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1. JOHDANTO

Sarjakuvan tekeminen on yksinäistä puuhaa verrattuna elokuvan tekoon. Eloku-

vassa on ohjaajat, kuvaajat, näyttelijät ja avustajat. Työtä tehdään ryhmissä.

Suurimmillaan sarjakuvatyöryhmä voi koostua käsikirjoittajasta, piirtäjästä, tus-

saajasta ja värittäjästä, mutta yleensä se koostuu vain piirtäjästä ja käsikirjoittajas-

ta tai pelkästä piirtäjästä, joka tekee itse käsikirjoituksenkin. Sarjakuvaa on kuiten-

kin helpompi lähteä tekemään kuin elokuvaa. Siihen tarvitaan vain kynä ja paperia. 

Piirtääkään ei tarvitse osata kummoisesti. Esimerkiksi pelkillä tikku-ukoilla voi 

tehdä hyvän sarjakuvan, jos tarina on vain tarpeeksi mielenkiintoinen ja ymmärtää 

miten saadaan lukija mukaan sarjakuvan maailmaan ja miten sarjakuvan kerron-

ta toimii. Hyvän sarjakuvan tunnistaa siitä, että ei huomaa lukevansa sarjakuvaa, 

mikään ei pistä silmään lukiessa ja huomaa olevansa sen lumoissa loppuun asti. 

Samalla tavalla toimii myös hyvä elokuva.

Olen vuosien varrella tehnyt useita lyhyempiä sarjakuvia. Ne ovat yleensä olleet 

hyvin erilaisia. Olen kokeillut kaikenlaisia tekniikoita. Yhden 10 -sivuisen sarja-

kuvan tein pelkästään valkoisesta paperista taittelemalla. Sen nimikin oli Lisää 

valkoista paperia. Se julkaistiin aluksi kanadalais-suomalaisessa antologiassa ja sen 

jälkeen se on julkaistu mm. Venäjällä ja se on ollut näyttelyissä ympäri eurooppaa, 

viimeksi Ranskassa.

Yhden sarjakuvan tein kokonaan kaupasta ostetuista irtokarkeista. Laitoin niitä 

erilaisiin asetelmiin pöydälle ja valokuvasin jokaisen ruudun erikseen. Tarina kertoo 

kolmesta gorillasta, jotka varastavat auton, joka on salmiakkiauto ja syövät sieniä, 

jotka ovat vaahtokarkkeja, joita he luulevat syötäviksi, mutta ne ovatkin myrkyllisiä 
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ja he kuolevat. Tarina alkaa esittelyllä, jossa irtokarkkihyllyssä Väyrysen pää nimel-

lä myytävä salmiakki esittelee gorillat.

3 sivua Lisää valkoista paperia -sarjakuvasta. Se julkaistiin ensimmäisenä 10x (Dix fois / Kymmenen 

kertaa) -antologiassa kanadalaisen Premières Lignesin kustantamana vuonna 2008.

3 ruutua Gorillat -sarjakuvasta, joka julkaistiin Kuti -ilmaisjakelulehdessä vuonna 2010.

Olen tehnyt näitä kokeiluja opettelessani sarjakuvan tekniikkaa ja miten sarjaku-

va toimii ilmaisumuotona ja mihin kaikkeen se oikeasti pystyy. Olen huomannut, 

että karkeista ei pysty tekemään kovin hyvää sarjakuvaa, koska ne ovat fyysisiä 

kappaleita ja niille ei esimerkiksi saa haluttuja ilmeitä. Kun taas paperista taittele-

malla vaihtoehtoja on jo useampia. Näiden lisäksi olen tehnyt aika tavallisia tussilla 

piirrettyjä sarjakuvia. 

Olen tullut siihen tulokseen, että perinteinen piirretty sarjakuva on kuitenkin 

helpoin keino kertoa tarina, mutta näissä edellä kertomissani sarjakuvissa olenkin 

halunnut kokeilla sarjakuvan rajoja ja myös tehdä taiteellista sarjakuvaa, joka antaa 
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enemmän visuaalisesti lukijalle, kuin mitä se ehkä antaa tarinana. Ne ovat myös 

näyttelyissä mielekkäämpiä katsottavia, koska koen näyttelyissä aika tylsäksi origi-

naalit, jotka on tarkoitettu painettavaksi kirjaan tai lehteen eikä niitä tehdessä ole 

juurikaan mietitty, miltä ne näyttäisivät taidemuseon tai gallerian seinällä.

Lisää valkoista paperia -sarjakuva näyttelyssä Suomessa.            Gorillat -sarjakuvan valokuvia  

                  näyttelyssä Sveitsissä.

Jollain tavalla myös tämä lopputyöni on yksi kokeilu sarjakuvakokeilujeni joukos-

sa, sillä en ole nähnyt, että elokuvakäsikirjoituksesta, josta ei ole tehty elokuvaa, 

tehtäisiinkin sarjakuva. Yleensähän käsikirjoitukset on kirjoitettu ajatellen, että 

tästä tulee sarjakuva ja jos se on ollut loistava sarjakuva niin siitä on vasta myö-

hemmin tehty elokuva.

Käsittelen tässä lopputyöni kirjallisessa osassa sitä, kuinka elokuvakäsikirjoitus 

muutetaan sarjakuvaksi. Aluksi luulin, että elokuva ja sarjakuva eroavat paljon toi-

sistaan, mutta päädyin huomaamaan, että niillä on kuitenkin hyvin paljon saman-

kaltaisuuksia. Olen kiinnostunut siitä mitä elokuvasta voi oppia ja mitä siitä voi 

tuoda sarjakuvaan.
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2. TAVOITTEET JA ONGELMAT
 

Tämän lopputyön tavoitteena on muodostaa selkeä jäsennys prosessista, jossa 

elokuvakäsikirjoitus muutetaan sarjakuvaksi. Eräänä merkittävä haasteena tämän 

kaltaiselle sarjakuvaprojektille on siirtymien erilaisuus elokuvassa ja sarjakuvassa. 

Siirtymiä jouduttiin muokkaamaan ja muuttamaan. Usein näemme jonkin asian 

tarkimmin katsoessamme sitä hieman sivusta. Tässä työssä tarkastelen sarjakuva-

kerronnan kieltä hieman sivusta, elokuvakäsikirjoituksesta sarjakuvaksi -prosessin 

kautta. Keskityn lopputyössäni sarjakuvan tekniikkaan ja siihen miten sarjakuva 

rakentuu toimivaksi kokonaisuudeksi ja mitä pitää ottaa huomioon sarjakuvaa teh-

dessä, kun käsikirjoitus on jo valmiina.

3. LÄHTÖKOHDAT

Tutustuin työelämän kautta Sami Korjukseen, ja tuli ilmi, että hän halusi tehdä 

käsikirjoituksia sarjakuviin. Sami oli aiemmin tehnyt käsikirjoituksia lyhytelokuviin 

ja ohjannut niitä. Yksi hänen lyhytelokuvistaan on Sputnik Oy:n tuottama Elonkor-

juu. Elokuva on voittanut erikoispalkinnon Tampereen lyhytelokuvafestivaaleilla ja 

esitetty Sundancen elokuvafestivaaleilla.

Itse olin aiemmin tehnyt vain strippi- ja novellimuotoisia sarjakuvia. 

Strippisarjakuva on lyhyt sanomalehdissä julkaistava sarjakuva, jonka pituus 

vaihtelee 2-4 ruutuun. Suurin osa stripeistä on huumorisarjakuvia, mutta myös pi-

tempiä jatkokertomuksia julkaistaan. Silloin strippi jatkuu aina seuraavana päivänä 

ja koko tarinan ilmestyminen kestää kuukausia.

Sunnuntaistrippi on kaksi- tai kolmirivinen ja niitä julkaistaan sanomalehtien 

lisäksi myös monissa aikakauslehdissä.

Novellisarjakuva on pitempi kuin strippi, yleensä pitempi kuin yksi sivu, mutta 

lyhyempi kuin albumi.

Novellisarjakuviani on julkaistu sekä suomalaisissa että ulkomaisissa sarjakuva-

antologioissa. Sarjakuva-antologia on useamman eri tekijän lyhyistä novellisarjaku-

vista koostuva teos. Kokemusta niistä minulla on jo yli kymmenen vuoden ajalta.

Aluksi suunnittelimme tekevämme strippisarjakuvaa yhdessä Korjuksen käsikir-

joittamana ja minun piirtämänä. Hylkäsimme kuitenkin idean. Korjus oli jo tätä 

ennen lähettänyt tekemiään lyhytelokuvakäsikirjoituksia minulle. Olin kiinnostu-

nut erityisesti käsikirjoituksesta nimeltään Omissa Käsissä. Samaan aikaan huoma-

sin Sarjis 2011-kilpailun, johon päätimme osallistua Omissa Käsissä-sarjakuvalla. 
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Kilpailu oli kolmevaiheinen ja tarkoituksena oli palkita paras sarjakuva-albumi. 

Ensimmäiseen vaiheeseen tarvittiin käsikirjoitus ja luonnoksia tai valmiita sivuja 

sarjakuvasta, ei kuitenkaan kokonaista albumia. Ensimmäisen vaiheen jälkeen pää-

dyimme kolmen parhaan joukkoon ja sijoituimme lopullisessa kilpailussa kolman-

neksi. Kilpailun palkinnot julkistettiin sarjakuvan 100-vuotisjuhlagaalassa marras-

kuussa 2011.

Kilpailun ensimmäiseen vaiheeseen piirsin sarjakuvan erilaisella tyylillä, kuin 

miltä se nyt näyttää. Olin suunnitellut tätä nykyistä tyyliä jo pitemmän aikaa enkä 

vielä kilpailun ensimmäisessä vaiheessa ollut kovin varma tyylistäni, joten päätin 

olla käyttämättä sitä kilpailussa. Kun saimme tiedon toiseen vaiheeseen pääsystä, 

päätin vaihtaa tyylin nykyiseen. Koska sarjakuva-albumin tekeminen on hidas pro-

sessi, kannattaa mielestäni piirrostyyli valita harkiten. Halusin piirrostyylin olevan 

mahdollisimman hyvä ja mielenkiintoinen, että jaksaisin tehdä sillä kokonaisen 

albumin. Ja olihan kokonaisen albumin tekeminen minulle uusi juttu, jonka olin jo 

pitkään halunnut toteuttaa.

4. SARJAKUVAN JA ELOKUVAN MÄÄRITTELY

Elokuva on kuvasta ja äänestä muodostuva audiovisuaalinen taideteos. Se kertoo 

tarinan liikkeen illuusiolla, kun hieman toisistaan poikkeavia peräkkäisiä kuvia 

esitetään 24 kuvaa sekunnissa.

Sarjakuva on teos, joka kertoo tarinan peräkkäisten kuvien avulla, jotka voivat 

sisältää tekstiä, joko monologina, dialogina, selostavana tekstinä tai tehosteääniä 

esittävinä teksteinä, ääniefekteinä.

Scott McCloud määrittelee sarjakuvan Sarjakuva näkymätön taide -kirjassa näin: 

“Sarjakuva on harkitussa järjestyksessä olevia rinnakkaisia kuvallisia ja muita 

ilmaisuja, joiden tarkoituksena on välittää informaatiota tai saada lukijassa aikaan 

esteettinen vaikutelma.” Hän kuvaa kirjassaan elokuvaa hyvin hitaaksi sarjakuvaksi. 

Jos elokuvan kaikki 24 sekunnissa olevaa kuvaa laitetaan peräkkäin paperille, siitä 

syntyy sarjakuva. (McCloud 1994, 9)

Kun elokuvassa kuvat esiintyvät päällekkäin samassa kohdassa ruudulla tai 

valkokankaalla, niin sarjakuvassa kuvat esiintyvät peräkkäin eri kohdissa toistensa 

jälkeen. Elokuvan kuvista saadaan muokattua sarjakuva ottamalla siitä tarvittavat 

kuvat tarinan ymmärtämiseksi, piirtämällä ne sarjakuvan ruuduiksi sekä lisäämällä 

puhekuplat ja mahdolliset muut tekstit.

Näin on tehty monista amerikkalaisista menestyselokuvista sarjakuvia. Varsin 
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suosittua tämä oli etenkin 1980-luvulla. Niitä tehtiin yleensä tukemaan elokuvan 

menestystä. Muun muassa sellaisista menestyselokuvista kuten Blade Runner, In-

diana Jones ja Star Wars tehtiin omat sarjakuvaversiot. Tämä omalta osaltaan nosti 

niiden kulttimainetta nuorison keskuudessa.

2000 -luvulle tultaessa tuo trendi on kääntynyt toisin päin ja nykyään tehdään 

enemmänkin sarjakuvista elokuvia. Näitä ovat esimerkiksi Hämähäkkimies, Bat-

man, Sin City, X-men, Watchmen/Vartijat ja V niin kuin verikosto.

Nämä kaikki edellä luetellut teokset ovat olleet valtavirtaa edustavia elokuvia ja 

sarjakuvia, mutta myös vaihtoehtosarjakuvista on tehty elokuvia. Yksi esimerkki on 

Daniel Clowesin sarjakuvasta Ghost World tehty samanniminen elokuva.

Sarjakuva ja elokuva ovat sukulaisia toisilleen, mutta on tärkeää kuitenkin huo-

mata, että ne ovat omia taiteenlajejaan. Elokuvalla on omia elokuvaan keskittyviä 

tutkimuslaitoksia, instituutioita ja oppiaineita, mutta sarjakuvalla ei, vaikkakin 

ne ovat yhtä vanhoja 100-vuotiaita taiteenlajeja. Vaikka sarjakuvasta kirjoitetaan 

paljon, sitä tutkitaan hyvin vähän.(Herkman 1996, 24)

5. ELOKUVAKÄSIKIRJOITUS

Omissa käsissä kertoo sahatyömies Artsista. Tarinan alussa hän käy vanhalle ja 

raihnaiselle isälleen kaupassa, koska tämä on jo niin vanha, ettei itse pysty tehdä 

sitä. Hän on aina valmis auttamaan sukulaisiaan, vaikka he eivät hänen apuaan 

arvostakaan. Artsi saunoo isänsä kanssa, mutta silti isä valittelee, ettei koskaan 

pääse saunaan. Hän ottaa asuntoonsa asumaan tyttärensä, joka on ollut tappelus-

sa poikaystävänsä kanssa ja joutunut lähtemään omasta asunnostaan pois. Artsin 

hammaslääkäri ex-vaimo ei halua ottaa heidän tytärtä luoksensa. Artsi suostuu 

menemään ex-vaimonsa uuden miehen hautajaisiin, koska ex-vaimo ei tiedä ketään 

muuta, joka voisi tulla kantamaan arkkua.

Hän tekee tämän kaiken ilman, että saa kiitosta. Hän ei osaa sanoa ei. Kun hän 

näkee vakuutusyhtiön mainoksen ikkunassa, hän saa idean, jolla aikoo ratkaista 

kaikki ongelmat. Artsi päättää työntää kätensä työpaikan sirkkeliin ja hakea vakuu-

tusyhtiöstä korvauksia, mutta kaikki ei mene ihan suunnitelmien mukaan.
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5.1 Sarjakuva toisen käsikirjoituksesta

Nuorena, kun vasta aloittelin sarjakuvien piirtämistä, en nähnyt hirveästi vaivaa 

käsikirjoituksien suhteen, mikä on mielestäni yleistä aloittelijoille. Saattoi olla, että 

lähdin yhden idean pohjalta työstämään sarjakuvaa heti loppuun asti valmiiksi. 

Muistan monesti miettineeni, että miksi ihmiset eivät tajua, mitä yritän sarjakuval-

lani sanoa. Sittemmin ymmärsin, että ihmiset eivät viitsi pysähtyä katsomaan yhtä 

kuvaa yhtään sen kauempaa kuin on tarpeen. Yhtä kuvaa piirtäessä menee kauan 

aikaa ja siinä ehtii miettimään ja lisäilemään kuvaan kaikenlaista. Aloittelijana en 

tajunnut, että jos en käytä joitain sarjakuvan tehokeinoista niin, että lukija joutuu 

pysähtymään kuvan kohdalle, lukija jatkaa vain lukemistaan sarjakuvan loppuun 

asti, eikä ikinä tajua, mitä haluan sanoa. Tämä sai minut miettimään sarjakuvi-

en käsikirjoitusta tarkemmin. Mitä enemmän sarjakuvia tein sitä enemmän aloin 

arvostamaan hyvää käsikirjoitusta. Se on sekä hyvän sarjakuvan että myös hyvän 

elokuvan perusta.

Jos tämä olisi ollut minun käsikirjoittamani sarjakuva, olisin karsinut tapahtu-

mapaikoista paljon pois. Nyt jouduin tutkimaan tosi paljon erilaisia paikkoja, joita 

ei ollut helppo piirtää. Piirrostyö vei monesti enemmän aikaa kuin olin kuvitellut. 

Esimerkiksi saha oli mielestäni hankala piirrettävä. Millainen on nykypäivän saha 

ja onko niitä enää paljoakaan? Ehkä tekstissä eletään vähän jossain menneisyyden 

ja nykyisyyden nostalgisessa välimaastossa, missä on sahoja, joissa miehet käy-

vät töissä. Koska käsikirjoitus on jonkun muun tekemä, on minun kunnioitettava 

kirjoittajan tekstiä. En voi muuttaa kohtauksia tai paikkoja, vaikka niin mieli tekisi. 

