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Teksti: Petteri Uusitalo

Ohjaaja ja ahkera Suomen-vierailija Seiji 
Mizushima twiittasi kesäkuussa siitä mi-

ten animea tehdään nykyään ihan liikaa, ja että 
Japanissa ei riitä animaattoreita tekemään sitä 
kaikkea. Ketään ei haittaisi vaikka animea tehtäi-
siin puolet siitä mitä nykyään, hän kirjoitti; olisi 
parempi keskittyä tekemään yksi sarja kunnolla 
kuin kaksi huonosti.

Mizushima tietää mistä puhuu, koska hän 
on viettänyt tämän vuoden ohjaten Beatlessin 
tv-animesovitusta. 24 jakson joukkoon mahtui 
kaikkiaan neljä kertausjaksoa, ja viimeiset neljä 
jaksoa esitettiin lopulta vasta syyskuussa.

Viime vuosina kertausjaksoja onkin alkanut 
näkyä yhä enemmän. Tänä syksynä My Sister, 
My Writerin surkea tuotanto on noussut yleiseksi 
naurunaiheeksi, ja tammikuussa alkaneen Mär-
chen Mädchenin kahta viimeistä jaksoa odotel-
laan edelleen. Käsiin leviävät tuotannot eivät ole 
seurausta rahanpuutteesta, vaan ihan vain siitä 
että työn tilaajat eivät anna animestudioille riittä-
västi aikaa tehdä kunnollista jälkeä, eikä tiimeillä 
myöskään ole riittävästi kokeneita työntekijöitä.

Animaattorien kotikasvatusta
Monet studiot ovat viime vuosina yrittäneet kor-
jata työntekijäpulaa perustamalla kauemmas 
kaupungeista alastudioita, joiden tarkoitus on 

juurikin uusien animaattorien kouluttaminen 
vähemmän kiireisessä ympäristössä. White Fo-
xilla on White Fox Izukogen, Kinema Citrusilla 
taas Gift-o-Animation.

Vähän eri linjalle taas on lähtenyt P.A. Works, 
jonka elokuva Maquia (sivu 31) on ollut nimen-
omaan koulutusprojekti. Elokuvia on aikaa tehdä 
rauhassa useamman vuoden ajan, ja vielä kiin-
teällä palkalla urakkakorvauksen sijaan. Jatkossa 
yhä useampi P.A. Worksin työntekijöistä tuleekin 

olemaan nimenomaan kiinteässä työsuhteessa.
P.A. Worksin esikuvana on tässä tietysti alan 

kruununjalokivi Kyoto Animation, joka kouluttaa 
omat animaattorinsa parivuotisella kurssillaan. 
Kyoani tunnetaan kuukausipalkatuista työnteki-
jöistään, kiinteistä työajoistaan ja äitiyslomistaan. 
Myös se on viime vuosina panostanut elokuviin, 
kuten A Silent Voice ja Liz and the Bluebird.

Pitkän tähtäimen ajattelu on myös tehnyt 
Kyoto Animationista oman kohtalonsa herran. 
Se tekee animea niin kuin monet kuvittelevat 
että kaikki anime tehdään: itse omat projektinsa 
valiten ja rahoittajista koostuvien tuotantokomi-
teoiden kärjessä ollen. Jos tuotannot menestyvät 
rahallisesti, Kyoani itse käärii voitot.

Hyväntekeväisyys ei ole bisnesmalli
Tällainen on kuitenkin animen maailmassa har-
vinaista. Animeteollisuus tuottaa rahaa nykyään 
enemmän kuin koskaan, mutta urakkakorvauk-
sen työstään saavat studiot animaattoreineen nä-
kevät siitä edelleen yhtä vähän kuin ennenkin.

Moni länsimainen animefani vihaa periaat-
teesta kaikenlaisia turhiksi välikäsiksi kokemiaan 
toimijoita, kuten Crunchyrollia. Samalla tavalla 
turhaksi koetaan animen rahoittajat ja tuotan-
toyhtiöt, joten moni haaveileekin mahdollisuu-
desta ”antaa rahaa suoraan animestudioille” ori-
ginaalituotantojen rahoittamiseksi ja hyvän oma-
tunnon ostamiseksi piratismista.

Ikävä totuus kuitenkin on, että keskimääräi-
sen 25 minuutin animejakson tuotantokustan-
nukset ovat noin 240 000 euron luokkaa. Perin-
teisesti joukkorahoittamisella onkin onnistuttu 
rahoittamaan lähinnä Kick-Heartin kaltaisia ly-
hytelokuvia, eikä Studio Triggerin Patreon-tilikään 
ole juuri muuta kuin PR-kanava.

Lisäksi vain murto-osa animentekijöistä on 
tosiaan animestudioiden työntekijöitä. Ja ani-
mea tekevät muutkin kuin animaattorit: kuka 
maksaa taustataiteen tekijöille, äänittäjille, sä-
veltäjille, ääninäyttelijöille, digiefektien tekijöille 

KUINKA KORJATA  
ANIMETEOLLISUUS

Animeteollisuus kärsii yhä 
pahemmista tuotanto-ongelmista. 
Ratkaisu on länsimaisille kuluttajille 
ikävä: tv-sarjoja pitäisi tehdä 
vähemmän ja elokuvia enemmän.

 Masaaki 
Yuasan seuraava 

elokuva Kimi to, nami 
ni noretara saa ensi-
iltansa kesällä 2019. 
Se on palosotilaasta 

ja surfaajasta kertova 
romanttinen 

komedia.

