
Aalto-yliopisto, PL 11000, 00076 AALTO 
www.aalto.fi

Taiteen kandidaatin opinnäytteen tiivistelmä

Tekijä  Nikke Bagge

Työn nimi  Elokuvakokemuksen osasia – Yksilön elokuvakokemukseen vaikuttavia tekijöitä
ja tämän merkitys elokuvaleikkaajalle

Laitos  Elokuva- ja lavastustaiteen laitos

Koulutusohjelma  Elokuvaleikkaus

Vuosi  2018 Sivumäärä  44 Kieli  Suomi

Tiivistelmä

Tämä työ tutkii elokuvakokemukseen vaikuttavia osatekijöitä. Elokuvia tehdään yleisölle, ja siksi 
elokuvantekijän  on  tärkeää  ymmärtää,  että  kokemus  ei  synny  ainoastaan  elokuvan  omista 
ominaisuuksista,  vaan se on vuorovaikutusta  elokuvan ja  katsojan välillä.  Elokuvakokemuksen 
purkamiseksi  työssä  tarkastellaan  niin  elokuvan  ominaisuuksia,  katsojan  ominaisuuksia, 
esitystilan ja -yhteyden ominaisuuksia kuin katsojan olotilaa kokemushetkellä.

Kokemisen  ymmärtämiseksi  työ  käsittelee  myös  erilaisia  lähtökohtia  kokea  elokuvia  sekä 
aistihavaintojen  prosessointia  ja  sen  subjektiivisuutta.  Työhön  on  sisällytetty  kirjoittajan  ja 
muiden elokuvakokemuksia esimerkinomaisesti.

Työssä  tarkastellaan  myös,  miten  elokuvantekijänä  voi  hyödyntää  omaa  ja  muiden 
elokuvakokemuksia elokuvanteon välineenä.

Avainsanat  elokuvakokemus, kokeminen, yleisö, katsoja, elokuvaleikkaus



ELOKUVAKOKEMUKSEN OSASIA

Yksilön elokuvakokemukseen vaikuttavia tekijöitä

ja tämän merkitys elokuvaleikkaajalle

Nikke Bagge

Taiteen kandidaatin opinnäyte

Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos

Elokuvaleikkaus

Aalto-yliopisto 2018



SISÄLLYSLUETTELO

1 JOHDANTO 2

2 KOKEMINEN JA HAVAINTO

2.1 Elokuvan kokemistavat 4

2.2 Aistihavaintojen prosessointi 7

2.3 Narratiivin prosessointi 9

3 ELOKUVAKOKEMUS

3.1 Elokuvakokemus muissa tutkimuksissa 11

3.2 Mitä tarkoittaa elokuvakokemus? 13

3.3 Esitystilan ominaisuudet ja esitysyhteys 14

3.4 Katsojan olotila 19

3.5 Elokuvan ominaisuudet 23

3.6 Katsojan ominaisuudet 27

4 ELOKUVAKOKEMUKSEN MERKITYS LEIKKAAJALLE

4.1 Elokuvakokemus pohjana elokuvaa arvioitaessa 31

4.2 Keskeneräisen työn arviointi 32

4.3 Katsojapalaute 37

5 LOPUKSI 40

6 LÄHTEET 42

1



1 JOHDANTO

Elokuvia tehdään aina yleisölle. Elokuvaa leikatessa ratkaisut 

lähtevätkin siitä olettamasta, miten yleisön ajatellaan reagoivan: mitä 

missäkin kohtaa yleisön halutaan tuntevan tai ajattelevan. Mutta mitä 

loppujen lopuksi tiedämme tästä yleisöstä? Eikö tämä ajattelu edellytä, 

että tunnemme henkilön, jonka reaktioita ennustamme? Elokuvan 

katsova yksilö voi lopulta olla kuka tahansa. Tiedämme vain, että hän 

on päättänyt katsoa elokuvan, tai oikeastaan hän on voinut vain ajautua 

katsojaksi.

Elokuvan lyhyen historian aikana on muodostunut joukko 

audiovisuaalisen kerronnan konventioita, jotka yhdessä muodostavat 

elokuvan kielen. Nykyään elokuvayleisö lukee tätä kieltä jo varsin 

tottunein ottein. Tästä huolimatta tekijän ja katsojan väliin jää suuri 

arvaamaton harmaa alue, jolla tekijän intention ja katsojan tulkinnan 

kohtaamista on vaikea ennustaa, sillä elokuvan ja kaiken muun taiteen 

kokeminen on äärimmäisen henkilökohtaista. Siihen vaikuttavat 

ennakkoluulot, odotukset, mielikuvat, ennakkotieto, kulttuuri, 

henkilökohtaiset kokemukset, maailmankatsomus, ulkoiset 

häiriötekijät, olotila kokemushetkellä ja moni muu asia.

Tässä opinnäytteessä pohditaan yksilön elokuvakokemukseen 

vaikuttavia tekijöitä. Työssä on pyritty kategorisoimaan kokemuksen 

osa-alueita, ja tarkempaan tarkasteluun on otettu myös elokuvantekijän 

kontrollin ulottumattomissa olevat vaikuttimet. Tarkastelun kohteena 
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on erityisesti yksilötaso, joten työhön on sisällytetty esimerkinomaisesti 

kirjoittajan ja muiden kertomuksia ja kokemuksia siitä, miten elokuvia 

on koettu ja millaiset vaikuttimet ovat muuttaneet kokemusta näissä 

tilanteissa. Työssä myös tarkastellaan, miten kokemista on sanallistettu 

ja käsitelty eri julkaisuissa, alkaen aistihavaintojen prosessoinnista. 

Tämä auttaa ymmärtämään, miten moniulotteinen ilmiö aistit ja 

kokeminen ovat. Viimeisessä luvussa käsitellään, kuinka tärkeä 

elokuvakokemus on elokuvantekijälle ja erityisesti elokuvaleikkaajalle, 

ja tässä on käytetty myös viittauksia eri luennoitsijoiden pohdintoihin 

elokuvaleikkauksesta ja elokuvan kokemisesta.
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2 KOKEMINEN JA HAVAINTO

2.1 Elokuvan kokemistavat

Taidetta voi kokea ja arvioida monenlaisista eri lähtökohdista. Kokija 

voi painottaa teoksen jotakin tiettyä osa-aluetta muita enemmän, 

esimerkiksi katsoja voi arvioida teoksen estetiikkaa tai hän voi olla 

kiinnostunut sen herättämästä tunnekokemuksesta. Katsojan 

lähestymistavan tarkastelun helpottamiseksi voidaan käyttää 

esimerkiksi seuraavaa jakoa: miiminen, formalistinen, ilmaisullinen ja 

käsitteellinen lähestymistapa (Shimamura, 2013, 14).

Miiminen lähestymistapa painottaa taiteen kykyä jäljitellä 

todellisuutta, ja tällöin myös taiteen tekotapa halutaan piilottaa. 

Formalistinen suhtautuminen sitävastoin syleilee taiteen teon välineitä, 

ja maalaustaiteessa tämä tarkoittaa esimerkiksi vahvasta 

pensselinvedosta syntyvän jäljen hyödyntämistä. Ilmaisullisessa 

lähestymisessä painotetaan taiteen kykyä herättää tunteita, ja 

käsitteellisessä lähestymisessä sen kykyä herättää ajatuksia. 

(Shimamura, 2013, 14.)

Shimamura (2013) selittää jaollaan erityisesti maalaus- ja 

valokuvataiteen kokemistapoja, mutta siitä on hyötyä myös elokuvaa 

tarkasteltaessa. Elokuva voi esimerkiksi olla äärimmäisen 

formalistinen. Siirryttäessä digitaaliseen aikakauteen filmin rakeesta 
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syntyvää kohinaa on pyritty jäljittelemään digitaalisesti, sillä filmin 

fyysisistä ominaisuuksista syntyvä jälki on koettu oleelliseksi osaksi 

elokuvaa. Toisaalta monen kokeellisen elokuvan lähtökohdat voivat olla 

filmimateriaalin käyttäytymisessä. Filmiä voidaan raaputtaa, sitä 

voidaan valottaa useaan kertaan ja värjätä. Onkin yleistä, että elokuvia 

myös koetaan ja arvioidaan niiden kyvystä hyödyntää elokuvan 

tekotavasta syntyviä omia erikoisuuksia. 

Elokuvia arvotetaan myös miimisellä lähestymistavalla. Erityisesti 

valtavirtaelokuvalle on miimisen lähestymistavan mukaisesti tärkeää 

peitellä elokuvan tekemisen keinot. Tällaiselle elokuvalle on ilmiselvää, 

että kuvassa ei saisi näkyä esimerkiksi mikrofonipuomia tai 

valaisinjalkaa, ja muutenkin pyrkimys on saada katsoja unohtamaan 

elokuvan teosluonne. Toisaalta elokuvan maailma harvoin vastaa tai 

edes pyrkii jäljittelemään todellisuutta, mikä on Shimamuran (2013) 

jaossa miimisen lähestymistavan perusajatus. Katsojat kuitenkin 

olettavat elokuvan jäljittelevän mahdollisimman tarkasti sitä elokuvan 

sisäistä todellisuutta, jota elokuva väittää edustavansa. Elokuvan 

sisäisen maailman täytyy siis kestää katsojan kriittinen silmä, ja 

illuusio rikkoutuu, jos katsojan mielestä elokuva ei onnistu 

jäljittelemään elokuvan sisäistä todellisuutta. Tällaisia katsojan 

virheeksi kokemia asioita voivat olla elokuvan sisäisen maailman 

epälooginen toiminta tai vaikkapa katsojan mielestä väärän aikakauden 

tavaroiden näkyminen. Katsojat usein siis olettavat elokuvalta 

jonkinlaista sisäistä koheesiota, mutta eivät varsinaisesti todellisuuden 

jäljittelemistä.

Toisaalta elokuvia harvemmin arvotetaan sen mukaan, kuinka hyvin 

tässä sisäisessä koheesiossa on onnistuttu, ellei siinä huomata virheitä. 

Miimistä ja formalistista lähestymistapaa huomattavasti tärkeämpää 

onkin elokuvan kyky herättää kokemuksia. Kokemuksellisuus on 
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riippuvainen vahvan tunteen herättämisestä. Kokemus voi syntyä myös 

oivalluksesta, mutta usein tällöinkin kokemukseen liittyy esimerkiksi 

oivaltamisesta syntyvä ilo. Elokuvan yleisimmät kokemistavat ovatkin 

ilmaisullinen ja käsitteellinen, eli arvion kohteena on useimmiten 

elokuvien kyky herättää katsojassa tunteita ja ajatuksia. Heikkilän 

(2001) mukaan katsojat hakevatkin elokuvilta pääasiassa 

kokemuksellisuutta.