Tärkeää on myös saada sarjakuva tehtyä sellaiseksi, että käsikirjoittaja ei ole siihen 

pettynyt ja molemmat voivat olla siihen tyytyväisiä.

Korjuksen käsikirjoitus on hyvin selkeää tekstiä ilman mitään turhaa. Siinä on 

hyvin kuvailtu tapahtumat, joista voi piirtää sarjakuvan. Tärkeää käsikirjoittajan 

tekstissä on, että se on ymmärrettävää eikä sitä tarvitse erikseen selitellä. Se toimii 

itsenäisenä kokonaisuutena ja siitä voi tehdä elokuvan, teatteriesityksen tai kuten 

tässä tapauksessa, sarjakuvan.

Asetuin tässä ohjaajan rooliin. Olin saanut valmiin käsikirjoituksen, jonka pohjal-

ta tein ensin kuvakäsikirjoituksen, elokuvatermejä käyttäen storyboardin, ja sitten 

lopullisen sarjakuvan.

5.2 Käsikirjoituksen muokkaus sarjakuvaan sopivaksi

Käsikirjoituksen ensimmäisessä versiossa sarjakuvaan oli tulossa yksi yksittäinen 

ruutu alkuun, mikä kuvasi tutkintovankilan selliä, mihin Artsi tarinan loppupuolel-

la joutuu. Se oli yksittäinen irrallinen kuva, joka ei missään tapauksessa toiminut 
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sellaisenaan sarjakuvassa. Elokuvassa se olisi toiminut vain yhtenä välähdyksenä 

ennen kuin siirrytään itse asiaan.

Tästä sellikuvasta siirryttiin suoraan Tukholmalaiseen hotelliin ja vuoteen 1960, 

missä Eero Antikainen kuolee. Tämä on tarinan ainoa kohtaus, joka on oikeasti 

tapahtunut. Antikainen toimi SDP:n kansanedustajana vuosina 1951–1955 ja SAK:

n puheenjohtaja vuosina 1954–1958. Hän kuoli vuodesohvan tukahduttamana 

työmatkallaan Tukholmalaiseen hotelliin. (Kononen 2010, Savon Sanomat internet-

sivu) (Eduskunta 2012, internet-sivu)

Tämän jälkeen tarinassa hypättiin sahalle, missä työntekijät sahaavat lautaa ja 

vaneria, ja päähenkilö Artsi työntää sirkkelin läpi laudan.

Näiden kolmen kohtauksen siirtymät heti alussa olivat liian voimakkaita hyppy-

jä paikasta toiseen. Lukija ei heti pääse sisään sarjakuvan kerrontaan, vaan hyppii 

irrallisten kuvien joukossa, eikä ehkä jaksa lukea koko sarjakuvaa. Päätin että ne 

pitää muuttaa. 

Poistimme ensimmäisen kohtauksen sellikuvan ja aloitimme sarjakuvan suoraan 

hotellista, missä Eero Antikainen kuolee. Poistimme myös saha-kohtauksen ja 

päätimme esitellä sahan vasta myöhemmin ja siirryimme suoraan sahan jälkeiseen 

kohtaukseen, jossa Artsi on kaupassa ostamassa ruokaa isälleen Viljolle.

Tämän jälkeen Artsin olisi pitänyt siirtyä suoraan isänsä Viljon rintamamiestalol-

le. Päätin lisätä tähän väliin kaksi ruutua. Ensimmäisessä näkyy, kun Artsi poistuu 

kaupasta ja toisessa, kun hän tulee autolleen. Lisäsin vielä yhden ruudun, missä 

Artsi ajaa moottoritiellä kohti isänsä Viljon rintamamiestaloa.

Nämä kuvat helpottivat ajan ja paikan hyppäystä, joka tapahtuu kaupasta rinta-

mamiestalon pihaan.  Ne kertovat Artsin siirtymisestä toiseen paikkaan ja että se 

vie tietyn ajan, jonka lukija pystyy kuvittelemaan mielessään. Tällaisia kuvia, joissa 

Artsi menee autoonsa ja lähtee tai saapuu johonkin, lisäsin aina tarpeen vaatiessa; 

aina kun koin, että siirtymä olisi lukijalle sekava ja liian voimakas hyppäys paikasta 

toiseen.

Lisäksi siirsimme samassa paikassa tapahtuvia kohtauksia toistensa yhteyteen, 

jotta ajan ja paikan hyppäykset eivät sekottaisi lukijaa. Esimerkiksi alun sahan esit-

telykohtauksen siirsimme kohtaukseen, jossa Artsi on sahalla ja sahaa vahingossa 

sormeensa.
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6. SUUNNITTELU ENNEN KUVAKÄSIKIRJOITUSTA

6.1 Henkilöhahmojen suunnittelu

Aloitin sarjakuvan tekemisen henkilöiden suunnittelusta. Piirsin luonnoksia 

henkilöiden naamoista. Mietin ensimmäisenä, miltä näyttäisi päähenkilö, keski-

ikäinen sahatyömies, Artsi. Koska halusin, ettei hahmoissa olisi liikaa yksityis-

kohtia, varsinkaan pään alueella, päätin piirtää Artsille viikset, jotta hän varmasti 

näyttäisi vanhemmalta. Jos kasvoihin ei piirrä tarpeeksi ryppyjä, henkilöhän saattaa 

näyttää liian nuorelta ja Artsi ei voinut missään nimessä näyttää kaksikymppisel-

tä. Lisäksi viikset jotenkin mielestäni sopivat eronneelle sahatyömiehelle, jolla on 

tytär. Ne toivat häneen sympaattisuutta. Artsi myös mielestäni vähän piiloutuu 

viiksiensä taakse. Koska Artsi on sukulaistensa hyväksi käyttämä, ja ajattelin, että 

hän varmaan myös itse tietää sen, on Artsilla melkein joka kuvassa alistunut ilme. 

Hän näyttää surkealta oman kohtalonsa hyväksyvältä mieheltä, jota kaikki voivat 

pompotella.

Elokuvassa hahmojen suunnittelun sijasta tehtäisiin näyttelijöiden valinta. Roolit-

taja etsisi ensin ohjaajalle sopivia näyttelijöitä. Heitä pyydettäisiin koekuvauksiin ja 

valittaisiin elokuvaan parhaiten sopivat ja tietenkin budjetin puitteissa parhaimmat 

mahdolliset näyttelijät. Sarjakuvassa näyttely on enemmänkin piirtäjästä kiinni. 

Mitä paremmin piirtäjä saa hahmot elämään, voitaisiinko sanoa “näyttelemään”, 

sitä parempi sarjakuva syntyy. Jos tästä käsikirjoituksesta tehtäisiin elokuva, jou-

duttaisiin siihen etsimään sopivat näyttelijät. Jos miettii montako ihmistä pelkäs-

Artsi sarjakuvan ensimmäisessä versi-

ossa ennen nykyistä lyijykynätyyliä.

Varhaisia luonnoksia Artsista ja lopullinen Artsin naama.
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tään niiden etsiminen vaatisi ja heidän kaikkien palkat, voi kuvitella miten helpolla 

sarjakuvapiirtäjä pääsee verrattuna elokuvan tekijään. Tietenkin sarjakuvapiirtäjä 

on joutunut opettelemaan piirtämään, yleensä vielä ilman mitään korvausta, usei-

den vuosien ajan. Lisäksi sarjakuvapiirtäjä on joutunut opiskelemaan sarjakuvan 

tekniikan, joka sekään ei ole helppo hallittava, samoin kuin myös ohjaaja on joutu-

nut opiskelemaan ohjaamista.

Elokuvan teossa on koko ajan läsnä myös tuottaja, joka vastaa elokuvan budjetis-

ta. Hän hankkii rahoitusta, jotta elokuvaan saadaan sopivat näyttelijät, mutta hän 

vastaa myös mm. elokuvan sponsorointi- ja levityssopimuksista, markkinoinnista, 

ja tiedottamisesta. Tuottaja on yleensä mukana jo käsikirjoitusvaiheessa ja aina 

elokuvan tekemisen loppuun asti. Hän myös valvoo, että elokuva tulee valmiiksi 

tietyssä aikataulussa ja riippuen tuottajasta, hän voi myös puuttua elokuvan tekoon 

hyvinkin ratkaisevasti. Sarjakuvassa tuottajan tehtävät lankeavat kustantajalle, joka 

hoitaa sarjakuvan myynnin, markkinoinnin ja tiedottamisen.

Lisäksi elokuvan ohjaajat ja näyttelijät antavat haastatteluja lehdille ja muulle 

medialle. Samoin tekee myös sarjakuvapiirtäjä. Se on myös olennainen osa elokuvan 

tai sarjakuvan markkinointia. Mitä enenmmän ohjaaja, näyttelijät tai sarjakuvapiir-

täjät ovat esillä mediassa, sitä enemmän heidän tuotoksensa ihmisiä kiinnostavat ja 

yleensä myös myyvät.

Artsin isä Viljo on 82-vuotias, mutta silti aktiivinen vanhus, joka mm. hakkaa pui-

ta tarinan yhdessä kohtauksessa. Viljo on aina vihaisen näköinen, “tiuskijatyyppi” 

vähän elämään katkeroitunut vanhus. Nautin Viljon piirtämisestä erityisesti, koska 

hänellä on puujalka. Muistan lapsuuden Aku Ankoista hahmon Jopi Jalkapuoli, 

jolla on puujalka. Hän oli Mikki Hiiren arkkivihollinen, joka myöhemmin muuttui 

Mustaksi Pekaksi, koska Disney ei halunnut kuvata invalidia ilkimyksenä ja varsin-

kin, kun siihen aikaan saattoi nähdä käynnissä olleen sodan invalidisoimia ihmisiä. 

(Disney 1971, 32)

Nykyäänhän nämä proteesit ovat muovia ja metallia, mutta halusin, että Viljon 

puujalka on klassinen puinen puujalka, kuten Jopilla. Elokuvassa tällainen puujalka 

jouduttaisiin tekemään trikkikuvauksella, sillä tuskin löydettäisiin näyttelijää, jolta 

puuttuu toinen jalka tai ainakaan se ei varmasti olisi helppoa. Sarjakuvassa se on 

huomattavasti helpompaa eikä vaadi mitään sen kummempia erityistoimenpiteitä. 

Elokuvissa tarvitaan joissain tapauksissa erilliset yhtiöt, jotka toteuttavat erikois-

tehosteet, varsinkin jos ne ovat vaativia ja niitä on paljon. Esimerkki tällaisesta 

yhtiöstä on amerikkalainen Industrial Light & Magic, joka on tehnyt mm. Jurassic 

Parkin, Hulkin, Indiana Jones ja Star Wars -elokuvien erikoistehosteet. (Industrial 

Light & Magic 2012, internet-sivu)

Artsin tytär Kirsi on 25 -vuotias nuori ja kaunis nainen. Vaikka hän on jo             

25 -vuotias, on hän silti hieman nuoremman oloinen, ns. pissis. (Aito-Ihkula 2007) 

Sarjakuvan alussa hänen poikaystävänsä on lyönyt häntä nyrkillä silmään, ja hänel-



14

lä on musta silmä. Se kertoo hieman, millaiseen yhteiskuntaluokkaan sarjakuvan 

henkilöt kuuluvat. He ovat huonosti koulutettuja, työväenluokkaan kuuluvia “taval-

lisia” ihmisiä.

Artsin ex-vaimo ja Kirsin äiti on keski-ikäinen hammaslääkäri. Hän on sarjakuvan 

hahmoista ainoa, joka ei kuulu työväenluokkaan. Hän on tämän takia vähän siis-

timmän näköinen kuin tarinan muut henkilöt. Hän on myös koko sarjakuvan ajan 

surullisen näköinen, koska hänen uusi miehensä on kuollut. Artsi osallistuu sarja-

kuvassa uuden miehen hautajaisiin.

Artsin veli Topi on sarjakuvan luotaantyöntävin hahmo. Topi on itsekäs ja oma-

hyväinen. Hänessä korostuu kaikkein selvimmin Artsin sukulaisten huonoimmat 

ominaisuudet. Hän hikoilee alituisesti ja on krapulassa. Hänellä on joko tupakka 

tai kaljapullo melkein koko ajan kädessä. Yritin piirtää hänestä todella niljakkaan 

näköisen. Otin mallia amerikan entisestä presidentistä Richard Nixonista. Nixonilla 

on mielestäni valokuvissa sellainen ilme, että hänellä on pahat mielessä.

Tässä on esitelty sarjakuvan avainhenkilöt. Loput sarjakuvan henkilöistä ovat 

sivuhenkilöitä, kuten esimerkiksi Artsin työkaveri, pappi ja mummot hautajaisissa. 

Piirsin ne samalla tyylillä kuin nämä päähenkilöt, jotta ne istuisivat mahdollisim-

man hyvin sarjakuvan maailmaan.

6.2 Puvustus

Seuraava työvaihe hahmojen suunnittelussa oli vaatteiden suunnittelu. Mietin 

millaisia vaatteita kukin henkilö käyttää. Vaatteet eivät saa olla liian erikoisia tai 

outoja. Silloin ne voivat kiinnittää liikaa huomiota tarinassa, mikä ei välttämättä 

ole tarkoitus. Hahmojen vaatteet viestivät heidän yhteiskunnallisesta asemasta. 

Koska melkein kaikki päähenkilöt kuuluvat työväenluokkaan, käyttävät he hyvin 

tavallisia vaatteita, eikä heillä ole varaa hienoihin ja kallisiin vaatteisiin. Ainoastaan 

hautajaisissa Artsilla on parhaat päällä eli kravatti ja musta puku.

Artsin veli Topi ja presidentti Nixon.
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Tutkin Artsin ja muiden henkilöiden vaatetusta internetistä ja kirjoista. Artsi 

käyttää samaa takkia, joka on kestänyt hänellä vuosikymmenet. Se on luultavasti 

ostettu kirpputorilta, joskus aikoja sitten. Se on harmaa ja kuvastaa Artsin persoo-

naa. Hän on takissaan huomaamaton. Siinä ei ole mitään mikä herättäisi huomiota. 

Se on tietenkin täysin pois muodista, koska eihän Artsi seuraa tai välitä muodista. 

Hän käyttää harmaita miesten housuja, mutta ei kuitenkaan farkkuja, koska ne 

olisivat hänen ikäryhmässään pienen kapinallisuuden symboli. Takin alla hänellä on 

tavallinen valkoinen t-paita. Artsin vaatteet ovat kuitenkin siistejä ja hän pesee nii-

tä säännöllisesti toisin kuin hänen veljensä Topi, jonka vaatteet ovat likaisia, mikä 

kuvastaa Topin persoonaa. Topilla on päällään nuhjuiset collegehousut ja -paita. 

Hän ei välitä niiden siisteydestä.

Artsin ex-vaimolla on päällään työvaatteet hammaslääkärissä, tumma vaatetus 

hautajaissa ja muuten tavalliset keski-ikäisen ja keskiluokkaisen naisen vaatteet.

Artsin tyttären pukeutuminen muistuttaa “katutytön” pukeutumista. Hänen 

vaatetuksensa on Artsin mielestä vähän liiankin paljastava ja Artsi kommentoi 

tätä, kun he ajavat autolla pois Kirsin töistä. Kirsi pukeutuu korkokenkiin, verkko-

sukkahousuihin ja erittäin lyhyisiin ja tiukkoihin farkkushortseihin. Tämän lisäksi 

hänellä on päällään pilottitakki, joka viestii hänen taustastaan. Pilottitakkihan tuli 

tutuksi varsinkin 1990-luvun Suomessa uusnatsien ja pikkurikollisten käyttämänä 

takkina. Samanlainen takki on myös Artsin työkaverilla, kun he vaihtavat vaatteita 

sahan pukuhuoneessa.

Sarjakuvan alussa on siivoja 1960-luvun ruotsalaisessa hotellissa. Hänelle piirsin 

päälle 1960-luvun tyylisen kokovartalohameen. Tutkin internetistä vuosikymme-

nen vaatetusta ja pidin erityisesti naisten vaatteista, joissa oli isoja palloja. Ajatte-

lin, että se näyttäisi sarjakuvassa hyvältä, vaikka siivojat eivät tuollaisia vaatteita 

välttämättä käyttäneetkään. Lukija ymmärtää hänet kuitenkin siivojaksi, koska hän 

työntää siivouskärryä. Siivoojan vaatetus antaa lukijalle mielikuvan 1960-luvusta, 

vaikka se ei olekaan realistinen.

Vaatteet sarjakuvassani on melko pelkistettyjä eikä niissä näy vaatteiden kaikkia 

yksityiskohtia. Kaikkilla on esimerkiksi mustat möykyt kenkinä. Niissä ei ole ken-

gännauhoja tai muitakaan näkyviä kengän osia. Tämä ei häiritse sarjakuvassa, kos-

ka asiat voivat olla pelkistettyjä. Elokuvassa kaikille näille henkilöille jouduttaisiin 

etsimään sopivat vaatteet. Sen tekisi halvemmissa tuotannoissa pukusuunnittelija 

ja kalliimmissa tuotannoissa pukusuunnittelijalla olisi assistentti sekä puvustaja 

ja puvuston hoitaja. Vaatteita näyttelijöille etsittäisiin kirpputoreilta, lainattaisiin 

vaateliikkeistä, mikä nykyään on hyvin yleistä tai tehtäisiin itse. Pukusuunnittelija 

myös huoltaisi vaatteet ja pesisi ne. Hän pitäisi huolta, että oikeassa kohtauksessa 

olisi oikeat vaatteet. (Weckman 2012, internet-sivu)
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6.3 Miljöö

Sarjakuvassa eletään tätä päivää ja kaikki paikat, missä henkilöt esiintyvät, ovat 

hyvin arkisia. Päähenkilö asuu tavallisessa suomalaisessa kaupungissa. Se on hyvin 

Helsinkiä muistuttava kaupunki, mutta se voisi yhtä hyvin myös olla joku muu suo-

malainen iso kaupunki. Halusin, että miljöö on tosi suomalainen, sillä myös tarina 

ja sen päähenkilöt ovat hyvin suomalaisia. Näin ne yhdessä muodostavat toimivan 

kokonaisuuden. Koska sarjakuvan miljöö on realistisen näköinen, tutkin miljöötä 

netistä ja etsin sieltä erilaisia rakennuksia, jotta osaisin piirtää niihin tarvittavat 

yksityiskohdat. Kaikkien rakennusten ja ympäristön täytyi olla suomalaisen näköi-

siä ja oloisia.

