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Esipuhe 
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Tiensuunnitteluun kuuluu keskei-
sesti yhteistyö eri sidosryhmien 
kanssa ja hankkeesta tiedottami-
nen. Tätä varten tarvitaan suunni-
telmasta mandollisimman havain-
nollista esittelymateriaalia. Esittely- 
materiaaliksi on tavallisesti valmis-
tettu havainnollisia kuvia ja piirrok-
sia. Video, liikkuvan kuvan ansiosta 
laajentaa havainnollistamisen mah-
dollisuuksia. Varsinkin suurissa 
hankkeissa videon avulla voidaan 
parantaa tiedottamisen tasoa ja 
suunnittelijoiden, sidosryhmien ja 
päätöksentekijöiden välistä tiedon- 
kulkua. 

Tiedottamista ja suunnitelmien ha-
vainnollistamista on käsitelty TVH:n 
julkaisussa TVH 722314 Tiedotta-
minen tiensuunnittelussa ja TVH 
722315 Havainnollistamismenetel-
mät. Tämä ohjekirjanen täydentää 
em. julkaisuja videon käytön osalta. 

Ohje on tarkoitettu ensisijaisesti 
suunnittelijoille videon eettämi-
seen. Ohjeessa ei pyritä mene-
mään yksityiskohtaisuuksiin, vaan 
annetaan tiensuunnittelua ajatellen 
yleiskuva videotuotannosta ja elo-
kuvallisen ilmaisun luonteesta tie-
dottamisen välineenä. Myös laite- ja 
kustannustietoa on käsitelty suppe-
asti, koska nämä tiedot vanhentu-
vat nopeasti. Ohjeesta tullaan teke-
mään soveltuvilta osin esimerkkivi-
deo. 

Ohje on laadittu TVH:n tiensuunnit-
telutoimiston toimesta. Laadinta- 
työssä ovat konsultteina olleet Lii-
ketekniikka Oy ja Audiovisuals Oy. 
Työstä on vastannut työryhmä, jo-
hon ovat kuuluneet: 
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VIDEO! MINÄ NÄEN! 

Kun puhutaan videosta tarkoitetaan kuvan ja äänen yhteisvaikutusta, 
kuten elokuvassa. Itse asiassa video tehdään kuten elokuva - samoilla 
menetelmillä ja osaksi samoilla välineillä. Kuten elokuvassa, tiedon vä-
littäminen videon avulla on enemmän elämysten kuin yksityiskohtaisten 
tiedonpalasten siirtämistä vastaanottajalle. Tämä on hyvä muistaa. 

Taulukot, numerot ja juontoteksti in kirjoitetut monimutkaiset asiakoko-
naisuudet kuuluvat videon oheisaineistoon ja esitelmöitsijälle. 

Videon käsikirjoituksen pohjana on käytettävä tosiasioita tiesuunnitel-
masta, mutta on oleellista huomata ja muistaa, että jokaisella videon 
katsojista on oma taustansa, jonka pohjalta hän luo mielikuvansa esitet-
tävästä suunnitelmasta. Siksi on tärkeää tietää, että samoista tosiasiois-
ta syntyy vastaanottajissa helposti aivan erilaisia mielikuvia - henkilö-
kohtaisia totuuksia. Ja ne totuudet vaikuttavat hänen asenteisiinsa. 

Tästä syystä on keskityttävä tärkeimmän eli elämyksen rakentamiseen. 
Elämyksellä tarkoitetaan tässä yhteydessä sellaista kokemusta, joka 
perustaa selviin mielikuviin suunnitelmasta. 

Ammattiautoilijalle on esitettävä tiesuunnitelmasta sellainen elämys, jos-
sa otetaan huomioon häntä varten suunnitellut parannukset ja muutok-
set. Ajetaan tiet ja liittymät hänen silmin. Yksityisautoilijaa varten ote-
taan samoista suunnitelmatiedoista toinen otos, jonka mukaan välite-
tään hänelle tärkeitä elämyksiä. Kotiäideille, lapsille, jalankulkijoille, pyö-
räilijöille tai kuntoilijoille on niinikään esitettävä omat visionsa, jotka poik-
keavat esim. ammattiautoilijan visiosta. 

• Näkökulmissa on eroja. Kenelle haluat 
kertoa määrää tievideon sisällön ja 
muodon. Siinä näkijä missä kokija. 
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Muutama esimerkki: 

- Nopeasti lIIkkuva autojono vaikuttaa autoilijan kannalta sujuvalta 
ja antaa mieliku van hyvästä liikennesuunnittelusta. 

- Tienvarren asukas, esimerkiksi perheenäiti, kokee helposti tuollai-
sen lllkennevirran tuottavan melua ja aiheuttavan uhan lasten tur-
valilselle liikkumiselle. Siksi videolla on syytä häntä ajatellen ker-
toa, kuinka meluhaittoja on ajateltu vähennettäväksi tai miten tur-
valilsuusnäkö kohdat on otettu huomioon. 

- Bussimatkustaja saattaa olla kIInnostunut siitä, miten uudet 11/ken-
nejärjestelyt vaikuttavat hänen kulkemiseensa bussipysäkeille tai 
matka-ajasta työpaikalle. 

MITÄ SITTEN KERROTAAN? 

Totuus 
Kaiken tiedottamisen perustana tulee olla totuus. Vain rehellistä tiedot-
tajaa uskotaan. Siksi myöskään video ei saa olla harhaanjohtava. 

Objektiivisuus 
Tiedottamisessa on pyrittävä aina objektiivisen tiedon antamiseen. Ob-
jektiivisuudessa piilee kuitenkin harha, sillä jaettava tieto sisältää aina 
tiedottajan arvomaailmaa heijastavan näkemyksen. Objektiivisuuteen 
tulee kuitenkin sinnikkäästi ja harkiten pyrkiä nimenomaan valottamalla 
erilaisia näkökulmia, muitakin kuin suunnittelijan omia. 

Ristin itaisuudet 
Koska esiteltävä suunnitelma on aina kompromissien tulos se sisältää 
joukon ristiriitoja. Ne on syytä rehellisesti esitellä ja perustella. Videoon 
kannattaa ottaa ristiriidoista vain merkittävimmät eli sellaiset, jotka otak-
suttavasti kiinnostavat useimpia. 

. 

Uusi silta parantaa 	 / 1) 
teyksiä, mutta ristirii- 	 / / / 
akin syntyy Niistäkin 	 / 1/j 

usein syytä kertoa. 	 1/ Y,' 
11 yksinkertaiseen, 	 / 
riiseen kerro ntaan. 

1' 
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• Katsojalle suunnitelma 
muuttuu ymmärrettäväksi 
havainnollisen kuvan 
avulla. 

Rajaa ja tiivistä 
Tässä pari videon tai elokuvan tärkeimmistä periaatteista: rajaaminen ja 
tiivistäminen. Kaikkia mandollisia vaihtoehtoja ja näkökohtia on syytä 
pohtia suunnittelussa, mutta videossa on keskityttävä vain oleellisiin. 

Tavoitteena selkeys 
Rajaaminen ja tiivistäminen tuovat esitykseen selkeyttä - niiden puute 
helposti sekavuutta. Suunnittelijoiden käyttämä kieli on täynnä käsittei-
tä, jotka ovat ymmärrettäviä vain asiantuntijoille. Selostuksen ymmärret-
tävyys kaikille katsojille vaatii tavanomaisen arkikielen käyttöä ja asioi-
den konkretisoimista. 

Kerrotaan suunnitelmasta 
On selvää, ettei suunnitteluprosessista kannata kovin paljon kertoa, pi-
tää ensisijassa keskittyä suunnitelman sisältöön. Pitää kertoa siitä, mi-
ten nykytodellisuus eli tämän päivän tilanne muuttuu suunnitelman to-
teuduttua. 

Mika muuttuu? 
Muutoksien määrä ja laatu riippuu hankkeen ominaisuuksista. Hanke 
voi olla erityisesti perusteltu esim. liikenneturvallisuuden kannalta, ruuh-
kien poistajana tai vaikkapa ympäristöllisten hyötyjen aikaansaajana. 
On syytä keskittyä vaikutusten esittelyssä vain tärkeimpiin ja osoittaa 
painotukset mandollisimman konkreettisin esimerkein. 



Muutama esimerkki: 

- Uusi silta aikaansaa merkittävän parannuksen yhdistävyyden kan-
nalta, mutta muuttaa maisemaa ja aiheuttaa erilaisia ympäristö- 
vaikutuksia. 

- Eritasolilttymä poistaa lIIkenteen ruuhka- ja onnettomuuspisteen, 
mutta levittäytyy laajalle alueelle ja muuttaa maisemaa ja paikallis-
ta lllkennejärjestelmää radikaalisti. 

- Taajamatie antaa yleiskuvan paikkakunnasta. Suunnitelma järjes-
telee pysäköintiä, istutuksia, jalankulku- ja pyöräilyalueita ja luo 
uuden ilmeen taajaman keskustaan. 

Vaikemmin kuvattavia ovat laajat koko liikennejärjestelmää ja aluera-
kennetta koskevat vaikutukset. Näiden toteutuminen kun on useimmiten 
riippuvaista, ei pelkästään tiehankkeista, vaan mitä moninaisimmista yh-
teiskunnallisista kehittämispyrkimyksistä (aluepolitiikka, liikennepolitiik-
ka, ympäristöpolitiikka jne.) Erityisesti tieverkkosuunnitelmat ovat tällai-
sia laajavaikutteisia suunnitelmia. 

Keinot, miten vaikutukset kuvataan, löytää parhaiten asettumalla mieli-
kuvituksessaan tulevan "kokijan" tilanteeseen. Häntä (maallikkoa) ei 
kiinnosta miten tiensuunnitteluprosessi etenee tai mitä erityisiä tekniikoi-
ta käytetään esim. maapohjan vahvistamiseksi. Valmiin tuotteen tuomat 
hyödyt ja haitat liikkumiselle (tietä myöten ja tien poikki), viihtyvyydelle 
ja turvallisuudelle ovat asioita, joita pitää konkretisoida dramaturgian 
keinoin. 

Milloin muuttuu? 
Vuosilukujen lisäksi - tai jos suunnitelman toteutuminen on kymmenien 
vuosien päässä - vuosilukujen sijaan on syytä kertoa havainnollisesti 
toteutumisajankohdat. Esimerkki: "toteutuu lastemme ollessa jo aikuis-
ia", tai "toteutuu vasta lastenlastemme aikana". (Jos kuvallisessa toteu-
tuksessa on mandollista käyttää lasta tai lapsia, kerrotaan tietenkin näi-
den lasten koulusta pääsemisestä, aikuisiästä, lapsista tai lastenlapsis-
ta). 

1 Lapsi on tulevaisuuden symboli. 
Kuinka vanhoja ovat insinöörin lapset, 
kun tie rakennetaan? Tarkat vuosiluvut 
eivät jää mieleen - mielikuva lasten- 
lapsien tietUlevaisuudesta sensijaan 	. 

jaa. 



SUUNNITELMA-ASIAKIRJA JA VIDEO 

Video ei saa olla suunnitelma-asiakirjojen videokopio, sillä se mikä sopii 
asiakirjaan ei välttämättä sovi videoon/elokuvaan, kukaan ei jaksa kat-
sella asiakirjaa tv-ruudusta. 

1 	1 Video ei saa olla suunnitelmaraportin 	1 = 
videokopio. Monimutkaiset kaaviot, I• 	luettelot ja numerotiedof kuuluvat 
videon oheisaineistoon, esitteisiin, 
raportteihin ja piirustuksiin. Kukaan ei 
jaksa katsella asiakirjavideota. 

JOHDANTO SUUNNITELMAAN 

Video hyvin toteutettuna ja selkeänä sopii sen sijaan erinomaisesti joh-
dannoksi asiakirjoissa tarkemmin esitettäville suunnitelmille. Vaikeasel-
koisen teknisen suunnitelma-asiakirjan tulkinta helpottuu huomattavasti 
mikäli taustatietona on videon avulla välitetty yleiskuvaus hankkeesta ja 
sen vaikutuksista. 