Elokuvantekijällä voi usein olla mielessään, millä tavalla hänen 

teoksensa tulisi kokea. Tämä ei kuitenkaan estä katsojaa valitsemasta 

tietoisesti tai tiedostamatta jotakin muuta tapaa lähestyä teosta. 

Esimerkiksi tekijä on voinut ajatella elokuvansa tarjoavan jännittävän 

kiemuroisen juonikuvion, mutta jokainen katsoja voi yksilönä valita 

omanlaisensa tavan katsoa elokuvaa. Joku voi tarttua tekijän 

tarjoamaan kokemukseen, mutta toinen voi esimerkiksi hakea samalta 

juonivetoiselta elokuvalta vaikkapa auditiivista tai visuaalista 

kauneutta.

Edellä mainitut neljä kokemistapaa, miiminen, formalistinen, 

ilmaisullinen ja käsitteellinen eivät millään tavalla rajaa toisiaan pois. 

Ne voivat esiintyä limittäin, ja kuvaavatkin lähinnä minkätyyppisten 

aivoprosessien kautta taiteen eri osia koetaan. Miiminen ja 

formalistinen kokemistapa liittyvät raa'an aistien kautta tulevan datan 

prosessointiin ja siitä syntyvään mielihyvään tai esimerkiksi inhoon. 

Käsitteellinen tapa kuvaa muisto- ja ajatusprosesseja, jotka ovat 

riippuvaisia katsojalla olevasta tiedosta maailmasta ja sen toiminnasta 

suhteessa teoksesta välittyvään tietoon. Ilmaisullinen tapa kuvaa taas 

taiteen herättämiä tunneprosesseja. (Shimamura, 2013, 14.)
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2.2 Aistihavaintojen prosessointi

Aistit tuottavat jatkuvasti valtavan määrän informaatiota. Kaikki tämä 

tieto aiheuttaisi informaatioähkyn, jos se päätyisi sellaisenaan aivoille 

prosessoitavaksi. Esimerkiksi näön tuottamasta informaatiosta osa 

filtteröityykin pois otsalohkossa (Tremblay et al., 2014). Tämä filtteri 

päästää lävitseen lähinnä sellaisen informaation, joka on 

merkityksellistä. Elokuvassa on mielenkiintoista huomata, miten 

katsojan on usein mahdotonta havaita ensimmäisellä katsomiskerralla 

kuvassa olevia pieniä virheitä. Esimerkiksi esineet, jotka vaihtavat 

paikkaa leikattaessa kahden kuvan välillä tai peilissä vilahtava 

kuvausryhmän jäsen eivät välttämättä ole aivojen mielestä tärkeää 

informaatiota narratiivin ymmärtämisen kannalta.

Toisaalta katsoja voi tieten tahtoen etsiä kuvasta virheitä, jolloin 

tällaiset virheet eivät olekaan aivojen kannalta turhaa informaatiota, 

eikä niiden havainnointi tällöin jää ainakaan filtteröinnistä kiinni. 

Onkin esimerkiksi osoitettu, että antamalla katsojalle jokin ohje tai 

tehtävä teoksen katsomiseen, katsojan aivoissa aktivoituvat eri alueet 

tehtävätyypistää riippuen, vaikka hän katsoisi samaa teosta 

(Shimamura, 2013, 22).

Aistiärsykkeistä tulevan informaation prosessointi on myös hyvin 

yksilökohtaista, sillä me jäsennämme aistiemme tuottaman tiedon siltä 

pohjalta, mitä tietoa meillä on ennestään (Shimamura, 2013, 17). 

Yksinkertaisimmillaan tämä voi tarkoittaa vaikkapa geometristen 

esineiden havainnointia. Esimerkiksi tiedämme, millainen on neliö. 

Nähdessämme neliöstä vain kulmat, aivomme täydentävät vaivatta 

koko kuvion, ja havaintomme vastaa kokonaista neliötä (Gold et al. 

2000, 665).
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Vajaan neliön täydentämisen kokonaiseksi voi olettaa tapahtuvan melko 

samalla tavalla eri henkilöillä. Monimutkaisimmillaan aivojen tekemä 

informaatiotäydennys voi kuitenkin tarkoittaa jopa narratiivista 

puuttuvien osasten täydentämistä tai valemuistoa. Tällöin ei olekaan 

yhtä selvää, miten kukin yksilönä täydentää puuttuvaa informaatiota.

Valemuiston synty on havaittu esimerkiksi eräässä kuvaparikokeessa. 

Koehenkilöinä oli ihmisiä, joilla ei ole vasemman ja oikean aivopuoliskon 

välillä yhteyttä. Heille näytettiin kuva yhdelle silmälle kerrallaan. 

Tämän jälkeen koehenkilö näki pöydälle levitettyjä valokuvia, joita hän 

sai katsoa molemmilla silmillä samaan aikaan. Niistä hänen piti valita 

kuville parit. Hänen piti myös perustella valintansa. Eräälle 

koehenkilölle näytettiin vasemmalle silmälle kananjalka ja oikealle 

silmälle lunta. Vasemman silmän näkemän kananjalan perusteella hän 

valitsi kuvan pariksi kanan. Oikean silmän näkemän lumen perusteella 

hän valitsi lapion, mutta perustelu olikin yllättäen, että likainen 

kanankoppi täytyy lapioida puhtaaksi. Koehenkilö myös uskoi 

vilpittömästi, että oikealla silmällä hän oli nähnyt jotakin, joka liittyi 

likaiseen kanankoppiin. Oikean silmän näkemä tieto lumesta ei siis 

välittynyt vasempaan aivopuoliskoon, jossa tapahtuu looginen ajattelu 

ja puheenmuodostus. Hänen oikean aivopuoliskon ohjaama vasen 

kätensä osoitti kuitenkin lapiota. Koska koehenkilö ei voinut sanallistaa 

todellista syytä lapion valitsemiselle, hänen vasen aivopuoliskonsa 

hyödynsi olemassa olevaa informaatiota eli kananjalkaa ja kanaa. 

Tämän tiedon pohjalta koehenkilön vasen aivopuolisko synnytti 

valemuiston ikäänkuin pienen narratiivin muotoon likaisesta 

kanankopista, joka tulisi puhdistaa. (Gazzaniga, 1998, 53.)

Keskenään ristiriitaisten havaintojen prosessointi voi olla aivoille 

epämiellyttävää. Mieli valitseekin mieluummin vain yhden tulkinnan 
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asioista kuin ylläpitää samanaikaisesti useampia. (van Hemmen & 

Sejnowski, 2006, 476.) Tämä selittää osittain, miksi yllämainitussa 

esimerkissä alitajunta täydensi koehenkilölle olemassa olevan tiedon 

perusteella yhtenäisen tarinan kanakopin puhdistamisesta, jolloin 

käsitys lapion tarpeesta oli aivoille mieleen. Elokuva nojaa vahvasti 

tähän aivojen kykyyn ja haluun täydentää narratiivia, sillä se 

mahdollistaa monimutkaisten asioiden kertomisen rajallisessa ajassa. 

Katsoja ymmärtää elokuvan tapahtumat, vaikka hänelle ei näytettäisi 

tai selitettäisi kaikkea, sillä hän täydentää narratiivissa olevat aukot.

2.3 Narratiivin prosessointi

Tarve narratiiveille on syntynyt ihmiselle osana evoluutiota (Hoeg, 

2009). Tarinoiden kertominen ei siis ole ollut ainoastaan ajanvietettä ja 

huvittelua. Hoeg (2009) väittääkin, että narratiivit ovat esimerkiksi 

auttaneet eri yhteisöjä säilyttämään tasapainon oman toimintansa ja 

muuttuvan ympäristönsä välillä. Ei siis ole ihme, että ihmisillä on myös 

sisäänrakennettuja malleja purkaa ja ymmärtää narratiiveja. Tämä ei 

tarkoita vain puhuttua ja kirjoitettua kieltä, vaan koskee myös 

visuaalista narratiivia (Cohn et al., 2014).

Mikäli visuaalinen narratiivi poikkeaa yhtäkkiä siitä mallista, millä 

aivot ovat alkaneet purkaa sitä alusta alkaen, muuttuu se vaikeammin 

ymmärrettäväksi. Tämä havaittiin yksinkertaisessa kokeessa, jossa 

koehenkilöille näytettiin sarjakuvia, joihin oli lisätty yksi tyhjä ruutu 

poistamatta mitään sarjakuvan varsinaisista ruuduista. Koehenkilöiden 

tuli lopuksi arvioida, miten helposti he ymmärsivät sarjakuvan 

tapahtumat. Koe suoritettiin vaihtelemalla tyhjän ruudun paikkaa.

Mitä myöhemmäksi sarjakuvaa tyhjä ruutu siirrettiin, sitä vaikeammin 
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ymmärrettäväksi sarjakuva muuttui. Tutkijoiden mukaan tämä johtui 

siitä, että aivot olivat usean ruudun aikana ehtineet omaksua tietyn 

mallin, joilla koehenkilöt olivat alkaneet purkaa visuaalista narratiivia. 

Mitä syvemmällä tässä prosessissa aivot olivat valkoisen ruudun 

ilmestyessä, sitä kauemmin kesti, että loput sarjakuvasta kyettiin 

vastaanottamaan yhtä tarkasti kuin tyhjää ruutua edeltänyt sarjakuva. 

(Cohn et al., 2014.)

Sarjakuvatestille on elokuvan puolella vahvoja analogioita. Esimerkiksi 

tärkeän henkilöhahmon esitteleminen liian myöhäisessä vaiheessa 

elokuvaa voi tehdä elokuvasta vaikeammin seurattavan. Myös tyylin 

vaihtuminen voi tehdä elokuvan vastaanottamisesta vaikeampaa. 

Toisaalta selvillä tyylieroilla on helppo erottaa elokuvan sisäisiä 

maailmoja toisistaan, ja auttaa näin katsojaa purkamaan elokuvan 

sisäisiä narratiiveja. Esimerkiksi lyhytelokuvassa Six Shooter (2004, ohj. 

Martin McDonagh) nuori mies kertoo tarinaa varhaislapsuudestaan. 

Elokuvan tyyli on muuten melko synkkä ja harmaa, mutta itse 

lapsuustarina alkaa kirkkaana ja värikkäänä.  Ratkaisuun on varmasti 

muitakin taiteellisia syitä, mutta tämä myös osaltaan tekee katsojalle 

helpommaksi prosessoida samanaikaisesti elokuvan omaa juonta omana 

narratiivinaan ja miehen kertomaa tarinaa toisena narratiivina.
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3 ELOKUVAKOKEMUS

3.1 Elokuvakokemus muissa tutkimuksissa

Markkinointitutkimuksessaan Hart et al. (2016) näkevät 

elokuvakokemuksen prosessina, joka alkaa sarjalla valintoja. Katsoja 

päättää, minkälaisen elokuvan, missä ja kenen kanssa hän haluaa 

katsoa. Valintaprosessiin ja lopulta itse elokuvakokemukseen 

vaikuttavat tekijät on jaettu kolmeen luokkaan: elokuvan 

ominaisuuksiin, katseluympäristöön ja katsomistilanteeseen. Tutkimus 

korostaa, että elokuva valitaan täyttämään jokin tarkoitus, esimerkiksi 

perhe-iltaan tai treffeille sopiva elokuva. Elokuvakokemus on joko 

positiivinen tai negatiivinen sen perusteella, kuinka hyvin elokuva 

vastaa lopulta katsojan tarvetta. (Hart et al., 2016.)