Päähenkilö käy sarjakuvan alussa isälleen kaupassa. Kaupan logosta näkyy par-

haimmillaan vain kirjaimet “upermarket”, mutta lukija ymmärtää sen supermar-

ketiksi. En ole halunnut näyttää mitään tiettyä kauppaa sarjakuvassani, sillä en 

ole halunnut mainostaa K-supermarkettia. Se voisi olla yhtä hyvin myös Alepa tai 

S-market, mutta englanninkielisen sanan supermarket ymmärtää nopeimmin kaup-

pana ja se on sanana jo niin juurtunut suomalaiseen yleiskieleen tarkoittamaan 

markettia tai valintamyymälää, että kaikki ymmärtävät sen.

Artsin isä asuu suomalaisessa vanhassa rintamamiestalossa, joka on suomen 

sotien jälkeisen kauden tyypillisin talomalli. Koska Artsin isällä on puujalka, se 

voi myös viitata siihen, että hän on ollut sodassa ja päätynyt sen jälkeen asumaan 

rintamamiestaloon. 

Rintamamiestaloja rakennettiin sotien jälkeen sekä maaseudulle että kaupunkei-

hin asuntopulan lievittämiseksi. Niiden rakennusaineena oli puu ja tiilipulan vuoksi 

rakennuksiin tehtiin vain yksi savupiippu. (Arkkitehtuurimuseo 2012, internet-sivu)

Asunnossa on sisällä vanha jääkaappi ja muutenkin sisustus on vanhan miehen 

sisustusta. Koska hänellä on puujalka, ei hän pysty pitämään taloa täysin kunnossa, 

vaikka itse uskookin ehkä pystyvänsä. Artsi auttaa häntä sen minkä pystyy.

Artsin isällä on myös sauna rakennuksen yhteydessä, mikä on hyvin suomalaista. 

Rakennuksen tarkkaa olinpaikkaa ei kerrota, mutta Artsi ajaa sinne moottoritietä, 

joten se on jossain kaupungin lähettyvillä.

Artsi itse asuu kerrostalossa yhdessä kaupungin lähiöistä. Se on tavallista suoma-

laista lähiötä, isoja korkeita valkoisia elementtikerrostaloja parvekkeineen. Kerros-

taloja ympäröi metsä.

Asunto on pieni, yhden ihmisen asunto. Kaikki tavarat Artsin asunnossa ovat 

vanhoja. Radio, jota hän kuuntelee, ja jossa on vielä kasettisoitin, on 1980-luvulta, 

mutta silti se toimii. Hänen televisonsa ja herätyskellonsa on myös samoilta ajoilta. 

Huonekalut ovat vielä vanhempia. Hänen tyttärensä valitteleekin hänen kaappiensa 

rumuutta sarjakuvan yhdessä kohtauksessa. Artsi ei suomalaisena miehenä välitä 
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minkä näköisiä hänen kaappinsa tai muut tavarat ovat. Nämä antavat kuvaa mil-

lainen persoona Artsi on. Hän välittää enemmän muista kuin itsestään. Hänelle 

itselleen kelpaa vähän huonompikin, eikä hänellä olisi edes varaa parempaan.

Hänen työpaikkansa, saha, sijaitsee jossain kaupungin lähettyvillä olevista teolli-

suusalueista. Sinne hän menee vanhalla Fiatillaan.

Hammaslääkäri Hamppi, Artsin ex-vaimon työpaikka, on sairaalamaisen valkoi-

nen ja siisti. Suunnittelin hammaslääkäri Hampille oman merkin. Iloinen hammas, 

joka harjaa omaa päätään ja näyttää toisella kädellä merkkiä, että kaikki on ok tai 

tulee ainakin olemaan ok. Hammaslääkäri Hamppi saa hampaasi taas kuntoon ja 

hymyn huulille, voisi olla sen slogan.

Kirsin työpaikka on yökerhon ja baarin yhdistelmä. Se ei ole se kaupungin hienoin 

baari vaan vähän vaatimattomampi, jossa käy epämääräistä porukkaa. 

Sarjakuvan alussa on hotelli 1960-luvun alun Tukholmassa. Tein siitä aika taval-

lisen, mutta arvokkaan näköisen hotellin, jossa kansanedustaja Antikainen voisi 

yöpyä. Kansanedustaja tuskin yöpyy työmatkallaan missään halvassa ja likaisessa 

hotellissa, vaikka siellä vuodesohvan väliin tukehtuukin.

Elokuvassa tämän kaiken suunnittelisi lavastaja yhdessä ohjaajan kanssa. Huo-

lellinen miljöön suunnittelu saa sarjakuvan ja elokuvan ympäristön tuntumaan 

realistiselta. Se on hyvin tärkeä, osa onnistunutta sarjakuvaa ja elokuvaa, vaikkakin 

se voi olla monesti hyvin tehtynä aika huomaamaton.

Esimerkiksi Tintti-sarjakuvissa panostettiin miljööseen todella paljon. Maisemat, 

rakennukset, autot ja muut esineet ovat niissä hyvin tarkkoja. Ne ovat tarkempia 

kuin itse henkilöhahmot. Tinttiin ja kumppaneihin on yksinkertaisuutensa vuoksi 

helppo samaistua ja taustat ovat täynnä yksityiskohtia. Ne ovat melkein realistisia. 

(McCloud  1994, 42)

Nettisivulta http://dardel.info/tintin/indexE.html löytyy kaikki tintti albumei-

hin piirretyt autot ja valokuvat oikeista autoista, joita on käytetty malleina autoja 

piirrettäessä.

Hammaslääkäri Hampin iloinen hammas.
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7. SARJAKUVAN ALOITUS JA SARJAKUVAKERRONTA

7.1 Taittopohja ja formaatti

Seuraavaksi oli vuorossa taittopohjan teko. Halusin käyttää A4 arkkeja piirtäessä-

ni, jotta kuvien skannaus onnistuisi helposti. Suunnittelin taittopohjan siten, että 

kaksi vaaka A4 arkkia muodostaa kokonaisen sivun. Suurimmat kuvat mahtuvat 

juuri vaaka A4 arkille. Sarjakuvassa on kolmenlaisia sivuja, yksi iso kuva ylhäällä ja 

kolme kuvaa alhaalla (sivu 1), kolme kuvaa ylhäällä ja yksi iso kuva alhaalla (sivu 

2), 9 kuvaa sivulla, kolmessa rivissä (sivu 3). Sarjakuva-albumin lopullinen koko on 

21,5 x 29 cm. Koska halusin jättää kuvista reunaviivat pois, tämä yksinkertainen 

taittopohja tuki sitä, että lukija ei sekoita kuvia toisiinsa. Sarjakuva noudattaa tätä 

taittopohjaa loppuun asti.

7.2 Kuvakäsikirjoituksen tekeminen

Ennen kuvakäsikirjoituksen tekemistä, tein kaksi ensimmäistä sivua sarjaku-

vaa valmiiksi. Koska tämä piirrostyyli oli itselleni uusi enkä ollut tehnyt sillä vielä 

kokonaista sarjakuvaa, näin oli helpompaa tehdä kuvakäsikirjoitus, kun tiesin miltä 

lopullinen sarjakuva näyttäisi.

Kun olin saanut kaksi ensimmäistä sivua valmiiksi ja näin miten Artsi hahmona 

toimii sarjakuvassa, aloin tekemään kuvakäsikirjoitusta. Elokuvassa tämä työvaihe 

vastaisi storyboardin (joka myös tarkoittaa kuvakäsikirjoitusta) tekemistä.

Vasemmalla puolel-

la Indiana Jones ja 

kadonneen aarteen 

metsästäjät -elokuvan 

storyboardin sivu ja 

oikealla puolella eloku-

vasta tehty sarjakuvan 

sivu. © Lucasfilm



19

Sarjakuvan ja elokuvan kuvakäsikirjoituksissa on aika paljon yhtäläisyyksiä. Kuva-

käsikirjoituksen jälkeen aletaan tekemään lopullista työtä. Sarjakuvassa tehdään lo-

pullinen piirrostyö ja elokuvassa tehdään ohjaus. Elokuvan storyboard näyttää aika 

lailla sarjakuvalta ja se saattaa myös olla monesti sarjakuvapiirtäjän tekemä. Hyvää 

elokuvan storyboardia voi lukea kuin sarjakuvaa. Se on yleensä kuitenkin piirretty 

nopeammin kuin sarjakuva ja on aika luonnosmainen. Siinä ei ole puhekuplia ja 

teksti mitä kuvassa tapahtuu on kirjoitettu kuvan alle. Lisäksi kuvissa kerrotaan 

esim. miten ja mihin suuntaan kameraa liikutetaan.

Kun elokuvassa kuvataan aika paljon turhiakin otoksia ja valmis työ syntyy leik-

kauspöydällä, on sarjakuvassa tärkeämpi muuttaa kuvakäsikirjoitusta ennen kuin 

lopullista piirretään. Sarjakuvaa ei kannata muuttaa enää sen jälkeen kuin lopulli-

nen piirrostyö on tehty, koska silloin se teettää kohtuuttoman paljon lisätyötä. Se 

on kuitenkin mahdollista, mutta kaikki olisi järkevämpää muuttaa kuvakäsikirjoi-

tusvaiheessa.

Sarjakuvan kuvakäsikirjoituksesta näkee miten tarina etenee kuvissa. Se voi 

olla hyvin nopeasti piirretty, varsinkin jos piirtäjän ei tarvitse esitellä sitä muille. 

Kunhan piirtäjä itse tajuaa miten tarina etenee ja miltä se tulee näyttämään. Itse 

tein kuvakäsikirjoituksesta sellaisen, että muutkin ymmärtävät sen, koska jouduin 

lähettämään sen Sarjis 2011 -kilpailun toisessa vaiheessa raadille. 

Tärkeintä sarjakuvan kuvakäsikirjoituksessa on kuvien luettavuus; miten siirry-

tään kuvasta toiseen ja onko se sulavaa. Kuvakäsikirjoituksesta näkee, jos tarinan 

kerronta ontuu. Mitä huolellisemmin tämän vaiheen tekee, sitä helpompi sarjakuva 

on piirtää loppuun. Sama pätee myös varmasti elokuvaan. Mitä tarkempi storybo-

ard on, sitä vähemmän tarvitsee kokeilla ja muuttaa asioita kuvauspaikalla.

Alfred Hitchcock teki storyboardit niin viimeistellysti, että hänellä oli tylsää, kun 

varsinainen elokuva piti tehdä. Hän oli jo tehnyt elokuvan kertalleen valmiiksi ja 

nyt se piti vain toteuttaa. Hän oli ennen elokuvauraansa toiminut mainonnan suun-

nitelijana, ja hän osasi myös piirtää. (Von Bagh 1979, 33; Von Bagh 1979, 24)

7.3 Kuvakulma

Kuvakulma sarjakuvassani on melkein koko ajan ylhäältä päin. Tämä saa päähen-

kilön Artsin tuntumaan vähäpätöiseltä ja surkealta, ja sellainen hänestä halutaan 

tehdä sarjakuvassa.

Jos kuvakulma olisi alhaalta päin, se antaisi Artsille voimaa ja suuruutta. Kuvakul-

mat toimivat samalla lailla elokuvassa. (Vilhunen 1990, 21)

Sarjakuvaa piirtäessä kannattaa ruutua miettiä yhtenä kameran ottamana kuva-

na; mihin kameran asettaa ennen kuin ottaa kuvan. (McCloud 2006, 24) Samalla 

täytyy miettiä, mikä on kuvakulma, kuvakoko, rajaus ja millainen on sommittelu. 
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Kamera on lähempänä elokuvakameraa kuin mitä se on tavallista kameraa, koska 

sarjakuvassa kuvat ja kohtaukset muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden samalla 

tavalla kuin elokuvassa.

7.4 Kuvakoot

Kuvakoolla saadaan kuvassa esiteltyä juuri ne asiat, joita lukijalle halutaan näyt-

tää. Kuvakoot vaikuttavat toisiinsa ja ovat tiukassa vuorovaikutuksessa keskenään. 

Ne muodostavat yhdessä kokonaisuuden, joka kertoo tietystä tilasta ja siellä olevis-

ta asioista. Ne hahmottavat tilan tapahtumat lukijalle.

Jos näemme kokokuvan ovesta, jota mies lähestyy ja tämän jälkeen lähikuvan 

ovenkahvasta, missä miehen käsi avaa oven. Yhdistämme nämä kuvat peräkkäin 

nähtynä yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, jossa lähestyvä mies avaa oven, emmekä esi-

merkiksi ajattele, että jossain toisaalla joku mies avaa oven. Oven täytyy tietenkin 

olla samannäköinen molemmissa kuvissa, mutta ovenkahvan ei tarvitse välttämättä 

näkyä ollenkaan kokokuvassa. (Katz 1991, 121)

Kuvakokojen termistö sarjakuvaan on tullut elokuvan puolelta ja samat kuvakoot 

pätevät sekä elokuvassa että sarjakuvassa. Kahdeksanportainen kuvakokojärjes-

telmä on käytössä maailmanlaajuisesti ja sitä käytetään elokuvan storyboardeissa 

lyhenteinä, jotta kuvaaja, lavastaja ja muut henkilöt elokuvassa tietävät kohteen 

rajauksen. Sarjakuvan kuvakäsikirjoituksessa kuvat rajataan sellaisiksi kuin ne tule-

vat näyttämään lopullisessa piirrustuksessa. Koska sarjakuvan kuvakäsikirjoitusta 

ei yleensä tarvitse esitellä muille, voi se olla huomattavasti vapaamuotoisempi kuin 

elokuvan storyboard.

Yleiskuvassa YK esitellään laajasti tapahtumapaikka. Henkilöt eivät ole siinä niin 

tärkeitä kuin ympäristö. (Olsson & al. 1978, 63) Tällainen kuva on sarjakuvan sivun 

kaksi alakuva.

Yleiskuva.



21

Suuressa kokokuvassa SKK esitellään samoin kuin yleiskuvassa tapahtumapaikka, 

mutta sitä voidaan käyttää esimerkiksi esittelemään sisätila ja siinä kohde on jo 

tärkeämpi, mutta se painottuu kuitenkin miljöön esittelemiseen. (Olsson & al. 1978, 

63) Tällainen kuva on sarjakuvan ensimmäinen kuva. Siinä näkyy siivooja työn-

tämässä kärryjä hotellin käytävällä. Tästä siirrytään luontevasti kokokuvaan KK, 

jossa näkyy kohde, tässä tapauksessa siivooja, kokonaisuudessaan. (Olsson & al. 

1978, 63) Jos kokokuvassa on ihminen, häneltä näkyvät pää ja jalat kokonaan. Ym-

päristöllä on vielä painoarvoa. Tintti albumeissa käytetään suurimmaksi osaksi pel-

kästään tätä kuvakokoa yhdessä puolikuvan kanssa. Samojen kuvakokojen käyttö 

saa Tintti albumit näyttämään hieman tylsiltä, kun pelkkää sivua katsoo erillisenä 

tarinasta. Tämän takia kuvakokoja olisi hyvä vaihdella, jotta lukijan mielenkiinto 

säilyisi. Ensimmäiset Tintit tehtiin sanomalehtiin 1920-luvulla ja ne olivat musta-

valkoisia. Silloin sarjakuvissa käytettiin aina tällaista kuvakokoa, eikä kuvakokoja 

vaihdeltu. Tinttejä piirrettiin myöhemmin uusiksi ja niihin lisättiin värit, mutta 

kuvakoot pidettiin samoina. Niitä vaihdeltiin jopa vieläkin vähemmän. Niistä oli jo 

muodostunut Tintti albumeille ominainen tyyli.

Suuressa puolikuvassa SPK kohde esitellään vähän tarkemmin kuin kokokuvassa 

esim. ihminen ei näy kokonaisena vaan rajautuu reiden puolivälistä. Ihmistä ei kan-

nata rajata nivelten kohdalta. (Olsson & al. 1978, 64) Ympäristö on vielä mukana.

Puolikuvassa PK ei ympäristöllä ole merkitystä ja kohteen ilmeet hahmottuvat. 

Ihminen rajautuu navan kohdalta. (Olsson & al. 1978, 64) Tällä etäisyydellä ihminen 

on keskustellessaan toisen ihmisen kanssa.