VIDEON KEHITYS 

Videon kehitys on suunnittelun ja suunnitelmien esittelyn kannalta mie- 
lenkiintoinen. Tietokoneen avulla tehtyjen piirroselokuvien (tietokoneani- 

•  maatioiden) liittämisellä videotyöhön päästään aimo harppauksin lä-
hemmäksi sitä tilannetta, jossa suunnittelija siirtää suunnitelmansa eli 
oman mielikuvansa rakennettavasta kohteesta suoraan katsojan mieli- 
kuvaksi. Juuri millään muulla keinolla ei päästä yhtä lähelle tulevaisuu-
den visiota kuin videolla. 

Jo nyt kokeillaan piirtämällä tehtyjä ajoympäristöjä, joita "liikkuva kame-
ra" kuvaa. Ei kestäne kauan, kun tällaista simulointitekniikkaa voidaan 
käyttää niin yleisesti, että katsojaa voidaan todella "ajattaa" hankkeen 
eri vaihtoehtojen mukaisissa ympäristöratkaisuissa, jotka vaikuttavat lä-
hes aidoilta - toteutuneilta. 

Videon merkityksen voi ennustaa vain kasvavan tie- ja yhdyskuntasuun-
nittelussa sekä niiden esittelyssä. 

VHS-kotivideojärjestelmän yleistyminen on alentanut videolaitteitten 
hanki ntakustannuksia, tehnyt laitteet entistä tutummiksi entistä useam-
malle ja helpottanut käyttöönottoa. 

r1 



_• 
Tiensuunnittelussa tiedottaminen kytkeytyy ns. "avoimen suunnittelup-
rosessin" kehittymiseen. Tällöin suunnittelijat, päättäjät ja eri sidosryh-
mät pyrkivät vuorovaikutukseen jo suunnittelun käynnistymisestä läh-
tien. Näin parannetaan eri kansalaispiirien mandollisuuksia myötävai-
kuttaa suunnittelun sisältöön omien tarpeidensa ja etujensa mukaisesti. 
Videon käyttö tässä prosessissa hakee vielä muotojaan. Suunnittelussa 
erottuu useita eri vaiheita, joissa videon käyttö voisi tulla kysymykseen. 
Tie- ja vesirakennushallituksen ohjeessa Tiedottaminen tiensuunnitte-
lussa, Osa A, TVH 722314 on käsitelty tiedottamisprosessia sekä laki-
sääteisen tiedottamisen että muun aktiivisen yhteistyöhakuisen tiedotta-
misen kannalta. 

•i 
Yleensä video tehdään vain yleistä mielenkiintoa herättävistä hankkeis-
ta. Video soveltuu kaikkiin suunnitteluvaiheisiin, mutta on erityisen pe-
rusteltu esisuunnittelussa. Se soveltuu niin lähtökohtien ja tavoitteiden 
esittelyyn suunnittelun alkuvaiheessa kuin valmiin suunnitelman esitte-
lyyn, kun suunnitelma pannaan julkisesti nähtäville. Ratkaisuvaihtoehto-
jen pohdinnassa video voi olla hyödyksi erityisesti, kun halutaan palau-
tetta eri kohderyhmiltä yhteisissä neuvottelu- ja esittelytilaisuuksissa. 
Myös tiekokouksessa voi videon esittäminen tulla kysymykseen. 

Tievideon sisältö kehittyy suunnittelun etenemisen myötä. Suunnittelun 
alussa painopiste on ongelmien ja tavoitteiden esittelyssä. Ratkaisut ja 
vaikutusten kuvaus ovat etualalla lopullisen tievideon sisällössä. 

• Esitystilanne vaikuttaa 
videon muotoon. Video 
ei yksin riitä, tarvitaan 
myös muuta oheismate-
riaalia kuten tiedotteita 
muistin virkistämiseksi 
myöhemmin. Kun tievideo 
esitetään suurille katso-
jajoukoille ovat videotykit 
ja suurkuvaheiltimet 
käyttökelpoisia. 

// _______ 
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Kun valmista suunnitelmaa tai ratkaisuvaihtoehtoja pidetään nähtävillä 
"avoimien ovien" tilaisuuksissa on video erittäin hyvä johdatus suunnitel-
man asiakirjoihin tilaisuuden aikana. Esitys voidaan toistaa useita kerto-
ja. Myös vastaanottajien lukumäärä voi olla moninkertainen verrattuna 
siihen, että esim. suunnittelija esittelisi hankkeen vain yhden kerran tilai-
suuden aikana. 

Mikäli paikkakunnalla on alueellinen TV-verkosto voidaan video mah-
dollisesti esittää sen välityksellä. Näin tieto hankkeesta tavoittaa laajem-
man yleisöjoukon ja haluttu vuorovaikutus entisestään tehostuu. 

Yleistä mielenkiintoa herättänyt hanke saattaa läpäistä jopa valtakun-
nanverkon tiedonvälityskynnyksen (edellyttäen myös, että videon tekni-
nen taso on riittävän hyvä). 

-<&' 
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• Maallikolle, asian tunti-
jalle, poliitikolle, lapsille, 
kaikille vai keille? Koh-
deryhmät määräävät tie- 
videon viestin muodon, 
kielen ja muut symbolit. 

KENELLE TEHDÄÄN? 

Kaikessa viestinnässä on tärkeää tietää kenelle viesti on tarkoitettu, sillä 
kohde määrää viestin muodon, kielen tai muut symbolit. Katsojina on lä-
hes poikkeuksetta laaja sidosryhmäpiiri, asiantuntijat, luottamusmiehet 
ja päätöksentekijät, kansalaisjärjestöt ja alueen asukkaat. Erilaisia nä-
kökulmia edustavat katsojaryhmät asettavat omat vaatimuksensa tiedon 
sisällölle. Videon sisältö määräytyy sen mukaan miten eri katsojaryhmiä 
halutaan painottaa viestintäkohteina. 



MISSÄ ESITETÄÄN? 

Esitystilanne vaikuttaa videon muotoon, mutta vielä enemmän oheistoi-
mintoihin (esittelijä, esite, piirrokset, kartat, pienoismallit). Suurelle jou-
kolle videota esitettäessä joudutaan harkitsemaan suurkuvaheittimien 
(videotykkien tai vastaavien) käyttöä tai useiden tv-monitorien rinnak-
kaiskäyttöä. Tällöin videon laatutason pitää olla mandollisimman hyvä, 
ettei kuvasta tule epäterävää, suttuista. 

Sisältöön ja muotoon ja sitä kautta videon tuotantosuunnitteluun vaikut-
taa myös se, missä ja kuinka suurelle joukolle videota aiotaan esittää. 
Yleisradion tekniset laatuvaatimukset ovat huomattavasti korkeammat 
kuin esim. pelkästään paikallisessa kyläkokouksessa esitettävän vide-
on. (kts. kohta 9). 

Laatutason määrittely 

Edellä käsiteltiin jo eräitä laatutasoon liittyviä kysymyksiä. Paitsi esitys- 
teknisistä syistä, tulee suurille yleisö- ja asiantuntijaryhmille videota 
suunniteltaessa laatuun kiinnittää erityistä huomiota. 

Laatu näkyy helposti myös kustannuksissa; mitä parempi laatu, sen kor-
keammat kustannukset. Myös video-ohjelman pituus heijastuu kustan-
nuksissa, mutta eniten niihin vaikuttavat kuvaukseen ja jälkikäsittelyyn 
käytettävä aika ja laitteistot. Kohtuullisen hyvää laatua olevan, 10-15 
minuuttia pitkän tiesuunnitelmavideon tuotantokustannukset ulkopuoli-
selta tilattuna ovat suuruusluokaltaan 5.000-10.000 mklminuutti. Paljon 
suunnittelua, piirtämistä pienoismalleja ja kuvaefektilaitteistoja vaativat, 
lyhytkin (5 min.) "moottoritievideo" saattaa sen sijaan maksaa 15.000 
mklminuutti - jopa enemmänkin. Yksinkertainen tievideo esim. "pääjoh-
tajan puhe", jossa sisältö rajoittuu puheen videotaltiointiin on kustannuk-
siltaan murto-osa edellisistä. 

Videon laatu—hintasuhde on harkittava sen käytön pohjalta. Pienimuo-
toisessa sidosryhmätyöskentelyssä saattaa omana työnä tehty tasol-
taan vaatimattomampi video hyvin täyttää tehtävänsä. 

•i 



• Tiewdeon tuotanto on 
ryhmä työtä. Tiesuunnitel-
man hankeryhmä muo-
dostaa videoryhmän run-
gon. Videoasiantuntija 
on itseoikeufettu työryh-
män jäsen. 

PROJEKTIN ORGANISOINTI 

Kun on päätetty siitä, että suunnitelmasta tehdään video, on tärkeätä, 
että hankkeeseen nimetään työryhmä. Käytännössä tiesuunnittelun 
hankeryhmä voi muodostaa videotyöryhmän rungon. Työryhmän vetä-
jäksi soveltuu parhaiten hankkeen pääsuunnittelija. 

Tuotantoryhmässä tulee olla edustettuna kaikki suunnittelun tehtäväalu-
eet, liikennesuunnittelu, ympäristösuunnittelu, rakennesuunnittelu ym. 
Mikäli käytetään ulkopuolisen asiantuntijan/toteuttajan apua, on hän it-
seoikeutettu suunnitteluryhmän jäsen. 

Työnjako suunnittelijan ja videoasiantuntijan välillä on yleensä seuraa-
va: Suunnittelija informoi videoasiantuntijaa suunnitelmasta ja sen yksi-
tyiskohdista ja valvoo, että videossa esiintyvät suunnitelmatiedot ovat 
oikeita. Kokonaisvastuu videosta on suunnittelijan. 

Videoasiantuntija pyrkii rakentamaan suunnitelman keskeisistä ajatuk-
sista, ideoista, havainnollisen ja kiinnostavan kertomuksen, joka yksi-
tyiskohdissaan toistaa uskollisesti suunnitelman tietoja, mutta ei väsytä 
katsojaa loputtomalta tuntuvalla yksityiskohtien luettelolla. Videoasian-
tuntija vastaa siitä, että suunnittelijan työ - suunnitelma - siirtyy merkit-
tävi mmi Itä osiltaan elämyksenä vastaanottajien tajuntaan. 



Videotuottajalla tarkoitetaan henkilöä tai yritystä, joka vastaa videon vaI-
mistamisesta tilaajan kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti. Sopi-
mukseen voi kuulua videon valmistaminen "alusta loppuun" eli vide-
otuottaja laatu tilaajan antamien tietojen perusteella käsikirjoituksen, laa-
ti i ti laajalta saamiensa kustannuspuitteiden mukaan tuotantosuu nnitel-
man tilaajan hyväksymän kustannusarvion mukaiseksi ja toteuttaa sen. 
Tällöin tilaaja saa valmiin videon nauha- tai kasettikopiona. Alkuperäis-
nauha eli masternauha säilyy yleensä tekijällä. 
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• Videon tuottajan ja 
tilaajan on aina syytä 
laatia kirjallinen tuotan-
tosopimus, jossa määri-
tellään mm. vastuusuh-
teet, tekijänoikeudet ja 
maksujärjestelyt. 

Sopimus voidaan tehdä myös sellaiseksi, että tilaaja laatu itse käsikirjoi-
tuksen, toimittaa esimerkiksi valmiit diakuvat, kuvanauha-aineistoa tai 
muuta aineistoa (esim. piirroksia) ja suorittaa osan kuvauksista itse. Ti-
laaja saattaa myös edellyttää, että videotuottaja käyttää tilaajan hallus-
sa olevia laitteita (studiota, kameroita, jälkikäsittelylaitteita jne.). Tällöin 
videon kokonaiskustannuksia voidaan vähentää. 