Tutkimuksen havainnot perustuvat hyvin vahvaan 

kohderyhmäajatteluun, mikä on luontevaa markkinointinäkökulmalle. 

Sen avulla on helppo hahmottaa, miten erilaisissa olosuhteissa ja 

tilanteissa elokuvia voidaan katsoa. Toisaalta yksilön ja elokuvan 

ominaisuudet jäävät vähemmälle huomiolle, sillä yksilön tarpeiden 

oletetaan kohtaavan melko hyvin elokuvan tarjonnan kanssa jo ennen 

katsomistilannetta yksilön toteuttaman valintaprosessin ansiosta. 

Tällainen tilanne, jossa katsoja on tehnyt kaikkensa olosuhteiden 

valitsemiseksi itselleen miellyttäviksi, on hyvin rajattu. Se ei ole 
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mielekäs, jos haluamme ymmärtää, millä kaikilla mahdollisilla tavoilla 

eri asiat voivat vaikuttaa elokuvakokemukseen.

Jutta Heikkilä (2001) tutki, miten ja millaisia elokuvaelämyksiä 

elokuvat tuottavat katsojille. Hän toteutti tutkimuksensa empiirisenä 

katsojakyselynä, jossa Finnkinon sähköisen uutiskirjeen kautta hän 

haki aktiivisia 15-35 vuotiaita elokuvassakävijöitä. Rajaamalla 

tutkimusaineistonsa elokuvateatterissa tapahtuviin 

elokuvakokemuksiin Heikkilä (2001) sai tarkemmin kontrolloitua tietoa 

juuri elokuvan ominaisuuksien vaikutuksesta katsojaan, ja toisaalta, 

miten katsoja yksilönä reagoi elokuvaan.

Heikkilän (2001) mukaan katsojat hakevat elokuvilta erityisesti 

elämyksellisyyttä. Hänen mukaansa jokainen taiteen kohtaaminen 

synnyttää kokemuksen, mutta elämyksellisyys vaatii, että taide 

herättää kokijassa voimakkaan tunnereaktion. Tunteita elokuvassa taas 

herättää samaistuminen. Vastaajat harvemmin perustelivat 

samaistumisen syitä, mutta sen sijaan he olivat innokkaita kertomaan, 

miksi elokuva ei ollut heitä koskettanut. Heikkilän (2001) mukaan 

elokuvissakävijät pitävät elokuvan tuottamaa tunne-elämystä 

itsestäänselvänä ominaisuutena, eikä sen olemassaoloon samalla tavalla 

kiinnitetä huomiota kuin sen puuttumiseen. (Heikkilä, 2001.)

Heikkilä (2001) myös huomasi elokuvakokemuksen olevan laajempi 

ilmiö, kuin vain elokuvan itsensä synnyttämä. Hänen saamissaan 

vastauksissa korostui usein katsojan aikaisempien kokemusten 

merkitys. Tämä onkin erityisen arvokas huomio myös elokuvantekijälle, 

sillä usein kaiken elokuvakokemukseen liittyvän ajatellaan lähtevän 

vain ja ainoastaan elokuvasta itsestään. On tärkeää nähdä, että työtä 

tehdessä syntyvät ajatukset eivät automaattisesti välity työn kautta 

katsojalle sillä tavalla, kuin ne on itse ajatellut.
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3.2 Mitä tarkoittaa elokuvakokemus?

Elokuvakokemuksella tarkoitetaan tämän opinnäytteen puitteissa 

elokuvan katsomisesta syntyvää kokemusta. Vahvasta kokemuksesta 

jää myös vahva muistijälki, ja positiivinen muisto ajaa katsojan 

hakemaan elokuvateatterista kokemuksia uudelleenkin. Kokemuksen 

synnyttäminen onkin varmasti monen elokuvantekijän ja elokuvien 

esittäjän päämäärä.

Markkinointitutkimuksessaan Hart et al. (2016) käyttävät elokuvan 

katsomispäätöksen prosessin kuvaamisessa kolmea kategoriaa: a) arvio 

elokuvasta siitä olevan ennakkotiedon perusteella, b) käytettävissä 

olevat katselutilat ja c) erilaiset katselutilanteet. Katsoja pyrkii siis 

yhdistämään näistä kolmesta kategoriasta sopivan paketin, esimerkiksi 

a) lapsille suunnattu animaatio, b) kotisohvalla ja c) perheen kesken. 

Tämän mallin keskiössä on katsoja itse, sillä hän tekee valinnan kolmen 

muun kategorian pohjalta.

Tässä opinnäytteessä elokuvakokemukseen vaikuttavat tekijät on 

jaoteltu edellä mainittua periaatetta hyödyntäen. Elokuvakokemukseen 

vaikuttavia tekijöitä on jaettu elokuvan omiin ominaisuuksiin, 

esitystilan ominaisuuksiin, katsojan hetkelliseen olotilaan ja katsojan 

ominaisuuksiin. Näitä käsitteleviin lukuihin on sisällytetty myös 

konkreettisia esimerkkejä kirjoittajan ja muiden elokuvakokemuksista 

sekä kokemuksiin vaikuttaneista tekijöistä.
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3.3 Esitystilan ominaisuudet ja esitysyhteys

Esitystilan merkittävin ominaisuus on esitystekniikka. Tämä voidaan 

jakaa erikseen vielä äänen ja kuvan tekniikkaan, ja esimerkiksi 4D-

näytöksissä muuhun tekniikkaan, kuten savukoneisiin, heiluviin 

penkkeihin tai muihin yllättäviin esitysteknisiin laitteisiin.

Elokuvia voidaan katsoa valkokankaalta, tv:stä, kannettavalta 

tietokoneelta tai puhelimesta, 2D:nä tai 3D:nä. Suurempi kuva tuo 

yksityiskohdat paremmin esiin, mutta toisaalta se myös paljastaa halvat 

efektit tai lavasteet. Pieni ruutu kestää paremmin lähikuvia ja 

vastaavasti valkokangas paremmin yleiskuvia. Valkokankaalta 

katsottuna yleiskuvasta erottaa tarkemmin yksityiskohtia, joita 

tarkkaillessa katsoja voi hyvinkin viihtyä. Pieneltä ruudulta kuvan 

lukeminen voi toisaalta olla nopeampaa, jos kuvan kaikki yksityiskohdat 

eivät yksinkertaisesti erotu. Pitkäkestoiset erikoislähikuvat voivat 

suurella valkokankaalla kiinnittää katsojan huomion esimerkiksi 

kasvokuvissa ihohuokosiin tai esineissä materiaaliin ja tekstuuriin. 

Pieneltä ruudulta katsottaessa ihon ja esineiden pintarakenteet eivät 

vastaavasti erotu. Kun sama elokuva katsotaan suurelta valkokankaalta 

ja pieneltä ruudulta, voi katsoja siis kokea elokuvan rytmin eri tavalla, 

sillä hänellä  kestää eri aika lukea yksittäinen kuva riippuen siitä, 

kuinka suurena hän sen näkee. Suurempi kuva on myös usein 

vaikuttavampi, ja siihen voi olla helpompi keskittyä ja uppoutua.

Teatteriolosuhteiden ulkopuolella esitystekniikasta ja -kopiosta riippuen 

elokuvan värit ja kontrasti voivat toistua hyvinkin monella eri tapaa, 

mikä voi vaikuttaa esimerkiksi elokuvasta välittyvään tunnelmaan. 

Elokuvat voidaan myös näyttää joko filmiprojisointina tai katsoa 

digitaaliselta kopiolta. Filmikopion fyysinen olomuoto voi tuoda omat 
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erikoisuutensa elokuvan esittämiseen. Filmiltä näytettäessä filmikelan 

vaihtamisesta voi syntyä pieni häiriö, jolloin voi esimerkiksi joutua 

tarkentamaan projektorin heijastamaa kuvaa tai säätämään kuvaviivan 

asemaa.

Isäni kertoi, että 80-luvulla esitettiin eräällä suomalaisella 

TV-kanavalla Time Without Pity (1957, ohj. Joseph Losey). 

Elokuvan tapahtumat toistuivat eri järjestyksessä, kuin 

elokuvantekijä oli alunperin ajatellut. Liekö kanavan 

haltuun päätynyt kopio, jossa filmikelat oli taltioitu väärässä  

järjestyksessä. Joka tapauksessa tämä teki elokuvan juonen 

seuraamisen melko hankalaksi.

Elokuvan äänentoisto voidaan järjestää monella eri tapaa riippumatta 

siitä, miten se on alunperin suunniteltu. Elokuvia saatetaan katsoa 

ilman ääntä, monona, stereona tai 5.1, 7.1 tai Dolby Atmos -tilaäänellä. 

Äänenvoimakkuus ja äänentoistolaitteiden ominaisuudet vaikuttavat 

myös, kuinka immersiivisenä elokuva saatetaan kokea, mitkä taajuudet 

korostuvat ja esimerkiksi saako dialogista selvää.

Vaikka esimerkiksi Dolby määrittää tietyt voimakkuudet, joihin 

elokuvat pitäisi miksata ja joilla ne pitäisi elokuvateatterissa toistaa, 

voidaan teatterissa erikseen vielä säätää äänenvoimakkuutta, ja usein 

säädetäänkin. Tästä johtuen joitakin elokuvia on alettu miksaamaan 

suositusta kovemmaksi, ja vastaavasti teatterit usein toistavat tällaiset 

elokuvat suositusta hiljempaa. Elokuva voikin lopulta toistua teatterissa 

hyvin erilaisilla äänenvoimakkuuksilla, kotioloista puhumattakaan.

Esitystekniikassa voi myös ilmetä häiriöitä, kuten särisevä kaiutin tai 

vaikkapa pätkivä yhteys, mikäli elokuvaa katsotaan 

suoratoistopalvelusta. Esitystilassa olevat esineet ja rakenteet voivat 
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alkaa resonoimaan elokuvan äänen kanssa aiheuttaen lisää häiriöitä. 

Katselutilan akustointi tai akustoimattomuus ja koko vaikuttavat 

suuresti siihen, mitkä taajuudet korostuvat tai vaimenevat äänen 

heijastusten summautuessa tilassa.

Kävin katsomassa elokuvan Blade Runner 2049 (2017, ohj. 