Puolilähikuvassa PLK kohteen ilmeet ovat jo aika hyvin esillä. (Olsson & al. 1978, 

65) Ihminen rajautuu kainaloiden kohdalta. Ympäristöllä ei ole puolilähikuvassa 

merkitystä. Myös tätä kuvakokoa käytetään tv-uutisissa yhdessä puolikuvan kans-

sa. (Ylen Uutiset 2012, internet-sivu)

Kokokuva @ Casterman            Puolikuva @ Yle
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Lähikuvassa LK on intensiivinen ja intiimi tunnelma. Ihmisestä näkyy pelkkä 

pää hartioista ylöpäin. Ihmistä ei kannata rajata kaulasta niin, että hartioita ei näy. 

Ihmisten eleet ja ilmeet välittyvät selkeästi, ja sanotaan, että ihmiseen on helpom-

pi samaistua. Tällä kuvakoolla voi myös näyttää aiempien kuvien yksityiskohtia. 

(Olsson & al. 1978, 65) Lähikuva yleistyi television myötä. Tällainen kuvakoko on 

esimerkiksi sarjakuvan sivulla 7, kuva 5, missä näkyy lähikuva Artsin tyttärestä Kir-

sistä. Hänellä on turvonnut musta silmä, ja kyyneleet valuvat toisesta silmästä.

Erikoislähikuvalla ELK saadaan luotua voimakas tunnelataus. Siinä ihmisestä voi 

näkyä pelkkä silmä, korva, suu tai nenä. (Olsson & al. 1978, 66) Tällä kuvakoolla voi-

daan kuvata esimerkiksi pelkoa, kun näytetään pelokasta silmää hyvin läheltä. Tätä 

kuvakokoa en käytä sarjakuvassani.

7.5 Rajaus ja sommittelu 

Kuvaa rajattaessa, mietitään sen sommitelua, kuvakokoa ja niitä kohteita mitä 

katsojalle halutaan näyttää. Rajaus ei saa johtaa katsojaa harhaan. Sen täytyy jat-

kuvuuden kannalta esitellä juuri oikeat elementit katsojalle. Kaikki turha kannat-

taa jättää rajauksessa pois. Yhdessä kuvassa ei kannata myöskään esittää kaikkea, 

koska katsoja ei välttämättä pysähdy ja havaitse kaikkia esitettyjä asioita kerralla. 

Niitä kannattaa katsojan kannalta tuoda esille sopivassa määrin ja joskus on myös 

hyvä piilotella tiettyjä asioita, jotta ne saadaan esiteltyä vasta, kun se on tarpeellis-

ta. Näin saadaan luotua lisää jännitettä tarinaan. Katsoja ymmärtää, että rajauksen 

ulkopuolella on asioita, joita ei tarvitse näyttää. Rajattaessa kohtauksen alkua, kan-

nattaa katsojalle esitellä tapahtumapaikka, jotta hän ymmärtää missä ollaan. Näin 

esittelen sivun 3 tapahtumapaikan, jossa Artsi tulee isänsä Viljon luokse hänen 

rintamiestalonsa pihaan. Hän menee sisälle taloon ja käy isänsä kanssa saunassa. 

Katsoja ymmärtää, että koko ajan ollaan samassa tapahtumapaikassa, vaikka en 

esittelekkään saunaa kertaakaan ulkoa päin. Artsi poistuu kohtauksen lopussa sa-

masta rintamamiestalon ovesta, johon on edellisellä sivulla mennyt, takaisin autol-

leen. Näin lukija muodostaa mielessään yhtenäisen kokonaisuuden, jossa sauna si-

jaitsee jossain rintamiestalon yhteydessä. Saunakohtuksen olisin voinut rajata myös 

eri tavalla. Sauna oltaisiin voitu näyttää ensin ulkoa, ja kertoa missä se on. Onko se 

esimerkiksi rintamiestalon takana? Puhekupla, jossa Artsin isä Viljo huutaa Artsia 

heittämään lisää löylyä, olisi voinut tulla saunasta, mutta hahmoja ei olisi tarvin-

nut näyttää. Pelkkä sauna olisi riittänyt. Tämän jälkeen oltaisiin voitu näyttää, kun 

Artsi heittää isänsä käskystä vettä kiukaalle, jotta ymmärretään, keitä saunassa on 

ja kuka käskee ketäkin.

Jos olisin halunnut, olisin voinut esitellä saunakohtauksen myös japanilaisen 

sarjakuvan (manga) tyyliin. Mangassa saadaan useita kuvia, jopa sivuja, esittämällä 
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voimakas paikan tuntu. (McCloud 1994, 79) Olisin voinut näyttää saunomista niin, 

että ihminen, joka ei ole ikinä ennen saunassa käynyt saisi kuvan millaista siellä on. 

Koska saunominen ei ole sarjakuvan tarinan kannalta niin tärkeä, en ajatellut tehdä 

siitä yhtään pitempää kuin mitä se nyt on.

Rajauksen sääntöjä voi myös rikkoa, kuten suomalaiset naissarjakuvapiirtäjät 

ovat tehneet. Esimerkiksi Jenni Rope on tehnyt sarjakuvia, joissa ihminen on rajattu 

kaulasta alaspäin. (Rope 1999)

Elokuvaa ja sarjakuvaa sommitellaan hyvin samoilla tavoilla. Elokuvan sommitte-

lusta on kirjoitettu kirjoja, joita voi soveltaa myös sarjakuvaan. Yksi tällainen kirja 

on Bruce Blockin The Visual story. Kokeilevassa sarjakuvassa voi sommitelu olla 

hyvin vapaata. Perinteisessä novellisarjakuvassa on sommittelu hyvä pitää selkeä-

nä. Jokaisessa kuvassa on aina jokin kohde. Kohteita voi olla samanaikaisesti myös 

useita. Lisäksi kuvassa on huomiopiste, johon lukijaa halutaan ohjata. Jos kohtei-

ta on useita, voi huomiopiste olla esimerkiksi jonkun henkilön ilme. Sarjakuvani 

pääkohteena on yleensä Artsi, joka esintyy melkein joka kohtauksessa. Sarjakuvan 

alussa kohde on siivoja. Siivooja on sommiteltu ensimmäisessä kuvassa kultaisen 

leikkauksen mukaisesti. Kultaisessa leikkauksessa kuva jaetaan vaaka- ja pysty-

suunnassa kolmeen osaan, siten että osien suhde on 8:13 tai yksinkertaisemmin 2:3. 

Kohde sijoitetaan sitten näistä diagonaaleista muodostuneisiin leikkauspisteisiin. 

Kuvan perspektiivi ja hotellin lattiassa olevat viivat ohjaavat lukijan huomiopistee-

seen, joka on siivooja. Kohde ja huomiopiste ovat tässä kuvassa sulautuneet yhteen. 

Taustan suhde kohteeseen on tärkeä sommittelun kannalta. Tässä kuvassa tausta 

on hotellin käytävä. Seuraavassa kuvassa siivooja on taas kultaisessa leikkauksessa 

ja huomiopiste on ohjattu siivoojan käden kautta hotellin oven koputukseen.

Sommitellullisesti sarjakuvassa tärkeitä kohtauksia ovat kahden ihmisen vuoro-

puhelut. Lukija ei saa kiinnittää huomiota vääriin kohtiin vaan hänen täytyy sula-

vasti seurata vuoropuhelua. Sommittelulla luodaan kuvat luontevaksi jatkumoksi, 

mikä muistuttaa oikeaa keskutelutilannetta. Tärkeää on synnyttää jännite ihmisten 

välille ja saada heidät kommunikoimaan ennenkuin mitään on edes vielä sanottu.

7.6 Siirtymät

Sarjakuvassa siirrytään kuvasta vierekkäiseen kuvaan, elokuvassa siirrytään 

päällekkäisiin kuviin. Tämä vaikuttaa siihen, että sarjakuvaa luetaan vasemmalta 

oikealle ja ylhäältä alas, kun elokuvaa luetaan keskeltä, tavallaan aina koko kuvasta 

tai huomiopisteistä, jotka siirtyvät kuvassa sinne, missä tapahtuu. Samalla tavalla 

sarjakuvassa lukija kiinnittää huomiota kuvissa niihin kohtiin, jotka muuttuvat. Jos 

esimerkiksi sarjakuvassa on koko ajan sama tausta, ei lukija kiinnitä siihen mitään 

huomiota ennen kuin se liikkuu. Sarjakuvani ensimmäisellä sivulla toisessa kuvassa 
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lukija kiinnittää huomiota siivoojan oven koputukseen ja seuraavassa kuvassa oven 

avautumiseen ja siivoojan huoneen sisälle kävelyyn, mutta ei siivouskärryyn, latti-

aan tai seiniin.

Tärkeää ruutujen välisissä siirtymissä on saada sarjakuvan lukeminen sujuvaksi 

ja huomaamattomaksi, jotta lukija keskittyy sisältöön, eikä hän huomaa lukevansa 

sarjakuvaa.

Ongelmia syntyy monesti sommiteltaessa esimerkiksi puhekuplia väärin. Jos 

puhekuplassa on kysymys ja se on ruudun oikeassa alanurkassa ja vastaus vasem-

massa ylänurkassa, lukee lukija ensin vastauksen. Puhekuplien ei tarvitse olla näin 

paljoakaan väärissä paikoissa. Tämän jälkeen lukija joutuu keskeyttämään luke-

mansa ja tarkastelemaan ruutua uudestaan ennen siirtymistä seuraavaan.

Koko sivun ruutujen täytyy toimia niin, että lukija siirtyy ruudusta seuraavaan 

ruutuun ilman, että hänen täytyy miettiä, mikä ruutu tulee seuraavaksi. Tein 

tähän sarjakuvaan niin yksinkertaisen taittopohjan, että lukija ei siirtyessä erehdy 

ruudusta. Kun takastelee sellaisia ruutusommitelmia, joissa on vasemmalla kak-

si ruutua päällekkäin ja vieressä oikealla yksi iso noiden kahden kokoinen ruutu. 

Tällöin ei välttämättä tiedä pitääkö ensin lukea yksi pienempi ruutu vasemmalta ja 

sitten siirtyä oikealle isoon ruutuun vai lukea molemmat ensin vasemmalta ennen 

kuin siirtyy isoon ruutuun. Tämän vuoksi pidän omat sommitelmani sellaisina, että 

rivissä on aina vain samankorkuisia ruutuja, mutta leveys voi vaihdella.

Ruutujen sisällä liikkeiden suunnat täytyy pitää sellaisina, että liike jatkuu luon-

tevasti seuraavassa kuvassa. Koska sarjakuvaa luetaan vasemmalta oikealle, on 

hyvä, että esimerkiksi juokseminen tapahtuu ruudussa vasemmalta oikealle. Näin 

lukijan silmä siirtyy helpoiten seuraavaan kuvaan. Esimerkiksi siivooja sarjakuvani 

ensimmäisellä sivulla siirtyy liikkuessaan vasemmalta oikealle. Lukija ymmärtää, 

että hän menee ovesta sisään. Liikkeen suunta vasemmalta oikealle kertoo luki-

jalle, että mennään tapahtumaa kohti. Kun sivun viimeisessä kuvassa hän juoksee 

oikealta vasemmalle vastoin lukusuuntaa kerrotaan, että hän menee tapahtumasta 

pois. Hän juoksee kauhuissaan pois huoneesta, jossa on kuollut ihminen. Kerrotaan 

lukijalle, että sinne ei kannata mennä, siellä on jotain hirveää.

Tintin piirtäjä Hergé korjasi tällaisia virheitä tehdessään sarjakuvistaan uusia 

väriversioita. Tällaisen korjauksen voi nähdä, jos lukee Tintti Amerikassa -albumin 

mustavalkoisen ja väriversion. Mustavalkoisessa versiossa Tintti juoksee yhdessä 

ruudussa ovesta oikealta vasemmalle, kun hän on gangsterin perässä. Tämä korjat-

tiin väriversioon niin, että Tintti juoksee ovesta vasemmalta oikealle, ja lukusuunta 

on sujuvampi. (Farr 2007, 37; Hergé 2004, 18)

Piirtäessä sarjakuvaa on hyvä miettiä; miten ruudusta ottaa kuvan, mihin kame-

ran asettaa. Yleensä kameraa ei kannata pyöritellä paljon ruutujen välissä, jotta 

lukija pysyy kerronnassa mukana. Kameran edessä on suojaviiva, jota ei kannata 

ylittää. (Pirilä & Kivi 2005, 118) Esimerkiksi sarjakuvani ensimmäisellä sivulla 
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suojaviiva kulkee toisessa kuvassa siivoojan nenän suuntaisesti vasemmalta oike-

alle ja siivoojasta kohti ovea. Jos ylitän tämän suojaviivan kolmannessa kuvassa, ja 

siirrän kameran suojaviivan ohi, näkyy siivoojasta kasvot ja näyttää, että hän on 

menossa sisään hotellin vasemmanpuoleisesta ovesta. Suojaviivan avulla saadaan 

pidettyä tapahtumien kulkusuunta oikeana ja siivooja menee sisään oikeanpuolei-

sesta ovesta, mihin hän edellisessä ruudussa koputtaa. Varsinkin hahmojen keskus-

teluissa on tärkeää, että suojaviivaa ei ylitä, koska silloin puhekuplat voivat mennä 

henkilöillä sekaisin ja keskustelu muuttua oudoksi. Esimerkiksi sivulla 9 Artsin 

tytär Kirsi pysyy koko ajan vasemmalla ja Artsi oikealla. Molemmat näkyvät ensim-

mäisessä kuvassa. Toisessa kuvassa mennään lähemmäs ja Artsilta näkyy vain käsi. 

Kolmannessa kuvassa kamera siirtyy oikealle päin, mutta silti molemmat pysyvät 

suojaviivaan nähden omilla paikoillaan: Kirsi vasemmalla ja Artsi oikealla.

Taustojen ja tilanteiden täytyy jatkua luontevasti ruudusta toiseen. Yleensä sarja-

kuvassa henkilöt myös käyttävät samoja vaatteita koko sarjakuvan ajan ellei niiden 

vaihtoon ole syytä. Sarjakuvan nopealukuisuuden vuoksi voi samannäköisen hah-

mon sekoittaa helposti toiseen, jos henkilön vaatteita vaihtelee koko ajan. Vaatteita 

kannattaa yleensä vaihtaa vain silloin, kun se liittyy itse tarinaan. Artsi käyttää 

muuten koko ajan samoja vaatteita, mutta hautajaisissa hänellä on tumma puku, 

koska siellä hän ei voi olla arkivaatteissa.

Muistan kuulleeni kerran tarinan suomalaisesta, joka oli opettamassa sarjaku-

vaa Afrikassa. Eräs kurssilla ollut opiskelija oli piirtänyt sarjakuvan, missä mies 

rikastuu. Sarjakuva oli neljän ruudun mittainen ja siinä seikkaili sama mies. Opet-

taja ihmetteli viimeistä ruutua ja kysyi, että kuka tämä mies on? Mies ei jotenkin 

Suojaviiva pitää liikkeen suunnan oikeana. Jos suojaviivan ylittää, liikkeen suunta 

muuttuu ja henkilö kävelee vastakkaiseen suuntaan. @ Templar Publishing Ltd.

Suojaviiva

Kameran liikkuma-alue
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istunut sarjakuvaan. Piirtäjä vastasi, että kyseessä on sama mies, koska hän on 

rikastunut, hänellä on uudet vaatteet. Kaikki muut olivat kurssilla ymmärtäneet 

sen paitsi opettaja. Se miksi opettaja ei sitä ymmärtänyt johtui siitä, että ihmiset oli 

piirretty hyvin yksinkertaisesti ja kaikki hahmot olivat saman näköisiä ja ne tunnis-

ti vain vaatteista. Kun vaatteita vaihtoi, hahmoja ei enää tunnistanut. Opettaja ei 

myöskään tuntenut paikallista kulttuuria ja tapoja niin hyvin, että olisi ymmärtänyt 

sarjakuvaa samalla tavalla kuin paikalliset, joille uusien vaatteiden ostaminen oli 

itsestäänselvyys ihmisen rikastuessa.

Scott McCloud jakaa sarjakuvan siirtymät Sarjakuva näkymätön taide -kirjassa 

seuraaviin kategorioihin: hetkestä hetkeen (moment to moment), toiminnasta toi-

mintaan (action to action), kohteesta kohteeseen (subject to subject), kohtauksesta 

kohtaukseen (scene to scene), näkökulmasta näkökulmaan (aspect to aspect), ei 

seuraussuhdetta (non sequitur) (McCloud 1994, 70-72; McCloud 2006, 16-17)

Hetkestä hetkeen on sarjakuvien siirtymistä kaikista elokuvallisin ja sillä voidaan 

luoda elokuvallista liikettä. Esimerkiksi useamman kuvan zoomaus sarjakuvassa 

lähemmäksi kohdetta on hetkestä hetkeen siirtymä. Tällaisessa siirtymässä on 

yleensä hyvin hidasta liikettä ja se esitetään useammalla kuvalla. Se voi olla silmän 

liike, pään kääntyminen tai ajoneuvon liikkuminen. Siinä ei myöskään tarvitse olla 

kuvien välillä minkäänlaista liikettä. Henkilö voi esimerkiksi jokaisessa kuvassa 

seisoa paikallaan ja näyttää mietteliäältä. Tällainen siirtymä on sarjakuvani sivul-

la 13 ruudut 5 ja 6, missä Artsin herätyskello siirtyy minuutin eteenpäin ja alkaa 

soimaan.

Toiminnasta toimintaan siirtymä kuvaa tapahtumaa, missä tapahtuman seu-

rauksena joko seurataan toiminnan seurauksia tai sitten tapahtuu lisää toimintaa. 