Yleensä alalla menetellään siten, että videotuottaja toteuttaa tilaajan 
kanssa työryhmässä sovitun käsikirjoituksen mukaisen videotyön. Liit-
teenä 2 on esimerkki tilaajan ja tuottajan välisestä sopimuksesta. 



Aikataulu (liite 3) 
Työlle laaditaan mandollisimman aikaisessa vaiheessa aikataulu, jonka 
on syytä olla realistinen. Aikataulun keskeisimmät jaksot voidaan eritellä 
seuraavasti: 

- ennen kuvausta tarvittava suunnittelu ja valmistelu 
- kuvaus ja äänitys 
- kuvatunja äänitetyn aineiston tarkistus, jälkikäsittelyn suunnittelu 
- jälkikäsittely. 

Kustannusarvio 
Aikatauluun liittyen videotyölle laaditaan myös kustannusarvio. Arvio si-
sältää henkilöaika-arvion, ulkopuolisten asiantuntijoiden palkkioarvion 
sekä materiaali- ja laitekustannusarvion. (Liitteenä 4 on kustannusarvi-
omalli). 

• Videotuotanto on ta-
pahtumarikasta työtä. 
Kun aikataulu pitää, py-
syvät kustannuksetkin 
aisoissa. 

. 
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Yksinkertainen, mutta selkeä kerrontatyyli on tavallisesti paras tyyli. 
Vaikka mielikuvia rakennettaessa helposti tulee mieleen, että jollakin 
tempulla yllätyksellisyydellä, voisi saada katsojan kiinnostumaan, on vii-
saampaa jättää temput temppuilijoille. 

Asiavideon laatu näkyy juuri tiiviissä pitäytymisessä kerrottavassa asi-
assa, selkeydessä ja helppotajuisuudessa. 

Kuivakka kerrontakin saattaa olla pienempi virhe kuin harrastelijamai-
sesti kevennetty, sekava kooste tiesuunnitelmasta. 

• Jätä temput temppuilijoille. 
Tievideo on asiavideo, kuitenkin, 	

) , 
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• Tulevaisuutta koskevat tavoitteet voida 
suhteuttaa nykyisyyteen ja menneisyyteen. 

- --- - - 
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Tarvitaanko tiesuunnitelmasta videon avulla tiedotettaessa dramaturgi-
aa? 
- Kyllä tarvitaan. 

Dramaturgia on lyhyesti ilmaistuna oppi siitä miten tarina kerrotaan niin, 
että kuulijat alun kuultuaan haluavat kuulla kaiken. Jos tarina on pitkä, 
on selvää, että tarvitaan erityinen taito pitää katsojan mielenkiinto vireillä 
loppuun asti. Tiedämme kokemuksesta, ettei tämä taito ole kovin ylei-
nen. 

JÄSENTELY 

Dramaturgialla on omat lakinsa, joista pääsääntö on seuraava: 
Tarinassa on oltava 1) alku, 2) keskikohta ja 3) loppu. 

Tiensuunnittelutarinaan sovellettuna jäsentely voisi olla seuraavanlai-
nen: 

Alku: 
Hankkeen yleisesittely, jossa mandollisia osa-aiheita voivat olla: 

- lyhyt viite keskeisIIn ongelmiin 
- katsaus historiaan (vastauksena kysymykseen miten tähän on tul-

tu?) 
- hankkeen suhde ympäristöönsä ja liikennejärjestelmään yleensä. 

JNrT-, 
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• Herätä katsojen kiin-
nostus - kerro loppurat-
kaisun kannalta välttä-
mättömät asiat - esitä 
ratkaisu näyttävästi. Näin 
jää tarina mieleen. 
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Keskikohta: 
Tuodaan esille ne ongelmat, jotka perustelevat hankkeen. Näistä va-
litaan vain tärkeimmät ja esitellään ne eri kohderyhmien näkökul-
masta mandollisimman havainnollisesti. 

Samalla kerrotaan yleiset kehittämistavoitteet esimerkein. Keskeisiä 
näkökulmia ovat 

- autoi/qan 
- pyöräilijän 
- asukkaan ja 
- ellnkeinoelämän näkökulma. 

Kohtauksien suunnittelussa pyritään yksinkertaisuuteen ja jos mah-
dollista eri näkökulmien yhdistelyyn eli osoittamaan milloin vaikutuk-
set ovat yhdensuuntaiset ja milloin niistä seuraa ristiriitoja (esim. 
ruuhka pidentää autoilijan matka-aikoja ja tekee jalankulkijan ase-
man tukalaksi). 

Loppu: 
Esitellään ratkaisut kytkemällä ne edellä esitettyihin ongelmiin. On 
tärkeää kiinnittää erityistä huomiota keinoihin, joilla paikantaminen 
helpottuu, muuten saattaa hyväkin havainnekuva/kohtaus menettää 
merkityksensä. 

Aivan lopuksi kerrotaan suunnitelman toteuttamisaikataulusta ja mis-
tä saa lisätietoja haluttaessa. 

Koska video ensisijassa on elämyksiä välittävä media on selvää, että 
näiden elämysten lukumäärä n. 10-15 minuutin mittaisessa koosteessa 
on rajallinen. On yleensä tarpeellista karsia aiheita ja määritellä niiden 
keskinäinen painotus halutun viestinnän kannalta. Kaikkien kohderyh-
mien erillistarpeiden huomioonottaminen yhden videokoosteen teossa 
johtaa usein sekavaan lopputulokseen. 

•i 



-4 . 

. • Tarina kannattaa pelkistää. 
Pyri pienimpään mandolliseen. 

PIENIN MAHDOLLINEN 

Kun pohditaan valittujen asioiden esittämiskeinoja, kannattaa pyrkiä 
"pienimpään mandolliseen". Mitä se on? 

Esimerkki: 
Jos katsojan halutaan eläytyvän suunnittelukohteen nykytilaan, tai 
kuinka tilanteen a,vioidaan kehittyvän ilman parannustoimenpiteitä, 
hänet pitää viedä sinne. Esimerkiksi ruuhkaan. 

Pienin mandollinen kuva on ruuhkakuvaa, jossa autot eivät luku, 
kaikki on jumissa. Pienin mandollinen kohtaus on esimerkiksi ku-
vausta samasta ruuhkasta, mutta niin, että etualalla onkin päätään 
toi vottamasti pudisteleva autoilUa. 

Pienin mandollinen video on se, jonka seuraavassa kohtauksessa lii-
kenneministeri ja TVH:n pääjohtaja leikkaa vat sinivalkoisen nauhan 
poikki ja uusi väljä tie vetää ruuhkan autot ohi tukkoisen risteyksen 
eritasoliittymän kautta. 

Ongelma on ratkaistu pienimmällä mandollisella tavalla, mikäli suun-
nittelija halusi kertoa eritasoliittymän eduista suunnittelukohteessa 
autolla liikkuville. 
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KESTON MÄÄRITTELY 

Videon pituus ei saisi olla juuri yli 15 minuuttia, mutta toisaalta ei alle 5 
minuuttia. Videon tai elokuvan tulee olla erikoisen kiinnostava, jos usko-
taan katsojien viihtyvän sen parissa paljon yli 15 minuuttia. Toisaalta 15 
minuutissa ehtii hyvin esitellä esim. tiesuunnitelman merkittävimmät asi-
at. Kaikkea ei ole syytä kertoakaan, koska yleisö väsyy. Sitäpaitsi jatko- 
keskustelua varten on oleellista, että suunnitelman merkittävimmät osat 
ovat jääneet mieleen - eri näkökulmista tarkasteltuina. Jos uusia asioita 
on kovin paljon, yleisvaikutelma tulee helposti sekavaksi eikä mikään 
jää korostetusti mieleen. 

__ z 
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• Tievideon sopiva kesto 
on 5-15 minuuttia. 

Kovin lyhyt (alle 5 minuuttia) video panee helposti yleisön ajattelemaan, 
että oliko syytä raahata kaikki tekniset laitteet paikalle noin mitätöntä 
"elokuvaa" katsomaan. Näin yleisötilaisuuksissa. 

Suunnittelutyötä varten voidaan myös tehdä video. Jos tällaista halu-
taan käyttää yleisötilaisuuden (tai lautakunta- tai valtuustokäsittelyn) ha-
vaintoaineistona, on vaan muistettava esittelijän korostunut osuus en-
nen ja jälkeen videon - ja jopa sen aikana. Silloin videon lyhyys ei hait-
taa. 

. 
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Tiensuunnittelun eri vaiheita käsittelevät videot ovat sisällöltään eri ta-
valla painottuneet. Tieverkko- ja esisuunnittelussa korostuvat sellaiset 
aiheet kuten kuljetusjärjestelmä, aluerakenne, laajat ympäristövaikutuk-
set ja tielinjavaihtoehtojen vertailu. Tiesuunnitelmaa esittelevän videon 
aihesisältö tulee yksityiskohtaisemmaksi ja tiivistyy tien ympärille siten, 
että asioita käsitellään paljolti yksittäisen tienkäyttäjän ja lähivaikutusa-
lueella asuvan näkökulmasta. 

Käsikirjoitus on videon tuottamista ohjaava kuvallis-sanallinen työohjel-
ma, joka sisällöllisesti muuntuu tuotantoprosessin aikana. Käsikirjoituk-
sen laajuus ja yksityiskohtaisuus vaihtelee suunnitteluhankkeen merki-
tyksen myötä ja riippuu siitä, mistä tuotantovaiheesta on kysymys (aihe- 
määrittely, kuvaus, ohjelmanauhan käsittely). Seuraava luokittelu on 
käytännössä usein toistuva: 

Aihekäsikirjoitus eli synopsis on lyhyt (A4) ohjelmaluonnos, jossa esite-
tään ohjelman idea eli tarkoitusperä, ylimalkainen sisältö, kerrontatapa 
ja kenelle viesti halutaan kohdistaa. 

	

rr 	( 	1Is J 

-M*% 	1 
1t.4D./4 V to 	 zI 

iJELU 
4RJ1A. 

____ 

1 	Z..Si- 
ttJÖflUS U__Jp 

.- 

• Käsikirjoitus elää tuotantovaiheesta 
toiseen. Idea muuttuu toimintaohjeeksi 
kutakin tuotantovaihetta varten. Lopulli-
nen käsikirjoitus kertoo tarkalleen mitä 
kuvanauha pitää sisällään. 



Kuvauskäsikirjoitus on syytä laatia graafisesti. Tehdään lista kaikista ai-
heista, asiatiedoista ym., jota ohjelmaan halutaan saada. Nämä ryhmi-
tellään allekkain siten, että ohjeellinen pituus ilmenee aikajanalta, joka 
juoksee ylhäältä alas. Tämä muoto auttaa myös itse kuvauksen suorit-
tamista. Samalla hahmottuu kokonaisuus ja eri osien suhde siihen. 

On olemassa valmiita käsikirjoitusarkkeja, joilla voidaan sanallisen se-
lostuksen lisäksi hahmotella otos piirroksen avulla. Tämä edellyttää ke-
hittynyttä kuvallista ajattelua ja useimmiten kannattaakin kuvailla sisältö 
pelkästään sanallisesti. Käytännön ohjeena on, että ohjelmaluonnok-
sessa kuva (piirros tai sanallinen kuvaus) sijoitetaan vasemmalle, ääni 
keskelle ja puheet eli tekstit oikealle. 

Leikkauskäsikirjoitukset 
Ohjelmaluonnoksen pohjalta syntynyt kuvauskäsikirjoitus muokataan 
vielä kerran. Nyt tarvitaan ikäänkuin "nuotit" videon koostamista, editoin-
tia (leikkausta) varten. 

Tavallisesti kuvauskäsikirjoitukseen vain lisätään tiedot kuvatusta tai ko-
pioidusta materiaalista. Tiedoista käy selville minkä materiaalikasetin 
erityisestä kohdasta kulloinkin on kysymys. Usein käy ilmi myös otoksen 
pituus. (Esim. kasetti 3/1 O'56" alustall 9"). 

