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MUSTESYDÄN (Inkheart) 
Yhdysvallat, Iso-Britannia, Saksa, 2008 

 
Ohjaaja: Iain Softley 

Käsikirjoittaja: David Lindsay-Abaire (Käsikirjoi-
tus perustuu Cornelia Funken romaaniin Inkheart 
- Mustesydän) 

Näyttelijät: Meggie Folchart: Eliza Hope Bennett, 
Mortimer eli “Mo” Folchart, Meggien isä: Brendan 
Fraser, Capricorn: Andy Serkis, Theresa, Resa, 
Meggien äiti: Sienna Guillory, Tomusormi: Paul 
Bettany, Elinor Loredan, Theresan täti: Helen 
Mirren, Farid: Rafi Gavron, Basta: Jamie Fore-
man, Roxanne: Jennifer Connelly, Fenoglio: Jim 
Broadbent, Cockerell: Matt King, Lättänenä: 
Steven Speirs, Mortola eli harakka: Lesley Sharp.  

Musiikki: Javier Navarrete 

Levittäjä: FS Film Oy 

Kesto: 108 min 

Ikäraja: K11 

Genre: Fantasia/seikkailu 

Oppimateriaalin tehtävät on suunniteltu 
6. luokille ja yläkouluihin. 

Oppimateriaalin teemoja: elokuvan 
rakenne, lajityyppi, sijaisnäyttelijät, kirjan ja 
elokuvan yhteys, kirjojen maailma, fantasia, 
kirjansidonta, vinjetit 

http://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Matt_King&action=edit&redlink=1
http://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Steven_Speirs&action=edit&redlink=1
http://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Lesley_Sharp&action=edit&redlink=1
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SYNOPSIS 

Mortimer, "Mo" Folchartia ja hänen 12-
vuotiasta Meggie -tytärtään yhdistää intohimo 
kirjoihin. Heillä molemmilla on myös ainut-
laatuinen taito herättää kirjan henkilö henkiin 
lukemalla tarinaa ääneen. Mutta hahmojen 
henkiin herättämisessä piilee myös vaara, 
nimittäin jokaista kirjasta henkiin herätettyä 
hahmoa vastaan katoaa aina yksi todellinen 
ihminen saman kirjan sivuille. 

Eräällä antikvariaattikäynnillä Mo kuulee 
äänen, jota ei ole kuullut ikuisuuksiin. Ääni 
kuuluu kirjasta, jota hän on etsinyt jo vuosia.  

 

Kyseessä on Mustesydän, omalaatuinen ro-
maani täynnä keskiaikaisia linnoja ja 
outojahahmoja - ja jonka sivuille Resa, 
Meggien äiti, katosi. Mo haluaa etsiä ja 
pelastaa Resan kirjan maailmasta, mutta 
suunnitelma ei ole niin yksinkertainen 
toteuttaa. 

Capricorn, elokuvan julma pahis, kidnappaa 
Meggien ja vaatii Mo´ta herättämään 
Mustesydämen julmimmat hahmot 
henkiin.Mo alkaa kerätä joukkoja - todellisia 
ja fiktiivisiä – haasteelliseen 
pelastusoperaatioon.     (Lähde: FS Film Oy) 

VINKKEJÄ ELOKUVAN KÄSITTELYYN 
OPPILAIDEN KANSSA 

ENNEN ELOKUVAN KATSELUA 

1. Kirjan henkilöt 

a. Elokuvan käsikirjoitus perustuu Cornelia 
Funken romaaniin Inkheart - Mustesydän. 
Lukekaa kirja ja valitkaa siitä joku henkilö, 
johon perehdytte tarkemmin lukiessanne. 

Henkilöitä ovat mm.: Meggie Folchart, Mortimer 

eli “Mo” Folchart, Meggien isä, Capricorn, 

Theresa, Meggien äiti, Tomusormi, Elinor 

Loredan, Farid, Basta, Roxanne, Fenoglio, 

Cockerell, Lättänenä, Mortola eli Harakka. 

b. Kirjatkaa muistiin asioita, valitsemastanne 
henkilöstä. Tehkää henkilöstä esim. 
miellekartta. Ulkonäkö, luonne yms. 

