana, tilanteen kuvaus ja äänimaailma 
muuttuvat niin, että lentokone ikään kuin herää henkiin: kamera-
ajo alakulmasta saa paikoillaan seisovan koneen lentämään. Tähän 
metaforatyyppiin Whittock laskee myös perinteiset haaveilujaksot, 



54 55
joissa kerronta kuvaa henkilön päänsisäisiä kuvitelmia, kunnes 
jokin asia palauttaa kerronnan takaisin todellisuuden tasolle. 
(Whittock 1990, 54–55.)

Metonymialla Whittock tarkoittaa elokuvallista tilannetta, 
jossa jokin esine viittaa henkilöön, koska esine kuuluu kyseiselle 
henkilölle tai on ollut hänen hallussaan. Whittock käyttää esi-
merkkinä Jean-Luc Godardin elokuvaa Vivre sa vie (1962), jossa 
seksityöläiseksi ryhtyvän Nanan (Anna Karina) metallinen henkari 
merkitsee seksiä asiakkaan kanssa. Toiston kautta henkari saa 
ymmärrettävän merkityksen. Vaikka henkari liittyykin prostituu-
tioon riisuutumisen kautta, sillä ei ole välittömän ilmeistä yhteyttä 
aiheeseen. Whittockin mukaan juuri tämä ”epäloogisuus” tekee 
metonymiasta vaikuttavan ja sopivan vertauskuvan epäinhimilli-
selle ja epäeroottiselle seksille. (Whittock 1990, 60.)

Henry Bacon huomauttaa, että Whittock näkee metaforia kaik-
kialla elokuvassa. Filosofi Noël Carroll puolestaan laskee meta-
foriksi vain sellaiset elokuvan kohdat, joissa näytetään jotakin 
normaalin ymmärryksen kannalta mahdotonta. (Bacon 2000, 
167–168.) Kuten Whittock itsekin toteaa, on hyvä huomioida, että 
jaotteluita voi tehdä monella tapaa. Valitsin Whittockin jaottelun 
siksi, että se on selkeä ja helposti sovellettavissa. Valintaan vaikutti 
myös kielimuuri, sillä Gerstenkornia ei ole käännetty suomeksi 
tai englanniksi.

5. OHJEITA 
ALOITTELEVALLE 
ANIMAATTORILLE

Lopuksi esittelen yhteenvetona yhdeksänkohtaisen listan siitä, 
mitä opin ensimmäistä animaatiotani tehdessä, ja mitä lyhytani-
maatiota suunnitellessa kannattaa ottaa huomioon.

1. Tee havaintoja
Mitä enemmän ideat pohjautuvat todellisuuteen, sitä enemmän 
niissä on jotain tuttua ja tunnistettavaa johon samaistua katso-
jana. Havaintojen tekeminen ei rajoitu pelkästään perusidean 
löytämiseen. Myös visuaalista taustatyötä tehdessä kannattaa 
pitää silmät auki. Mood board voi toimia työkaluna alusta saakka 
(ks. luku 2.3.), mutta omia kuvallisia ideoita ei kannata ripustaa 
pelkästään Googlen kuvahaun varaan: piirrä, ota valokuvia, tee 
muistiinpanoja ja testauta ideoita keskustelemalla tai näyttämällä 
välivaiheita muille.

2. Käytä metaforaa apuna
Metaforat soveltuvat hyvin lyhyeen muotoon, koska niissä on pal-
jon merkitystä tiivistettynä kiinnostavalla tavalla.

Luovia ratkaisuja tehdessä kannattaa aina kysyä itseltään, 
sopiiko ajatus tarinan teemaan tai metaforaan. Jos suunta 
hukkuu tai tekeminen takkuaa, kannattaa kääntyä metaforan 
puoleen.