Lopullinen käsikirjoitus 
Tarvittaessa tehdään vielä lopullinen muuttumaton käsikirjoitus esimer-
kiksi mandollista myyntiä ja/tai laajempaa levitystä varten. 

Kohdassa 4 käsitelty video-ohjelman jäsentely on yleispätevä eri suun-
nittelutasojen suhteen. Aihekäsikirjoituksen yksityiskohtaista sisältöä ei 
kuitenkaan voi standardisoida, vaan se määräytyy kulloisenkin hank-
keen ominaispiirteiden myötä. Tiehanke voi olla perusteltu monen eri 
näkökohdan kannalta. Käsikirjoituksen teossa joudutaan aina karsi-
maan osa aiheita, niistä nimittäin ei tule olemaan puutetta. Onkin syytä 
heti alussa luetteloida kaikki mandolliset osa-aiheet, määritellä kohde-
ryhmät, alustava kerrontakeino ja arvioida teknisen toteutuksen vaati-
mat resurssit ja taidot. Tämän jälkeen työryhmä (tuotantoryhmä) voi teh-
dä valinnan ja työstää lopullisen ohjelmaluonnoksen, joka sitten toimii 
joustavasti sovellettuna työn "punaisena lankana". 
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Videossa kuvataan suunnitelmaa ja sen aiheuttamia muutoksia. Materi-
aalin runkona on luonnollisesti suunnittelumateriaali ja siitä työstetty 
muu havainnollinen materiaali. Lisäksi kuvataan nykytodellisuutta ja ym-
päristön sitä kehityshistoriaa, minkä perusteella tulevaisuuden ennus-
teet on laadittu. 
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• Videossa esitetty kart-
ta on aina pelkistettävä. 
Paikantamista helpote-
taan nimillä ja osoittimil-
la. 
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Suunnitelmien tarkka asiasisältö on esitetty kaavioina, taulukoina, yleis-
karttoina, suunnitelmakarttoina, pituus- ja poikkileikkauksina, ympäristö-
suunnitelmina ym. Suunnitelmakuvat ovat asiaa tuntemattomalle yleen-
sä vaikeaselkoisia, joten niitä on syytä yksinkertaistaa ja havainnollis-
taa. Karttapohjat voidaan piirtää tai korostaa kuvaamaan vain oleellisia, 
tunnistettavia asioita. Karttapohjan sijasta voidaan käyttää ilmakuvaa, 
jossa paikkakunnan maisema on yleensä selkeästi tunnistettavissa. 
Tunnistettavia kohteita on syytä merkitä nimellä. 



Suunnitelmaa on syytä esittää havainnollisin kuvin todelliseen ympäris-
töön sovitettuna. Kuvat on syytä laatia koko suunnittelun tarpeisiin. Ha-
vainnollisia kuvaustapoja ovat aksonometrinen kuvaus, käsivarai nen, 
laskennallisesti tai atk-avusteisena laadittu perspektiivikuva sekä erilai-
set valokuvan avulla piirretyt ja valokuvaan sovitetut perspektiivikuvat. 
Myös pienoismalli on erinomainen havainnollisen esittämisen muoto ja 
voidaan kuvata videolle monin eri tavoin (ylhäältä tai endoskoopilla, kul-
kijan näkökulmasta). Suunnitelmien havainnollisen kuvaamisen mene-
telmiä on esitetty TVH:n ohjeessa 'Tiedottaminen tiensuunnittelussa, 
Osa C, Havainnollistamismenetelmät" TVH-72231 5. 

• Pienoismallit ovat erit-
täin monikäyttöisiä tie- 
suunnitelmien esittelyssä 
Endoskooppi on kuvaus- 
laite, jolla pienoismallia 
voidaan kuvata mallin 
sisällä liikkuen. 

\ 

Pituusleikkaukset ovat maallikolle yleensä käsittämättömiä eikä niitä 
yleensä pitäisi käyttää. Poikkileikkauksia voidaan piirtää perspektiiviku-
vana tai aksonometrisenä kuvana. Poikkileikkauksiin tulee aina lisätä 
kasveja, autoja ja jalankulkijoitaa. Poikkileikkaus on hyvä ulottaa koko 
tiekäytävän levyiseksi "seinästä seinään". 
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Kun havainnollisia kuvia suunnitellaan on hyvä muistaa, että videoku-
vaa tai vastaavaa diakuvaa voidaan työstää suoraan kuvaputkella. Kä-
sitelty uusi kuva voidaan valokuvata ruudusta ja saada se käyttöön 
myös painettuja tiedotteita ja lehdistöä varten. Kuvaa voidaan käsitellä 
kaavamaisesti (viivat, rasteripinnat, väripinnat, tekstit) tai•" luonnonmu-
kaisesti" lisäämällä varusteita ym. Usein silmämääräinen uusien asioi-
den sovittaminen kuvaan ei ole riittävän tarkka. Tällöin on syytä käyttää 
apuna laskennallisesti konstruoituja perspektiivikuvia, jotka sovitetaan 
videon päälle. Perspektiivikuvia voi monipuolisesti tuottaa atk:n avulla. 

S Videokuvaa työstettäessä voidaan suunnitelman aiheuttamat muutokset 
tuoda kuvaan yksitellen ja näin havainnollisesti esittää tapahtuvaa muu-
tosta. Kuvan käsittelymenetelmiä ja tekniikkaa on esitetty tarkemmin 
kohdassa 8. 

NYKYTILAN KUVAUS 

Viistot ilmakuvaukset 
Lentokuvauksia on syytä käyttää, mikäli suunnittelukohde on laaja-alai-
nen ja kokonaisuus vaikeasti hahmotettavissa. Ympäristön olosuhteet ja 
maisemarakenne hahmottuvat hyvin viistossa ilmakuvassa. Vi istot ilma- 
kuvaukset on syytä tehdä suunnittelun alkuvaiheessa ja käyttää niitä 
hyödyksi myös ympäristöselvityksissä ja suunnitelman laadinnassa. 

Kuvausta varten laaditaan kuvaussuunnitelma. Siinä arvioidaan haluttu 
kuva-ala ja suunta, määritellään lentokorkeus, reitti ja kuvauskohdat ja 
-kohteet. Mikäli maasto on vaikeaselkoista (esim. metsää ilman kunto- 
pisteitä) voi olla tarpeen merkitä avoimille paikoille kohdistusristejä. Ku-
vaussuunnitelma käydään lentäjän kanssa läpi ennen lentoa. Konee-
seen varataan monitori, josta voidaan seurata kuvauksen onnistumista. 
Toista ääniraitaa voi käyttää"muistivihkona" myöhemmän tarkastelun 
helpottamiseksi. Kuvausta varten tarvitaan lupa ilmailuhallitukselta, ku-
vatut nauhat ja valokuvat (diat) on tarkistutettava ilmailuhallituksessa. 

Kuvauksen yhteydessä on suositeltavaa ottaa myös viistoja diakuvia. 
Niitä voidaan työstää videokuvaa helpommin ja liittää videoon myöhem-
min. 
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Ilmakuvaukset voidaan tehdä pienkoneesta tai helikopterista. Pienko-
neella kuvaaminen on helposti järjestettävissä kohtuuhintaan (lentoker-
hot tarjoavat koneen ja lentäjän, kustannukset 200-400 mk/tunti). Pien- 
koneella kuvaamisen hankaluutena on koneen jatkuva eteneminen ku-
vauksen aikana. Kuva-alan ja kuvakulman löytäminen on myös hanka-
laa. Tästä syystä myös uusintakuvauksien paikan tarkka etsiminen on 
mandotonta. Itse kuvaaminenkin on usein hankalaa, sivuikkunasta on 
vaikea löytää suunnitellun tien suunnassa kuvakulmaa siten, että lento-
koneen rakenteet eivät tule kuvaan. Pohjaluukullinen kone on periaat-
teessa parempi, mutta kamera pitää voida asettaa n. 450  kulmaan ku-
vattaessa, mikä ei kaikissa pohjaluukuissa ole mandollista. Kuvauskor-
keus on valittava halutun kuva-alueen mukaan. Korkeus voidaan valita 
50-500 m. On muistettava, että horisonttia ei kuvissa saa näkyä. Sa-
moin lentokorkeuden suhteen on paikalliset rajoitukset selvitettävä (il-
mailuhallitus). 

• Helikopterin käyttöä voi suositella ii-
makuvauksissa. Tavallisen pienkoneen 
haittapuolena on jatkuva eteneminen, 
jolloin kuvauksen onnistuminen on 
epä varmempaa. 

Helikopteri on kuvauksissa parempi kulkuneuvo kuin pienkone. Etuna 
helikopterin käytössä on mandollisuus pitää kone paikallaan ilmassa ja 
kuvata rauhassa. Panoraamakuvaus on tällöin myös helppo tehdä. Heli-
kopteri saattaa täristä ja aiheuttaa kuvan liikkumista. Helikopterin käyt-
töön saattaa vaikuttaa huono saatavuus ja kalliimpi hinta. 



NOSTURIKUVAUKSET 

Yleiskuva rajatusta, mieluimmin selväpiirteisestä alueesta välittyy hyvin 
n. 10-30 m korkeudesta. TäHaisia kuvauksia voi suorittaa esim. talojen 
yläkerroksista ilman, että liikenne kiinnittää tähän huomiota. Vaihtoeh-
toisesti voi kuvaukset suorittaa nosturiauton korista. Korkeus vaihtelee 
kohteesta ja autosta riippuen. Rakennetussa ympäristössä yleensä so-
piva korkeus on n. 10-15 m. 

Nosturista kuvattaessa suunnittelualueen nykyinen toiminta näkyy eri-
nomaisesti. Nosturista kuvattaessa panorointi on mainiosti tehtävissä. 
Myös diakuvat on suositeltavaa ottaa samoista kuvauskohteista, sa-
moin mustavalkoiset paperikuvat (nykytilanteen kuvat raporttiin ja tiedot-
teisiin). 

• Nosturikuvaus on 
kätevä tapa luoda yleis-
kuva erityisesti raken-
netussa ympäristössä. 
Samasta kohdasta kan-
nattaa ottaa myös 
maantason kuvia. 
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Nosturiauto on yleensä saatavissa paikkakunnalta (palolaitos, liikenne-
laitoksen huoltoautot, yksityiset). Nosturin mandollistama kuvauskor-
keus on selvitettävä ennen kuvausten suunnittelua. Auton voi yleensä 
pysäköidä suhteellisen vapaasti, mutta kaupunkiympäristössä on syytä 
ottaa yhteyttä poliisiin ennen kuvauksia. Nosturikuvauksen ohella on 
syytä suorittaa kuvaus aina samasta kuvauskohdasta maan tasolta, jol-
loin katselukulmia voidaan vaihdella. 
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_Videon kuvamateri 

MAANTASON KUVAUKSET 

Maantason kuvaukset ovat aina tarpeellisia niin tienkäyttäjän kuin ym-
päristön asukkaan näkökulmasta katsottuna. Kuvia tarvitaan myös 
oheismateriaaliksi esim. paikkakunnan omaleimaisuutta ilmentävissä 
kohteissa, ihmisten arkielämässä, tapahtumista ja kulttuuriarvoista. 
Oheismateriaalia varten on myös oltava suunnitelma, jonka perusteella 
aivan yksityiskohtiakin voidaan etsiä kuvattavaksi. 

• Tievideossa on myös 
syytä esitellä paikkakun-
nan omaleimaiSuus, sen 
"henki". 	 ------,. 	 ____ 	

o 

Liikennetilaa kuvataan yleensä auton sisältä, mikäli halutaan saada ku-
vaan tarkasti ajajan näkökulma. Tällöin myös pieni sade ei ole esteenä 
kuvaukselle. Katolta kuvattaessa on ongelmana kuvan tärinä, jota voi 
ehkäistä kameran hyvän kiinnityksen ja hyvän auton valinnalla. Monito-
riin saadaan virta esim. tupakansytyttimestä. 