Denis Villeneuve) Tennispalatsissa muutaman ystäväni 

kanssa. Elokuvan jälkeen keskustelimme, kuinka 

bassovoittoinen taustahumina jäi mieleen erityisesti viallisen 

kaiuttimen vuoksi, joka muutaman minuutin välein 

bassopörinän voimistuessa alkoi säristä.

Ystäväni kertoi hänen eräästä elokuvastaan, joka pääsi 

useille festivaaleille. Eräässä näytöksessä ääni toistui liian 

hiljaa, mutta yllättäen tämä näytös oli lopulta elokuvan 

onnistunein, sillä hiljainen äänenvoimakkuus pakotti 

katsojat äärimmäiseen tarkkaavaisuuteen, ja tämä sopi 

kyseiseen elokuvaan mainiosti.

Katsoimme eräällä kurssilla vieraana olleen 

ammattiohjaajan omia tuotantoja, joita hän oli tuonut 

näytille. Koulun esitystilan yksi kaiutin piti tasaista 

napsuntaa, joka alkoi kesken elokuvan. Napsunta häiritsi 

selvästi kaikkia paikalla olleita, ja minua alkoi harmittaa 

vieraan puolesta. Huomasin pitäväni katsomaamme 

elokuvaa erityisen onnistuneena silloin, kun sen intensiteetti 

oli riittävä, jotta olin taas hetkeksi unohtanut napsunnan.

Esitystilan ominaisuuksia ovat myös penkkien mukavuus, ilmanlaatu, 

esityspaikan sijainti ja esitystilan yleisilme ja henki.
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Katsoin Enontekiöllä sijaitsevan mökkikylän yleistilassa 

dokumenttielokuvan Näkkälä (2005, ohj. Peter Ramseier), 

joka kertoo poronhoidon vuodesta. Esitystilan penkit olivat 

hieman epämukavat ja ääni kaikui tilassa, mutta toisaalta 

tilan hirsirakenteet ja seinillä roikkuvat poronsarvet 

vahvistivat tunnelmaa.

Katsoin elokuvan Armi Elää! (2015, ohj. Jörn Donner) 

Sodankylän elokuvafestivaaleilla 2015. Elokuva näytettiin 

suuressa sirkusteltassa, ja istuin paikalle, jossa teltan 

tukistrussi peitti osan kuvasta. Elokuvassa Armin tarina 

kerrotaan seuraamalla teatteriesityksen harjoittelua ja 

suunnittelua, ja lopulta kuvan osittain peittävä strussi sopi 

oikein mainiosti tähän teatterilavasteisiin sijoittuvaan 

maailmaan. Jonkun toisen elokuvan kohdalla se olisi 

varmasti ollut häiritsevämpi.

Myös esitysyhteydellä on vaikutusta elokuvakokemukseen. Elokuvat 

voidaan näyttää osana jotakin esityssarjaa tai esimerkiksi useampi 

lyhytelokuva peräkkäin festivaaleilla. Tällöin sarjaan valittu teema ja 

muut sarjan elokuvat ohjaavat, mikä elokuvan teemoista korostuu ja 

mitä elokuvalta odottaa. Elokuvan katsominen kotona, teatterissa tai 

vaikkapa junassa voi jokainen tuottaa hyvinkin erilaisen 

elokuvaelämyksen.

Hyvin kuratoidun festivaalin elokuvat keskustelevat 

keskenään. Niistä löytyy samoja teemoja tai aiheita, ja jo 

katsottu elokuva syventää seuraavan elokuvan 

katsomiskokemusta. Amsterdamin IDFA:ssa näin elokuvat 

Filmworker (2017, ohj. Tony Zierra) sekä My Name is 

Nobody (2017, ohj. Denise Janzee). Filmworker kertoo 
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ohjaaja Stanley Kubrickin pitkäaikaisesta avustajasta. My 

Name is Nobody selvittää, kuka istuu luokkakuvassa 

elokuvaohjaaja Sergio Leonen ja säveltäjä Ennio Morriconen 

välissä. Molemmissa elokuvissa päähenkilönä on ihminen, 

joka jää kuuluisuuksien varjoon.

Elokuva päädytään katsomaan joko yksin tai seurassa, joka voi olla joko 

katsojan itsensä valitsema tai koostua satunnaisista teatterikävijöistä. 

Yleisön ollessa läsnä muun yleisön reagointi usein vaikuttaa myös 

yksilön reagointiin. Esimerkiksi ihmiset saattavat lähteä nauramaan 

helpommin, jos yleisössä on yksi rohkeampi nauraja. Ainakin itselle 

parhaiten muistuvat elokuvakokemukset liittyvät tilanteisiin, joissa 

elokuva on ollut yhteisöllinen kokemus. Esimerkiksi kaveriporukalla 

katsottaessa elokuvaa voidaan kommentoida kesken sen esityksen ja 

siitä voidaan keskustella, tai se voidaan vain kokea yhdessä.

Isäni kertoi nähneen äitini kanssa elokuvan Sons of the 

Desert (1933, ohj. William A. Seiter). Elokuva esitettiin 1986 

Tampereen Niagarassa. Yleisö oli aluksi melko jäinen eikä 

reagoinut voimakkaasti, vaikka muuten elokuva vaikutti 

yleisöön uppoavan. Isäni kertoman mukaan saliin saatiin 

lopulta naurunremakkaa hänen tehtyä asiassa aloite.

Näin Amsterdamin IDFA-elokuvafestivaaleilla elokuvan 

Caniba (2017, ohj. Lucien Castaing-Taylor & Verena 

Paravel), joka kertoo japanilaisesta kannibaalista.  Elokuva 

oli todella vaivaannuttava katsoa, ja melko täyden salin 

yleisöstä aisti, miten jokainen varoi tekemästä pienintäkään 

liikettä. Kukaan ei halunnut kiinnittää itseensä huomiota.
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Ystäväni kertoi, miten yhdellä kurssilla katsottu 

draamaelokuva oli vaikea ottaa vakavasti, kun yleisön 

joukossa osa alkoi nauraa jo alkuteksteissä. Ilmeisesti heillä 

oli jokin ennakkotieto tai -odotus, jonka perusteella he olivat 

jo tuominneet koko elokuvan.

Myös elokuvantekijän läsnäololla voi olla suuri vaikutus 

elokuvakokemukseen. Varsinkin, jos tekijän tuntee, voi tämän läsnäolon 

ansiosta korostua elokuvan katsominen ja peilaaminen erityisesti hänen 

persoonan kautta. Myös elokuvan jälkeinen kyselytilaisuus 

festivaaleilla, jossa elokuvantekijöitä on paikalla, voi muuttaa 

elokuvakokemusta. Vaikkei elokuvasta olisi pitänyt, voi erityisen 

valloittava persoona tai vaikka mielenkiintoisesta tekotavasta 

kertominen muuttaa vielä koko kokemuksen mieleenpainuvaksi.

3.4 Katsojan olotila

Katsojan eli yksilön hetkellinen olotila vaikuttaa usein suuresti 

elokuvakokemukseen. Hetkellinen olotila sisältää muuttujia, jotka 

vaikuttavat yksittäiseen katsomiskertaan, ja ovat usein elokuvaan 

saapumista edeltävän päivän tai päivien tapahtumien summaa.

Suurin vaikutus on varmastikin elokuvaan liittyvällä ennakkotiedolla. 

Hart et al. (2016) listaavat tällaisen ennakkotiedon lähteiksi 

mainonnan, sosiaalisen median, kuulopuheen, arvostelut ja elokuvan 

voittamat palkinnot. Elokuvan mainonta voi käsittää julisteita, TV-, 

radio- ja nettimainontaa, julkisuustempauksia tai elokuvan traileri 

muiden elokuvien alussa. Elokuvan voittamista palkinnoista voidaan 

kirjoittaa eri julkaisuissa ja elokuva-arvosteluja voi löytää monenlaisista 

eri lähteistä.
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Ennakkotieto onkin elokuvantekijän kannalta juuri kiinnostavin 

ulkokohtainen tekijä elokuvakokemuksessa. Elokuvantekijä on itse 

usein äärimmäisen tietoinen tiedon annostelusta elokuvassaan, mutta 

hänellä ei välttämättä ole lainkaan kontrollia, miten elokuvaan liittyvää 

tietoa, oli se totta tai ei, annostellaan elokuvan ulkopuolella. Elokuvan 

markkinoinnissa ja trailerissa pyritään toki vaikuttamaan siihen, 

millaista ennakkotietoa elokuvasta levitetään. Tämäkin voi tosin olla 

ristiriidassa elokuvantekijän intention kanssa. Esimerkiksi traileri 

saatetaan tehdä elokuvaa iloisemmaksi, tai se saattaa sisältää 

juonipaljastuksia.

Ennakkotiedon pohjalta katsojalle muodostuu elokuvasta ennakko-

odotuksia. Katsoja saattaa selvittää, onko elokuva esimerkiksi voittanut 

palkintoja tai millaiset arvostelut se on saanut. Tällainen ennakko-

odotus elokuvasta voi toimia kahdella tapaa. Jos katsoja pitää 

näkemästään, voi elokuvan katsominen arvostelujen perusteella 'hyvänä 

elokuvana' vahvistaa kokemusta siitä, että elokuva todellakin on 'hyvä'. 

Toisaalta liika kehuminen voi toimia itseään vastaan. Katsottaessa 

elokuvaa, jota on kehuttu todella paljon ja suorastaan tyrkytetty, 

saatetaan elokuvaan asennoitua niin, että voiko se todella olla yhtä hyvä 

kuin väitetään. Tällöin huomio kiinnittyy elokuvan heikkouksiin. 

Vastaavasti jos kuulee jostain elokuvasta paljon negatiivisia arvosteluja, 

saattaa kyseisen elokuvan katsoa avoimemmin, ja huomiokyky voi 

keskittyä poimimaan elokuvasta sen vahvuuksia.

Ystäväni kertoi tapauksesta, jossa Oulun yliopiston 

medialukutaidon kurssilla katsottiin mokumentteja eli 

epäaitoja dokumentteja. Erään elokuvan jälkikeskustelussa 

kävi ilmi, että eräs elokuvista oltiin koettu poikkeuksellisen 

heikoksi mokumentiksi. Toimiakseen mokumentin tulisi olla 

joko parodisoiva tai tarpeeksi uskottava, 'aidon' dokumentin 
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kaltainen. Keskustelun lopuksi kurssilaisille paljastettiin, 

että kyseinen dokumentti olikin aito. Monesti puhutaan, että 

todellisuudessa tapahtuu paljon kummallisempia asioita 

kuin mitä elokuvissa katsoja uskoo. Jos kyseinen yleisö olisi 

katsonut elokuvaa dokumenttina elävästä elämästä (eli jos 

heillä ei olisi ollut 'väärää' ennakkotietoa siitä, että elokuva 

on mokumentti), olisiko se myös koettu vähemmän falskiksi?