Taksikuskissa (ohj. Martin Scorsese, USA, 1976) syrjäytyneen mie-
hen yksinäisyyden metafora on taksissaan istuva kuski (Idström 
42, 45). Käsikirjoittaja Paul Schraderin luoma ammattiin liittyvä 
metafora on hyvä, koska se tuottaa yhteyden ympäröivään maail-
maan ja alkaa siten tuottaa toimintaa ja ideoita: juonen, henkilöt, 
miljöön ja tyylin (Idström, 41, 47). Samalla tavoin sodan metafora 
alkoi Porojen maihinnousussa tuottaa ideoita kuin itsestään: juoni 
syntyi sen ajatuksen pohjalta, että armeija yrittää vallata jotain. 
Ajatus porolaumasta ja päähenkilöistä puolestaan kehittyi sitä 
kautta, että armeija koostuu hierarkkisista joukoista.

Schraderin mukaan metaforan keksimiseen kannattaa käyttää 
aikaa, koska myöhemmässä vaiheessa sen vaihtaminen on tuhoisaa 
(Nikkinen & Rosenvall 2007, 186). Jos olisin vaihtanut Porojen 
metaforan kesken kaiken, rinnastanut viinarallin vaikkapa urhei-
luun tai zombeihin, tarina olisi ollut täysin toinen ja sen kirjoitta-
minen olisi pitänyt aloittaa alusta.

3. Ole pitkäjänteinen
Porojen maihinnousu oli työn alla kaksi vuotta. Varsinaiseen 
työskentelyyn käytetty aika saattaa varovaisen arvion mukaan 
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olla vain puoli vuotta kokopäiväistä työtä, mutta käytännön 
aikataulujen vuoksi oli pitkiäkin aikoja, jolloin projekti oli 
pakko laittaa hyllylle. Animaation tekeminen on hidasta, joten 
kannattaa varautua siihen, että tarinan kanssa joutuu olemaan 
tekemisissä pitkään. Tämän vuoksi on tärkeää, että oma aihe 
jaksaa kiinnostaa läpi prosessin ja tuntuu tehdyn työn arvoiselta 
loppuun saakka.

Porojen maihinnousun valmistuminen viivästyi monta kertaa 
sen vuoksi, että en kyennyt työskentelemään tarpeeksi yhtäjaksoi-
sesti. Yksityiskohtaisuus tarkoittaa usein keskittymistä vaativaa 
ja pikkutarkkaa työtapaa. Yhden hengen animaatiotuotannossa, 
jossa yksittäinen tekijä itse on vastuussa jokaisesta työvaiheesta, 
kaiken kasassa pitäminen tarkoituksenmukaisena vaatii syvällistä 
ymmärrystä sisällön ja muodon suhteesta. Se vaatii myös kykyä 
hahmottaa kokonaisuuksia laajemmasta teemasta aina pienimpään 
visuaaliseen yksityiskohtaan. Mikäli tiedossa ei ole riittävästi aikaa 
yhtäjaksoiselle työskentelylle, yksinkertaisesta (tai lyhyestä) on 
helpompi aloittaa.

4. Ole omaperäinen
Älä pelkää kertoa itsestäsi ja suhteestasi maailmaan. Henkilökoh-
taisuudet ovat paljon kiinnostavampia kuin yleistykset. Paul Schra-
derin mielestä olisi hyvä tutkia enemmän itseään kuin elokuvia. 
(Idström 2003, 41) Schraderin mukaan kirjoittamisen taustalla 
on tekijän henkilökohtainen ongelma, joka vaivaa häntä (Idström 
2003, 40). Porojen maihinnousu käsitteleekin temaattisesti itseäni 
askarruttavia asioita, mutta muotonsa puolesta se viittaa lukuisiin 
muihin elokuviin. Lainaukset ovat kuitenkin aina tietoisesti har-
kittuja ja palvelevat tarinaa.