Hetkestä hetkeen-siirtymä.
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Esimerkiksi supersankari lyö vastustajaansa ja vastustaja kaatuu maahan, tai super-

sankari lyö vastustajaansa ja vastustaja lyö takaisin. Tällaisia siirtymiä on sarjaku-

vani sivulla 1. Siivooja koputtaa oveen, avaa oven ja menee sisään. Siivooja juoksee 

ovesta ulos kauhuissaan.

Kohteesta kohteeseen siirrytään monesti ihmisten välisessä vuoropuhelussa. Täl-

laisessa siirtymässä siirrytään kohtauksen sisällä kuvasta toiseen kuvaan, ihmisestä 

toiseen, esineestä toiseen. Sarjakuvani sivulla 9 ruutujen 2 ja 3 välillä on kohteesta 

kohteeseen siirtymä, Artsin ja Kirsin vuoropuhelu.

  

Toiminnasta toimintaan-siirtymiä.

Kohteesta kohteeseen-siirtymä.
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Kohtauksesta kohtaukseen siirtymässä siirrytään paikasta toiseen, esimerkiksi 

suomesta ruotsiin tai ajallisesti vuodesta toiseen. Tällaisia siirtymiä näkee myös 

paljon elokuvissa. Sarjakuvani sivun 1 ja 2 välissä on kohtauksesta kohtaukseen 

siirtymä. Tukholmalaisesta hotellista suomalaiseen kauppaan.

Scott McCloud kuvaa näkökulmasta näkökulmaan siirtymää näin: katse vaeltelee 

paikan, ajatuksen tai tunnelman eri näkökulmissa ja jättää suurimmaksi osaksi ajan 

huomiotta. Tällainen siirtymätyyppiä on tosi vähän käytetty länsimaisessa sarjaku-

vassa ja sitä ei esimerkiksi esiinny sarjakuvassani ollenkaan. Tätä siirtymää käyte-

tään paljon japanilaisissa (manga) sarjakuvissa.

Scott McCloudin ei seuraussuhdetta-siirtymässä ruutujen välillä ei ole minkään-

laista loogista siirtymää. Se tarkoittaa siirtymää, missä on kaksi täysin erilaista 

kuvaa vierekkäin. Sitä ei näe normaalissa sarjakuvassa käytännössä koskaan ja 

sellaisia voi olla hyvin kokeellisissa sarjakuvissa.

Kohtauksesta kohtaukseen -siirtymä.

Näkökulmasta näkökulmaan -siirtymä. @ Tommi Musturi



29

McCloudin siirtymät sisältävät paljon päällekkäisyyksiä ja ne eivät juuri koskaan 

esiinny puhtaina. Toiminnasta toimintaan ja kohtauksesta kohtaukseen siirtymissä 

tapahtuu yleensä myös ajallinen muutos eli hetkestä hetkeen siirtymä. Lisäksi myös 

pieni näkökulman muutos tapahtuu lähes jokaisessa siirtymässä. (Herkman 1998, 

98-99)

Juha Herkman muodostaa siirtymät kirjassaan Sarjakuvan kieli ja mieli yhdistele-

mällä McCloudin ja Pierre Fresnault-Deruellen siirtymiä. Hän tarkastelee siirtymiä 

ruutujen välisten muutosten kautta ja jaottelee ne seuraavasti: ajalliset muutokset, 

paikan tai tilan muutokset, näkökulman muutokset, ruutujen välinen seurassuhde 

puuttuu - ei muutoksia tai muutokset ovat totaalisia.

Herkmanin siirtymät ovat yksinkertaistetumpia kuin McCloudin siirtymät ja ne 

eivät sulje pois päällekkäisyyksiä, lukuunottamatta viimeistä, ruutujen välinen seu-

raussuhde puuttuu-siirtymää. Hän tarkasteleekin siirtymissä vallitsevinta piirrettä 

niiden päällekkäisyyksistä johtuen. (Herkman 1996, 99-100)

Jos tarkastellaan sarjakuvani siirtymiä Herkmanin siirtymien mukaan, niin en-

simmäisellä sivulla ensimmäisen ja toisen kuvan välillä tapahtuu pieni ajallinen 

muutos, kun siivoja siirtyy käytävältä hotellihuoneen ovelle. Lukija voi kuvitella 

kuin kauan kestää kävellä käytävän keskeltä huoneen ovelle. Näiden kahden en-

simmäisen kuvan välillä tapahtuu myös näkökulman muutos suuresta kokokuvasta 

kokokuvaan. Se on hyvin pieni muutos. Siinä tapahtuu myös hyvin pieni paikan ja 

tilan muutos, joka on lähes merkityksetön, koska ollaan samassa tilassa ja kamera 

on melkein samassa paikassa.

Toisen ja kolmannen kuvan kohdalla tapahtuu myös pieni ajallinen muutos, mut-

ta ei näkökulman ja paikan tai tilan muutosta. Sarjakuvissani on paljon siirtymiä, 

missä ei tapahdu näkökulman muutosta. Se on aina ollut hyvin tyypillistä sarjaku-

villeni. Olen huomannut, että tällainen tyyli sarjakuvissa on lisääntynyt 90-luvun 

jälkeen.

Ensimmäiseltä sivulta toiselle siirryttäessä tapahtuu voimakas ajan ja paikan 

muutos. Siirrytään Tukholmalaisesta hotellista vuodelta 1960 tähän päivään ja 

suomalaiseen kauppaan, jossa Artsi tekee ruokaostoksia isälleen. Sivujen välissä 

tapahtuu myös näkökulman muutos, joka ei ole niin merkityksellinen kuin ajan ja 

paikan muutos.

Koska Herkmanin siirtymissä löytyy lähes aina kaikki kolme muutosta on Mc-

Cloudin siirtymillä mielekkäämpää tarkastella sarjakuvan siirtymiä ja Herkman 

itsekin käyttää niitä myöhemmin kirjassaan. Tämä kertoo siitä kuinka vähän sarja-

kuvan siirtymiä ja rakennetta yleensäkin on tutkittu ja valitettavasti perusteellista 

analyysiä toimivista siirtymistä ei löydy yhdestäkään kirjasta.

Elokuvien siirtymiä on tutkinut Robert McKee kirjassaan Story, substance, 

structure, style, and the principles of screenwriting. Hän löytää kohtausten välistä 
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kolmannen elementin, jolla kohtaukset liitetään yhteen. Nämä elementit voivat olla 

joko kohtausten yhteisiä tekijöitä tai vastakkaisia. (McKee 1999, 301)

Hän luettelee 7 esimerkkiä:

1. Luonteenpiirresiirtymä. Jos siirtymä on yhteneväinen, niin leikataan lellitystä 

lapsesta lapselliseen aikuiseen. Jos siirtymä on vastakkainen, niin leikataan kömpe-

löstä päähenkilöstä tyylikkääseen vastustajaan. (McKee 1999, 301)

2. Toimintasiirtymä. Jos siirtymä on yhteneväinen, niin leikataan esileikistä nau-

tiskelevaan jälkihehkuun. Jos siirtymä on vastakkainen, niin leikataan rupattelusta 

kylmään hiljaisuuteen. (McKee 1999, 301)

3. Kohdesiirtymä. Jos siirtymä on yhteneväinen, niin leikataan kasvihuoneen sisäl-

tä ulos metsään. Jos siirtymä on vastakkainen, niin leikataan Kongosta etelänavalle. 

(McKee 1999, 301)

4. Sanallinen siirtymä. Jos siirtymä on yhteneväinen, niin toistetaan sama lause 

kohtauksesta toiseen. Jos siirtymä on vastakkainen, niin leikataan kohteliaisuudes-

ta kiroukseen. (McKee 1999, 302)

5. Valaistuksellinen siirtymä. Jos siirtymä on yhteneväinen, niin leikataan aamun 

sarastuksesta auringonlaskuun. Jos siirtymä on vastakkainen, niin leikataan sinises-

tä punaiseen. (McKee 1999, 302)

6. Äänellinen siirtymä. Jos siirtymä on yhteneväinen, niin leikataan rannan aal-

lokoista nukkuvan sisään ja ulos hengitykseen. Jos siirtymä on vastakkainen, niin 

leikataan silkin hyväilystä iholla kirskuviin rattaisiin. (McKee 1999, 302)

7. Ideallinen siirtymä. Jos siirtymä on yhteneväinen, niin leikataan lapsen synty-

mästä alkusoittoon. Jos siirtymä on vastakkainen, niin leikataan maalarin tyhjästä 

kankaasta kuolevaan vanhaan mieheen. (McKee 1999, 302)

Koska McKeen siirtymät ovat hyvin elokuvallisia niin esimerkiksi äänellistä siirty-

mää ei edes sarjakuvassa voi sellaisenaan esiintyä. Esimerkiksi McKeen toiminnal-

linen siirtymä vastaa taas hyvin lähelle McCloudin toiminnasta toimintaan siirty-

mää. McKeen siirtymät eivät missään tapauksessa kata kaikkia elokuvan siirtymiä. 

Hän itse toteaakin kirjassaan, että lähes jokainen kohtaus löytää mielikuvituksessa 

linkin toiseen. McKeen siirtymät myös osoittavat miten rajuja siirtymät voivat olla 

elokuvissa, mitä ne harvoin ovat sarjakuvissa, koska silloin sarjakuva voi muuttua 

hyvin sekavaksi.

Elokuvan yhteydessä puhutaan myös paljon montaasista, jolla nykypäivänä 

tarkoitetaan yleisesti leikkausta, jossa kerrotaan todellisuudessa pitkä tapahtuma 

elokuvallisesti lyhyemmässä ajassa leikkauksen avulla. (Elokuvantaju 2012, inter-

net-sivu)

Venäläiset kehittivät 1900-luvun alkupuolella paljon montaasiteorioita. Vsevolod 

Pudovkin ja Lev Kulesov kehittivät kulesovin efektin. Tunnetuin esimerkki siitä oli 

sellainen, missä ensin näytettiin näyttelijän naamaa ja sitten keittolautasta, sitten 
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taas näyttelijän naamaa ja seuraavaksi ruumisarkkua. Näyttelijän naama näytettiin 

vielä leikkivän lapsen yhteydessä. Ihmiset ymmärsivät tämän saman naaman keitto-

lautasen yhteydessä ilmaisevan nälkää, ruumisarkun yhteydessä surua ja leikkivän 

lapsen kanssa iloa. Venäläinen ohjaaja Sergei Eisenstein kehitti samoihin aikoihin 

tunnetuimman teoriansa, joka oli attraktioleikkaus. Siinä kaksi rinnakkaista kuvaa 

muodostaa kolmannen merkityksen, ajatuksen tai tunteen tason. Hän kehitti myös 

useita muita montaasiteorioita.

(Pirilä & Kivi 2008, 16)

7.7 kehonkieli ja ilmeet

Sarjakuvassa, niinkuin myös elokuvassa, voidaan kommunikoida ilman mitään 

puhetta kehonkielellä ja ilmeillä. Niillä voidaan korostaa puhetta ja saada henkilö 

tuntumaan luonnolliselta. Artsilla on huono ryhti ja hän on aina vähän kyyryssä, 

mikä kertoo, että hän on alistunut ja surkea. Tämän lisäksi hänen ilmeensä on aina 

surkea.

Hänen tyttärensä Kirsi on tyly Artsia kohtaan ja se näkyy hänen silmistään. Hän 

on välinpitämättömän oloinen. Artsin ex-vaimo on surkean oloinen, koska hänen 

uusi miehensä on kuollut. Esimerkiksi sivulla 12 kun Artsi kysyy hänen vointiaan, 

hän vastaa, että miltä näyttää. Hän puristaa tuskaisena otsaansa, mikä kertoo, että 

vointi on surkea, mutta hän ei sano sitä suoraan vaan ilmoittaa sen kehonkielellään 

ja ilmeellään.

8. PIIRTÄMINEN

Piirsin sarjakuvan eri kovuuksisilla lyijykynillä. Piirrosjälki on hyvin siistiä, mutta 

halusin, että siinä on kuitenkin nähtävissä käden ja materiaalin tuntu. Kuvaan 

ruuduissa tiettyjä tapahtumia voimakkaammilla sävyillä ja jätän joitain tapahtumia 

piirtämättä. Joistan yksityiskohdista piirrän vain pelkän ääriviivan, kun taas joille-

kin esineille ja ihmisille laitoin hieman varjostusta. Yritin näin muodostaa jokaises-

ta kuvasta kolmiulotteisen vaikutelman mahdollisimman vähäisillä elementeillä. 

Halusin myös, että sarjakuva on piirrostyyliltään mahdollisimman selkeä, jotta sitä 

on kiva lukea, eikä tarvitse pysähtyä ihmettelemään, mitä jossain kuvassa on. Halu-

sin piirtää siitä mielyttävän lukukokemuksen samalla, kun sen tyyli oli kokeileva.

Tein kaiken lyijykynillä, jopa puhekuplat ja niiden sisällä olevat tekstitkin. Yleen-

sä tälla lailla piirretyssä sarjakuvassa, jos käyttää tietokoneella tehtyä fonttia, se 

muodastaa häiritsevän kontrastieron piirrosjäljen kanssa. Myös kanteen tein kaikki 

fontit käsin.
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9. POHDINTAA

9.1 Sarjakuvan tutkimuksesta

Sarjakuvalla ja elokuvalla on hyvin paljon yhtäläisyyttä. Tätä tekstiä kirjoittaes-

sani huomasin kuinka vähän sarjakuvaa on tutkittu verrattuna elokuvaan. Tämä 

näkyy sarjakuvan tekemistä ja tekniikkaa käsittelevässä kirjallisuudessa monesti 

niin, että ne on suunnattu aivan aloittelijoille ja jo vähänkin kehittyneemmälle sar-

jakuvan tekijälle ei juurikaan löydy kirjallisuutta. Tämän lisäksi suomessa on tehty 

vain yksi sarjakuvaa käsittelevä väitöskirja, P.A. Mannisen Vastarinnan välineistö: 

sarjakuvaharrastuksen merkityksiä (vuonna 1995).

Elokuvasta taas löytyy paljonkin elokuvan tekoon liittyviä kirjoja. Tähän luulta-

vasti vaikuttaa se, että elokuvan tekeminen on kallista puuhaa ja kaikkia virheitä 

yritetään minimoida, joten hyville kirjoille löytyy kysyntää. Elokuvan puolelta voi 

löytää paljon hyviä vinkkejä sarjakuvan tekemiseen. Sarjakuvan opetteluun joutuu 

käyttämään paljon aikaa ja siksi toivoisikin enemmän kirjallisuutta sarjakuvan 

tekniikasta. Esimerkiksi piirtämisen opetteluun kyllä löytyy kirjallisuutta, mutta se 

ei auta sujuvan sarjakuvan tekemiseen.

Hyvä tutkimus sarjakuvasta veisi alaa eteenpäin ja kertoisi, mitä kaikkea sarjaku-

valla voi tehdä ja miten se loppujen lopuksi eroaa elokuvasta. Jos tutkimusta olisi 

enemmän, voisi sarjakuvasta löytyä aivan uusia ulottovuuksia, joita ei ole aiemmin 

edes huomattu.

Yksi merkittävä asia minkä huomasin puuttuvan kaikista sarjakuvan tekemistä 

käsittelevistä oppaista oli suojaviivan käyttö. Tämä on todella ratkaiseva tekijä 

sarjakuvan luettavuuden ja kuvasta toiseen siirtymien kannalta. Siihen perehdyttiin 

kuitenkin monissa elokuvan opetusta käsittelevissä kirjoissa.

9.2 Elokuva ja sarjakuva kokemuksena

Aina kun ihmiset keskustelevat elokuvista, on yleensä joku lukenut kirjan, josta 

elokuva on tehty. He pitävät yleensä kirjaa elokuvaa parempana. Päähenkilö ei ehkä 

näytäkään siltä, miltä oli itse kuvitellut sen näyttävän kirjaa lukiessa. Kirja antaa 

mielikuvitukselle paljon suuremmat mahdollisuudet kuin elokuva. Sarjakuvassa 

ei tätä ongelmaa ole, kun siitä tehdään elokuva, on siinä hahmot ja tapahtumat jo 

kertaalleen visualisoitu ja katsoja ei muuta mielikuvituksessaan hahmoja toisenlai-

siksi. Mitä itse olen nähnyt sarjakuvasta tehtyjä elokuvia ovat ne yleensä olleet aika 

onnistuneita. Esimerkiksi Ghost Worldistä tehdyn elokuvan katsoin teatterissa ja 

koin sen onnistuneeksi filmatisoinniksi sarjakuvasta. Se myös noudatteli alkupe-
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räisteosta todella paljon. Samalla tavalla myös Sin city sarjakuvasta tehty elokuva 

noudatteli alkuperäisteosta paljon, jopa sarjakuvan mustan ja valkoisen kontrastit 

oli saatu vangittua itse elokuvaan. Se oli onnistunut sarjakuvasta tehty elokuva, 

vaikka en ole koskaan pitänytkään sarjakuvan tai elokuvan tarinasta.