Katsoin elokuvan Stroszek (1977, ohj. Werner Herzog) 

luettuani, että kyseessä on komedia. Elokuvalla oli hilpeät 

hetkensä, mutta jostain syystä odotin aivan toisenlaista 

komediaa. Kokemus meni minulta ohi, sillä odotin 

synkistelyn olevan pohjan rakentamista ilottelulle.

Siskoni ystävä väitti hänelle, että kauhuelokuva Blair Witch 

Project (1999, ohj. Daniel Myrick & Eduardo Sánchez) olisi 

totta. Ystävä sai tällä verukkeella siskoni katsomaan 

kyseisen elokuvan, sillä väite totuuspohjasta oli tarpeeksi 

kiinnostava. Elokuvan alkupuolisko vaikutti hänestä 

mielenkiintoiselta, mutta elokuvan paranormaalin osuuden 

alkaessa siskoni tajusi äkkiä, että häntä oli huijattu. Tästä 

tuohtumuksesta elokuvan katsominen jäi kesken ja asiasta 

syntyi pieni riitakin, jonka tuloksena siskoni vaati 

ystäväänsä lunastamaan puoleksi ostetun DVD:n itselleen.

Ennakkotiedon ja -odotusten vaikutusta elokuvakokemukseen voi olla 

vaikea tiedostaa. Sen sijaan katsojan olotilaan liittyy joukko 

vaikuttimia, joita onkin jo vaikea olla tiedostamatta. Näitä ovat 

esimerkiksi vireystila, nälkä, jano, tarve käydä WC:ssä, kylmyys ja 

kuumuus. Jos nämä perustarpeet eivät ole kunnossa, voi elokuvaan olla 

vaikea keskittyä tai vähintäänkin tilanne voi olla epämukava.
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Olin Sodankylän elokuvafestivaaleilla pienessä 

sirkusteltassa päivänäytöksessä. Aurinko porotti ja teltan 

sisällä oli hikoiltavan kuuma. Elokuva kertoi kuitenkin 

beduiinipojasta, joka elokuvan edetessä joutuu vaeltamaan 

aavikolla ilman vettä. Yllättäen olotilani teki kokemuksesta 

vaikuttavamman. Seuraavaksi katsoin yönäyteksessä 

elokuvan Avaruusseikkailu 2001 (1968, ohj. Stanley 

Kubrick). Lämpötila oli selvästy laskenut, ja onnistuin vielä 

istumaan kohtaan, jossa kävi kova veto. Aloin palella jo 

elokuvan ensiminuuteilla. Tilannetta ei helpottanut, että 

elokuvan tapahtumat sijoittuivat avaruuteen. Vaikka 

sinänsä kylmä olo tuki paikoittain elokuvan tapahtumia, 

koin tilanteen epämukavaksi ja elokuvasta jäikin huono 

muisto.

Jokin tarina tai elokuva voi puolestaan olla erityisen puhutteleva 

tietyssä elämäntilanteessa, jos elokuvan aihe koskettaa omia 

viimeaikaisia tapahtumia. Mikäli esimerkiksi katsoja käsittelee samoja 

asioita elämässään kuin elokuvan päähenkilö elokuvassa, elokuvan 

synnyttämä kokemus on luultavasti paljon voimakkaampi. Tällaisia 

tilanteita voivat olla esimerkiksi läheisen kuolema, perheen 

perustaminen tai vaikkapa muutto vieraalle paikkakunnalle.

Katsoin elokuvaa I Am Legend (2007, ohj. Francis Lawrence)  

muutama vuosi sen jälkeen, kun perheemme oli hankkinut 

koiran. Kun elokuvan päähenkilön koira kuoli, muistan 

suorastaan suuttuneeni elokuvan tekijöille. Myöhemmin 

tajusin suhtautumiseni eläimiin muuttuneen jyrkästi 

perheeni hankkiman lemmikin myötä.
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Äitini kertoi nähneensä elokuvan The Reflecting Skin (1990, 

ohj. Philip Ridley) odottaessaan veljeäni. Hänen huonoksi 

onnekseen elokuvassa oli kohtaus, jossa löydetään kuollut 

lapsi. Tämä oli tulevalle äidille erityisen järkyttävää ja 

elokuvasta jäi todella epämiellyttävä muisto.

3.5 Elokuvan ominaisuudet

Elokuvalla voi olla jokin tarkkaan rajattu kohderyhmä kuten 

esimerkiksi nuoriso. Vaikka elokuva markkinoitaisiin onnistuneesti 

nuorille, jotka myös päätyisivät elokuvan katsomaan, ei se vielä 

tarkoita, että elokuva itsessään uppoaa nuorille. Elokuvantekijät eivät 

välttämättä ole onnistuneet elokuvan sisällössä niin, että se lopulta olisi 

tavoitellulle yleisölle mieleen.

Tällaisia skenaarioita on rajaton määrä, eikä niiden läpikäyminen ole 

mielekästä. Sen sijaan on mielenkiintoista, voisiko elokuvalla olla 

sellaisia ominaisuuksia, jotka joko heikentävät tai vahvistavat 

elokuvakokemusta, kohtasi elokuvan varsinainen sisältö katsojan 

toiveet tai ei.

Heikkilän (2001) mukaan tärkeintä elokuvan kokemisessa katsojalle on, 

että se herättää tunne-elämyksiä. Monet elokuvan herättämät tunteet 

edellyttävät, että katsoja välittää elokuvan hahmoista. Tällöin katsoja 

voi esimerkiksi iloita tai jännittää elokuvassa olevan hahmon puolesta. 

Heikkilän (2001) aineistossa katsojat myös usein mainitsivat 

elokuvamusiikin tärkeyden tunteiden vomistamisessa.
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Mitä samaistuttavampia hahmot ovat, sitä enemmän katsoja niistä 

välittävät. Samaistumisen kohteena ovatkin yleisimmin elokuvan 

hahmot, mutta katsoja voi samaistua myös elokuvan tapahtumiin tai 

teemoihin. Vastaavasti epäuskottavat hahmot tai oman 

moraalikäsityksen kanssa ristiriitaiset tapahtumat elokuvassa voivat 

etäännyttää ja näin heikentää katsomiskokemusta. (Heikkilä, 2001.)

Toisaalta myös elokuvan visuaalisesta maailmasta nauttiminen voi 

tuottaa katsojalle mielihyvää. Heikkilän (2001) aineistossa katsojat 

mainitsivat usein onnistuneen kuvauksen tai lavastuksen, joiden 

luomaa fiktiivistä maailmaa oli ilo seurata, vaikkei elokuvan tarina olisi 

katsojaa muuten koskettanutkaan.

Elokuvakokemus on sitä vahvempi, mitä paremmin elokuvaan 

keskittyy. Jos elokuva vie mukanaan ja ympärillä olevan maailman 

unohtaa, voi elokuva tuottaa vahvan kokemuksen, vaikkei elokuvan 

teemoja kokisi itselleen tärkeiksi. Ensimmäinen edellytys, jotta 

elokuvaan voisi uppoutua täysin, on elokuvan tekninen laatu. Jos heikko 

tekninen laatu esimerkiksi muistuttaa katsojaa elokuvan tekotavasta, 

on katsojan vaikea unohtaa katsovansa elokuvaa.

Katsoin elokuvan Hacksaw Ridge (2016, ohj. Mel Gibson). 

Mieleeni jäi heikkotasoinen animaatio tykistötulesta. Samoja  

kuvia käytettiin vielä useaan kertaan, ja efekti tuntui 

elokuvan muihin kuviin verrattuna halvalta.

Tässä onkin oleellista, että oli elokuvan laadullinen taso mikä hyvänsä, 

sen täytyisi pysyä elokuvan läpi linjassa. Suuret yhtäkkiset muutokset 

elokuvan teknillisessä laadussa katsoja voi huomata helposti. Toisaalta 

esimerkiksi dokumentaarisessa elokuvassa voidaan hyödyntää 

materiaalia hyvinkin monenlaisista eri lähteistä, jolloin tekninen laatu 
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voi vaihdella rajusti. Katsojat ovat kuitenkin varsin tottuneita 

arkistomateriaalin käyttämiseen dokumentaarisessa elokuvassa, eikä 

tällöin laadullinen muutos samalla tavalla havahduta katsojaa, kuin 

tavallisesti fiktion puolella.

Teknistä laatua voidaan toki muuttaa fiktioelokuvassakin tahallaan 

taiteellisena ratkaisuna, mutta tällöin katsojan täytyy olla valmis 

muutokselle tai omaksua muutos osaksi elokuvaa, jotta katsoja pystyy 

sen vastaanottamaan. Esimerkki ainakin kirjoittajan mielestä 

onnistuneesta ratkaisusta on elokuvassa Shock Corridor (1963, ohj. 

Samuel Fuller). Mielisairaalaan sijoittuvassa elokuvassa on useampi 

kohtaus, jossa murhan todistaneet henkilöt puhuvat transsinomaisessa 

tilassa elokuvan päähenkilölle. Puheen sekaan on leikattu puhujien 

aistiharhaisia näkyjä, ja tässä on käytetty ohjaajan erästä toista 

elokuvaa varten kuvattua materiaalia. Huomattavaa on, että tämä 

materiaali on paikoin selvästi teknisesti heikkolaatuisempaa ja 

tärisevää käsivaralta kuvattua, ja kaiken lisäksi värillistä, toisin kuin 

elokuva itsessään. Se kuitenkin yllättäen istuu osaksi sitä tilannetta, 

johon elokuvan aiemmat tapahtumat ovat johtaneet, vaikkei elokuvassa 

mikään ennakoi katsojalle, että tällaista materiaalia tultaisiin 

käyttämään. Puheen sisällön linkittyminen uudenlaiseen 

kuvamateriaaliin auttaa katsojaa lukemaan kuvat osaksi samaa teosta.

Edellisessä esimerkissä teknillisen laadun lisäksi vaihtui myös elokuvan 

tyyli. Tämä kuitenkin harvoin toimii yhtä yllättäen, sillä vaarana  on 

katsojan hämmentyminen. Jos katsoja joutuu kovasti pohtimaan, miksi 

elokuvan tyyli vaihtui, voi se tehdä katsojan tietoiseksi elokuvan 

tekijästä ja näin heikentää katsojan keskittymistä itse teokseen. Tämä 

voi osaltaan heikentää katsomiskokemusta.
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Tyylin muuttaminen kesken elokuvaa vaatiikin äärimmäistä 

tarkkuutta, jotta se soljuisi luonnolliseksi osaksi elokuvaa. Tällaisia 

muutoskohtia voivat olla esimerkiksi aikakaudesta toiseen vaihtaminen 

tai näkökulman muuttaminen. Myös esimerkiksi muutos elokuvan 

päähenkilössä voi oikeuttaa elokuvan tyylin muuttamisen.