Ellen Besen huomauttaa, että yleinen uskomus siitä, että ideat 
syntyvät tyhjästä, on vaarallinen. Ideat eivät koskaan synny tyh-
jästä, vaan ne perustuvat omiin kokemuksiimme, esimerkiksi 
nähtyihin animaatioihin. Besen varoittaa myös stereotyypeistä ja 
kliseistä, jotka yleensä johtavat ennalta-arvattavaan kerrontaan 
ja tylsään yleistämiseen. Toisaalta tarkoin harkittujen stereo-
tyyppien ja kliseiden avulla voi myös kertoa tiivistetysti asioita. 
(Besen 2008, 42–44.) Omista vaikutteista ja inspiraation lähteistä 
kannattaa olla mahdollisimman tietoinen, jotta niitä voi käyttää 
hyödyksi luovalla tavalla.

5. Suunnittele huolellisesti
Jälkikäteen ajateltuna oma storyboardini olisi voinut olla yksi-
tyiskohtaisempi. Nopeissa luonnoksissa ei sinänsä ole mitään 
vikaa: pelkistämisen taso palvelee tarkoitusta, eikä kuvien tar-
vitse avautua muille tässä tapauksessa, mutta kerronnallisessa 
mielessä tarkemmat kuvat olisivat helpottaneet omaa työnkulkua. 
Siinä missä moni kohtaus on kuitattu vain yhdellä piirroksella, 
liikettä ja ajallisuutta olisi voinut miettiä pidemmälle: miten jokai-
nen elementti liikkuu otoksen sisällä ja suhteessa toisiinsa, sekä 
ajan että paikan suhteen. Kaikki pienimmätkin yksityiskohdat 
olisi kannattanut kuvittaa sen sijaan, että olen tekstinä kuvail-
lut toimintaa storyboard-kuvan alle. Kaltaiselleni aloittelevalle 
animaattorille suosittelenkin tarkan storyboardin tekemistä ja 
’iterointia’, eli työvaiheen toistamista, kunnes saavutetaan haluttu 
tulos sekä malttia pidättyä suunnitteluvaiheessa ennen lopulliseen 
toteutusvaiheeseen siirtymistä. Hyvin suunnitellun storyboardin 
pohjalta on helpompi tehdä hyvä animatic ja sen pohjalta edelleen 
valmis, toimiva elokuva.

6. Rakenna kerros kerrokselta
Moni idea, yksityiskohta ja vitsi kehittyi vasta tekemisen aikana. 
Halusin pitää projektin tarkoituksellisesti joustavana ja antaa 
tilaa uusille ilmaantuville ideoille. Esimerkiksi puistokohtauk-
sessa Alokasta hymyllä tervehtivä virolainen, joka kuitenkin poron 
ohitettuaan katsoo tätä halveksuen, syntyi sen seurauksena, että 
keksin animoida virolaisen kasvoja Puppet toolin avulla. Animaa-
tion tekeminen on pitkä prosessi – jos kaikki on alusta saakka 
pilkulleen selvää, tekeminen on vain suorittamista. Tekemisen 
mielekkyyden ja hauskuuden kannalta halusin pitää hommassa 
tietyn avoimuuden, jotta en tylsistyisi pitkän projektin parissa. Sii-
täkin huolimatta pidemmälle viedyt storyboard ja animatic olisivat 
helpottaneet varsinaista animointia monessa kohtaa. Esimerkiksi 
kohtaus, jossa porot juhlivat valloitustaan ja ottavat valokuvia, oli 
piirretty storyboardiin erillisinä valokuvina: kaatunut poro hyllyn 
edessä, porokaksikko ostoskärryissä ja Veteraani nostamassa isoa 
pulloa. Jokaisessa näistä still-kuvista oli eri tausta, mutta kohta-
usta tehdessä tajusin, että kolmen erillisen taustan piirtäminen 
erikseen olisi ollut valtavan työlästä. Niinpä lopullisessa versiossa 
kolme erillistä kuvaa ovat yhdistyneet yhteen ja samaan. Ratkaisu 
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on hyvä, sillä se tiivistää kerrontaa, mutta se löytyi vasta lukuis-
ten yritysten ja erehdysten kautta. Olisin voinut nopeuttaa työtä 
storyboard-vaiheessa, sillä lopullista versiota tehdessä on helppo 
hukkua yksityiskohtiin ja unohtaa perustavaa laatua olevat ongel-
mat. Tarkasti etukäteen suunniteltu ei sulje pois mahdollisuutta 
lisätä kerroksia jälkikäteen. Ihanteellinen tilanne olisi luultavasti 
rakentaa valmis animaatio suoraan animaticin päälle, vaihtamalla 
vain luonnosgrafiikat valmiisiin yksi kerrallaan.