2. Tehtäviä elokuvan katseluun 

Palatkaa elokuvan katselun jälkeen tähän 
tehtävään. 

a. Henkilöt 
Tarkastelkaa erityisesti lukutehtävän 
yhteydessä valitsemaanne henkilöön liittyviä 
asioita, kun katsotte elokuvaa. Nimi, ulkonäkö, 

pukeutuminen, ammatti, ikä, luonne, tapa liikkua, 

mistä hän pitää yms. 

b. Aika ja paikka 
Miettikää myös, millainen mielikuva teille 
muodostuu esimerkiksi ajasta ja paikasta, 
johon kertomus sijoittuu. 

c. Äänimaailma 
Kiinnittäkää huomiota myös elokuvan ääni-
maailmaan. Miten musiikkia ja äänitehosteita 
käytetään tukemassa tarinan tapahtumia? 
Miten äänimaailma muuttuu, kun elokuvassa 
on jännitystä, pelkoa, surua, iloa, taistelua 
yms. 

ELOKUVAN KATSELUN JÄLKEEN 

1. Kirja ja elokuva 

Keskustelkaa aluksi, miten elokuva vastaa 
mielikuvaa, joka teille muodostui kirjan 
lukemisen perustella. 

Pohtikaa myös, mitä yhtäläisyyksiä kirjassa ja 
elokuvassa on? Onko elokuvassa kohtia, 
joissa oli erilainen ratkaisu kuin kirjassa tai 
sellaisia kohtia, joita kirjassa ei ole lainkaan? 
Täytyykö elokuvan mielestänne aina 
noudattaa tarkoin kirjan kerrontaa? Miksi 
elokuvassa usein poiketaan kirjan tarinasta? 

2. Palatkaa ennakkotehtävään 

Vertailkaa, miten elokuvan henkilöt sekä aika 
ja paikka vastaavat kirjan perusteella 
muodostunutta mielikuvaa: 

a. Henkilöt 
Tehkää elokuvan perusteella vastaava lista 
valitsemastanne henkilöstä, minkä teitte 
kirjan perusteella. 

b. Aika 
Mihin aikaan; vuoteen tai vuosisataan 
tapahtumat mielestänne sijoittuvat. Mikä on 
vuorokaudenaika tai vuodenaika? 
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c. Paikka 
Millainen on tapahtumapaikka? Millainen on 
tapahtumaympäristö, ihmisten pukeutuminen, 
rakennukset, huonekalut, autot, värit yms. 

d. Äänimaailma 
Miten kuvailisitte elokuvan äänimaailmaa? 

3. Elokuvan rakenne 

Ola Olsson on soveltanut näytelmäelokuvaan 
klassisen draaman rakennetta seuraavasti: 

1. Alkusysäys. 2. Esittely. 3. Syventäminen. 
4. Ristiriitojen kärjistyminen. 5. Ratkaisu. 
6. Häivytys. 

(Lähde:http://elokuvantaju.uiah.fi/oppimateria
ali/kasikirjoitus/rakenne.jsp) 

 

Miten elokuva alkaa? Miten se loppuu? Mitkä 
ovat elokuvan huippukohtia, käännekohtia? 

Tarkastelkaa elokuvaa Olssonin esittämän 
rakenteen avulla. Miten elokuvassa tulee 
esille draaman rakenne? 

* Alkusysäys, jossa elokuvan perusristiriita 
esitellään ja katsojan mielenkiinto herätetään. 
Millainen oli elokuvan alku? Millä keinoin kat-
sojan mielenkiinto pyritään herättämään? 

* Esittely. Katsojalle annetaan perustiedot 
elokuvan henkilöistä, ajasta ja paikasta. Myös 
myöhempien tapahtumien ymmärtämiseksi 
tarvittavaa tietoa voidaan antaa tässä 
vaiheessa. 
Miten henkilöiden taustoja selvitetään 
myöhempiä tapahtumia silmälläpitäen? 

* Syventäminen. Katsoja pyritään saamaan 
eläytymään ja samastumaan paljastamalla 
lisää yksityiskohtia 
Miten tarinaa syvennetään? Millaisiin 
seikkoihin katsoja pyritään saamaan 
samastumaan ja eläytymään? 