Katsojan on usein helppo huomata tyylin vaihtuvan. Kun katsoja 

kiinnittää huomiota johonkin elokuvantekijän ratkaisuun, hän myös 

luonnollisesti todennäköisemmin arvottaa sitä jollakin tavalla, kuin jos 

ratkaisu olisi huomaamaton. Tämän vuoksi tyylimuutokseen 

reagoiminen onkin paljon katsojasta kiinni. Esimerkiksi saman 

elokuvan tyylimuutoksen voi yksilöstä riippuen kokea hämmentävänä 

tai siihen voi ihastua.

Aiemmin esitellyistä elokuvakokemukseen vaikuttavista asioista monet 

häiritsevät elokuvan kokemista. Jo niidenkin takia elokuvan on tärkeää 

säilyttää vahva intensiteetti, jolloin katsojan on helpompi sivuuttaa 

mahdolliset häiriötekijät, kuten esitystekniikassa esiintyvä häiriö tai 

kurniva vatsa.

Intensiteetti voi tarkoittaa eri asiaa elokuvan tyylilajista riippuen, 

esimerkiksi toimintaelokuvassa intensiteetti voidaan saavuttaa nopeilla 

leikkauksilla, räjähdyksillä, runsaalla kameran liikuttelulla sekä 

vauhdilla eteenpäin menevällä tarinalla. Toisaalta intensiteetti voi 

syntyä muullakin tavalla. Esimerkiksi elokuvassa Le Quattro Volte 

(2010, ohj. Michelangelo Frammartino) on kahdeksan minuutin pituinen 

laaja kuva elokuvan keskiössä olevan kylän yhdestä tiestä. Tämä 

kahdeksanminuuttinen oli ainakin kirjoittajalle hyvinkin intensiivinen, 

sillä kohtauksen päähenkilönä esiintyneen koiran toimia ja tohelointia 

seurasi jännittyneenä arvaillen, kuinka seuraavaksi käy.
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Elokuvaleikkaaja Mikko Sippola (2018) totesi luennollaan, että 

intensiteetin säilyttämiseksi elokuvantekijä joutuu tasapainoilemaan 

myös informaation annostelulla. Elokuvan pitäisi pyrkiä tarjoamaan 

katsojalle juuri minimimäärä informaatiota, jotta hän pysyy kiinni 

elokuvan tapahtumissa ja samalla katsojalle täytyy jäädä tilaa myös 

omalle ajattelulle. Sippola (2018) kertoi esimerkin leikkaamastaan 

elokuvasta Saattokeikka (2017, ohj. Samuli Valkama). Elokuvan lopussa 

poikansa hylännyt isä on kirjoittanut sovituskirjeen. Elokuvaa 

tehdessään Sippola havaitsi, että kirjeen varsinaisen sisällön jättäminen 

elokuvasta pois mahdollisti sen, että jokaiselle katsojalle jää tilaa 

ajatella itse juuri oikeat sanat, jotka kukin haluaisi kirjeessä kuulla.

Elokuvan nimellä voi myös olla suuri vaikutus elokuvakokemukseen. 

Vaikka nimi ei sinänsä muuta elokuvan sisältöä, vaikuttaa se katsojan 

asennoitumiseen elokuvaan. Nimi toimii ikäänkuin tehtävänä tai 

ohjeena katsojalle siitä, mikä elokuvassa on tärkeää. Se ohjaa, mistä 

kulmasta katsoja elokuvaa alkaa purkamaan.

3.6 Katsojan ominaisuudet

Yksilön elokuvakokemukselle on kriittisintä, kohtaavatko katsojan 

mieltymykset elokuvan tarjonnan kanssa. Vaikka katsoja kokisi 

elokuvan juuri niin kuin tekijä on sen ajatellut, ei katsoja 

yksinkertaisesti välttämättä vain pidä siitä. On myös huomattavaa, että 

katsojalla on valta suhtautua elokuvaan haluamallaan tavalla. Heikkilä 

(2001) toteaa, että katsojat hakevat elokuvilta useimmmiten 

elämyksellisyyttä. Tämä ei ole kuitenkaan ainoa tapa katsoa elokuvaa, 

vaan elokuvaan voidaan mennä ystävän seuraksi tai katsoja voi haluta 

oppia lisää elokuvan aihepiiristä. Itse olen huomannut katsovani 
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elokuvia vähän eri tavalla, jos katson niitä koulussa osana kurssia. 

Tällöin huomioni on auttamatta enemmän myös tekijän valinnoissa ja 

elokuvan tekotavassa. Elämyksellisyyttä hakeva katsoja on varmasti 

muita valmiimpi heittäytymään elokuvaan ja eläytymään sen 

hahmoihin ja tarinaan.

Omien mieltymysten ymmärtäminen ei aina ole katsojalle 

itsestäänselvyys. Ystäväni kertoi katsoneensa Hymyilevän 

Miehen (2016, ohj. Juho Kuosmanen). Hän kertoi olleensa 

hämmentynyt, sillä vaikka hän oli tunnistanut elokuvasta 

paljon ansioita, kuten aitous ja lämminhenkisyys, kokemus 

ei ollut hänelle mitenkään säväyttävä. Pitkän pohdinnan 

jälkeen hän joutui myöntämään, että ei yksinkertaisesti vain 

henkilökohtaisesti ollut pitänyt kyseisestä elokuvasta.

Katsojan ominaisuudeksi lukeutuu mieltymysten ohella katsojalla 

olemassa oleva tieto maailmasta ja sen toiminnasta. Tämä tieto 

vaikuttaa erityisesti siihen, kuinka uskottavana elokuva koetaan.

Katsoin kahden ystäväni kanssa avaruuteen sijoittuvaa 

elokuvaa Gravity (2013, ohj. Alfonso Cuarón). 

Kummastelimme elokuvan alkupuolella epäloogisuuksia 

elokuvan maailman toiminnassa. Suoranaista riemua 

herätti kuitenkin elokuvan dramaattinen huippu, kun 

elokuvan päähenkilöt joutuvat toisistaan eroon vain siksi, 

että (ainakin mielestämme) fysiikan lait eivät toteudukaan.

Tällaista tietoa katsojalle voivat tuottaa myös harrastukset, 

mielenkiinnon kohteet tai ammatin kautta tuleva asiantuntijuus. Myös 

oma asuinpaikka voi vaikuttaa. Elokuvat usein väittävät kuvauksissa 

käytettyjen tilojen olevan muualla, kuin mitä ne todellisuudessa ovat. 
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Helsingissä saatetaan kuvata pienelle paikkakunnalle sijoittuva 

elokuva, jos vain löydetään sopivalta näyttävä katu tai rakennus. Jos 

katsoja kuitenkin tunnistaa, missä elokuva todellisuudessa on kuvattu, 

kärsii elokuvan uskottavuus.

Myös tieto siitä, miten elokuvia tehdään ja toisaalta myös mitä elokuvia 

on aikaisemmin nähnyt, vaikuttavat, miten elokuvia koetaan. Jotkut 

elokuvat rakentavatkin vahvasti olemassa olevien elokuvien tai katsojan 

elokuvatuntemuksen pohjalle. Tällaisia ovat esimerkiksi parodiat tai 

erilaiset meta-elokuvat. Myös erilaisten pastissien eli mukaelmien 

ymmärtäminen vaatii katsojalta, että on nähnyt elokuvat, joihin 

viitataan.

Esimerkki meta-elokuvasta on Jafar Panahin Taxi (2015). Elokuvassa 

ohjaaja ajaa Teheranissa taksia, joka on varustettu kameroilla. Elokuva 

on tehty dokumentaarisen elokuvan näköiseksi. Todellisuudessa elokuva 

on käsikirjoitettu fiktioelokuva. Tämä voi katsojan olla helpompi 

ymmärtää, jos hän tietää entuudestaan, että Iranissa 

elokuvantekeminen on hyvin rajoitettua ja siitä on valtion puolesta 

tarkat ohjeistukset. Elokuvan taksikuskin päivän aikana kohtaamat 

ihmiset kritisoivatkin keskusteluissaan maassa vallitsevaa sensuuria.

Katsoin ystäväni kanssa elokuvan Dead Men Don't Wear 

Plaid (1982, ohj. Carl Reiner). Elokuva on genre- eli 

lajityyppiparodia film noir -elokuvista, ja otaksuin nähneeni 

tarpeeksi kyseisen genren elokuvia ymmärtääkseni niistä 

tehtävää parodiaa. Vasta lopputekstit kuitenkin paljastivat 

minulle, että elokuvassa oli käytetty kokonaisia henkilöitä 

muista film noir -elokuvista leikkaamalla olemassa olevien 

elokuvien materiaalia uuden kuvatun materiaalin kanssa 

ristiin. Komediaa on kyseisessä elokuvassa rakennettu 
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varmasti myös sen pohjalta, miten vanhaa materiaalia on 

käytetty uudella, erilaisella tavalla. Tämän arvostaminen 

olisi edellyttänyt, että olisi myös nähnyt elokuvassa käytetyt 

vanhemmat elokuvat.

Katsojan elämänkokemus määrittää hyvin paljon sen, millaisia teemoja 

hän ymmärtää ja kykenee käsittelemään elokuvaa katsoessaan. Tähän 

vaikuttaa osittain katsojan ikä, mutta myös sukupolvi. Koska elokuvia 

voidaan katsoa vuosikymmeniä niiden valmistumisen jälkeen, voi 

elokuvakokemukseen vaikuttaa suuresti, onko katsoja elänyt silloin, 

kun elokuva on tehty. Elokuvassa voidaan esimerkiksi käsitellä jotakin 

tiettynä aikana merkittäviksi koettuja teemoja tai aiheita, joita ei 

välttämättä enää vuosien päästä koeta yhtä merkityksellisiksi.

Myös katsojan kulttuuritausta vaikuttaa. Tästä kertoo sekin, että sama 

elokuva voi menestyä hyvin eri lailla eri maissa. Oman kulttuurin 

kautta tuleva tietämys helpottaa siitä kertovien elokuvien seuraamista, 

ja toisaalta itselle vieraasta kulttuurista kertova elokuva voi olla 

kiehtovampi tai eksoottisempi. Esimerkiksi elokuvan Lincoln (2012, ohj. 

Steven Spielberg) kansainväliseen versioon lisättiin alkuun 

historiaosuus, jossa kerrottiin Abraham Lincolnin merkityksestä 

Yhdysvaltain sisällissodassa. Yhdysvaltalaisyleisölle tätä tietoiskua ei 

ollut, sillä sen oletettiin olevan heille tuttua.
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4 ELOKUVAKOKEMUKSEN MERKITYS LEIKKAAJALLE

4.1 Elokuvakokemus pohjana elokuvaa arvioitaessa

Katsoja muodostaa mielipiteensä elokuvasta elokuvakokemuksensa 

pohjalta. Itsetietoinen katsoja saattaa ymmärtää, miten esitystilan 

ominaisuudet ja hänen hetkellinen olotilansa vaikuttivat hänen 

elokuvakokemukseensa, ja tällöin hän voi sivuuttaa ne mielipidettä 

muodostaessaan. Jos niitä ei huomioida, myös ne vaikuttavat 

mielipiteen muodostumiseen.