• Autoilijan näkökulma 
välittyy mukana ajaen. 
Liikennetilanteet valitaan 
toivottujen muutosten 
perusteella. 

. 



KUVAUKSET KEHITYSHISTORIASTA 

Aiemman suunnittelumateriaalin käyttö 
Annettaessa kuvaa suunnitteluratkaisuihin johtaneesta historiasta voi-
daan hyödyntää aiemmin laadittuja suunnitelmia. Tällöin materiaalin 
työstöä koskevat samat suositukset kuin uuden suunnittelumateriaalin 
suhteen. Suunnitelmia ei kuitenkaan ole suositeltavaa piirtää uudelleen, 
vaan antaa niissä näkyä ajan henki. 
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kertoa 
myös taustasta. Pelkkä 
nykytilanteen ja tulevai-
suuden kuvaus ei usein-
kaan riitä. 

Historiallisen materiaalin käyttö 
Historian kuvaamiseen voidaan käyttää hyväksi valokuvamateriaalia, 
aiemmin tehtyjä filmejä, ihmisten muisteluja haastattelun muodossa ym. 
Museoiden arkistot ja rakennustarkastusvirasto ovat paikkoja, joista his-
toriallista aineistoa on saatavissa. Myös paikkakunnan historiasta kerto-
vaa kirjallisuutta voidaan hyödyntää. Kuvia käytettäessä on syytä pereh-
tyä tekijänoikeuksiin. Paikkakunnalta löytyvään materiaaliin on syytä tu-
tustua ennakkoon, jotta sen hyödyntäminen voidaan suunnitella käsikir-
joitusta laadittaessa. 



KUVAUKSEN AJANKOHTA 

Ajankohdan valinnalla on varsin suuri merkitys kuvan antaman elämyk-
sen kannalta (synkkä syksy - valoisa kevätaamu). Lisäksi tämä vaikut-
taa käytettävän tekniikan laatuun. Seuraavat seikat on syytä arvioida 
lopputu loksen kannalta (testaus halutun tuloksen suhteen). 

Vundnaika 
vaikuttaa mm. kesällä va/aistusolosuhteisiin, keliin, näkymlln (kesällä 
puissa ja pensaissa lehdet) ja lIIkenteeseen ('kesäloma-aika,) 

Viikonpäivä 
vaikuttaa lIIkenteeseen 

Keioaika 
vaikuttaa sekä valaistusolosuhteis/in että lIIkenteeseen 

Dramaturgiset tekijät 
sovitus muihin kuviin tai kohtauksllnjajaksoihin. 

. 
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Videon ääni-ilmaisun suunnittelu noudattaa koko videon suunnittelussa 
valittuja linjoja. Aänen tulee omalta osaltaan tukea kuvailmaisua. Joskus 
ääni muotoilee kokonaisuutta oleellisesti: 

Esimerkki: 
Ajatellaanpa ruuhkakuva-esimerkkiä: laajahkossa kuvassa autojonot 
seisovat eikä juuri mitään tapandu. ilman ääntä ei kuva kerro kovin-
kaan paljoa. Emme tiedä ruuhkan syytä. 

Lisäämällä kuvaan alkuperäisen (synkroni-) äänen kuvan ilmaisu te-
hostuu selvästi. Me myös KUULEMME ruuhkan. Kuva kertoo nyt 
enemmän. Lisäämällä ääneen (sekoittamalla eli miksaamalla) vaik -
kapa hälytysajoneuvon äänen ruuhka saa jo seiltyksen: autot seiso-
vat, koska sairasautolle tai paloautolle tai poliisille annetaan tietä. 
KUUL EMME SELITYKSEN RUUHKALLE, vaikkei kuva sitä kerro. 

• Ääni ja kuva toimivat yhdessä. Ääni 
voi joskus suuresti vaikuttaa siihen 
minkälainen, elämys katsojan mielessä 
syntyy. 

Siksi videon kuvaus- (ja äänitys-)suunnitelmaa tehtäessä kannattaa yh-
tälailla miettiä kuinka AANTA käyttämällä päästään - "pienimmällä 
mandollisella tavalla" - halutun elämyksen luomiseen. 



Joskus alkuperäisäänen käyttäminen ei olekaan para ratkaisu. Esimer-
kiksi ilmakuvissa voi lempeä tuulitehoste tai musiikki olla parempi ääni- 
pohjaksi kuin lentokoneen tai helikopterin sisä-ääni. Lyhyissä kuvissa, 
selostuksen (juonnon/speakin) lisäksi ei kannata käyttää mitään äänite-
hostepohjaa. Pohjaäänestä tulisi vain selostusta häiritsevä ääni-tilkku-
täkki. 

ÄÄNIMATERIAALIN KOKOAMINEN 

Äänimateriaali voidaan jakaa hankinnan tai käyttötarkoituksen mukaan 
osiin, vaikkapa seuraavasti: 

1. Synkroniääni ("sataprosenttinen') 
Aänitetään samanaikaisesti kuvauksen kanssa siten, että kuva ja 
ääni ovat keskenään tandistettuja. 

2. Tehosteääni (kuvan tai kohtauksen äänipohja) 
Aänitetään usein myös samanaikaisesti kuvauksen kanssa, tai mi-
käli kuvaustyö aiheuttaa epätoivottuja ääniä, heti kuvauksen jäl -
keen. 

3. Erikoisäänitehosteet 
Voidaan äänittää kuvauspaikalla erikseen tai hankkia äänitehoste-
arkistosta. Esimerkkejä: räjähdykset, hälytysajoneuvot, väkijoukon 
äänet, kirkonkellot, sydämen lyönnit, huokaukset, veden äänet, lin-
nunlaulut jne. 

Musiikki 
Hankitaan yleensä aina editointi- eli koostamisvaiheessa. Tallennetun 
musiikin käyttäminen, siis äänilevyiltä tai kaseteiltalnauhoilta merkitsee 
korvauksen suorittamista tekijäinoikeuksien haltijoille. (Kts. kohta 10 
"Tekijäinoikeudet"). 

Musiikilla on aina voimakas dramaturginen vaikutus videon katsojaan. 
Se johtuu siitä, että musiikki on tunnesidonnaista. Se herättää muistoja 
ja mielikuvia. Siksi ei ole samantekevää mitä musiikkia käytetään. Elo-
kuvan alkuaikoina, mykän filmin kaudella, musiikilla luotiin kohtauksiin ja 
kuviin dramatiikkaa, koska vuorosanoja tai äänitehosteita ei voitu käyt-
tää. Elokuvateatterin pianisti seurasi elokuvaa ja soitti sopivaa musiik-
kia. 

Jos samaa musiikkia käytetään videon alusta loppuun, latistetaan ker-
rontaa - ikäänkuin kaikki asiat olisivat samanarvoisia, yhdentekeviä. Se 
mikä sopii alkumusiikiksi ei välttämättä sovi videon kohokohtaan eli on-
gelman ratkaisuun. Sen sijaan kyllä loppuun, sillä näin "ympyrä sulkeu-
tuu". 
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Musiikilla on ominaisuus, jota muilla äänitehosteilla ei ole; yhtenäinen 
musiikki yhdistää hajanaiset, toisiinsa kuulumattomat kuvat tai kohtauk-
set kokonaisuudeksi. Se toimii siis siteenä samalla kun se luo kohtauk-
seen oman dramaattisen vireensä tai voimistaa kohtauksen dramaattis-
ta luonnetta. 

.r. 

i• 
• Musiikin makuja on 
monia. Musiikin liiallista 
käyttöä on vältettävä. 
Musiikilla voidaan sitoa 
eri kohtauksia toisiinsa. 
Usein asiavideo on 
parempi ilman musiik-
kia. 

0 4? 
Musiikkia ei pidä käyttää vain muiden äänien korvikkeena - äänialan 
täytteenä. Itse asiassa usein video-ohjelma on parempi ilman musiikkia. 

Selostus eli juonto (speak) 
Selostusteksti voidaan kirjoittaa jo käsikirjoitusvaiheessa, mutta useim-
miten on järkevintä miettiä lopullista selostustekstiä vasta koostamisen 
yhteydessä, koska selostuksen on sovittava videon varsinaiseen kuva- 
ääni -ilmaisuun eikä päinvastoin. Usein kyllä tehdään niin, että kirjoitettu 
ja paperista luettu esitelmä kuvitetaan videon keinoin, mutta tämä tapa 
on vähemmän elokuvallinen. Juonto on tärkeä tiedon, mutta myös tun-
nelman virittäjä. Ammattijuontajan käyttäminen on paikallaan siinä kuin 
ammattikuvaajankin. 
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Koostaminen eli leikkaaminen (editointi) tehdään "nuottien" eli leikkaus- 
käsikirjoituksen mukaan. Käytännössä tällä tarkoitetaan kuvanauhan 
sähköistä leikkaamista, jossa raakamateriaalista kopioidaan toiselle 
nauhalle halutut osuudet. 
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• Editointi vastaa periaatteessa elokuvanauhan leikkaamista 
"sähkö saksilla". Yksinkertainen editointilaitteisto koostuu 
kandesta nauhurista, kandesta monitorista sekä editorista 
eli ohjauslaiffeesta. Lisälaitteilla saadaan aikaan erilaisia 
kuvasovitteita. 

Editointi on vaativa vaihe videotyössä. Editoinnin suorittaja, editoija, ly -
hentää ja yhdistää kuva- ja äänimateriaalia sekä suorittaa erilaisia kor-
jauksia. Editoidessa siis kootaan kaikki käytettävissä oleva materiaali 
yhdeksi kokonaisuudeksi ja muotoillaan sopivaksi. 

•i 

•i 

• VTT:n erikoislaitteilla 
voidaan erilaisia ympä-
ristöaiheita (esim, puu) 
siirtää "atk-videovaras-
tosta" perspektiiviku- 
vaan. 



Yksinkertainen editoi ntilaitteisto koostuu kandesta nauhurista, kandesta 
monitorista sekä editorista eli ohjauslaitteesta. Lisälaittei lla saadaan ai-
kaan erilaisia kuvasovitteita. 

Erikoisefekti laitteet ovat voi makkaassa kehitysvaiheessa. Esim. Valtion 
teknillisen tutkimuskeskuksen yhdyskunta- ja rakennussuunnittelun la-
boratoriossa käytössä olevalla digitaalisella videografi ikkalaitteistolla 
voidaan kuvasta poistaa tarpeelliset kohdat sekä lisätä kuvaan uusia 
elementtejä tai piirtää uudet suunnitelmat olemassa olevan päälle. Esi-
merkiksi kuvattua olemassaolevaa tieaukkoa voidaan leventää suunni-
telmaa vastaavaksi "puhdistetuksi" tilaksi, joka täytetään suunnitelmasta 
tehdyllä havainnollisella esityksellä. Menetelmällä voidaan tiekalustusta, 
istutuksia, ajoneuvoja ym. monistaa perspekti ivikuvaan, jolloin kuvan 
laatu on varsin luonnonmukainen. Tekniikalla pystyy erityisen hyvin vä-
littämään katsojalle kuinka maisema tulee muuttumaan. 

Kuvamiksereitä voidaan käyttää kuva-alan jakamiseen. Tiesuunnitel-
man esittämisessä voidaan kuva-ala esim. puolittaa, toiselle puolelle il-
makuvaa ja toiselle kartta paikan näyttämiseksi tai voidaan näyttää sa-
manaikaisesti i Imakuvaa ja tienpäältä kuvattua materiaalia. 

Paikantamista helpottamaan voidaan videotekniikalla saada kuvaan vii-
vaa, nuolia tai muita osoittimia. Liikkuvaan ilmakuvaan voidaan esimer-
kiksi piirtää tielinja ja selostuksessa esille tulevia kiintopisteitä voidaan 
osoittaa nuolilla tms. 