* Ristiriitojen kärjistyminen. Yleensä muo-
dossa veto – vastaveto, esiin tuleva konflikti-
tilanne. Toimintaa kuljetetaan kohti 
käännekohtaa, joka johtaa elokuvan pää-
kohtaukseen, jossa keskeiset osapuolet 
kohtaavat. 
Millainen ristiriitojen kärjistyminen on nähtä-
vissä tässä elokuvassa? Millaiset tapahtumat 
ovat elokuvan käännekohtia? 

* Ratkaisu. Yhteenotto, jonka jompikumpi 
perusristiriidan osapuolista voittaa. 
Millaisia ovat elokuvan ratkaisuhetket? 

* Häivytys. Katsojan tunnekuohu rauhoite-
taan. Katsojalle annetaan mahdollisuus ottaa 
osaa päähenkilön voiton tai epätoivon 
tunteeseen. 
Miten päähenkilöiden elämä järjestyy? 

4. Kirjojen maailmassa 

a. Sanan mahti 

Kirjat ja sanojen maailma ovat tärkeitä Mo´lle, 
Meggielle ja Elinorelle. Elokuvan roistoista 
moni on lukutaidoton; heille kirjat ovat 
yhdentekeviä, turhia, joita saattaa surutta 
vaikka polttaa roviolla. He hallitsevat 
väkivallan avulla, mutta tarinan sankarit 
pelastavat maailman kirjojen avulla, sanan 
mahdilla. 

Mo´lla ja Meggiellä on ihmeellinen kyky lukea 
tarinoiden henkilöitä eläviksi. Aina, kun joku 
taruhenkilö tulee todelliseen maailmaan, 
siirtyy joku todellisuudesta tarinan 
maailmaan. Kun Mo lukee vaimonsa Resan 

vahingossa Mustesydämeen, Meggie on kolmen 

vanha. Tilalle nykymaailmaan tulevat Capricorn, 

Basta ja Tomusormi. 

Dariuksella on myös kyky lukea tarinoiden 
henkilöitä eläväksi. Hän olikin Capricornin 
lukija ennen Mo´ta. Hän änkyttää ja on 
epävarma lukiessaan. Miten hänen 
lukemansa hahmot ovat epäonnistuneita? 
Esim. Resan äänenmenetys, Cockerellin 

ontuminen ja Lättänenän nenän litistyminen. 

b. Mihin tarinoihin elokuvassa ja kirjassa 
viitataan? Keitä Mo ja Meggie lukevat 
todelliseksi elokuvassa ja kirjassa? 
Mihin tarinoihin ne liittyvät? Mitä muuta kuin 
henkilöitä luetaan todellisiksi? 

Harakka käski Meggien lukea: "Alahan lukea - ja 

luekin kunnolla." Meggie luki tinasotamiehen. Oli 

kuin se olisi pudonnut katosta. " Se vasta oli 

menoa, hän käänsi jalkansa ilmaan ja jäi päälael-

leen seisomaan, pistin kiinni katukiveyksessä." 

Lähde Mustesydän s. 374. Tarina H. C. Andersen, 

“Tinasotamies”. 

Farid luettiin Tuhannen ja yhden yön saduista. 

Muita tarinoita ja asioita, joita luetaan 

nykyisyyteen: Tarina vailla loppua, Peter Pan, 

http://elokuvantaju.uiah.fi/oppimateriaali/kasikirjoitus/rakenne.jsp
http://elokuvantaju.uiah.fi/oppimateriaali/kasikirjoitus/rakenne.jsp
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Narnia, Meggien koira, Raikuli (Tinkerbell), 

keiju, rahaa ja aarteita. Monenlaisia 

mielikuvituksellisia hahmoja jne. 

 Miksi Tomusormi kaipaa takaisin kirjan 
maailmaan? Hänellä on toisessa maailmassa 

mm. perhe, jota hän kaipaa. 

 Miksi Capricorn ei halua palata omaan 
maailmaansa? Hänellä on asiat paremmin 

tässä maailmassa. Hänellä on paljon valtaa. 

Hän hallitsee roistomaisten miesten, 

“mustatakkien” avulla. 