7. Tee riittävän suureen kokoon
Tein animaationi alkuperäiset kompositiot AE:ssa 4K-tarkkuudella 
(3840 x 2160 px, ns. ’Ultra HD’), joka antaa jouston varaa, kun 
lopullinen video renderöidään pienemmällä 1080p-tarkkuudella 
(1920 x 1080 px, ns. ’Full HD’). Monesti kuvaelementtejä on tarve 
skaalata isommiksi kuin oli alun perin tarkoitus – suunnitelmat 
usein muuttuvat ja eteen tulee ongelmia, joita ei osannut suun-
nitteluvaiheessa ennakoida. Pelkkä kompositioiden koko ei tieten-
kään auta asiaa, ellei myös alkuperäinen kuvamateriaali ole tehty 
tarpeeksi suureen kokoon. Piirroksista ja muusta kuvamateriaa-
lista kannattaa säilyttää mahdollisimman tarkat versiot, joita voi 
käyttää tarpeen vaatiessa. Suuresta saa pienen, mutta pienestä ei 
suurta. (Tämä koskee tietenkin ainoastaan bittikarttagrafiikkaa, 
koska vektorigrafiikka on skaalautuu rajattomasti.)

8. Nopeuta työnkulkua
Animaation tekeminen on luonnostaan hidasta, joten työsken-
telystä kannattaa tehdä mahdollisimman nopeaa ja vaivatonta 
nopeuttamalla renderöintiaikoja ja tekemällä kompositioista 
kevyempiä. Raskaimmat kompositiot, joissa on monimutkainen 
rakenne, paljon efektejä ja/tai tiedostokooltaan suurikokoisia 
kuvaelementtejä, jotka syövät tietokoneen suorituskykyä mer-
kittävästi, kannattaa renderöidä omiksi videopätkikseen. Esimer-
kiksi kahvilakohtauksessa, jossa Alokkaan edessä on höyryävä 
kahvikuppi, pelkän esikatselun renderöiminen kävi sietämättö-
mäksi ja käytännössä lähes mahdottomaksi, koska höyry oli niin 
konetehoja ahmiva elementti18. Renderöimällä höyry omaksi 
valmiiksi videopätkäksi, koneen ei tarvitse jatkossa renderöidä 
efektin jokaista ruutua joka kerta uudelleen. Liian isoja originaali-
tiedostoja ei myöskään kannata käyttää: samasta kuvaelementistä 

voi Photoshopissa skaalata ja tallentaa pienemmän version nimen-
omaista käyttötarkoitusta varten. Esimerkiksi joukkokohtauksissa, 
joissa porot eivät ole lähikuvissa, käytin riviporosta noin kuusi 
kertaa alkuperäistä pienempää versiota säästääkseni aikaa.

Raskaissa kompositioissa liike-epäterävyyttä (motion blur) ei 
kannata pitää päällä kaikille tasoille työstämisen aikana (ellei se 
ole aivan välttämätöntä), kunhan muistaa lopuksi painaa kyseisen 
napin (”Enable Motion Blur for all layers”) päälle ennen lopullisen 
videon renderöimistä.