Esimerkiksi huono esitystekniikka tai -kopio voivat heikentää 

elokuvakokemusta, ja jos tätä ei huomioi, se voi heikentää myös 

mielipidettä elokuvasta. Toisaalta elokuvan voi katsoa vaikkapa hyvässä 

seurassa, jolloin tilanne on katsojalle poikkeuksellisen mieluisa. Tällöin 

erityisen positiivinen elokuvakokemus voi vastaavasti kohottaa katsojan 

mielipidettä elokuvasta. Jos näiden kahden esimerkkitapauksen 

henkilöt näkivät saman elokuvan, voidaanko heidän mielipiteitään pitää 

vertailukelpoisina? Voidaanko näiden perusteella sanoa, kuinka hyvin 

teoksessa on onnistuttu? Elokuvantekijänä katsojan 

elokuvakokemuksessa kiinostavinta on, kuinka katsoja henkilönä koki 

elokuvan tarjoaman annin. Tällöin haetaan mielipidettä, johon eivät 

olisi vaikuttaneet esitystilan ominaisuudet tai katsojan hetkellinen 

olotila.
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Jos taas halutaan arvioida elokuvan ominaisuuksia mahdollisimman 

objektiivisesti, tulee arvioitsijan pyrkiä sivuuttamaan myös omat 

yksilölliset ominaisuutensa. Tällöin elokuvakokemukseen vaikuttavista 

kategorioista tulisi siis sivuuttaa esitystilan ominaisuudet, yksilön 

ominaisuudet ja yksilön olotila, jolloin jäljelle jäisi vain elokuvan omat 

ominaisuudet. Taide ei kuitenkaan ole olemassa ilman sen kokijaa. Jos 

yksilö pystyisi  sivuuttamaan oman subjektiivisuutensa täysin, siis omat 

kokemuksensa, mieltymyksensä jne., pystyisi hän tällöin arvioimaan 

vain teoksen teknisiä ominaisuuksia. Taiteelliset ansiot avautuvat 

vasta, kun teosta arvioidaan yksilönä, omasta näkökulmasta. 

Elokuvantekijänä voi kuitenkin olla järkevää oman tekemisen 

kehittämisen kannalta pyrkiä arvioimaan myös omaa teknistä 

suoritusta, jolloin voi ainakin yrittää arvioida omaa työtään 

mahdollisimman objektiivisesti.

4.2 Keskeneräisen työn arviointi

Useimmiten elokuvaa leikatessa haluaisi arvioida ennemminkin oman 

työnsä taiteellisia kuin teknisiä ansioita. Toisin sanoen keskeneräistä 

työtä katsoessa haluaisi tietää, minkälaisia ajatuksia tai tunteita se 

katsojassa mahdollisesti herättää. Elokuvakokemuksen monisyisen 

luonteen vuoksi tuntuu kuitenkin järjettömältä yrittää ennustaa, miten 

katsoja asioita lopulta kokee ja näkee. Elokuvaleikkaajana on silti 

välttämätöntä pyrkiä ymmärtämään katsojan elokuvakokemusta, sillä 

johonkin ratkaisujen on perustuttava, ja katsoja on lopulta se, jolle 

elokuva tehdään.

Tätä arvioitaessa yleisin työkalu on keskeneräisen työn itselle 

synnyttämä elokuvakokemus. Tekijän on tällöin oleellista tunnistaa 

sellaiset omaan subjektiiviseen elokuvakokemukseen vaikuttavat 

tekijät, joita katsojalla todennäköisesti ei ole.
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Tekijällä saattaa olla esimerkiksi työn tekemisen aikana syntynyt vahva 

suhde itse työhön, joka täytyisi osata sivuuttaa katsomiskokemusta 

arvioitaessa. Mikäli leikkaaja on esimerkiksi mukana kuvauspaikalla, 

voi hän leikkauksen alkaessa tuntea kuvatun materiaalin paremmin, 

mutta toisaalta hän myös tuntee, millainen työ minkäkin kuvan eteen 

on tehty, ja mitä minkäkin kuvan aikana tapahtuu kuvarajan 

ulkopuolella. Tämän kaiken sivuuttaminen voi olla todella haastavaa. 

Siihen tulisi kuitenkin pystyä leikkaustilanteessa, jos haluaa, ettei tämä 

ylimääräinen tieto, jota katsojalla ei ole, vaikuta leikatessa tehtäviin 

valintoihin. Paljon helpompaa onkin vain pysyä poissa 

kuvaustilanteesta.

Esimerkiksi, yhtä lyhytelokuvaa leikatessani hahmotin kuvatun 

materiaalin perusteella kohtauksen tilan geometrisesti aivan eri lailla 

kuin se todellisuudessa oli. Olin leikannut kaksi kuvaa peräkkäin niin, 

että mielestäni kuvissa olevien henkilöiden katseet kohtasivat, ja 

ohjaaja ihmetteli ratkaisua, sillä hän tiesi, että ensimmäisen kuvan 

näyttelijä katsoi vastakkaiselle seinälle kuin missä seuraavan kuvan 

henkilö oli. Leikkasimme kohtauksen sen perusteella, miten itse 

hahmotin tilan, sillä ajattelimme sen todennäköisemmin vastaavan 

myös katsojan tapaa hahmottaa sama tila.

Leikkausprosessin edetessä kannattaa säilyttää mielessä, mitkä asiat 

ovat tuntuneet toimivilta, kun ensimmäisiä leikkausversioita on 

katsonut. Toistojen sokaisemana voi kyllästyä näkemäänsä, jolloin alkaa 

muuttamaan jo toimivia ratkaisuja. Tämä vaara on oleellista huomata 

omassa työskentelyssään, sillä jos jokin uusi ratkaisu toimiikin itselle 

vain sen takia, että se on edelliseen versioon nähden yllättävä, ei se 

katsojalle voi toimia ainakaan samasta syystä.
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Toisaalta tekijällä voi olla jokin erikoinen elämänkokemus tai sellaista 

esimerkiksi harrastuksen kautta tullutta asiantuntijuutta, jota 

katsojalla ei välttämättä ole. Tämä tulisi osata huomata itsestään ja 

myös sivuuttaa, jottei oleta katsojan kokevan kaikkia asioita samalla 

tavalla kuin itse ne kokee, eikä myöskään oleta katsojan tietävän 

kaikkea sitä, mitä itse tietää. On siis huomattavan tärkeää tuntea 

itsensä ja ymmärtää, mistä omat reaktiot syntyvät.

Omien reaktioiden tarkastelu voi joskus paljastaa nopeasti vinouman 

omassa näkökulmassa. Esimerkiksi ystäväni näytti minulle 

tuottamansa lyhytelokuvan, jossa oli kuvattu Presidentinlinnaa 

vartioivia varusmiehiä. Kysyin ennen elokuvan katsomista, miten 

varusmiehiltä oli kysytty kuvausluvat, sillä ajattelin, että he eivät saisi 

puhua ollessaan Presidentinlinnan kunniavartiossa. Ystäväni kertoi 

sotilaspoliisin käyneen selvittämässä asian, ja luvat oli saatu. Olin 

suorittanut varusmiespalvelukseni videokuvaajana, ja tiesin, että usein 

varusmiehiltä itseltään ei tarvinnut kysyä kuvauslupia. Rittii, että 

esimerkiksi harjoitustilanteessa harjoitusta johtanut esimies antoi 

kuvausluvan. Ehkä siksi oletin, että tässä tilanteessa oli tyydytty 

sotilaspoliisin antamaan lupaan, eikä vartijoilta olisi henkilökohtaisesti 

kysytty kuvaslupia. Elokuvaa katsoessani minusta tuntui, että 

varusmiehet vaivaantuivat kameran edessä, sillä luulin osan heistä 

olevan kuvattavana mahdollisesti vasten tahtoaan. Luvat oli kuitenkin 

kysytty erikseen myös jokaiselta varusmieheltä.

Jos elokuvantekijänä haluaa saada omasta kokemuksestaan luotettavaa 

tietoa, onkin ensiarvoisen tärkeää ensin kyseenalaistaa se. Itsensä 

tuntemisella tarkoitan myös sitä, että ymmärtää milloin jokin asia 

toimii, vaikka se ei olisi oma henkilökohtainen suosikkiratkaisu. 

Vastaavasti on hyvä huomata, perustuvatko jotkut ratkaisut elokuvaa 

tehdessä erityisen paljon omiin henkilökohtaisiin mieltymyksiin.
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Ratkaisujen toimivuuden arvioiminen vaati itsensä tuntemisen lisäksi 

työnsä tuntemista. On olennaista tietää, mitä elokuvalla tavoitellaan, ja 

millä keinoilla siihen tullaan vielä vaikuttamaan leikkauksen 

jälkeenkin. Tämän takia on tärkeää keskustella muun työryhmän 

kanssa itsestäänselviltäkin vaikuttavat asiat läpi, sillä jokaisella voi olla 

pitkien pohdintojen tuloksena syntyneitä ajatuksia siitä, millaisen 

lopullisen elokuvan tulisi olla. Keskustelun kautta on myös tärkeää 

selkeyttää koko työryhmälle yhtenäinen käsitys siitä, mitä elokuvalla 

tavoitellaan, jotta kaikki ovat tekemässä samaa elokuvaa.

Kun tuntee itsensä ja työnsä, on valmis katsomaan ja kokemaan. 

Kokemisen helpottamiseksi kannattaa nähdä vaivaa, jotta 

keskeneräinen työ vastaisi mahdollisimman monelta osalta lopullista 

elokuvaa. On eduksi käyttää tilapäistä värimäärittelyä ja jo leikatessa 

rakentaa elokuvan äänimaailmaa mahdollisimman paljon.

Kun leikkausversioita katselee, kannattaa katselutilanne järjestää 

itselleen myös lopullisen katsojan todennäköisintä katsomistilannetta 

vastaavaksi. Nettiin tai televisioon suunnattu teos kannattaa katsoa 

television tai tietokoneen ruudulta. Vastaavasti ensisijaisesti 

teatterilevitykseen tehtävä elokuva kannattaa pyrkiä katsomaan 

keskeneräisenäkin jo valkokankaalta.

Työskentelyn lomassa saattaa olla erityisen kiinnostunut jonkin tietyn 

asian toimivuudesta, jota on viimeisimpänä hionut. Keskeneräistä teosta 

pitäisi pystyä katsomaan kuitenkin aina kokonaisuutena. Tällöin tauko 

voi auttaa päästämään irti tällaisesta tekemisen huumassa syntyneestä 

fiksaatiosta.