Jan Kounen ohjaama Blueberry taas ei noudatellut juurikaan sarjakuvaa, joten 

ainakin itse koin sen huonona. Elokuva oli huomattavasti hidastempoisempi kuin 

toimintaa täynnä olevat sarjakuvat. Ehkä sen sarjakuvan nopeaa tempoa ei olisi-

kaan saanut siirrettyä sellaisenaan elokuvaan. Näissä sarjakuvista elokuviksi kään-

nöksissähän on kuitenkin loppujen lopuksi kyse siitä, millaisen elokuvan ohjaaja 

haluaa tehdä. Noudatteleeko hän alkuperäistarinaa vai haluaako hän muokata ja 

käsikirjoittaa sen toisenlaiseksi.

Molemmat taidemuodot perustuvat kerronnallisuuteen. Niissä kerrotaan aina 

joku tarina. Sarjakuva ja elokuva rakentuvat aikakäsitykselle. Elokuvassa aika kuluu 

sekunneissa, minuuteissa tai tunneissa. Sarjakuvassa aika kuluu sivuissa ja ruutujen 

määrässä. Mitä enemmän sivuja, ruutuja ja tekstiä on, sitä kauemmin se niin sano-

tusti kestää. Sarjakuvan lukeminen on huomattavasti nopeampaa kuin elokuvan 

katsominen, jos verrataan elokuvasta tehtyyn sarjakuvaan ja itse elokuvaan. Yksi 

elokuvakäsikirjoituksen sivu vastaa yhtä minuuttia elokuvassa. 20 sivua Omissa 

käsissä-käsikirjoitusta, jotka on tehty sarjakuvaksi ei kestä lukijalta 20 minuuttia 

lukea vaan se tapahtuu huomattavasti nopeammin. Sarjakuvassa lukija voi kuiten-

kin pysähtyä katselemaan yhtä kuvaa pitemmäksikin aikaa ja sitten vasta jatkaa 

lukemista. Lukija määrää itse tahdin, kun elokuvassa se on ennalta määrätty. Har-

vemmin ihmiset kuitenkaan pysähtyvät sarjakuvaa lukiessaan katselemaan tiettyä 

kuvaa, koska tarina on tehty ketjuksi, jossa täytyy aina hypätä seuraavaan kuvaan.

Molemmissa voi myös kokea samanlaisia tunnelatauksia. Ne saavat lukijassa tai 

katsojassa aikaan mm. naurua, surua tai pelkoa. Esimerkiksi Joe Saccon sarjakuva 

Soba, joka kertoo Bosnian sodasta, on hyvin ahdistava. Se on dokumentaarinen ja 

omaelämänkerrallinen sarjakuva, jossa hän kuvaa sotaa hyvin todentuntuisesti. 

Hän on itse ollut paikan päällä, kun kaikki on tapahtunut.

9.3 Sarjakuvan ja elokuvan samankaltaisuudet

Sarjakuvassa ja elokuvassa on hyvin paljon samankaltaisuutta. Molemmissa voi-

daan tehdä käsikirjoitus samalla tavalla. Elokuvan käsikirjoittamisesta on hyötyä 

myös sarjakuvan käsikirjoittamisessa ja päinvastoin. Molempiin voi tehdä melkein 

samantapaisen storyboardin. Kaikenlaiset erikoistehosteet voidaan toteuttaa sekä 

sarjakuvassa että elokuvassa, mutta elokuvissa se yleensä tulee kalliimmaksi ja on 

hankalampaa. Molemmissa joutuu toteuttamaan henkilöiden puvustuksen ja mil-

jöön suunnittelun. Koska kuvat ja kohtaukset muodostavat yhtenäisen kokonaisuu-
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den samalla tavalla elokuvassa kuin sarjakuvassakin, voidaan molemmissa käyttää 

samanlaisia kuvakulmia, kuvakokoja, rajausta ja sommittelua.

Molemmissa on tietyt suojaviivat mitä kannattaa noudattaa sarjakuvassa kuvien 

ja elokuvassa otosten ja kohtausten välillä, jotta liikkeiden suunnat pysyvät nor-

maaleina. Siirtymissä on samankaltaisuuksia sekä elokuvassa että sarjakuvassa. 

Esimerkiksi kohtauksesta kohtaukseen siirtymiä, missä siirrytään paikasta toiseen 

tai ajallisesti vuodesta toiseen, näkee paljon elokuvissa niin kuin myös sarjakuvissa.

9.4 Sarjakuvan ja elokuvan erilaisuudet

Erot sarjakuvan ja elokuvan välillä voivat joskus olla hyvin pieniä, mutta ne ovat 

kuitenkin selkeitä eroja, koska kyse on kuitenkin eri taidemuodoista. Sarjakuva 

on piirretty, kun elokuva on kameralla kuvattu. Sarjakuvassa piirrostyylit voivat 

vaihdella, mutta elokuva on yleensä aina todellisuutta kuvaava. Elokuvassa näyt-

telee oikeat ihmiset, kun sarjakuvassa ne ovat tekijän piirtämiä. Elokuvassa näyt-

telijöiden ammattitaito vaikuttaa elokuvan onnistumiseen, kun taas sarjakuvassa 

hahmojen uskottavuus, näytteleminen, on piirtäjästä kiinni. Elokuva toteutetaan 

leikkauspöydällä, missä turhat kohtaukset poistetaan. Jos kohtauksia on kuvattu 

useammasta kuvakulmasta niin niistä valitaan paras. Sarjakuvaa ei leikata vaan se 

pyritään tehdä piirroksineen suoraan valmiiksi.

Elokuvassa kohtausten välillä siirrytään liikkuvasta kuvasta toiseen liikkuvaan 

kuvaan, kun sarjakuvassa siirrytään pysähtyneestä kuvasta toiseen pysähtyneeseen 

kuvaan ja liike tapahtuu lukijan mielessä. Elokuvassa on myös ääntä, mitä sarjaku-

vassa ei ole muuta kuin tiettyinä piirrettyinä efekteinä. Musiikki puuttuu sarjaku-

vasta kokonaan, mutta sitä voidaan esittää nuotteina tai laulun sanoina.
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1.INT. HOTELLI VUONNA 1960. ILTA

Siivoojaa työntää siivouskärryä pitkin hotellin käytävää. 

ARTSIN AJATUSÄÄNI:

              Ihmiskohtalo osaa olla aika paskamainen. 

              Niin kuin nyt Eero Antikainenkin,

              osaava ammattimies, takana komea ura SAK:ssa

              ja kaikki.

Menee yhteen käytävän varrella olevista hotellihuoneista.

ARTSIN AJATUSÄÄNI:

              Mutta niin meni ja tukehtui vuodesohvan 

              väliin Tukholmassa vuonna kuusikymmentä.  

Siivoojaa juoksee hädissään huoneesta ulos.

ARTSIN ÄÄNI:

              Ei ole nykysänkyjen jousissa samaa vaaraa.

              Varsinkaan ruotsalaisissa. 

              

2. INT. KAUPPA. ILTAPÄIVÄ

Artsi nostelee liukuhihnalle ostoksiaan: maitoa, leipää, 

juustoa ym. perustavaraa. Tilaa tupakka-automaatista vielä 

pari askia, jotka kone sylkee hihnalle.   

3. EXT. VILJON KOTITALO. ILTAPÄIVÄ

Artsi ajaa ajan murjoman rintamamiestalon pihaan. Nousee 
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kauppakassin kanssa ulos. Hakee postilaatikosta postin ja 

kävelee sisälle taloon. 

4. INT. VILJON KOTITALO. ILTAPÄIVÄ

Artsi tulee sisälle. Talon vanha sisustus kertoo, ettei 

sille ole tehty mitään vuosikymmeniin. Artsi menee 

keittiöön, laskee postin pöydälle. Artsi tyhjentää 

ruokakassin jääkaappiin. Olohuoneesta kuuluu television 

pauhu. Artsi menee olkkariin, missä hänen isänsä, VILJO 

RISSALA, 82 vuotta, tuijottaa tyhjänpäiväistä chatti-

ohjelmaa happamana. Artsi korjaa sohvapöydältä puoliksi 

syödyt palvelutalon toimittamat ruoat ja vie ne keittiöön. 

5. INT. SAUNA. ILTAPÄIVÄ 

Paidaton Artsi täyttää löylysaavin vedellä ja nostaa sen 

saunan puolelle. Viljo istuu ylälauteilla malttamattomana, 

toinen jalka on säärestä alaspäin amputoitu.

VILJO:

              Heitä nyt saatana sitä vettä lisää, 

              että rupeaa lämpeämään! 

Artsi heittää kauhallisen vettä kiukaalle ja irvistää 

lämmön noustessa. 

6. EXT. KERROSTALOYHTIÖ. ILTAPÄIVÄ 

Artsi parkkeeraa 70-luvulla rakennetun kerrostaloyhtiön 

parkkipaikalle. Kaikki talot ovat samanlaisia, vain 
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eriväriset ikkunapokat erottavat ne toisistaan. Artsi menee 

rappukäytävään. 

7. INT. ARTSIN ASUNTO. KEITTIÖ. ILTA 

Artsi tekee ruokaa pienessä keittiössä. Asunto on toimiva ja 

siisti ollakseen miehen. Stereo soittaa musiikkia.   

Ovikello soi. Artsi menee avaamaan oven. Rappukäytävässä on 

nuori nainen, jolla on itkun punertamat silmät ja musta silmä. 

KIRSI RISSALA, 25v. on Artsin tytär. Hänellä on reppu selässä ja 

hamsterinhäkki sylissä. 

ARTSI:

              Katos, sinä.

KIRSI:

              Anna mä tuun sisään. 

ARTSI:

              No tule tule.  

Kirsi tulee sisälle. Artsi vetää oven kiinni. Kirsi laskee 

hamsterinhäkin ja repun maahan, potkaisee kengät eteiseen ja 

menee olohuoneeseen. On kiihtynyt ja vapisee. Artsi nostaa Kirsin 

tavarat sivuun käytävää tukkimasta ja seuraa perässä. Kirsi 

sammuttaa stereon.

KIRSI:

              Vittu mitä paskaa. 
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ARTSI:

              Miten sinulla tuommonen naama on? 

KIRSI:

              Jukka on ihan sekopää mulkku. 

Kirsi istuu ruokapöytään. Pyyhkii poskille valuneet meikit. 

ARTSI:

              Onko nälkä? 

KIRSI:

              Mä tartten faija jonkun mestan missä mä asun.    

              Ainakin vähäks aikaa. 

8. INT. ARTSIN ASUNTO. ILTA

Kirsi istuu keittiön pöydän ääressä ja syö. On nyt 

pirteämpi. Katselee ympärilleen.

KIRSI:

              Koska sä faija aattelit tehdä tääl jotain  

              remonttii?! Noi kaapit alkaa olla jo 

              aika mauttomat!

Artsi vaihtaa makuuhuoneessa puhtaita petivaatteita omaan 

sänkyynsä.  

ARTSI:

              En minä ole osannut sitä aatella!
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KIRSI:

              Aika karseet. Jukka vois tehdä sen halvalla! 

              Taikka ei nyt enää se, mut joku toinen, 

              samanlainen… 

              

Artsi tulee keittiöön. 

ARTSI:

              Siellä on nyt sänky pistettynä. 

KIRSI:

              Hianoo.  

ARTSI:

              Millä sinä tänne tulit? 

KIRSI:

              Taksilla. Oli ihan sikakallis. 

ARTSI:

              Onhan se sieltä asti. Tulee useampi kymppi. 

KIRSI:

              Joo, mut en mä kyl mitään maksanu. 

              Ei ois pystynyt. Onks tätä yhtään lisää? 

Artsi ottaa Kirsin lautasen ja laittaa siihen loputkin 

kokkaamastaan ruoasta. 
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ARTSI:

              Miten se Jukka tuollalailla? 

KIRSI:

              Ainahan se on sellanen paska ollu.  

ARTSI:

              Tekeekö kipeetä? 

KIRSI:

              Ai mikä?

ARTSI:

              No silmä. 

KIRSI:

              Äh. Äläkä sä musta huolehdi. 

              

Kirsi hymyilee Artsille. 

9. INT. ARTSIN ASUNTO. YÖ

Artsi tulee vessasta. Kurkkaa makuuhuoneeseen, missä 

Kirsi jo nukkuu. Sammuttaa huoneesta valot ja menee 

olohuoneeseen. Riisuu vaatteet ja käy sohvalle, johon on 

sijannut vuoteen. Vetää peiton päälle, vaihtaa asentoa.  

10. INT. HAMMASLÄÄKÄRI. ILTAPÄIVÄ

Artsi selaa matkailulehteä odotusaulassa. 



45

HAMMASLÄÄKÄRIN ÄÄNI:

              Tuu vaan…

Artsi nousee ja menee väsähtäneen, viisikymppisen 

naislääkärin perässä huoneeseen, riisuu takkinsa ja 

käy tuoliin. Hammaslääkäri räplää tietokonetta, sitten 

työvälineitä. 

(Hammaslääkäri on Artsin ex-vaimo ja Kirsin äiti.) 

ARTSI:

              Oletko Kirsistä kuullu? 

HAMMASLÄÄKÄRI:

              E. Avaa suus.

Hammaslääkäri ronkkii hetken. Vedettyään kätensä pois 

Artsin suusta tämä jatkaa puhetta. 

ARTSI:

              Se on minun luo muuttanut. Uuden 

              kaverin kanssa jotakin kränää.

Hammaslääkäri jatkaa ronkkimista.

HAMMASLÄÄKÄRI:

              Vai niin. 
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ARTSI:

              Aattelin että olis ennemmin sinulle. 

HAMMASLÄÄKÄRI:

              Ai. Hyvä, ettei tullu. En minä olis nyt 

              sitä jaksanu. 

Artsi katsoo Hammaslääkäriä.

              

ARTSI:

              Mikä on vointi?

HAMMASLÄÄKÄRI:

              Miltä näyttää? 

Hammaslääkäri poraa.

HAMMASLÄÄKÄRI:

              Mitä sulla on lauantaina?

ARTSI:

              Mitenkä niin? 

HAMMASLÄÄKÄRI:

              Et hautajaisiin pääsis? 

ARTSI:

              Minä… Mitä varten?
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HAMMASLÄÄKÄRI:

              Kantamaan Heimon arkkua. Ei sillä ole 

              suvussa kuin mummoja. 

11. INT. ARTSIN ASUNTO. AAMUYÖ

Herätyskello alkaa soida klo 3:50. Artsi nousee väsyneenä 

sohvalta ylös ja sammuttaa kellon pirinän. 

12. EXT. KERROSTALON PARKKIPAIKKA. AAMUYÖ

Artsi käynnistää autoa, joka ei tahdo millään startata. 

Viimein moottori alkaa pöristä ja Artsi kääntää auton 

parkkipaikalta tielle. 

13. EXT. YÖKERHO / INT. ARTSIN AUTO. AAMUYÖ

Artsin auto on parkissa yökerhon edessä. Neonvalot 

vilkuttavat yökerhon ikkunoissa. Katu on tyhjä, ketään ei 

näy missään. 

Kohta yökerhon ovesta tulee Kirsi ja hipsii korkokengissä 

kiireesti Artsin autolle. Istuu pelkääjän paikalle. 

Ratin takana nuokkunut Artsi avaa silmänsä ja käynnistää 

auton. Lähtevät. Kirsi palelee. Kääntää auton lämmityksen 

hurisemaan täysillä. 

KIRSI:

              Huu, saatanan kylmä ilma. 

Artsi katsoo Kirsiä ja tämän vaatetusta: Kirsillä on paksu 

meikki. Lyhyen takin alta näkyy lyhyt minihame. Jalassa on 
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korkeat punaiset korkokengät. 

ARTSI:

              Tuommosissa vaatteissako sitä tarjoillaan? 

KIRSI:

              No vähän niinku. Kuini?

Artsi katselee Kirsiä epäuskoisena.

ARTSI:

              On siinä työasu. Luulisi että ihan 

              muissa hommissa. 

KIRSI:

              Ihan sama mulle mitä muut luulee. 

Kirsi nojaa penkkiin ja sulkee silmänsä. 

ARTSI:

              Äitiltä terveisiä.

KIRSI:

              Ai… Kiitti.  

ARTSI:

              Miten se on… Vieläkö Jouni on pahalla päällä?
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KIRSI:

              Kuka Jouni? 

ARTSI:

              Taikka mikä Jukka.

KIRSI:

              Mistä minä tietäisin millä, taikka kenen 

              päällä se on. 

ARTSI:

              Jokohan se sinut kotiin laskisi? 

KIRSI:

              Unohda. Se on ihan sekopää.  

ARTSI:

              Kunhan aattelin. Pitäähän se ihmisen   

      kuitenkin kotiinsa päästä. 

KIRSI:

              Ei se oo mun koti… Eikä mulla sitä paitsi 

              ole mitään hätää sun luona. Mä viihdyn 

              ihan hyvin. 

Kirsi naurahtaa. 
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KIRSI:

              Jouni… God… Miten sä voit senkin muistaa? 

              Se oli ihan hirvee…

14. INT. ARTSIN ASUNTO. AAMUYÖ 

Artsi tulee hampaita pesemästä. Ottaa eteisen lattialta 

aamun lehden. Kirsi makaa jo vuoteessa silmät kiinni. Istuu 

haukotellen alas lehteä lukemaan.

15. INT. SAHA. ILTAPÄIVÄ

Sirkkelit soivat ja puu pöllyää pienessä vaneritehtaassa. 

Työntekijät (kymmenkunta) sahaavat, pakkaavat ja 

kuljettavat lautaa ja vaneria, kuka minnekin. Joukossa 

myös Artsi, joka työstää vannesahalla levyjä. Vieressä 

puutavaraa syöttää ja lastaa Artsin työkaveri. Homma käy 

totutusti kunnes äkkiä Artsi menee ja satuttaa sormensa. 