 Minkä tarinan henkilön haluaisitte lukea 
eläväksi? Miksi? Mitä muuta maailmassa 
haluaisitte muuttaa tarinaa lukemalla? 

 Kirjoittakaa pieniä kuvauksia siitä, kuinka 
teillä on samanlainen kyky kuin Mo´lla ja 
Meggiellä. Kertokaa, kuinka luette juuri 
tarinaa. Mitä sitten tapahtuu? 

c. Mo Folchart rakastaa intohimoisesti kirjoja. 
Elinor Loredanilla, Theresan tädin hyllyt 
pursuavat kirjoja. Myös Meggie on perinyt 
isältään rakkauden kirjoihin ja lukemiseen. 

 Tehkää kukin 5-10 mielestänne parhaim-
man kirjan lista. Valitkaa listaan sellaisia, 
jotka olette lukeneet tai jotka kiinnostavat 
teitä muuten. Perustelkaa valintanne. 

 Haastatelkaa vanhempianne, opettajia, 
isovanhempianne tms. ja kyselkää heiltä, 
millainen on kymmenen parhaan kirjan 
lista ja miksi? 

d. Mo Folchart on ammatiltaan kirjansitoja tai 
kirjojen parantaja. Hän korjaa resuiseksi 
luetut kirjojen kannet ja sivut taas uudelleen 
luettaviksi. 

 Mitä kirjansitoja tekee? Miten kuvailisitte 
kirjansitojan työtä? 

Kirjansidonta on kirjan kokoamista painetuista ja 

taitetuista arkeista tai yksittäisistä lehdistä. Lisäksi 

kirjaan kiinnitetään siihen valmistettu kansi ja 

selkä. 

Ennen kirjansidonta oli käsityötä, mutta nykyisin 

kirjat työstetään sitomolinjoilla, joissa eri 

työvaiheet on kytketty yhtenäiseksi konelinjaksi. 

Keskiajalla arvokkaimmat kirjojen sidokset olivat 

kuin koruesineitä. Koristeluun käytettiin kultaa, 

hopeaa ja jalokiviä sekä taidokkaita norsunluisia 

kohokuvia. 

Tavallisesti kirjan kannet olivat nahalla 

päällystettyä puuta. Nahkaan painettiin tai 

puristettiin värittömiä koristekuvioita, mutta se 

voitiin myös maalata. Kirjan nimi tekstattiin etu- 

tai yläsyrjään, mutta selkä jätettiin tyhjäksi. 

Tutustukaa japanilaiseen kirjansidontaan. 
Seuraavassa osoitteessa on tarkat tarvike- ja 
työskentelyohjeet: 

http://www.curec.net/old/artikkelit/menetelma

t/3_2008_japanilainenkirjans.htm 

 Etsikää kirjastosta tai kotoa ym. kirjoja ja 
rakentakaa luokkaanne monipuolinen 
näyttely erilaisista kansista. Valitkaa las-

tenkirjoja, romaaneja, dekkareita, runokirjoja, 

tietokirjoja yms. 

 Tutkikaa kirjojen kansia. Pohtikaa yh-
dessä, millainen on hyvä kirjan kansi. 
Miettikää, mitä kannen perusteella voi 
päätellä kirjan sisällöstä. Kiinnittäkää 
huomiota myös tekstityyppeihin, joilla nimi 
ja tekijät on kirjoitettu kanteen. 

 Suunnitelkaa oma kirjan kansi valitse-
maanne kirjaan tai suunnitelkaa kansi 
kirjaan, jota ei ole vielä kirjoitettu. 

e. Mustesydän kirjaan on taiteiltu jokaisen 
luvun alkuun ja loppuun koristekuva tai 
 -kuvio. Näitä kutsutaan vinjeteiksi. 

Tutustukaa kirjan koristekuvioihin. Huomat-
kaa, että kuviot on piirretty ohuella viivalla. 

Etsikää kuvioista mieluisin. Tehkää omia 
koristekuvioita tai -kuvia ohutkärkisillä 
tusseilla A5 kokoiselle paperille. Piirtäkää 
myös tarinan portaita, linnoja, muureja tai 
eläimiä samalla tekniikalla. Katsokaa esim. 

kirjan sivut 75, 127,132, 196,167 ja 119, 217, 236, 

260, 268, 361, 483. 

