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Digitaalisen tarinan käytännön 
toteutus 
1. Kuva-, ääni- ja videomateriaalin muokkaaminen 
2. Digitaalisen tarinan koostaminen 



Editointi / leikkaus / koostaminen 

Suositeltavia vaihtoehtoja ovat 
käyttöjärjestelmien mukana tulevat kevyet 
editointisoftat 
• Windows Live Movie Maker  
• Apple iMovie 
 
Halutessaan voi käyttää myös ammattimaista 
videoeditointiohjelmaa, esim. Adobe Premiere 



Tarinan toteutuksen neljä askelta 

1. Valitaan videoeditointiohjelmasta kuvasuhde 
2. Muokataan kuva-, video- ja äänimateriaali 

ohjelmalle ja tarinaan sopivaksi 
3. Koostetaan materiaali editointiohjelmassa 
4. Renderöidään eli tallennetaan julkaistavassa 

muodossa 



Ennen muokkausta 

Valitse digitaalisen tarinan kuvasuhde eli 
leveyden suhde korkeuteen 
• 4:3 
• 16:9 
 
Tämä vaikuttaa materiaalin muokkaukseen 
 
➢Windows Live Movie Makerissa välilehti Project 



Materiaalista on hyvä muistaa, että... 

Kuva ja video voivat 
A. kuvittaa kerrontaa kirjaimellisesti 
B. olla viitteellisiä, vertauskuvallisia, luoda 

tunnelmaa 
Ääni voi olla 

A. diegeettistä & kuvan sisäpuolella 
B. diegeettistä & kuvan ulkopuolella 
C. ei-diegeettistä 

 
Kaikki Movie Makerin hyväksymät tiedostotyypit 

 

http://windows.microsoft.com/fi-fi/windows-vista/import-video-files-pictures-and-audio-into-windows-movie-maker
http://windows.microsoft.com/fi-fi/windows-vista/import-video-files-pictures-and-audio-into-windows-movie-maker
http://windows.microsoft.com/fi-fi/windows-vista/import-video-files-pictures-and-audio-into-windows-movie-maker


Kuvamateriaalin muokkaus 

• Kuvan koko kuvasuhteen ja halutun 
esittämiskoon mukaan, esim. 640 x 360 tai 
1280 x 720  
o pieni kuva näkyy isommalla näytöllä rakeisena 

• Resoluutio vähintään 72 pxi 
• Tiedostomuodot: suosituksena jpg ja png 

o Jos halutaan yhdistää päällekkäin elementtejä eri 
kuvista, niin kuvien osia muokataan läpinäkyviksi ja 
kuvat tallennetaan läpinäkyvyyttä tukevaan 
tiedostomuotoon: png tai gif 

 
 



Kuvamateriaalin muokkaus 

• Kuvien ja videon osalta on kenties tarpeen 
yhtenäistää valoisuutta, värisävyjä ja 
kontrastia 
o Toisaalta muutokset edellisissä voivat olla myös 

kerronnan väline (esim. kylmä valo → lämmin valo) 
• Perusmuokkauksen lisäksi kuviin voi 

halutessaan luoda efektejä, esim. liikkeen 
tuntua 

 
Movie Makerissa voi myös tehdä esim. efektejä 



Videomateriaalin muokkaus 

• Videomateriaali kannattaa kuvata tarinaan 
valitun kuvasuhteen mukaan 
o Jos videomateriaalia on jo valmiina, lienee helpointa 

valita koko tarinan kuvasuhde sen mukaan 
 
• Movie Makerissa voi  

o leikata videosta palasia pois ja jakaa sitä osiin 
kohdassa Video Tools > Trim Tool 

o lisätä videoon samoja efektejä kuin kuviin 



Äänimateriaalin muokkaus 

• Tiedostomuodot: suositeltava esim. mp3 
• Muista myös hiljaisuuden käyttömahdollisuus 
• Movie Makerissa voi samanaikaisesti käyttää 

vain yhtä ääniraitaa ja yhtä videoraitaa (jossa 
ääni)  
o jos siis haluat käyttää päällekkäin esim. sekä musiikkia 

että spiikkiä, ne tulee ensin miksata yhteen esim. 
Audacity-ohjelmalla 

• Movie Makerissa voi leikata äänestä palasia 
pois ja jakaa sitä osiin kohdassa Music Tools > 
Trim Tool 



Editointi / leikkaus / koostaminen 
 
Editoinnin suunnittelussa auttaa teeman / 
teemojen valinta, esim. 

• Esittely 
• Kronologinen kehittely 
• Kuvailu (yleiskuva + yksityiskohtia) 
• Seuraaminen 
• Syy - seuraus 
• Elliptinen kehittely (tärkeintä ei näytetäkään, esim. 

onnettomuus, murha) 
• Jännitteen kehittely (kahden elementin välillä 

vuorottelu, esim. kaksi sotajoukkoa) 
 



Siirtymät 

• Siirtymät videokuvan kohtauksen tai still-
kuvan sisällä ja kohtauksesta tai kuvasta 
toiseen ovat tärkeä kerronnan väline 

• Kuvan tai kohtauksen sisällä voidaan liikkua 
rajauksesta toiseen joko suoraan leikkaamalla 
tai “kameran liikkeen” kautta  



Kameran liike 

• ajaa: seuraa esim. liikettä, siis itse kamera 
liikkuu horisontaalisesti 

• zoomaa: kamera pysyy paikallaan, mutta kuvaa 
lähennetään tai loitonnetaan 

• tilttaa: kamera pysyy paikallaan, mutta kääntyy 
vertikaalisesti 

• panoroi: kamera kääntyy vaakasuunnassa 
akselinsa ympäri 

 



Siirtymät kuvasta tai otoksesta toiseen 

Siirtymässä kuvasta tai video-otoksesta toiseen 
voi käyttää joitakin em. keinoja, mutta myös 
häivytyksiä  
• fade-in 
• fade-out 
• cross-fade 
 
Siirtymä voi tapahtua myös äänen avulla, esim. 
kuvan ulkopuolelta kuuluu ääni, jonka lähde tai 
ympäristö näytetään vasta sitten. 



Leikkauksen rytmi / tempo 

• Rytmiin vaikuttavat sekä ääni että kuva - näiden 
olisi hyvä olla tasapainossa 

• Rytmin tulisi olla yhteydessä sisältöön 
• Yleensä tasainen tempo on tylsää 



Videon julkaisu 

Movie Makerissa video tallentuu työtiedostona 
(wlmv) 
 
Valmis video julkaistaan halutulle alustalle 
sopivassa muodossa kohdasta Home > Save 
Movie 



Kirjallisuutta  

Katz, Steven D. (1991). Film Directing Shot by Shot. 
Visualizing from Concept to Screen. 
Pirilä, Kari & Kivi, Erkki (2005). Otos. Elävä kuva - elävä 
ääni. Ensimmäinen osa. 
Pirilä, Kari & Kivi, Erkki (2008). Leikkaus. Elävä kuva - elävä 
ääni. Toinen osa. 
 
Elokuvan taju 
http://elokuvantaju.uiah.fi/oppimateriaali/kuva.jsp 
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