• Kuvamikserillä TV-kuva 
voidaan jakaa kahtia. 
Toisessa puoliskossa 
voi esim. näyttää tiekäy-
tävää ilmakuvana, kun 
toisessa kuvataan tietä 
autoilijan näkökulmasta. 



Atk-pi irroselokuvaa ja havainnekuvia voidaan myös siirtää videokuvaan. 
Kuvia voidaan piirtää kplmiulotteisesti, niitä voidaan liikuttaa, siirrellä, 
pyörittää jne. Nykyään myös atk:lla tehdyt kuvat voivat olla värillisiä ja lii-
ke voidaan tehdä animaationa. Tiensuunnittelun kannalta mandollisuu-
det ovat melko samanlaiset kuin edellä kuvatuilla videografiikkalaitteilla. 
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1 Nykyfodellisuudesta otettuun videokuvaan voidaan VTT:n erikoislaitteilla 
sijoittaa pienoismallista otettu kuva. Lopputulos on hyvin todenmukainen. 

Lisäksi videostudioissa olevilla laitteilla voidaan maastossa kuvattuun 
materiaaliin tehdä myös pienoismalli- tai atk-sovitteita, jolloin elävään 
olemassa olevaan maisemaan sijoitetaan uudet suunnitteilla olevat tie- 
linjat, sillat, rakennukset jne. 

Tekstitys saadaan aikaan tekstityslaitteella 

Monistuksella tarkoitetaan kuvaamalla ja editoimalla valmistetusta vi-
deo-ohjelmasta tarvittavien esityskopioiden tekoa. Ainoastaan pienet 
määrät kannattaa kopioida itse. Suuret kopiointimäärät kannattaa teet-
tää kopiointiin erikoistuneissa yrityksissä. Itsekopioinnissa täytyy kiinnit-
tää huomiota videolaitteiston laatutasoon, jottei kuvalaatu kärsisi koh- 
tuuttomasti. 
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Videotuotannossa käytettävät laitteet voidaan ryhmitellä teknisen suori-
tuskyvyn perusteella kolmeen ryhmään: 

- koti videotaso 
- yritys videotaso 
- yleisradiotaso. 

KOTI VIDEOTASO 

Kotivideotasoon kuuluvat seuraavat laitejärjestelmät: 
- V2000 
- Beta 
- VHS (tällä hetkellä yleisin) 
- 8mm 

Näitä laitteita käytetään lähinnä ohjelmien toistamiseen ja nauhoittami-
seen televisiosta. Ne eivät sovellu hyvälaatuisen tievideon tuotantoon 
heikon kopiointikestävyyden ja nauhamateriaalin heikkojen editointi-
mandollisuuksien vuoksi. 

YRITYSVIDEOTASO 

Yritysvideotasoon luokitellaan: 

- (Iow band) U-matic 
- pro fessional- VHS 

Nämä laitteet sopivat koulujen ja yritysten käyttöön sekä vaatimatto-
maan ohjelmatuotantoon. Hi ntaluokka sisältäen kannettavan kuvakalus-
ton (kamera, nauhuri, tarvikkeet) ja yksinkertaisen editointilaitteiston (2 
kpl nauhureita, editori, 2 kpl monitoreita) on n. 100 000 mk. Editointilait-
teisto on täydennettävissä lisälaitten, jotka tosin ovat melko kalliita 
(esim. mixeri + aikakorjain n. 45.000 mk). Yritysvideotason laitteita käy-
tettäessä ei yleensä ole teknisiä käyttöongelmia, jotka edellyttävät vide-
oalan ammattimaista kokemusta. 

band) U-matic 
Sonyn kehittämä kasettiformaatti, joka on mandollista liittää editointilait-
teistoon. Sillä on kohtalainen kopiointikestävyys, joten sitä pidetään 
"alimpana" tuotantoformaattina. 

Prof essional-VHS 
JVC:n järjestelmä, joka on syrjäyttämässä (low band) U-maticin yritys- 
käytössä ehkä hiukan monipuolisempana. Järjestelmä käyttää VHS-ka-
settia. 



YLEISRADIOTASO 

Tähän tasoon luetaan Oy Yleisradio Ab:n kuvatasovaatimusten täyttä-
vät laitteistot: 

- high band U-matic (HB U-matic) 
- tuuman formaatit (1") 
- komponenttiformaatit. 

High band U-matic 
Kasettiformaatti, joka ei ole yhteensopiva low-band U-maticin kanssa. 
Sopii uutistuotantoon ja yritystason ohjelmatuotantoon. Erillinen aika-
koodiraita. Yleisradio sallii ainoastaan yhden kopion nauhasta, jotta ku-
vatasovaatimukset täyttyvät. Hintataso 2-3 kertainen yritysvideotason 
laitteisiin nähden (n. 200.000-300.000 mk). 

Tuuman formaatit (kuvanauhan leveys 1 tuuma) 
Tähän ryhmään kuuluvat 1" avokelanauhurit: B- ja C-formaatit. Nämä 
ovat tarkoitettuja yleisradiotasoiseen ohjelmatuotantoon ja mainospala-
tuotantoon. B- ja C-formaateille on ominaista korkea kuvan laatu, täy-
delliset liitäntä- ja ohjausmandollisuudet sekä hyvä kopiointikestävyys. 
Yleisradio sallii vielä kolmannenkin kopion nauhasta. Haittapuolina to-
dettakoon kallis hankintahinta (n. 250.000-800.000 mk) sekä se, että 
laitteiden käyttö vaatii teknistä henkilökuntaa ja erikoisolosuhteet. 

• Kasettiformaatti eroaa 
avokelaformaatista siinä, että 
molemmat kelat ovat kiinteästi 
saman kuoren sisällä. 

it; 
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Komoonenttiformaatit 
Näitä järjestelmiä ovat: 

- Betacam 
- M-formaatti 
- Quartercam 

Näille markkinoiden tulokkaille on ominaista hyvä kuvanlaatu (lähes 1") 
ja ne ovat tarkoitettuja uutis- ja ohjelmatuotantoon. Yleisradio sallii kuva- 
laadullisesti kolmannen kopion. Hintataso on sadoissa tuhansissa mar-
koissa. 
Betacam on Sonyn kehittämä komponenttijärjestelmä, joka käyttää ta-
vallista Beta-kasettia. 
M-formaatin laitteet käyttävät tavallista VHS-kasettia. 
Quartercam on Boschin kehittämä 1/4" kasettiformaatti, joka on tarkoi-
tettu lähinnä vain uutistuotantoon. 

Komponenttikuvanauhurit ovat voimakkaasti tulossa - eisin korvaa-
maan kannettavat high band ja low band U-maticit ja osittain jopa 1" lait-
teistot. Komponenttinauhureiden merkittävin etu ei ole niiden pieni koko 
ja keveys, vaan todellinen etu on kuvan laatu ja jälkikäsittelykesto. Kom-
ponenttijärjestelmien kuvan erottelukyky on hyvä ja voimakkaan värikyl-
läiset pinnat eivät kohise eivätkä elä. 

Tievideot 
Tiensuunnittelun apuvälineenä tai pienimuotoiseen esittelyyn (suunnit-
teluryhmän omaan käyttöön tehty video) "kotivideo" VHS tai "yritysta-
son" low-band U-matic ja professional VHS järjestelmät riittävät hyvin. 
Sen sijaan, jos videota käytetään laajempaan sidosryhmätyöskentelyyn 

• on yleensä suositeltavaa käyttää high band U-matic tai sitä korkealaa-
tuisempia järjestelmiä. Tällöin video on laadullisesti esityskelpoinen 
myös yleisradioverkossa. 

ESITYSLAITTEISTA 

Jotta tiehanketta esittelevään videoon uhratusta työpanoksesta saatai-
siin suurin mandollinen hyöty, olisi myös esityslaitteiston oltava käyttö-
tarkoitusta vastaava. 

Esityslaitteille ominaisia vaatimuksia ovat: 

- hyvä kuvanlaatu 
- tarpeeksi suuri kuvakoko 
- heippokäyttöinen 
- helposti kuljetettavissa. 



Yksinkertaisin vaihtoehto on tavallinen televisio. Haittapuolina on kuvan 
pieni koko ja tapauskohtaisesti epätyydyttävä laatu. 

Mandollista on myös liittää useampia monitoreja rinnan, jolloin niitä voi-
daan sijoittaa ympäri esitystilaa. Haittapuolena on monitorien ja tarvik-
keiden suuri määrä ja vaikea kuljetettavuus. Kuva-alan jakaminen use-
alle monitorille on eräs vaihtoehto, jolloin siihen tarvitaan lisälaite. Haitat 
ovat kuitenkin samat kuin edelläkin ja lisäksi laitteiston vaikeakäyttöi-
syys. 

Suurehkoon tilaan on myös saatava esim. 67 tuuman retrovision-moni-
tori, jonka kuvalaatu on hyvä ja käyttö helppoa. Haittana suuri koko 
(1,87 m xl ,44 m x 1,08 m, 270 kg) ja kallis hankintahinta (n. 80.000 
mk). 

Erittäin hyvä vaihtoehto on ns. videotykki, suurkuvaprojektori, joka hei-
jastaa kuvan seinälle ja jonka kuvan kokoa voi säädellä käytettävissä 
olevan tilan mukaan 1,0 x 0,75 m - 6,0 x 4,5 m. Kuvalaatu on yleensä 
hyvä ja hintataso noin 40.000 mk. Videotykki on hyvin yhden ihmisen 
kannettavissa ja se mahtuu vaikka auton tavaratilaan. Haittana on se, 
että projektori on aina säädettävä valkokankaan etäisyyden mukaan en-
nen käyttöä. 

Edelläkuvattuja esityslaitteita voi yleensä myös vuokrata. 

Tievideon esityskopiot on yleensä suositeltavaa ottaa VHS-kopioina tai 
U-matic -kopioina, kun esitystilaisuuksissa käytetään videotykkiä. 

. 



Tekijänoikeuslain mukaan on kirjallisen tai taiteellisen teoksen luojalla 
tekijänoikeus teokseensa. Tekijänoikeus tuottaa tekijälle yksinoikeuden 
määrätä teoksensa käyttämisestä, kuten sen valmistamisesta, julkaise-
misesta tai saattamisesta yleisön saataville. Tämän oikeuden tekijä voi 
kuitenkin sopimuksella luovuttaa toiselle, tai antaa käyttää oikeuttaan 
sopimuksessa määritellyin ehdoin ja korvauksin. 

Tekijänoikeuskysymykset sisältyvät miltei poikkeuksetta myös tievideon 
tuottamiseen. Tavallisimmin ne liittyvät tuotantosopimuksiin ja valmiin 
materiaalin käyttöön video-ohjelmassa. 

. 

SOPIMUSKÄYTÄNTÖ 

Tievideota on voitava esittää julkisesti niin yleisötilaisuuksissa kuin 
myös tiedotuskanavien (esim. kaapeli-TV:n) välityksellä. Tekijänoikeu-
det voivat rajoittaa ohjelman esitystä, ellei jo ohjelmaa tuotettaessa ole 
huomattu sopia teki jänoikeuksien käytöstä. 

Kun tievideo teetetään alan yrityksellä (tuottaja) on muistettava, että täl-
löin on kysymys tekijänoikeuslain tarkoittamasta teoksen luomisesta. 
Näin tuottajalle (videoyritykselle) syntyy myös tekijänoikeus tievideoon - 
huolimatta siitä, että tilaaja on työn maksaja. Tekijänoikeuksista voidaan 
kuitenkin sopia joko niin, että kaikki tekijänoikeudet siirtyvät sopimuksel-
la tilaajalle tai, että tilaaja saa videoon sopimuksessa määritellyn käyttö- 
oikeuden. 