9. Älä tee turhaa työtä, käytä olemassa olevaa
Kannattaa omaksua ajattelutapa, jossa pyrkii käyttämään jo 
olemassa olevaa sen sijaan, että tekisi kaiken alusta asti. Samaa 
elementtiä tai liikettä voi käyttää eri konteksteissa, eikä lopputu-
loksesta arvaa, että ratkaisu on tehty puhtaasti ajan säästämiseksi. 
Tästä esimerkkinä edellä mainittu kahvikupin höyry, joka on itse 
asiassa laivan piipun savu pienemmässä koossa ja valkoiseksi 
muutettuna. Toinen esimerkki on Alokkaan pään kallistuminen 
viimeisessä otoksessa: kuva ei sisällä uusia piirrettyjä asentoja. 
Pään elementit (nenä, korvat, sarvet ja silmät) vain liikkuvat pään 
muodon ympärillä niin, että ne luovat vaikutelman kolmiulottei-
suudesta ja kallistuvasta liikkeestä.

18
Savu/höyry muodostuu 
kahdesta vektorimuo-
dosta (shape layers), 
joissa on päällä AE:n 
Wave Warp -efekti, joka 
vääristää vektorimuodon 
aaltomaiseksi. Nämä 
aaltoilevat muodot 
on sitten vaiheistettu 
siten, että ne väreilevät 
eri tahdissa, luoden 
vaikutelman höyrystä.
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INT. RISTEILYALUKSEN SISÄÄNTULOAULA - DAY

Vapiseva käsi tarttuu viinapulloon ja kiertää korkin auki.
VETERAANI, jolla on poron pää, ihmisen vartalo ja
konkistadorin kypärä päässään, ottaa pitkän ryypyn
pullosta. Kyyneleet valuvat poskilla, viina parrassa. Hän
seisoo suuren, seinälle kiinnitetyn valomainoksen edessä.
Hajuvesimainoksessa poseeraa tyylikkäästi pukeutunut,
nuori ja komea ihmismiesmalli. Hajuvesipullon kyljessä
lukee "Normandie".

Vapina lakkaa. Kyyneleet poskillaan Veteraani irvistää
ja tarjoaa pulloa vieressään olevalle ALOKKAALLE. Alokas
on nuorempi poro, jonka sarvet eivät ole vielä kasvaneet.

Alokas kieltäytyy huikasta pudistamalla päätään.

Veteraani näyttää Alokkaalle älypuhelimestaan karttaa,
johon on pointattu satama ja HyperAlko. Veteraani piirtää
sormellaan reitin satamasta HyperAlkoon. Veteraani laskee
puhelimensa, jonka takaa avautuu näkymä sisääntuloaulan
ovista ja väkijoukosta.

Porot seisovat väentungoksessa. Alokas näkee ympärillään
kymmeniä poroja. Eläimet ovat pukeutuneet juntisti:
työliiveihin, maastohousuihin ja Kiitos-paitoihin,
joillain on päässään olutpakkausten kartonkeja. Osa
eläimistä huojuu, osa nojailee seiniin, joku makaa
lattialla. Yksi poro suutelee kaulassa roikkuvaa ristiään.
Toinen poro oksentaa lattialle. Sieltä täältä kuuluu
eläimellisiä ääniä, MURAHTELUA ja RÖHINÄÄ. Taustalla
seinällä näkyy partakonemainos, jossa Matt Damonin
näköinen mies hivelee sileää leukaansa. Mainoksesta
erottuu teksti "Shaving Private Ryan". Kaikki yrittävät
pysyä paikoillaan, katse kohti ulko-ovia.

Kun Alokas kääntää päänsä, Veteraani kallistaa pullon
väkisin Alokkaan suulle. Alokas pyristelee vastaan ja
viina valuu rinnuksille. Alokas seisoo pelosta jäykkänä.

Väkijoukon taustalla näkyy tupakkamainos, jossa cowboy
polttaa Rodeo-merkkistä tupakkaa aidatun härän edessä.

Ovet aukeavat.