Tauko voi myös auttaa pääsemään siihen tunnelmaan, joka liittyy 

elokuvateatterissa käymiseen. Teatteriin matkaamisen jälkeen teatterin 
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käytävällä odotellaan, ja salin penkeilläkin istutaan vielä hetki ennen 

kuin elokuva alkaa, mainosten pyöriessä. Tämä kaikki voi olla osa 

elokuvakokemusta. Omia leikkausversioitaan voikin olla hyödyllistä 

katsoa välillä jossakin toisessa tilassa. Tällöin voi helpommin virittäytyä 

elokuvateatterikävijän tunnelmaan ja samalla ehkä helpommin 

sivuuttaa sitä suhdetta, joka työhön on syntynyt työskentelyn kautta.

Walter Murch (2016) kertoi vierailijaluennollaan käyttävänsä pieniä 

pahviukkoja, jotka asettaa tietokoneen näyttönsä eteen muistuttamaan 

yleisön läsnäolosta. Samalla myös ruutu vaikuttaa suuremmalta, jos ei 

ole käytettävissä valkokangasta. Teatterissa käydessä paikalla on usein 

muuta yleisöä, jonka reaktiot ja pelkkä olemassaolo vaikuttavat yksilön 

kokemukseen. Muiden ihmisten läsnäollessa voi esimerkiksi olla 

tietoisempi omasta olemisestaan.

Jotkin asiat keskeneräisen elokuvan toimivuudesta eivät paljastu, 

ennen kuin sen katsoo toisen ihmisen seurassa. Tällöin automaattisesti 

jännittää, mitä mieltä toinen elokuvasta mahdollisesti on. Tämä 

suorastaan pakottaa katsomaan omaa työtään paljon kriittisemmin. 

Kannattaakin pyrkiä näyttämään hyvin varhaisessa vaiheessa 

keskeneräisiä töitä ystäville, jotka eivät tiedä elokuvasta ennakkoon 

mitään. Optimitilanteessa tämän voi tehdä salakavalasti, esimerkiksi 

kyläilevältä ystävältä voi kysyä, haluaisiko hän katsoa tällaisen 

projektin leikkausversion. Tällöin katsojalle ei ehdi muodostua mitään 

ennakko-odotuksia. Tässä kohtaa kannattaa pyrkiä hyödyntämään myös 

katsojan kommentit ja palaute, mutta erityisen hyödyllistä on tilanteen 

tarjoama mahdollisuus katsoa teostaan itse uudesta näkökulmasta.
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4.3 Katsojapalaute

Ennen ulkopuolista palautetta kannattaa hyödyntää olemassaolevaa 

työryhmää. Walter Murch toteaakin juuri elokuvan ryhmätyöolemuksen 

mahdollistavan sen, että elokuvaan jää monien erilaisten persoonien 

kädenjälki, ja tämä puolestaan auttaa elokuvaa tavoittamaan 

mahdollisimman paljon erilaisia ihmisiä (Ondaatje, 2002).

Työryhmäläiset ovat hyvin haastavassa tilanteessa objektiivisen 

arvioinnin kannalta, sillä heillä on valtavasti tietoa projektista ja 

kuvauspaikalta. Heillä on myös henkilökohtainen suhde omaan 

osuuteensa. Tämän lisäksi heillä on jokin olettamus siitä, millainen 

lopullinen elokuva tulee olemaan. Tämä voi vaikuttaa suuresti siihen, 

miten työryhmäläiset kokevat leikkausversiot. Työryhmän palaute on 

tästä huolimatta kullanarvoista, sillä he ovat myös elokuvan 

asiantuntijoita. Elokuvantekijät voivat myös olla kokeneita 

itsereflektiossa, ja tämän lisäksi laaja elokuvatuntemus auttaa 

sivuuttamaan edellä mainitut katsomiskokemusta häiritsevät tekijät.

Näytettäessä keskeneräistä työtä kannattaa kertoa, kuinka valmis teos 

on. Esimerkkinä katsoimme erään kurssin puitteissa keskeneräisiä 

oppilastöitä. Yhdessä työssä oli kuvan päällä juokseva aikakoodi, joka 

ainakin elokuvantekijälle on selvä viesti teoksen keskeneräisyydestä. 

Elokuvassa musiikki loppui kuin seinään parissa kohtaa, ja jotkut 

lukivat nämä keskeneräisiksi asioiksi. Elokuvan jälkeen käydyssä 

keskustelussa selvisi, että elokuvan äänisuunnittelukin oli itseasiassa jo 

melkein valmis ja musiikin äkilliset loppumiset olivat tarkoituksellisia. 

Ne oltaisiin varmasti helpommin tulkittu tekijän ratkaisuiksi, jos 

äänisuunnittelun oltaisiin tiedetty olleen myös loppusuoralla. Tällöin 

niiden toimivuutta olisi voitu arvioida luotettavammin.
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Varsinaista katsojapalautetta tulisi hyödyntää enemmän 

leikkausvaiheen loppupuolella, sillä kokemattomalle keskeneräisen 

elokuvan katsominen voi olla vaikeaa. Täysin ulkopuolisten henkilöiden 

katsojapalautteessa on mielestäni tärkeää pyrkiä laajaan otantaan, sillä 

kuten edellä on osoitettu, kokemus voi olla erilaisilla ihmisilllä eri 

olosuhteissa hyvinkin monenlainen. Katsojiksi kannattaa valikoida 

henkilöitä, jotka eivät tiedä projektista mitään. Yleisöä ei kannata 

myöskään liikaa asiasta briiffata, sillä pienikin ennakkotieto voi asettaa 

odotuksia elokuvasta. Valmiin elokuvan yleisön odotukset tulevat 

olemaan kuitenkin vasta lopullisen markkinoinnin synnyttämiä.

Yksittäisessä palautteessa voivat korostua arvaamattomat asiat, jotka 

lopulta koskevat vain pientä osaa lopullisen elokuvan katsojista. 

Palautteeseen tulee suhtautua tietyllä varauksella, mutta heti, kun 

jokin asia toistuu useammassa palautteessa tai palautteessa on jotain 

samaa kuin on itse ajatellut, kannattaa siihen paneutua tarkemmin.

Elokuvaleikkaaja Mikko Sippola (2018) kertoi vierailijaluennollaan 

tarkistavansa katsojapalautteesta lähinnä kohdan "Mitä et 

ymmärtänyt?". Palautteen perusteella voi olla helppoa tehdä muutoksia 

juuri informaation välittämiseen, mutta tunteen kuljetuksessa 

ilmeneviä ongelmia voikin olla haastavampi muuttaa. Esimerkiksi jos 

katsojille on jäänyt epäselväksi, miksi murha-ase löytyy 

tapahtumapaikalta, voidaan palautteeseen reagoida ja näyttää hieman 

kauemmin kuvaa, jossa murhaaja pudottaa aseen poistuessaan. Jos taas 

katsoja on kyllä nähnyt aseen putoamisen, mutta hänen mielestä 

murhaaja ei voisi olla niin huolimaton, että pudottaisi aseen, on tekijän 

vaikeampi reagoida. Miten henkilö saataisiin edeltävien kohtausten 

summana saatettua sellaiseen sekavaan mielentilaan, että katsoja 

ostaisi hänen huolimattomuutensa murhapaikalla? Tähän 

katsojapalautteesta on turha hakea apua.
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Usein palautteessa mainitut kipukohdat voivat johtua jo esimerkiksi 

aikaisemmista kohtauksista kasautuneesta rytmillisestä ongelmasta, tai 

vastaavasti kohtausta seuranneesta rytmiongelmasta, jolloin katsoja ei 

ehdi prosessoida näkemäänsä, ja näin elokuvan seurattavuus ja 

ymmärrettävyys häiriintyvät. Katsojapalauttetta luettaessa onkin 

tärkeää säilyttää tietty kriittisyys ja pyrkiä aina löytämään todelliset 

kipukohdat.
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5 LOPUKSI

Elokuvantekijällä on käytössään laaja valikoima elokuvankerronnan 

konventioita, joita katsojat ymmärtävät tottuneesti. Tästä huolimatta 

yksittäisen katsojan elokuvakokemusta on hankala ennustaa, sillä jo 

aistihavaintojen kokeminen on äärimmäisen subjektiivista. Jokaisella 

katsojalla voi myös olla elokuvan katsomiseen oma lähtökohtansa, joka 

ei välttämättä vastaa elokuvantekijän ajatusta siitä, miten hän haluaisi 

elokuvan katsottavan.

Elokuvakokemus on laaja ilmiö, eikä yksittäistä kokemusta voi purkaa 

yksiselitteisesti. Tarkastelemalla sitä voi kuitenkin tunnistaa siihen 

vaikuttaneita osatekijöitä, joiden avulla voi selittää saman teoksen 

synnyttämät hyvinkin erilaiset kokemukset.

Analysoimalla omia elokuvakokemuksia voi oppia myös tunnistamaan 

omiin kokemuksiin syntyviä vinoumia. Elokuvantekijä voi puolestaan 

hyödyntää luotettavammin työnsä itselle synnyttämää 

elokuvakokemusta, jos tietää, mistä ja miksi omat reaktiot syntyvät.

Toisaalta tekijänä voi myös oppia arvioimaan, milloin oma kokemus ei 

mahdollisesti olekaan luotettava. Esimerkiksi elokuvaa leikatessa oman 

työnsä oppii tuntemaan usein liian hyvin, ja tällöin elokuvasta itselle 

syntyvässä kokemuksessa on väkisinkin vinouma suhteessa katsojaan, 

joka kokee elokuvan ensimmäistä kertaa.
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Elokuvakokemuksen ymmärtäminen moniulotteisena ilmiönä helpottaa 

myös perustelemaan ratkaisuja elokuvaa tehdessä itselleen ja muulle 

työryhmälle. Esimerkiksi, jos ohjaaja on työhönsä täysin uppoutuneena 

saanut itsensä vakuuttuneeksi, että laittamalla kaksi tiettyä kuvaa 

peräkkäin voi synnyttää katsojassa halutun ajatuksen, voi leikkaajan 

asemassa muistuttaa yleisön koostuvan kirjavasta joukosta yksilöitä, 

joilla on kaikilla omanlainen elämänkokemus, persoona ja mieltymykset.

Vaikka elokuvantekijänä katsojan kokemuksen ymmärtäminen on 

tärkeää, ei sen täydelliseen mallintamiseen kannata edes pyrkiä. 

Taiteen arvo on lopulta siinä, että se kykenee tuottamaan monipuolisesti 

erilaisia elämyksiä eri ihmisille, ja jo tästä syystä ei ole mielekästä 

yrittää arvata täysin, miten katsoja elokuvan lopulta kokee. 

Elokuvantekijänä voi pyrkiä siihen, että omat valinnat ovat tarpeeksi 

mielenkiintoisia ja tarjoavat riittävästi eväitä, jotta katsoja pysyy 

elokuvan matkassa ja luo sen tapahtumista ja tunnelmista omat 

tulkintansa ja kokemuksensa, olivat nämä kokemukset lopulta millaisia 

tahansa.
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