Ensinmainittu merkitsee sitä, että tuottaja luopuu kaikista tekijänoikeuk-
sistaan tievideoon. Tilaaja saa itselleen videon masternauhan, saa kopi-
oida sitä tai ottaa siitä otoksia muihin video-ohjelmiin. Myös esitysoikeus 
on rajoittamaton, ellei ns. kolmansien osapuolten oikeuksista muuta joh-
du (tästä tarkemmin tuonnempana). Tässä tapauksessa yrityksen (tuot-
tajan) toiminta on liikevaihtoverollista. 

II 
1 Tekijänoikeuksista tulee aina sopia kirjallisesti. 
Musiikin kopiointiin tarvitaan yleensä Teoston lupa. 



]ioikeuksi 

Käyttöoikeuksien siirtyminen tilaajalle merkitsee sitä, että tuottajalle jää 
tekijänoikeudet teokseen, mutta tilaaja saa sopimuksessa mainitun 
määrän kopioita videosta ja saa käyttää videonauhaa esitystarkoituk-
sun. Tievideon kannalta on olennaista, että käyttöoikeus esittämiseen 
on rajoittamaton ja käyttökorvauksista tuottajalle vapaa. Tällöin video- 
ohjelma voidaan esittää vapaasti erilaisissa tilaisuuksissa tai tiedotuska-
navien kautta. Tuottajalle jää masternauha ja oikeus kopioida sitä. Tuot-
tajalla on myös oikeus periä tekijänoikeuskorvaus tilatuista kopionau-
hoista. Tilaaja ei saa käyttää kopionauhaa tai sen otteita ilman tuottajan 
lupaa muihin tarkoituksiin - esim. toisen video-ohjelman tuottamiseen. 
Toisaalta sopimuksissa on mainittava, ettei myöskään tuottaja - huoli-
matta oikeuksistaan - käytä masternauhaa ilman tilaajan suostumusta 
muuhun ohjelmatuotantoon. 

Menettelytavan valinta on aina tapauskohtainen. Suositeltava käytäntö 
on, että tekijänoikeudet ovat tuottajalla ja tilaajalla rajoittamaton käyttö- 
oikeus videon esittämiseen. Jos video-ohjelmaa aiotaan käyttää hyväksi 
vastaisuudessa tuotettavaan uuteen videoon, voi olla perusteltua tilata 
tievideo kaikilla tekijänoikeuksilla. 

Liitteenä 2 on videotuotantosopimuksen esimerkki, jossa käyttöoikeus 
siirtyy tilaajalle, mutta tekijänoikeus säilyy tuottajalla. 

OHJELMAAN HANKITFAVAN MATERIAALIN 
TEKIJÄNOIKEUKSISTA 

Tievideossa voidaan käyttää hyväksi monenlaista jo valmiina olevaa 
materiaalia. Tällaisia tuotteita ovat esim. 

- valokuvat 
- elokuvat ja video 
- kirjalliset tuotteet 
- musiikki 
- kartta-aineistot 

Jos näillä tuotteilla on teki jänoikeuden omistaja tai haltija, on heiltä saa-
tava lupa käyttää tuotetta —esim. kopioida sitä - vidoo-ohjelmaa varten. 
Siksi onkin tärkeätä, että valmismateriaalin hankinnan yhteydessä aina 
otetaan selvää liittyykö materiaalin käyttöön tekijänoikeuksia. Oikeuk-
sien käytöstä tehdään sopimukset kirjallisesti. Tämä ns. kolmansien 
osapuolten oikeuksien käyttölupa pitää olla niin kattava, ettei se rajoita 
video-ohjelmalle asetettuja käyttötavoitteita. 



EIII 

Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeudet ovat voi-
massa 25 v. tallentamisvuoden päättymisestä. Säveltäjien ja muiden te-
kijöiden oikeudet puolestaan ovat suojattuja 50 vuotta tekijän kuolinvuo-
den päättymisestä. 

Kun video tilataan videotuottajalta, hankkii tuottaja valmismateriaalin 
tarvittavat käyttöluvat. Asiasta on mainittava videotuotantosopimukses-
sa. 

Äänitteiden (musiikin) kotimaiset ja ulkomaiset oikeudenhaltijat ovat ka- 
navoineet oikeuksiensa valvonnan ja käyttölupien myöntämisen sävel- 

• 

	

	täjäin tekijänoikeustoimistolle Teostolle sekä esittävien taiteilijoiden ja 
äänituotteiden yhdistykselle Grameksille. 

Teosto myöntää keskitetysti lupia musiikin kopioimiseen valmiilta äänit-
teeltä. Teosto perii musiikin kopiointiluvasta kertakorvauksen, jonka 
suuruus on riippuvainen video-ohjelman käyttötarkoituksesta. Luvan ha-
kemista varten on oma lomake, liite 5. 

Maanmittaushallituksen karttojen käyttöön tievideossa ei tarvitse pyytää 
lupaa. Videon lopussa olevassa luettelossa tulee kuitenkin olla merkintä 
"karttapohjat", Maanmittaushallituksen karttapaino". 

Ohjelmaan voi sisältyä taiteilijan tms. henkilösuoritus, johon kohdistuu 
tekijänoikeuksia. Tällainen on esim. videon speakaus, johon käytetään 
ammattiselostajaa. Myös hänen kanssaan on sovittava tekijänoikeuk-
sista. 

Video-ohjelman loppuun tulee aina luettelo, jossa esitetään paitsi tuotta-
jat, tekijät, osallistujat jne, myös ohjelman teossa käytetty tekijänoikeuk-
sien alainen valmismateriaali. 

7  - / T1A)j 	 / ' 
Llt ii_ii !1 • Ohjelman tunnistetiedot 	-.--- 

tulee aina merkitä 
kasettiin 
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ESITYSLUVAT JA -MAKSUT 

Julkisesti esitettäville elokuville ja videoille on elokuvien tarkastuksesta 
annetun lain mukaan saatava valtion elokuvatarkastamon hyväksymi-
nen ja esityslupa. Vuonna 1987 lakiin tuli täydennys, joka vapautti valti-
on viranomaisten tekemät esitysvideot ennakkotarkastus- ja lupavelvoit-
teesta. Näin ollen tievideolle ei tarvitse hankkia esilyslupaa. 

Jos tievideoon sisältyy tekijänoikeuslain alaista musiikkia, on sen julki-
sesta esittämisestä maksettava Teostolle vielä esitysmaksu. Maksu on 
maksettava jokaiselta julkiselta tilaisuudelta erikseen. Yksityisiä tilai-
suuksia maksu ei koske. 

SEURAAMUKSET TEKIJÄNOIKEUSLAIN RIKKOMISESTA 

Tekijänoikeuslain mukaan tekijänoikeusrikoksesta eli tahallisesta ansi-
otoiminnassa tapahtuvasta lain säännösten rikkomisesta tuomitaan 
sakkoon tai vankeuteen enintään kandeksi vuodeksi. Lievemmästä te-
osta eli tekijänoikeusrikkomuksesta seuraa sakkoa tai vankeutta enin-
tään 6 kuukautta. 

Rangaistuksen lisäksi lakia rikkonut on velvollinen maksamaan tekijälle 
hyvitystä ja vahingonkorvausta. 

Tietärnättömyys tekijänoikeuslain säädöksistä ei vapauta oikeudellises-
ta vastuusta. 

. 

1 Missä se videojuristi viipyy? 
66 



LIITE 1 

. 

TVH:n Studion videolaitteet toukokuu 1988 

TVH/Studio Eero Virtanen puh. 1543 916 
Audio YAMAHA Levysoitin 

Vahvistin 
" Kasettidekki 
" CD-soitin 

JVC Aänimikseri 8 kanavaa 
Video JVC 2xU-matic Low-Band kuvanauhur,a 

2xVHS 
kuvamikseri 
Editointipaneeli, joka ohjaa nauhureita 
3xMonitori 

VOR.A Aikavirhekorjain 
Efektilaite 

" Videokirjoitin 
E. Visuals Taso/vektoriskooppi 

Ulkotuotanto kalusto JVC Kamera 3 putki Ky-21 0 
SONY Kamera puolijohde DXC-300 PC 
JVC 2xNauhuri, kannettava 
ARRLITE Valolaukku 2x800 W 

OSOITEITA JA PUHELINNUMEROITA 

Osoite Puhelin 
Avita audiovisuaalisen Ellipsikuja 7 90-803 7117 
ammattiviestinnän toimialaliitto r.y. 02210 ESPOO 
Valtion teknisen tutkimus- Itätuulenkuja 11 90-4561 
keskuksen yhdyskunta- ja 02100 ESPOO 
rakennnussuunnjttelulaboratorio 
TEOSTO r.y. Lauttasaarentie 1 90-692 2511 

00200 HELSINKI 
GRAMEX r.y. Hietaniemenkatu 2 90-494 280 

00100 HELSINKI 
Oy Yleisradio, PL 10 90-1521 
Radio- ja TV-keskus 00241 HELSINKI 
Oy MTV Ab limalantori 2 90-150 01 

00240 HELSINKI 

. 
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Videotuotantosopimus 
(esimerkki) 

Tie- ja vesirakennuslaitoksen Oulun piiri tilaajana ja AVT Oy konsulttina, jota jäljempänä 
kutsutaan videotuottajaksi ovat tänään tehneet seuraavan sopimuksen: 

1. TEHTÄVÄ 
Videotuottaja sitoutuu tilaajan laskuun jäljempänä mainituilla ehdoilla tekemään esitysvide-
on Mallilan taajamatien yleissuunnitelmasta. Työ käsittää koko video-ohjelman valmistus- 
tuotannon ohjelman käsikirjoituksesta valmiiseen kopionauhaan asti. Tuottaja luovuttaa ti-
laajalle työn valmistuttua kpl VHS-kopioita. Tehtävän työohjelma on tämän sopi-
muksen liitteenä 1. 

2. SOPIMUSASIAKIRJAT 
Tässä työssä noudatetaan tätä sopimusta ja mandollisesti tehtäviä lisäsopimuksia sekä oh-
jelmatuotannon yleisiä sopimusehtoja (Avita, Audiovisuaalisen ammattiviestinnän toimiala- 
liitto ry.). 

3. YHTEYDENPITO 
Tilaajan asiamies sopimusasioissa on hankkeen pääsuunnittelija 
Työtä varten perustetaan tuotantoryhmä. Tuotantoryhmä vastaa työn tekniseen suorituk-
seen liittyvistä käytännön järjestelyistä ja tekee päätökset työhön liittyvistä kysymyksistä. 
Tuotantoryhmän johtajana toimii tilaajan edustaja. 

Videotuottajan asiamies sopimusasioissa on 
AVT Oy:stä. 

4. TOIMINTASUUNNITELMA 
Työ aloitetaan välittömästi ja sen tulee olla valmis ja luovutettu tilaajalle 	1988. Yksi- 
tyiskohtaisesta aikataulusta sovitaan työn aikana työryhmässä. 

5. PERUSTIETOJEN LUOVUTrAMINEN 
Tilaaja luovuttaa korvauksetta tuottajan käyttöön yleissuunnitelmasta olevat suunnitelma- 
asiakirjat ja muuta suunnitteluaineistoa siltä osin kuin ne koskevat videon valmistustyötä. 
Ti!aaja sitoutuu myös valmistamaan tai hankkimaan sen havainne- ja esittelymateriaalin, 
josta videotuotantoryhmässä työn aikana erikseen sovitaan. 

6. VELOITUSPERUSTEET JA MAKSUEHDOT 
Videotuottajan veloitus muodostuu kokonaispalkkiosta, joka on _______ mk. Mandollisista 
tuotannon muutoksista aiheutuvat lisäpalkkiot sovitaan osapuolten välillä kirjallisesti. 

Tilaaja suorittaa videotuottajalalle ennakkomaksuna 50 % kokonaispalkkiosta ( 	mk), 
kun työ on aloitettu. Loppusumman videotuottaja saa laskuttaa, kun työ on luovutettu. 