ARTSI:

              Ai perkele! 

TYÖKAVERI:

              Mikä nyo? Hä? 

Artsi sammuttaa sahan ja painaa verta tihkuvaa sormea. 

TYÖKAVERI:

              Mihin sää sen työnsit? Kuulikko? 
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ARTSI:

              Vähän puu tökkäsi. 

TYÖKAVERI:

              Miten sää nyt silviisii? Haenko mää jotakin? 

ARTSI:

              Äh, anna olla. Pikku juttu. Kyllä tämä tästä. 

Artsi käynnistää jälleen koneen ja jatkaa levyjen sahausta. 

Työkaveri katselee hetken vierestä varmistuakseen, että 

kaikki on kunnossa. Jatkaa sitten työntekoa hänkin. 

16. INT. PUKUHUONE/TAUKOTUPA. SAHA. ILTAPÄIVÄ

Artsi sitoo sideharsoa sormeensa. Työkaveri tulee vessasta. 

TYÖKAVERI:

              Vieläkö se vuotaa? 

ARTSI:

              Kunhan tiputtaa… 

TYÖKAVERI:

              Älä päästä tulehtuu… Minun enolla tulehtu 

              käsi kun meni sen metsätöissä telomaan. 

              Eihän se sairaalaan menny ennen ko viikon 

              päästä kun oli koko käsi mustunut. 

              Poikkihan se sitten jo piti pistää, 
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              kun ei siinä enää mitään eloa ollu. 

ARTSI:

              Ehkä se ei tämä niin vakava ole. 

TYÖKAVERI:

              …Vakuutuksesta piti sille hyvät rahat tulla.  

              Suunniteltiin yhressä Floritan matkaa ja 

              sauna piti uusia kesällä. Vanhalla 

              koulukaverilla tosin, mutta hienot 

              lauteet sinne piti tulla ja kaikki. 

              Niin kuin puutarhapenkit. Ja kaks kiuasta. 

              Puulle ja sähkölle, molemmille omansa. 

              Arkikäytössä kato hyvä semmonen nopea 

              sähkö kun töistäkin paskasena tulee. 

ARTSI:

              Onhan niissä hyvät löylyt nykyään.  

TYÖKAVERI:

              Pirun hieno siitä ois tullu, ois kelvannu 

              kylpeä. Mutta paskat se mitään rahoja ikinä  

              nähnykkään. Vakuutusfirmasta väittivät että 

              eno oli ollu päissään. Eihän ne katos mitään 

              maksa, jos et oo ollu ihan selvin päin. 

              Helvetti sentään, on se niin kieroa touhua. 

              Totta kai kaikki haaverit sattuu juovuksissa!  

              Kyllähän sitä nyt selvin päin osaa jokainen  
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              ihmisiksi elellä… 

Artsi saa puettua. Nousee ylös ja lähtee. 

TYÖKAVERI:

              Mikä se on aikataulu? 

ARTSI:

              Mitenkä niin? 

TYÖKAVERI:

              Et oluelle lähde?

ARTSI:

              Mihin sinä aattelit? 

TYÖKAVERI:

              Eltikseen. 

ARTSI:

              Pitäis isäukolle kaupassa käydä. 

TYÖKAVERI:

              No perkele, ei sitten. 

ARTSI:

              Huomiseen. 
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TYÖKAVERI:

              Siihen. 

17. EXT. VILJON KOTITALO. ILTAPÄIVÄ 

Artsi ajaa pihaan. Pihaportailla tupakoi hieman Artsia 

vanhempi mies. Artsi sammuttaa auton ja nousee ulos 

kauppakassin kanssa. Menee miehen luo. Mies on TOPI 

RISSALA, Artsin veli. Topin ummehtunut habitus kertoo 

viinan maistuneen kyllin hyvin jo vuosia.

 

TOPI:

              Sieltähän sitä vihdoin tullaan. 

              Isä jo kyselikin. 

ARTSI:

              Niinhän se aina. 

TOPI:

              Valitteli, kun ei ole saunaan aikoihin 

              päässyt. 

ARTSI:

              Eilen viimeksi kylvetin. 

TOPI:

              Näin se sano. 

Topi tumppaa savukkeensa. 
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ARTSI:

              Mikä se sinut tänne saa? 

TOPI:

              Ohi kulkiessa poikkesin. On työmaa tuossa 

              vieressä. 

ARTSI:

              Ai olet töitä saanut? 

TOPI:

              Mikä ettei.  

ARTSI:

              Minä vien nämä jääkaappiin. 

Artsi menee sisälle. Topi nousee ja seuraa perässä. 

18. INT. VILJON KOTITALO. ILTAPÄIVÄ

Artsi tulee keittiöön. Pöydällä on läjä tyhjiä olutpulloja. 

Artsi tuuppaa ne syrjään ja nostaa kauppakassin pöydälle. 

Alkaa täyttää jääkaappia. Topi tulee ja istuu keittiön 

tuolille. 

ARTSI:

              Missä ukko? 
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TOPI:

              Nukkumassa. Väsytti niin pistin maate. 

ARTSI:

              Ei ole sinua näkynytkään. 

TOPI:

              Pitänyt vähän kiirettä. Ollu tuossa 

              kaikenlaista. Riittan kanssakin 

              erottiin…

ARTSI:

              Eikö siitä ole jo pari vuotta? 

TOPI:

              Tulisko siitä sen verran? Noh, saattaa olla, 

              että pari vuotta justiinsa… 

ARTSI:

              Ja iteksesi olet? 

TOPI:

              Enempi ja vähempi. 

ARTSI:

              Söikö se ukko mitään? 
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TOPI:

              Että söikö… En minä niin vahdannut. 

              Kait se ainakin maistoi, kun niin pahaksi 

              valitti.

Artsi kerää olutpullot kassiin. 

TOPI:

              Vähän tuossa juhlittiin… Työpaikkaa ja 

              syksyä. 

Artsi vie kassin eteiseen. Topi menee perässä.

TOPI:

              Kuule, ei sulla ois yhtään rahaa lainata? 

              Sen verran että vähän ruokaa saisin. 

              Kyllä mä takaisin maksan, kun tuli tuo 

              työkeikkakin… 

ARTSI:

              Niinkö meinaat…

TOPI:

              Ollu ylimääräisiä kustannuksia tässä viime 

              aikoina niin päässy saldo pikkusen 

              miinukselle… Kummilapsi pääsi ripille ja  

      muuta…
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19. EXT. HAUTAUSMAA. PÄIVÄ 

Pieni hautajaissaattue kulkee kappelista haudoille. Artsi 

on arkkua kantamassa. Heti arkun perässä tulee Artsin Ex-

vaimo (Hammaslääkäri). Laskevat arkun hautaan. 

20. INT. SEURAKUNTATALO. PÄIVÄ

Artsi on hautajaisvieraista viimeisenä ruokajonossa. 

Edellä menevä mummo kahmii viimeisetkin rippeet 

Janssoninkiusauksesta, joten Artsi joutuu tyytymään 

näkkileipään. Menee pöytään, Ex-vaimon viereen. Syövät 

aikansa hiljaisuudessa.

EX-VAIMO:

              Ei sitten satanut. 

ARTSI:

              No ei. 

EX-VAIMO:

              Vaikka kovaan ääneen niin väittivät. On se  

              surullista, että vaikka kuinka tekniikka 

              kehittyy, ei ihmiseen voi kuitenkaan 

              luottaa… Ei edes meteorologeihin. 

              En minäkään Heimolle tämän parempia 

              hippoja pystyyn saanut… 

ARTSI:

              Pääasia että mies on nyt haudassa. 
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              Taikka siis ei sillä lailla vaa… 

EX-VAIMO:

              Kyllä minä ymmärrän… Mitäköhän noille 

              ruusuillekin pitäisi tehdä? Annanko 

              olla ruukuissa vai istutanko maahan? 

              Ei yöpakkasista koskaan tiedä…

ARTSI:

              Ei kai niitä enää tähän aikaa maahan… 

EX-VAIMO:

              Ai ei? En minä kukista mitään tiedä… 

              

Ex-vaimo nousee pöydästä.

EX-VAIMO:

              Käyn naistenhuoneessa. 

Ex-vaimo huojuu salista ulos. Artsi haukkaa näkkäriä 

kuuluvasti, mikä saa vainajan sukulaismummot mulkoilemaan 

moittivasti. Samalla paikalle tulee pappi, laskee kätensä 

Artsin olkapäälle. Katsoo myötätuntoisesti.

PAPPI:

              Syvä osanottoni. 

ARTSI:

              Kiitos, tai sitä samaa…
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PAPPI:

              Surutyö vie oman aikansa.  

ARTSI:

              Niin…

PAPPI:

              Ei teillä sattuisi tulta olemaan?

Artsi huomaa papin kädessä savukkeen. Alkaa kaivella 

taskujaan. 

21. INT. ARTSIN ASUNTO. AAMUYÖ

Hamsteri juoksee häkissä juoksupyörässä aiheuttaen 

suhteetonta räminää. Artsi makaa valveilla sohvalla. 

Herätyskello alkaa piristä ajassan 3:50. Artsi sammuttaa 

kellon. 

22. EXT. YÖKERHO / INT. ARTSIN AUTO. AAMUYÖ 

Artsi pysäköi autonsa kadun varteen ja sammuttaa moottorin. 

Katselee mietteissään ikkunasta ulos. Vieressä on 

vakuutusyhtiön toimisto. Toimiston ikkunassa on mainoksia, 

jotka mainostavat eläke-, henki- ja sairausvakuutuksia. 

Artsi tuijottaa aikansa niitä ja sitten sidetupon peittämää 

sormeaan. Kirsi tulee autoon. Artsi starttaa ja lähtee 

matkaan. 
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23. EXT. VILJON KOTITALO. PÄIVÄ.

Artsi pysäköi tien varteen, koska pihatiellä on 

autoja. Kävelee ruokakassin kanssa pihaan. Topi istuu 

puutarhatuolissa muutaman kaverinsa kanssa ryyppäämässä. 

Keskellä on vastavalmistunut, tiilistä kyhätty grilli. 

Kylmät makkarat odottavat valmiina ritilällä, vain tuli 

puuttuu. 

TOPI:

              Katohan, lillebro perkele! Istu perseelles 

              ja lopeta toi helvetin rehkiminen! Manu ja 

              Alaväli on meikäläisen - eiku perhana, 

              kyllähän sä nää naamat tunnet! Manu oli 

              bestmäninäkin silloin häissä…

ARTSI:

              Niin taisi oli. 

TOPI:

              Noh, annas kouluarvosana. 

MANU:

              Taitaa tulla ehdot…

TOPI:

              Mitäs sanot? 

ARTSI:
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              Niin mistä?

TOPI:

              Mistä ja mistä, no grillistä tietysti! 

              Saatiin, taikka haettiin työmaalta vähän  

              tiilenpätkää grilliä varten. Pitäähän se 

              nyt omakotitalon pihalla perkele grilli 

              olla, vai mitä? Kun ei ollu kukaan 

              joutanut sellasta aiemmin tekemään…

ARTSI:

              Missäs ukko on? 

TOPI:

              Eiköhän se tuolla vielä ole puita hakemassa… 

              Tiedä mikä kestää… Saatko sä niitä puita?! 

              Täällä kyrsät odottaa!

MANU:

              Ja makkarat…

TOPI:

              Näin just!

Topin nauraessa Artsi menee vajan taakse katsomaan. Viljo 

seisoo halkojen ja risujen keskellä ja yrittää vetää 

kirvestä säärestä irti.
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ARTSI:

              Mitä sinä…? Voi jumalauta…

Artsi ryntää auttamaan.   

VILJO:

              Älä nyt vauhkoo siinä! 

Artsi tarttuu kirveeseen ja saa sen lähtemään irti Viljon 

puujalasta.   

VILJO:

              Perkele, minkä teki. 

ARTSI:

              Ootko sinä kunnossa?

VILJO:

              Kanna nuo halot grillille ja lopeta 

              hössöttäminen. 

Viljo lähtee vaappumaan grillille. Artsi iskee kirveen 

pölkkyyn ja alkaa nostelle halkoja syliinsä.

24. INT. VILJON KOTITALO. PÄIVÄ

Artsi kaivaa keittiössä pyykkiä pesukoneesta. 
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TOPI

(Ääni kuvan ulkopuolelta):

              Artsi, viittitkö tuoda jotakin paperia 

              sieltä? Ei toi notski suostu jostain 

              syystä millään syttymään. 

Artsi ottaa pöydältä postipinon ja vie sen eteiseen, missä 

Topi nostelee kaljakorista oluita syliinsä. 

TOPI:

              Niin märkiä puita…

Topi ottaa Artsilta lehdet, jolloin lehden välistä tippuu 

mainos lattialle.

TOPI:

              Kiitti, en viittiny kengät jalassa 

              sisälle tulla…

Topi menee ulos. Artsi nostaa mainoksen lattialta. Se on 

vakuutusyhtiön, saman jonka eteen Artsi aiemmin yöllä 

parkkeerasi. Myy tapaturmavakuutusta. Artsi katselee sitä 

hetken, sitten ulos pihalle: Topi tuikkaa sytytysnestettä 

grilliin, joka on täynnä paperia. Liekit leimahtavat parin 

metrin korkeuteen.  

25. INT. VAKUUTUSYHTIÖN TOIMISTO. ILTAPÄIVÄ

Artsi laskee vesiautomaatista vettä mukiin. Sormessa ei ole 
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enää tuppoa. Pöydän takana istuu vakuutusvirkailija, joka 

naputtaa konettaan. 

VIRKAILIJA:

              …Noinkin korkeasta vakuussummasta tulee  

              vuosimaksulle tietysti jonkin verran 

              enemmän hintaa… 

ARTSI:

              Niin tietysti. 

Täytettyään mukinsa Artsi istuu pöydän toiselle puolelle. 

Räplää mukia hermostuneesti. 

ARTSI:

              Se kattaa sitten vissiin myös kädet… 

              Ne kun on tuon toimeentulon puolesta tärkeät…

VIRKAILIJA:

              Niin, mikä teidän ammattinne on?

ARTSI:

              Siis tuota… sahalla minä olen, mutta 

              taikurintyötäkin tulee tehtyä… 

              Ei nyt päivätyönä, mutta semmosena 

              sivuhommana kuitenkin… Lapsille ja 

              vanhuksille iloa elämään, ihan  

              hyväntekeväisyyspohjalta… 
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26. INT. EX-VAIMON KOTI. PÄIVÄ

Ex-vaimo tulee sisälle perässään Artsi, joka kantaa 

hautajaisista tulleita kukkia.  

EX-VAIMO:

              Vie ne parvekkeelle. 

ARTSI:

              Meinaat ettei palellu?

EX-VAIMO:

              En tiedä, mutten minä osaa sanoa mihin 

              muuallekaan… 

Artsi vie kukat parvekkeelle. Pelästyy seinällä olevaa 

täytettyä hirvenpäätä. Tullessaan takaisin huomaa ex-vaimon 

ottavan keittiössä lääkkeitä, jotka huuhtelee vedellä alas. 

Asunto on täynnä pahvilaatikoita, kalusteita ja sisustusta 

on vähän. 

ARTSI:

              Oletko sinä muuttamassa? 

EX-VAIMO:

              En. Ne on Heimon.

ARTSI:

              Mihin sinä näitä ajattelit? 
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EX-VAIMO:

              Kaatopaikalle. Minä niillä mitään tee. 

              Haluutko?

Ex-vaimo menee makuuhuoneeseen. Artsi kurkkaa yhteen 

laatikkoon, siellä on täytetty sorsa. Kun Ex-vaimoa ei 

kuulu, Artsi menee katsomaan. Ex-vaimo makaa kyljellään 

vuoteessa, selkä oveen päin. 

ARTSI:

              Kyllä se tästä. 

EX-VAIMO:

              Niinhän se aina. 

ARTSI:

              Ei kun oikeasti. Kohta helpottaa… 

 

Ex-vaimo ei vastaa. Artsi ymmärtää jättää hänet yksin. 

Sulkee oven perässään.

27. INT. SAHA. ILTAPÄIVÄ 

Artsi sirkkelöi vanerilevyjä pienemmiksi. Vierellä 

Työkaveri lastaa tottuneesti levyjä kärryihin. Lastin 

ollessa täysi lähtee kärräämään niitä ulos. Artsi katsoo 

pitkään Työkaverin perään. Kuva siirtyy pois Artsista. 

Kohta sirkkeli päästää oudon äänen. Työkaveri tulee 

takaisin. 
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TYÖKAVERI:

              Se on Heimonen taas myöhässä. 

              Sano kaheksi tulevan… 

Työkaveri seisahtuu kauhuissaan niille sijoilleen 

nähdessään kuvan ulkopuolelle jäävän Artsin. Joutuu 

ottamaan tukea ettei pyörtyisi.

TYÖKAVERI:

              Ei pyhä ristus saatana… 

28. INT. HOTELLI VUONNA 1960. AAMU 

Paluu alun käytäväkuvaan. Ambulanssikuskit työntävät 

paareilla lakanalla peitettyä ruumista.  

ARTSIN ÄÄNI:

              En minä mikään Eero Antikainen ole, 

              mitään koulujakaan käynyt…

Artsi tulee ulos hissistä ilmestyen hotellin käytävän 

päähän. Kävelee kohti, väistää ruumista kantavat 

ambulanssimiehet ja tulee hotellihuoneen avonaiselle 

ovelle. Kurkkaa sisälle. 