5. Genre 

a. Genre tarkoittaa tyylilajia. 
Elokuvan genreksi määritellään tavallisimmin 

joku seuraavista – draama – toiminta – sota – 

komedia – kauhu – trilleri – musikaali - seikkailu 

– rikos – sci-fi – western – dokumentti - film-noir 

– musiikki – animaatio. 

http://www.curec.net/old/artikkelit/menetelmat/3_2008_japanilainenkirjans.htm
http://www.curec.net/old/artikkelit/menetelmat/3_2008_japanilainenkirjans.htm
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Useat elokuvat ovat erilaisia välimuotoja 

päägenreistä esim. kauhukomedia, draama-
komedia. 

Elokuvatutkimuksessa elokuvan lajia ja tyylillisiä 

piirteitä on tutkittu myös moodin käsitteen avulla. 

Lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/Genre 

Tämän elokuvan genreksi määritellään 
fantasiaelokuva/seikkailuelokuva. 

 Tutustukaa fantasiaelokuvan ja 
seikkailuelokuvan genreen esim. Inter-
netin hakemistojen kautta. Pohtikaa myös, 
miten nykytekniikka on vaikuttanut 
elokuvan tekemiseen ja kuinka se on 
muuttanut elokuvakerrontaa? 

 Pohtikaa pareittain, millaisia tyypillisiä 
ominaisuuksia liitetään fantasiaelokuvan 
ja seikkailuelokuvan genreen? Mitä näistä 
piirteistä löydätte tästä elokuvasta? 

b. Jakaantukaa kolmen - neljän hengen ryh-
miin. Kukin ryhmä valitsee mahdollisesti eri 
elokuvan genren ja etsii siihen sopivia eloku-
via. Etsikää elokuvatietoa internetistä tai tut-
kikaa lehtiä ja meneillään olevia elokuvia. 

c. Keskustelkaa yhdessä, minkä lajityypin 
elokuvia teidän luokassanne eniten katso-
taan? Perustelkaa, miksi joku genre on suo-
sittu tai miksi joku ei miellytä. Onko mieles-
tänne iällä tai sukupuolella vaikutusta siihen, 
millainen genre kiinnostaa? Katsotteko mie-
lestänne monipuolisesti erilaisia vai valikoit-
teko aina katsottavaksi samaan lajiin kuuluvia 
elokuvia? 

6. Fantasian maailmassa 

a. Keskustelkaa yhdessä, miksi fantasiakirjat 
ja -elokuvat suosittuja? Miksi ihmiset ovat 
kiinnostuneita kuvitellusta, ei todellisesta 
maailmasta? Vai onko fantasiakirjallisuus 
keino irtautua arjesta tai onko fantasian 
lukeminen vain keino haaveilla? 

Monenlaiset rinnakkaismaailmat 

Millaisia paikkoja fantasiakirjallisuuden rin-
nakkaismaailmat ovat ja mihin ne tavallisesti 
sijoittuvat? Keskiaika tai joku muu vanha aika, 

avaruus, etäiset, tuntemattomat planeetat. 

 Kirjoittakaa, millainen olisi oma haaveiden 
tai unelmien maa tai maailma? Piirtäkää 

ja maalatkaa aiheesta. 

b. Fantasiakirjallisuudessa on monia tapoja 
siirtyä toiseen maailmaan. Mustesydämessä 
satuolennot joutuvat meidän maailmaamme 
vaihdon kautta. Jonkun tästä maailmasta on 
siirryttävä tarinaan, josta hahmo luetaan 
ulos. 

 Millaisia muita esimerkkejä muistatte 
kirjallisuudessa siirtymisestä fantasian 
maailmaan? Esim. Tarinassa vailla loppua 

kirjan kautta. Narniassa vaatekaapin kautta. 

 Mikä olisi teidän mielestänne kiehtova 
tapa? Keksikää tapa, jolla siirrytään 
maailmasta toiseen. 