EXT. TALLINNAN KADUT - DAY

Ihmishahmoiset paikalliset, tyylikkäästi pukeutuneet,
työmatkalaiset kävelevät rauhassa kaupungin kaduilla.
Lapsi keinuu leikkipuistossa. Kadulla kulkee johdinauto,
joka pysäkille saapuessaan purkaa kaduille lisää
työmatkalaisia. Taustalla näkyy Tallinnan ikonisimmat
rakennukset. Puiston takaa kohoaa korkea, teräväkärkinen
Olevisten kirkon torni ja kaupungin ylle nousee
Viru-hotelli. On aamu, kaduilla on vielä hiljaista.
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Tumma, kolossaalinen laivan keula ilmestyy kaupungin
siluetin takaa, peittää nousevan auringon ja pysähtyy
laituriin. Laivan sumutorvi soi. Paikalliset ihmiset
ottavat jalat alleen ja kaikkoavat kaduilta. Johdinauto
kaasuttaa pakoon.

EXT. SATAMATERMINAALIN EDUSTA - DAY

Satamaterminaalin edessä on hetken aikaa hiljaista, vain
tuuli puhaltaa ja lehdet pyörivät maassa. Yhtäkkiä
terminaalin ovet aukeavat ja kaoottinen, meluava
eläinjoukko purkautuu rakennuksesta syksyiseen ulkoilmaan.

Osa ryntäävistä eläimistä puristuu välittömästi kapeaan
oviaukkoon ja kaatuu maahan. Maassa makaavia tallotaan.

Kaksi poroa jää auttamaan maassa makaavaa ystäväänsä. He
nostavat kaatunutta poroa käsivarsista ja raahaavat tätä
eteenpäin.

Lasipulloja putoilee ja menee rikki.

Ulos astelee Alokas, pelokkaana ja täristen.

Osa juoksevista eläimistä kaatuu omiin jalkoihinsa, osa
maassa kieriviin kaljatölkkeihin, osa maassa makaaviin
eläimiin.

Alokas joutuu täydellisen kauhun valtaan. Hän vetäytyy
suojaan kulman taakse ja vapisten haukkoo henkeään.

Joka puolella on lasia ja verta. HUUDOT ja ÄLÄMÖLÖ
kaikuvat ympärillä ja vähitellen etääntyvät. Alokas jää
muusta laumasta jälkeen.

EXT. TALLINNAN KADUT - DAY

Lauma rynnii kaduille. Alta aikayksikön joukko ottaa
haltuunsa joka ikisen nurkan, kadunkulman ja
leikkipuiston. Eläimet määkivät, kusevat, paskovat ja
oksentavat joka paikkaan.

Paikalliset asukkaat juoksevat turistilaumaa pakoon Vanhan
kaupungin kapeilla kaduilla kuin espanjalaisessa
härkäjuoksussa. Veteraani johtaa joukkoa lauman kärjessä.
Osa paikallisista väistää lauman nojautumalla seiniä
vasten, mutta osa jää lauman jalkoihin.

INT. KAHVILA - DAY

Alokas on ehtinyt paikalliseen kahvilaan, jossa hän
nauttii espressoa. Ikkunasta hän näkee, kuinka lauma
rynnii kaduilla aiheuttaen sekasortoa. Lauman viimeinen
pysähtyy kahvilan ikkunan eteen ja oksentaa ikkunaan.
Alokas kauhistuu.
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EXT. TALLINNAN KADUT - DAY

Vauhkoontunut lauma rynnii HyperAlkoon ja katoaa sisälle.

INT. HYPERALKO - DAY

Sisällä HyperAlkossa Veteraani ärjyy käskyjä ja jakaa
joukkoa ympäri valtavaa varastohallia viittomalla ja
huitomalla joukon kärjessä. Hyllyt kahmitaan vauhdilla
ostoskärryihin. Kaikki on saatava mukaan. Lauma on kuin
ryöstelevä rosvojoukko pankkiholvissa. Pulloja putoilee
lattialle. Osa pulloista ei edes mahdu kärryihin. Sisällä
vallitsee täydellinen kaaos.