ARTSIN ÄÄNI:

              Mutta siinä perkeleen vuodesohvassa pystyy 

              ihan kansakoulu-pohjaltakin näkemään 
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              jotain tuttua. 

Hotellihuoneessa vuodesohvalla istuvat Kirsi, Topi, Viljo 

ja ex-vaimo, jotka kaikki tervehtivät ovella tuijottavaa 

Artsia. Näkyypä sohvaan nojailevan pappikin palamaton 

savuke sormissaan.

 

29. INT. SAIRAALAN OSASTOHUONE. PÄIVÄ

Artsin POV: Ex-vaimo istuu Artsin sängyn vieressä. 

Pyörittelee ajatuksissaan muovikuppia, jossa on Artsin 

kipulääke-annos.

EX-VAIMO:

              …Ruusut sitten kuolivat. Olis vaan pitänyt 

              heti kuivattaa… Hautakivestä lähettivät   

      laskun, 

              vaikken edes tiedä mitä siihen kaiverretaan. 

              Nimi kai nyt ainakin ja päivämäärät. 

              Mutta ne nyt on kaikilla… Voisiko syntymäajan 

              alla lukea ”kotona” ja kuolinajan että 

              ”metsässä”? Se olisi enemmän Heimon näköinen…  

              Täsmällisempi… En tiedä…

Seuraavaksi Artsin sängyn vieressä istuu Kirsi. Syö Artsin 

ruoka-annosta ja katsoo tv:tä.

KIRSI:

              Mitä sä aattelit, pääsisit sä ens yönä 



70

              hakemaan mut duunista? 

Seuraavaksi sängyn vieressä seisovat Topi ja Viljo. Topi 

haukottelee. 

TOPI:

              Sori.

Viljo vilkaisee kelloa. 

VILJO:

              Eiköhän tämä ole nyt nähty. 

Viljo ja Topi lähtevät pois. 

Sairaanhoitaja tulee Artsin luo.

HOITAJA:

              Te kutsuitte?

Edelleen POV: Artsin käsi ojentaa sairaanhoitajalle 

paperiarkin. 

ARTSI:

              Onnistuisikohan tästä ottaa muutaman 

              kopion? 

30. INT. VAKUUTUSTOIMISTO. PÄIVÄ
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Artsi ottaa hapuillen vesiautomaatista vettä. Oikea käsi 

on kyynärvarteen asti paketissa (kantoside) ja vasemmankin 

käden pari sormea on siteessä. Artsi istuu virkailijaa 

vastapäätä. Tämä tuijottaa mietteliäänä lääkärinpapereita, 

nostaa välillä katseensa arvioivasti Artsiin, joka hörppii 

vettä. 

VIRKAILIJA:

              Hetki…

 

Virkailija nousee ja häipyy takahuoneeseen. Artsi näkee 

kuinka takahuoneen ikkunan kaihtimen läpi kaksi varjoa 

keskustelee.   

31. EXT. VAKUUTUSTOIMISTO. PÄIVÄ

Artsi tulee ulos ovesta. Hymyilee varovaisesti. Suuntaa 

kohti kadun toisella puolella olevaa pankkia. 

Artsin päästyä kadun yli, vakuutustoimiston ovelle 

tulee sisältä n. 35-vuotias komea mies, puku päällä 

(Vakuutustutkija). Hän katsoo tiukkailmeisenä Artsin 

perään. 

32. INT. ARTSIN AUTO. ILTAPÄIVÄ 

Artsi ottaa yhden viereisellä penkillä olevista paksuista 

kirjekuorista ja astuu ulos autosta. 

33. EXT. VILJON TALO. ILTAPÄIVÄ

POV kauemmas parkkeeratusta autosta: näemme autosta käsin 
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kuinka Artsi vie kirjeet Viljon postilaatikkoon. 

34. INT. EX-VAIMON ASUNTO. ILTAPÄIVÄ 

Ex-vaimo istuu keittiössä, kun kuulee postiluukun käyvän. 

Menee katsomaan.

35. INT. VILJON KOTITALO. ILTAPÄIVÄ

Topi tulee ulkoa sisälle. Menee keittiöön postin kanssa. 

Nakkaa mainokset pöydälle ja keskittyy hänelle osoitettuun 

paksuun kirjekuoreen. Avaa sen ja hämmentyy. Kirje pursuaa 

rahaa. Olohuoneen puolelta kuuluu lähestyviä askelia. 

Topi vilkaisee pöydällä olevaa toista kirjekuorta, joka 

on osoitettu Viljolle. Piilottaa äkkiä kummatkin kuoret 

leipälaatikkoon. Viljo tulee raskain askelin keittiöön. 

Katsoo Topia, joka tuijottaa muina miehinä ulos ikkunasta 

ja hörppii kahvia. 

VILJO:

              Mitä nyt? 

TOPI:

              Vettä tihuttaa…

Viljo katselee arvioivasti Topia. Menee sitten suoraan 

leipälaatikolle ja avaa sen. Ottaa kuoret ulos. 

TOPI:

              Tuommoset tuli… 



73

36. INT. YÖKERHON TAKAHUONE. ILTAPÄIVÄ 

Kirsi istuu yksin takahuoneessa käsi suun edessä ja kirje 

kädessä. Edessä pöydällä on avattu kirjekuori, joka pursuaa 

rahaa. Kirsi laskee kirjeen pöydälle. Siinä on pitkä 

käsinkirjoitettu teksti, joka on kuitenkin sotkettu lähes 

kokonaan lukukelvottomaksi. Ainoastaan viimeiset kaksi 

riviä (nekin kömpelösti kirjoitettu) on jätetty näkyviin: 

              Koitahan selviytyä. 

Artsi  

37. INT. EX-VAIMON ASUNTO. ILTAPÄIVÄ

Ex-vaimo istuu keittiössä ja lukee omaa kirjettään, jossa 

lukee samat sanat. Kirjekuori tursuaa rahaa.  

38. INT. ARTSIN AUTO. ILTAPÄIVÄ 

Artsi ajaa hymyillen. 

ARTSIN AJATUSÄÄNI:

              Ja niin me kaikki elettiin elämämme 

              onnellisina loppuun asti… 

Ilmakuvaa Artsin autosta, joka etenee Kehätietä pitkin 

kohti auringonlaskua. (Teksti THE END kuvaan?)

ARTSIN AJATUSÄÄNI:

              Ja paskanmarjat. Se oli liikaa pyydetty. 

              Puhelin soi jo ennen Leppävaaraan Shelliä…
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Artsin puhelin soi. Vastaa.

ARTSI:

              Artsi. Ai kuka? Niin nytkö?  

39. INT. SAHA. ILTAPÄIVÄ

Näemme pukuhuoneen/taukotuvan ikkunan läpi kuinka poliisi 

tutkii sirkkeliä, jolla Artsin vahinko syntyi. Poliisin 

vieressä Työkaveri käy suurieleisesti tapahtumia läpi.  

Huoneessa, pienen pöydän ääressä istuu Artsi. Toisella 

puolella seisoo Vakuutustutkija. 

ARTSI:

              …Vajaa kolmekymmentä…

TUTKIJA:

              …Kolmekymmentä vuotta olet sahaa käyttänyt 

              ilman minkäänlaisia onnettomuuksia! 

              Ja sitten eräänä päivänä silpoutuvat 

              molemmat kädet… 

ARTSI:

              Elämä on sattumia täynnä…

TUTKIJA:

              Tarkoitat varmaan vakuutuspetoksia.  
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ARTSI:

              Minulta lähti työkyky ja paljon muutakin  

              lopullisesti! Jos te luulette, että minä 

              tahallani - ja vielä selvin päin sormeni 

              tuonne työnsin, niin olette te ihmesälli… 

 

Poliisi tulee ovelle. 

POLIISI:

              Miltä näyttää? 

Tutkija kasaa paperinsa ja alkaa tehdä lähtöä.

TUTKIJA:

              Tämä on tässä. Hauskaa päivän jatkoa. 

              Palaamme asiaan.

Tutkija lähtee. Artsin Työkaveri tulee ovelle. Artsi katsoo 

häntä vakavana. 

40. INT. ARTSIN ASUNTO. ILTAPÄIVÄ

Artsi tulee asuntoonsa. Valot on päällä ja kämppä sekaisin. 

Ex-vaimon asunnosta tuttuja pahvilaatikoita, joissa 

täytettyjä eläimiä, näkyy olevan siellä täällä.

ARTSI:

              Kirsi? Ootko sä täällä?
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Artsi menee peremmälle. Laatikoita ja kaapinovia on avattu 

ja papereita ja valokuvia levitelty ympäriinsä. Ketään ei 

näy eikä kuulu missään, kunnes olohuoneessa Artsi huomaa 

hyllyn takana pilkistävät jalkaterät. Artsi ottaa varovasti 

täytetyn sorsan yhdestä laatikosta ja hiipii lähemmäs. 

Iskee kaikella voimalla hyllyn takana olevaa miestä 

sorsalla kasvojen tienoille. Sorsalta irtoaa pää, mies 

lyyhistyy iskusta maahan huutaen kivusta ja säikähdyksestä. 

Miehellä on musta pipo vedettynä kasvojen peitoksi.

MIES:

              Ai saatana!

Toinen pipopää ilmestyy jostain ja tarttuu Artsia 

takaapäin, niin että tämä horjahtaa eteenpäin ja ajautuu 

parvekkeelle. Rytäkässä hyökkääjä heilahtaa parvekkeen 

kaiteen yli. Artsi varautuu jo uuteen iskuun, mutta 

sellaista ei tule. Sorsasta saanut mies (Topi) on riisunut 

piponsa ja ryntää parvekkeelle. Topin poski vuotaa verta.  

ARTSI:

              Topi?! 

TOPI:

              Mitä helvettiä sä teit?   

ARTSI:

              Minäkö? 
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Topi kurkkaa kaiteen yli pihalle. 

TOPI:

              Manu, ootsä hengissä? 

ARTSI:

              Manu? 

Piponsa riisunut Manu istuu pari metriä alempana nurmella 

ja pitelee niskaansa. (Artsin asunto on ensimmäisessä 

kerroksessa.)

MANU:

              Perkele, suoraan niskalleen… 

Topi ääntyy Artsin puoleen. 

TOPI:

              Ja mua iskit, jumalauta millä… Sorsalla! 

              Ja vielä nokalla! Kato miten vuotaa…

VILJON ÄÄNI:

              Älä valita. Verta se vaan on.

Viljo tulee verhon takaa esiin.

ARTSI:
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              Isä?

VILJO: 

              Tultiin poikien kanssa kattomaan mihin sinä 

              olet saaliin jemmannu. 

ARTSI:

              Anteeks minkä?

VILJO:

              Äläs yritä, helvetti. Poika rikastuu 

              vakuutuspetoksilla ja jättää meille pelkkiä 

              muruja. Ja sitten nekin vähät viedään pois.

ARTSI:

              Siis mil… Mihin pois? 

TOPI:

              Poliisi haki rahat siltä seisomalta. Ei siinä 

              ehtinyt es innostua. Helvetti, luulin jo

              että vievät mutkin.   

Artsi istuu alas sohvaan ja huokaa.

TOPI:

              Mahtaa se olla hankalaa elellä ilman sormia. 

              Paskalla käynnit ja kaikkea… Sen takia 

              tietysti toivois että ois asiat tästä 
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              eteenpäin luistaneet…

VILJO:

              Niin, että missä ne rahat on?

Ovikello soi. 

 

Artsi avaa oven. Rappukäytävässä seisoo virkapukuinen 

poliisi.

POLIISI:

              Arto Rissala? 

41. INT. TUTKINTOVANKILAN PUTKA. PÄIVÄ

Artsi makaa putkan laverilla ja tuijottaa kattoa.

ARTSIN ÄÄNI:

              Ihmisen kohtalona on jäädä muiden mieleen 

              ihan muista syistä kuin itse tahtoisi. 

              Ei auta vaikka kuinka uraa rakentaisi ja  

      tietä näyttäisi. Eero Antikainen, mies

              jonka tappoi ruotsalainen vuodesohva… 

              Adolf Hitleristäkin minulle tulee             

      ensimmäisenä mieleen, että mieheltä puuttui  

      toinen kives… 

 

42. INT. HOTELLI VUONNA 1960. ILTA

Artsi odottaa hotellin käytävällä hissiä. Vieressä on 
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paarit, valkoisen lakanan alla Eero Antikaisen ruumis. 

Artsi nostaa lakanaa varovasti kasvojen edestä. Eero avaa 

silmänsä.

ARTSI:

              Eero, sinä olet tolkun mies. 

              Sanopa, miksi tässä kävi näin?  

EERO:

              Onko Artsi automiehiä? 

ARTSI:

              Kuinka niin? 

(Eero nousee istumaan ja pistää tupakaksi.)

EERO:

              Sinulla oli väärä kaista ja alhainen 

              tilannenopeus. 

 

ARTSI:

              Että mitä? 

EERO:

              Vasemmalta ohitetaan. 

ARTSI:

              En ymmärrä.
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EERO:

              Sinä halusit vapautta, mutta tiedätkö, 

              se on liian vähän. Moisilla tavoitteilla 

              jää nyky-yhteiskunnassa pahasti jalkoihin.  

              Ohitustilanteessa painetaan kaasua. 

ARTSI:

              Teistä politiikoista ei saa otetta, 

              kuolleenakaan. Miksi minun kohtalona on olla 

              elämässä pelkkä sivustaseuraaja?

EERO:

              Älä nyt suurentele. Ei ihmiselämässä ole 

              kyse kohtaloista, vaan pelkistä    

              juonenkäänteistä.  

              

ARTSI:

              Vai niin. 

EERO:

              Pää pystyyn, Artsi. Tarina jatkuu. 

 

Hissi tulee kerrokseen. Ovi avautuu. Hissinovi vaihtuu 

putkan oveksi, johon piirtyy poliisin silhuetti.

43. INT. TUTKINTOVANKILAN KUULUSTELUHUONE. PÄIVÄ

Poliisi saattaa Artsin huoneeseen, joka on kuin mikä 
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hyvänsä toimiston palaverihuone. Pöydän päässä istuu 

Vakuutustutkija. Artsi istuu häntä vastapäätä. Poliisi 

poistuu ja sulkee oven. 

TUTKIJA:

              Terve Artsi. Mitä jätkä?

Artsi ei vaivaudu sanomaan mitään.

TUTKIJA:

              Vituttaisi minuakin tuossa jamassa. Rahat, 

              sormet, vapaus, kaikki meni. 

ARTSI:

              Oliko sinulla asiaakin?

TUTKIJA:

              Sinun petos on hyvin selkeä ja oikeudessa 

              helppo todistaa… 

ARTSI:

              Siihen asiaan.

TUTKIJA:

              Rauhoitus nyt. Että voidaan keskustella. 

              Sinun elämä on nyt minun käsissä. 

              Minä annan selvitykseni siitä, mikä 

              Arto Rissala on miehiään. 
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ARTSI:

              Mitä sinä oikein minusta haluat?

TUTKIJA:

              Hyvä kysymys. Sinusta en varsinaisesti 

              mitään. Mutta sanotaanko näin, että 

              vapaudella on hintansa. 

ARTSI:

              Ei minulla mitään rahaa ole.  

TUTKIJA:

              Mietis uudestaan, mitä minä juuri sanoin.

              Minä päätän oliko sirkkelionnettomuudessa 

              kyse törkeästä petoksesta vai sittenkin vain  

              onnettomasta tapaturmasta. 

ARTSI:

              Ei helvetti… Paljonko?  

  

TUTKIJA:

              No niin, päästiinhän me keskusteluyhteyteen. 

44. INT. LINJA-AUTO. PÄIVÄ

Artsi istuu bussissa, ikkunapaikalla. Tuijottaa 

mietteissään ulos ikkunasta, sitten kädessä olevaa 

käyntikorttia.  
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ARTSIN ÄÄNI:

              Minä olin vapaa mies. Se että vapaus ei 

              tullut ilmaiseksi, ei ollut mikään yllätys. 

              Toisin kuin kaikki muu. 

Käyntikortissa on Vakuutustutkijan tiedot: 

Miehen nimi on EERO ANTIKAINEN. 

45. INT. ARTSIN ASUNTO. PÄIVÄ

Topi tekee remonttia Artsin keittiössä, ruuvaa vanhoja 

keittiön kaappeja irti Kirsin neuvoessa vieressä. 

ARTSIN ÄÄNI:

              Niille pennosille mitä jäi, keksivät muut 

              heti käyttöä… Joku parempaa…

46. INT. HAMMASLÄÄKÄRI. PÄIVÄ

Ex-vaimo ronklaa hammaslääkärin tuolissa makaavan Viljon 

hampaita. Ojentaa Viljolle peilin. Viljo ihastelee peilistä 

kirkkaiksi valkaistuja hampaitaan.

ARTSIN ÄÄNI:

              Joku huonompaa…

47. EXT. ELDORADO-KAPAKKA. PÄIVÄ

Artsi jää bussista pois. 

ARTSIN ÄÄNI:

              Minulle jäi pelkkä luu käteen.   



85

Artsi kävelee baaria kohti. 

ARTSIN ÄÄNI:

              Tai no, ainakin toiseen.

Artsi katoaa sisälle baariin.

TYÖKAVERIN ÄÄNI:

              Terve Artsi. Voitko ostaa meikäläisellekin 

              oluen? 
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