Tolkien on kirjoittanut tunnetussa esseessään Sa-

duista (On Fairy-Stories) fantasian täyttävän jon-

kin ihmisen ikiaikaisen halun tai kaipuun. Tällai-

nen toive voi olla uteliaisuutta - miltä tuntuisi 

lentää kuin lintu - tai liittyä syvempiin haaveisiin, 

kuten haluun voida keskustella muiden lajien 

kanssa (puhuvat eläimet) tai haluun kuoleman 

voittamisesta. 

Fantasiamaailmoja kuvataan usein esittämällä, 

että niihin kuuluu jotakin, joka puuttuu arkisesta 

maailmastamme. 

Fantasia ei kuitenkaan kuvaa pelkästään olema-

tonta. Usein fantasian mahdoton pohjautuu iki-

vanhoihin uskomuksiin, haaveisiin ja kuvitelmiin. 

Fantasia kuvaa todellisuuden kääntöpuolta, arkea 

suurenmoisempaa mielikuvituksen maailmaa. 

Samalla se tarjoaa uusia näköaloja ja näkökulmia 

todelliseen maailmaamme ja omaan itseemme. 

Fantasiakirjallisuus juontaa juurensa myyteistä, 

jotka ovat alun perin vanhojen kulttuurien pyhiä 

kertomuksia. Myytti onkin tapa puhua korkeam-

masta todellisuudesta. 

Fantasiakirjallisuuden tutkija Esko Miettinen to-

teaa, että yksi nykyihmisen haasteista on löytää 

yhteys omiin myyttisiin kerrostumiinsa. Fantasian 

maailmankuvan voi kiteyttää hänen mukaansa 

neljään sanaan: tuonpuoleisuus, menneisyys, 

kaksijakoisuus ja sankaruus. 

Tuonpuoleisuus merkitsee sitä, että fantasian 

toiminta-alue on todellisen ja epätodellisen raja-

mailla. Fantasian kuvat eivät ole kaikilta osiltaan 

totta, mutta ne lohduttavat ja tyynnyttävät ihmistä. 

Menneisyys on fantasiassa usein kuviteltua keski-

aikaa. Maailma oli silloin helpommin hahmotet-

http://fi.wikipedia.org/wiki/Genre
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tava ja kaksijakoinen. 

Kaksijakoisuus merkitsee monia asioita, ehkä 

selkeimmin hyvän ja pahan välistä taistelua. Sillä 

on pohjansa gnostikkojen ja varhaiskristittyjen 

dualismissa. 

Esimerkiksi Tolkienin edustaman kristillisen kat-

somuksen mukaan paha ei voi olla koskaan hyvän 

kanssa tasavahva. Kun Taru sormusten herra -

trilogian hyvä päähenkilö Frodo joutuu pahan 

valtaan maagisen sormuksen kautta, hän heikke-

nee. Mahtisormuksen heittäminen Mordorissa 

sijaitsevan tulivuoren uumeniin taas heikentää ja 

lopulta kaataa pahan. 

Myös sankaruus on olennainen osa fantasiaa. 

Sankari syntyy tavallisesti vaatimattomissa 

oloissa, mutta on poikkeuksellinen yksilö. 

Uhka on myös fantasian välttämätön rakennusai-

nes. Lukija odottaa luonnostaan, että lähistöllä 

väijyy iljettävä peto. Esim. Lukitar, Balrog, Katla, 

Glaurung. 

Pedon voittaakseen nuori sankari tarvitsee aina 

avukseen viisaan opastajan ja taikaesineen. 

Lähde: Esko Miettinen: Velhot, örkit, sankarit. 

Johdatus fantasian maailmaan. Kirjapaja 2004, 

“Luentoja todellisuuden kääntöpuolelta”, Merja 

Leppälahti 

Mustesydämessä tunteettomasta 
Capricornista, pahasta valtiaasta kerrotaan, 
että hänen sydämensä on mustettakin 
mustempi, niin musta, ettei hän kykene edes 
nauttimaan tekemistään julmuuksista. 

Fantasia- ja seikkailutarinoissa 
henkilöhahmot ovat usein korostetun ja 
kärjistetyn mustavalkoisia. Niissä hyvät ovat 
hyviä ja pahat erittäin pahoja. 

 Piirtäkää oma näkemyksenne 
Capricornista hiilellä voimapaperille. 
Millainen oli varjo, jonka Capricorn halusi 
maailmaan? Kuvitelkaa ja kuvatkaa myös 
tarinan Varjo. 