 Kyoto Animation ja Naoko Yamada 
sovittivat A Silent Voicen animeksi 
elokuvana, eivät tv-sarjana.
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ja värittäjille? Animaattorien palkkatason voivat 
korjata vain studiot itse, eivätkä hyväntekeväi-
syyslahjoitukset ole siihen motivaattori.

Tein itse ja säästin
Sen sijaan pelipuolelta tuttu ennakkotilausmal-
li voisi olla lupaavampi. Pelistudio Frontwing on 
tänä vuonna rahoittanut uuden visual novelinsa 
Grisaia: Phantom Trigger tulevan animesovituk-
sen kokonaan itse.

Aiempien Grisaia-animejen tapaan myös 
Phantom Triggerin ohjaa Tensho ja animoi hä-
nen projektia varten perustamansa studio Bibury 
Animation. Animen käsikirjoittajana ja animaatio-
päällikkönä toimivat pelinkin vastaavat. Kyse on 
siis hyvin pitkälti itse tehdystä projektista. 

Sekä japanilaisia että ulkomaisia faneja hou-
kuteltiin osallistumaan tuotantoon joukkorahoi-
tuspalveluiden avulla, ja 1500 fania tuki projektia 
yhteensä noin 224 000 eurolla. Edellä mainitut 
tuotantokustannukset huomioiden tällä ei rahoi-
teta kovin montaa minuuttia animaatiota, mut-
ta se on silti ihan mukava summa, vaikka siihen 
suhtautuisikin vain Blu-Ray-ennakkotilauksena.

Tätäkin olennaisempaa on oman fanikunnan 
aktivoiminen ja riippumattomuus ulkoisista ra-
hoittajista. Frontwing hyötyy menestyksestä nyt 
itse kuin Kyoto Animation ikään.

Muuten hyvä, mutta…
Phantom Triggerin animesovitus ei kuitenkaan 
ole perinteinen tv-sarja, vaan suoraan levylevi-
tykseen tuleva tuotanto tunnin pituisilla jaksoilla. 

Ensi keväänä sitä esitetään myös elokuvateatte-
reissa. Realiteetit osoittavat jälleen kerran kohti 
ikävää totuutta: animeteollisuuden tulevaisuus 
on jossain ihan muualla kuin kymmenien tv-sar-
jojen tuottamisessa neljä kertaa vuodessa.

Suosittujen sarjojen jatko-osien puolella tä-
män näkee helposti. Menestyneet tv-animet saa-
vat jatkoa yhä enemmän elokuvina, jotka ovat 
rauhallisempia tuottaa ja keräävät tuottoa var-
memmin lipputulojen kautta. Ajankohtaisia esi-

merkkejä ovat vaikkapa The Royal Tutor, Dan-
machi, Servamp, The Saga of Tanya the Evil ja 
pitkään odotettu Code Geassin päätös.

On pohjimmiltaan ihan sama, sanotaanko 
näitä tuotantoja elokuviksi vai teatterilevityksessä 
oleviksi OVA-animeiksi, kuten vaikkapa Re:Zero: 
Memory Snow:ta. Länsimaisille kuluttajille loppu-
tulos on sama: me emme niitä pääse katsomaan.

Amerikassa tuoreita anime-elokuvia ehkä esi-
tetään, mutta Suomessa kunnollinen teatterile-
vitys vaatii sen että elokuva näyttää Ghibliltä, tai 
edes Mamoru Hosodalta. Siksi täkäläinen ani-
meharrastaminen on nimenomaan tv-sarjojen ei-
kä elokuvien harrastamista. Anime-elokuvat eivät 
synnytä edes keskustelua, koska ne ilmestyvät 

torrent-sivustoille vaivihkaa yhtä aikaa japanilai-
sen levyjulkaisun kanssa lähemmäs vuosi Japa-
nin ensi-iltansa jälkeen.

Striimipalvelut eivät elokuvia lisensoi, Wa-
kanim ainoana poikkeuksena. Ja sielläkin näh-
dään vain valmiisiin tuoteperheisiin kuten Kuro-
shitsuji ja Fate/Stay Night kuuluvia projekteja, 
ei itsenäisiä tuotantoja kuten Penguin Highway, 
Fireworks, Haikara-san ga tooru ja The Night 
is Short, Walk on Girl. Juuri tällaiset elokuva-

tuotannot ovat kuitenkin alkaneet vallata yhä 
enemmän alaa – nyt kun Japanissa on Your Na-
men suosion myötä lopultakin herätty siihen, 
että anime-elokuvien ei ole pakko olla Ghibli-
tyylisiä perheleffoja.

Jos animen tulevaisuus tosiaan on muualle 
kuin tv-levitykseen tehdyissä tuotannoissa, on 
ikävää jos länsimaiset kuluttajat jäävät väliinpu-
toajiksi. Paljon muuta asialle ei voi tehdä kuin 
toivoa, että länsimaiset striimipalvelut tekisivät 
korjausliikkeen ja alkaisivat lisensoida aggres-
siivisemmin myös muuta kuin tv-muotoista ani-
mea. Koska muuten olemme lähinnä elokuvale-
vittäjien armollisuuden varassa, ja siihen tuskin 
on luottaminen. 

 Re:Zero-OVA Memory 
Snow sai ensi-iltansa 
teattereissa lokakuussa.  Grisaia: Phantom Triggerin animesovitukselle 

kerättiin ennakkotilauksia joukkorahoittamalla.

”Jos animen tulevaisuus tosiaan on muualle kuin 
tv-levitykseen tehdyissä tuotannoissa, on ikävää 
jos länsimaiset kuluttajat jäävät väliinputoajiksi.”
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