AVT Oy asettaa tilaajan niin vaatiessa ennakkomaksun suuruisen vakuuden. 

7. TEKIJÄNOIKEUDET 
Tuottaja takaa tilaajalle, että tuottaja on hankkinut itselleen kaikki tarvittavat tekijänoikeuk-
sun liittyvät luvat ohjelmassa käytetystä materiaalista. Tilaajan tuottajalle toimittaman mate-
riaalin tekijänoikeusluvistaja mandollisista vaateista vastaa tilaaja. 

Ohjelman tekijänoikeudet ovat tuottajalla. Tuottaja luovuttaa tämän sopimuksen puitteissa 
tilaajalle ohjelman esitysoikeudet. Tuottaja sitoutuu myös siihen, että hän ei käytä ilman ti-
laajan suostumusta haltuunsa jäävää masternauhaa eikä valmistuksessa käytettyä materi-
aalia toisiin tarkoituksiin. 

Ohjelman kopiointioikeus on tuottajalla. Tässä sopimuksessa määritellyn kopiomäärän yli 
meneviltä lisäkopioilta tuottaja saa veloittaa voimassa olevan tariifin mukaisen tekijänoi-
keuskorvauksen kopion luovutuksen yhteydessä. 

Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. 

Oulussa 	/ 	1988 

•i 

[1 

Tvl Oulun piiri 	 ATV Oy 
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VIDEO-OHJ ELMAN VALMISTUMISAIKATAULU 

1 viikko 	 1. LUONNOS (tärkeimmät ja/tai kiinnostavimmat aiheet 
esiin suunnitelmasta) 

1/2 viikko 	 2. AIHEKÄSIKIRJOITUS (synopsis, jossa asiat kerätään 
jonkinlaiseen loogiseen järjestykseen, 
kerrottavaksi tarinaksi) 

1/2-1 viikkoa 	 3. VISUALISOINTI (kuvasuunnittelu ääntä unohtamatta) ja 
KUVAUSKASIKIRJOITUS (storyboard, eli mitä kuvassa, 

mitä äänessä) 

1 viikko 	 4. TUOTANNON SUUNNITTELU JA JÄRJESTELY 
(miten kuvataan ja äänitetään, missä, milloin 
- matkat, autot laivat, lentokoneet, ihmiset 
luvat jne). 

1 viikko 	 5. KUVAUS (JA ÄÄNITYS) (ulko- ja sisäkuvaukset ja äänitykset 
–eijuontoja) 

1/2-1 viikkoa 	6. KUVATUN AINEISTON TARKISTUS (mand. lisäykset) 

1/2 viikkoa 	 7. LEIKKAUSKÄSIKIRJOITUS (editointisuunnitelma) 

1/2-1 viikkoa 	 8. JÄLKIKÄSITTELY (editointi) 1 osa 
kuvavalmiin ohjelman valmistaminen) 

(sis. edelliseen) 	9. ARVIOINTIKATSELU (korjaussuunnitelma) 

1/2-1 viikkoa 	10. SELOSTUSTEKSTIT (kirjoittaminen, äänitys) 

1/2-1 viikkoa 	11. JÄLKIKÄSITTELY, II osa (korjaukset, äänityöt) 

(sis. edelliseen) 	12. TARKISTUSKATSELU JA HYVÄKSYMINEN 

(sis. edelliseen) 	13. KOPIOINTI (master-nauhaa ei pidä käyttää esityksiin!!) 

Yhteensä noin kah- 
deksan (8) viikkoa 	SUUNNITELMASTA VIDEO-OHJELMAKSI 
eli pari kuukautta 
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KUSTANNUSARVIO 

1. SUUNNITTELU 

2. TEKNINEN TOTEUTUS 

3. MUSIIKKI 

4. NAUHAMATERIAALI 

5. ESIINTYJAT  

1 .1 ulkopuolinen ohjaajalasiantuntija 
1.2 ostettu käsikirjoitus 
1.3 erikoisammattiryhmien suunnitt.kulut 

2.1 ostettu kuvausryhmä 
2.2 Ieikk.käsikirjoituksen ostaminen 
2.3 Ieikkaus/koostamistyö (editointi) 
2.4 ostettu ohjaustyö (tuotannon valv.) 
2.5 ostettu selostaja ja äänitystyö 
2.6 ostettavat tuotantoavustustyöt 

(tekniset, sihteerit yms.) 
2.7 ostettavat graafiset työt 

3.1 ostettava siirtotekninen työ 
(Ievyltälkasetilta videokasetille) 

3.2 musiikin käyttökorvaus (TEOSTO-maksu) 

4.1 kasetitja nauhat 

5.1 avustajien palkkiot 

6. MUUT KUSTANNUKSET 	6.1 ostettavat lavasteet, rakenteet 
6.2 vuokrattavat nosto- yms. laitteet 
6.3 vuokrattavat kuvaus/äänityslaitteet 
6.4 matkakulut 
6.5 muut tuotantokulut 

7. KOPIOINTIKUSTANNUKSET 7.1 kasetit ja nauhat 
7.2 tekninen työ 

Videoalan yrityksiltä töitä tilattaessa on tavallista, että noudatetaan alan yleisiä laskutusehtoja; 50 % 
hyväksytystä kustannusarviosta laskutetaan tuotantoa aloitettaessa, jotta tuotantoon liittyvät välittö-
mät kulut voidaan peittää. Loppulasku esitetään, kun työ on hyväksytty. 
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Ø 	MUSIIKIN 	TALLENNUSLUPAHAKEMUS 

K U V A Ä Ä N 1 T T E E T 

Ei koske yleisölle, yhteisölle tms. myytäviksi valmistettuja kuvaäänitteiden kappaleita. 

LII Alustava hakemus 	 Lopullinen ohjelmailmoitus 

LU V ANHAKIJ A 

Nimi___________________________________ Asiaa hoitaa _________________________________ 

L ähiosoi te 

Postiosoite___________________________________ Puh. ______________________________________________ 

KUVAÄXNITTEEN YLEISTIEDOT 

Kuvaäänitteen nimi 

Kesto ____________ Kopioiden lukumäärä ______________ 

SISÄLTÖ 

LII 	Mainosohjelma 	 L] Pitkä elokuva 	 Konserttitaltiointi 

fl Musiikkivideo 	 Lyhytelokuva 	 J Muu 

Esityspaikka 

Lupaa haetaan seuraavia maita varten _________________________________________________________ 

Lisätietoja 

KUVAÄÄNITTEESEEN TALLENNETTAVA MUSIIKKI TEOSTON MERKINTÖJA 

Teoksen alkuperäinen nimi ___________________________________ Lupa teoksen tallentamiseen 

Teoksen suomalainen nimi _____________________________________ ____________________ mk/ sek 

c 	________________________________________ EI Lauluesitys 0 Kopiointikorvaus ____________ 

A__________________________________________ 0 Soiinesitys ______________________________ 

JJ Teos ei kuulu Teoston/ncb'n AR 	 Kesto ________________________________________ _________ 

Musiikki on tallennettu toiselta äänitteeltä, jonka tunnus on valvontaan 

Teos on vapaa 

C = säveltäjä 	A 	sanoittaja 	AR = sovittaja 0 Tallentamiskielto 

Vakuutan yllä olevat tiedot oikeiksi, sitoudun noudattamaan tallennuslupaehtoja ja suorittamaan 
Teostolle voimassa olevan tariffin mukaiset korvaukset. 

Paikka ja aika 	 Allekirjoitus 

Liitteenä jatkolomakkeita ________ kpl 

Mainosohjelma 	= mvynninedistämistarkoituksessa tuotettu ohjelma, joka käsittelee määrättyä 
tuotetta tai palvelua 

Musiikkivideo 	kaupallisen äänitteen kuvallinen versio 
Konserttitaltjointj = nauhoitus tehty konsertissa - ääni ja kuva suoraan ko. tilanteesta 

Teosto r.y. Lauttasaarentje 1, 00200 Helsinki, puh. 90-692 2511 telex 123785 telefax 677134 
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0 TEOSTO 
Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto 
Teosto r.y. 
Lauttasaarentie 1, 00200 HELSINKI 
puh. 90-692 2511 

0 GRAMEX 
Esittävien taiteilijoiden ja äänitleiden 
tuoltajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry. 
Hietaniemenkatu 2, 00100 HELSINKI 
puh. 90-494 280 

.•.. 	•.•.. 	..:. 	.,.:.: 	... 	.... 	..: 	....:.:. ,..,,.......,r 	.....:.:... 	. . 	... 

TARIFFI MUSIIKIN KOPIOIMISESTA ÄÄNITFEILTÄ 
KUVAÄÄNUTEEN YHTEYTEEN 

Tämä tariffi koskee yleisölle esitettäviksi valmistettavia kuvaäänitteitä filmi, vidoo, diaohjelma jne.), joita ei 
esitetä tanssitilaisuuksissa tai niihin verrattavissa huvitilaisuuksissa, elokuvateatterissa tai televisiossa. 

Tämä tariffi ei koske yleisölle myytäviksi tai vuokrattaviksi tarkoitettuja kuvaäänitteitä eikä mainosohjelmia. 

Musiikin tallennusluvan sekä luvan käyttää suojattuja äänilevyjä tai kasetteja nauhoituksessa saa täyttämällä 
lupahakemuslomakkeen a toimittamalla sen allekirjoitettuna Teostoon. Lupa on hankittava ETUKATEEN, 
koska joissakin tapauksissa oikeudenomistajat ovat pidättäneet itsellään oikeuden määrätä kuvaäänitteissä 
käytettävästä musiikistaan. 

Tensto myöntää Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Grames ry:n kanssa 
solmimansa sopimuksen perusteella luvan suojattujen äänitteiden kopiointiin. 

Musiikin tallentamiskorvaus sekä korvaus suojittujen äänitteiden käytöstä nauhoituksessa koostuu tallenta-
miskorvauksesta, loka kattaa 10 kappaleen valmistuksen, sekä kopiointikorvauksesta, joka maksetaan 10 
kappaletta ylittävästä määrästä. Korvaus laskutetaan käytetyn musiikin kokonaiskeston sekä valmistettujen 
kappaleiden lukumäärän perusteella alla olevien tariffien mukaisesti. 

TÄLLE NTAMISKORVAUS (sisältää ensimmäisen kappaleen tallentamiskorvauksen sekä lisäkopiokorvauksen 
yhteensä 10 kappaletta) 

Käyttöalue mk/sek 

Yleisölle avoimet tilat (messut, näyttelyt, liikeyritysten asiakaspalvelutilat jne.) 8,60 

Yritysten, laitosten ja yhteisöjen sisäinen käyttö 
(henkilökunnan koulutus, laitoksen esittely jne.) 5,35 

Opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvat oppilaitokset 3,70 

Harrastekerhojen sisäinen käyttö, harrastelijoiden valmistamat 
kuvaäänitteet (maksimiveloitus 400 mk/tuote) 2,00 

mk/sek/kpl 
LISÄKOPIOKORVAUS 10 KAPPALE11A YLI1TAVASTA MÄÄRÄSTÄ 0,07 

Musiikin ja äänitteen käytöstä on aina sovittava erikseen silloin, kun kopioita valmistetaan yli 400 kappaletta. 

Vähimmäiskorvaus 250 mk. 

TÄMÄ TARIFFI KOSKEE KUVAAANITTEIDEN VALMISTAMISTA SUOMESSA ESITETTÄVIKSI. 

TEOSTO EI MYÖNNÄ LUPAA KOPIOIDA SUOJA1TUJA AANIfFEITÄ MAINOSOHJELMIIN. 

HUOM! 
Tämä tariffi ei kata musiikin esittämisestä maksettavaa esityskorvausta. Kuvaäänitteen esittäjä on vastuussa 
esityskorvauksen maksamisesta. Esityslupa haetaan erikseen Teoston esityslupaosastolta, puh. 90-692 2511. 

Voimassa 1.1.1988 lähtien. 
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