7. Sijaisnäyttelijät elokuvassa 

Miksi ja mihin sijais- eli stunt -näyttelijöitä 
tarvitaan elokuvan teossa? Millaisia ovat tyy-
pilliset kohtaukset, joihin stuntteja tarvitaan? 
Millaisia apuvälineitä he tarvitsevat työssään? 
Millaiset ihmiset mielestänne sopivat 
stunteiksi? 

Missä Mustesydän elokuvan kohtauksissa 
arvelette stunteille olleen tarvetta? 

Stunt-näyttelijöiden tehtävänä on tehdä vaaralliset 

tai erikoisia erityistaitoja vaativat kohtaukset 

näyttelijöiden puolesta. Elokuvien lisäksi stuntteja 

käytetään esimerkiksi televisiosarjoissa, 

mainoksissa ja musiikkivideoissa. 

Jotkut näyttelijät tekevät itse vaarallisetkin kohta-

ukset. Temppujen vaarallisuuden takia Jackie 

Chan, "eniten stuntteja tehnyt näyttelijä", on 

uransa aikana kokenut lukuisia loukkaantumisia, 

kuten lantion, nenän, lonkan, sormien, poskien ja 

kylkiluiden murtumisen erilaisissa 

onnettomuuksissa. 

Pelastakaa Sotamies Ryan -elokuvassa sotaisten 

kohtausten kuvauksissa ei rahaa säästetty. Eräs 

elokuvan sotaisa kohtaus vaati 500 stunt -taiteili-

jaa, jotka koulutettiin erityisesti lähitaistelua var-

ten. Laukauksia ammuttiin kiitettävästi, 15 000:sta 

ammuksen verran. Kolme viikkoa kestäneet koh-

tauksen kuvaukset aiheuttivat keskimäärin 50 

onnettomuutta per päivä, mutta vakavammilta 

onnettomuuksilta kuitenkin säilyttiin. 

Ammattitaitoinen stunt on osaa reagoida aidon ja 

luontevan näköisesti saadessaan iskun kasvoihinsa 

/ vatsaansa tai luodin sydämeensä. 

Tyypillisiä stuntteja vaativia kohtauksia ovat esi-

merkiksi putoamiset, rajut tappelut ihmisen syt-

tyminen palamaan, syöksyminen lasin läpi, autolla 

kaahailut, kaatumiset pyörällä ja muuten – yleensä 

kaikki sellaiset kohtaukset, missä näyttelijän 

turvallisuus voisi olla vaarassa tai joita tämä ei 

muuten pystyisi tekemään turvallisesti tai 

näyttävästi. 

Stuntin apuvälineitä ovat mm. ilmapatjat, vaijerit, 

trampoliinit, palopuvut, suojageelit, köydet, val-

jaat ja autohyppyramppi. Esimerkiksi kohtauk-

sessa, jossa ammutaan stuntia vatsaan, saatetaan 

käyttää kiskaisulaitetta, jolla stuntti nykäistään 

nopeasti taaksepäin, samaan aikaan kuin paidan 

alla räjähtänyt tekoveripussi hajoaa. 

Sijaisnäyttelijän käyttö ei aina vaadi vaarallista 

kohtausta. Esimerkiksi taitava pianisti voi korvata 

soittotaidottoman näyttelijän kädet. Samoin elo-

kuvien laulukohtauksissa näyttelijän oman laulun 

päälle leikataan usein ammattilaulajan ääni. 

Näissä tapauksissa ei yleensä puhuta stunteista. 

Elokuvien alastonkohtauksissa käytetään toisinaan 

sijaisnäyttelijöiden vartaloita ja nykytekniikalla on 

myös mahdollista vaihtaa stuntin kasvojen tilalle 

näyttelijän kasvot. 



 

 
Koulukinoyhdistys - Skolbioförening ry 

Pohjoisranta 6, 00170 Helsinki    www.koulukino.fi 

7 

KOULUKINON OPPIMATERIAALI 

Lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/Stunt, 

www.leffahullut.fi, 

http://elokuvantaju.uiah.fi/oppimateriaali/tuotanto/

sijaisnayttelija.jsp 
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