INT. HYPERALKO - DAY

Turistit poseeraavat kavereidensa kameroille ja
esittelevät sotasaaliitaan: ostoskärryittäin viina-,
kalja- ja siideripakkauksia. Veteraani roikottaa valtavaa
pulloa kuin kalasaalista.

INT. TAIDEGALLERIA - DAY

Alokas löntystelee galleriassa kädet selkänsä takana ja
katselee tauluja seinällä. Hän pysähtyy yhden taulun eteen
ja jää katsomaan sitä tarkemmin.

Taulu on Edvard Munchin "Huuto", mutta ihmishahmon tilalla
on nuori poro. Taulu puhuttelee Alokasta, hän ei saa
katsettaan irti siitä. Alokas ja taulun poro tuijottavat
toisiaan.

INT. HYPERALKO - DAY

Turistit ryyppäävät HyperAlkossa. Rellestämisen ja
kameroille poseeraamisen keskeyttää yllättäen laivan
torven ääni. Kaoottinen meteli hiljenee, kaikki
jähmettyvät paikoilleen hetkeksi.

Laivan torvi törähtää uudelleen, jolloin turistit
virkoavat jälleen henkiin ja alkavat työntää kärryjään
kohti ulko-ovea.

EXT. PUISTO - DAY

Alokas nauttii syysilmasta kävellen paikallisessa
puistossa ja katselee pikkulintuja, jotka ahmivat puista
pihlajanmarjoja. Yksi linnuista törmää
pihlajanmarjapäissään kylttiin ja putoaa maahan.
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EXT. TALLINNAN KADUT - DAY

Hidastettuna, auringon laskiessa taustalla, tokkurassa
laahustavat turistit työntävät raskaita kärryjään. Kun
pysähtyneet autot tööttäilevät tien tukkiville poroille,
sankarillinen paatos loppuu ja on aika palata
todellisuuteen. Taustalla sataman laivat tupruttavat
paksua mustaa savua kaupungin ylle. Savu peittää taivaan.

Joka puolella on tyhjiä tölkkejä, oksennusta, kakkaa,
roskaa ja hävitystä. Tallinnan kadut muistuttavat
poltettua taistelutanteretta.

Laiva torvi törähtää vielä kerran.

INT. LAIVAN JA TERMINAALIN VÄLINEN YHDYSKÄYTÄVÄ - DAY

Turistit kuljettavat viimeisillä voimillaan valtavia
viinalastejaan laivaan, pitkin yhdyskäytävän loivaa
ylämäkeä. Alokas kävelee joukon ohi ja näkee, että osalla
on kaljakärryt, osalla pumppukärryt, osa kulkee reilussa
takakenossa painavien reppujensa vuoksi. Jotkut
raahautuvat lattialla. Alokas kävelee sisälle laivaan
porukan ohi.

INT. LAIVA - DAY

Eri puolilla laivaa on sammuneita ihmisiä. Joku nukkuu
vessan lattialla, joku tanssilattialla. Joku makaa ulkona
kannella, toinen roikkuu tuolista. "Raatoja" on joka
puolella, joka puolella on hiljaista. Alokas kävelee
raatojen ohi kohti ovea, josta pääsee ulkokannelle.

EXT. LAIVAN KANSI - NIGHT

Alokas näkee Suomen lipun liehuvan laivan kannella.

Lipun alla, tangon juuressa, viisi humalaista poroa
nojailee lipputankoon ja toisiinsa. Yksi heistä on
Veteraani. Näky muistuttaa kuuluisaa valokuvaa, "Iwo Jiman
lipunnostoa", jossa amerikkalaissotilaat pystyttävät
lippua.

Aurinko laskee lipun takana ja häipyy näkyvistä. Alokas on
ainoa, joka seisoo tajuissaan kannella. Hän tähyää
merelle, tummaan horisonttiin.

Alokas kaivaa povitaskustaan taskumatin ja ottaa ryypyn.






