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Miksi?	  
Päivitetyn	  tiedon	  jakaminen	  läpi	  ennakkosuunnittelun,	  tuotannon	  ja	  jälkituotannon	  kokoajan	  
muuttuvalle	  työryhmälle	  ja	  erilaisiin	  tiedon	  tarpeisiin	  on	  haasteellista.	  Jatkuvasti	  päivittyvää	  
materiaalia	  on	  paljon,	  ja	  virheellinen	  tai	  puuttuva	  informaatio	  voi	  mm	  kuvausvaiheeseen	  
tultaessa	  johtaa	  kalliisiin	  paikkausratkaisuihin.	  

Tuotantotoimiston	  aikaa	  kuluu	  paljon	  tiedon	  jakamiseen	  ja	  ryhmäläisten	  yksittäisiin	  
materiaalin	  toimituspyyntöihin	  reagoimiseen.	  Tuotannon	  wiki-‐sivusto	  kehitettiin	  tiedonjaon	  
johdonmukaistamisen,	  yksinkertaistamisen	  ja	  virheiden	  minimoimisen	  työkaluksi.	  	  

	  
Miten?	  

Olemme	  jakaneet	  kaikki	  tuotannon	  dokumentit	  työryhmälle	  sivuston	  kautta	  nyt	  neljässä	  
tuotannossa.	  Ensimmäinen	  kokeilusivusto	  luotiin	  Prefix-‐projektin	  puitteissa	  Juoppohullun	  
päiväkirja	  elokuvan	  ennakkosuunnitteluvaiheessa	  Metropolian	  Confluence	  Wiki-‐palveluun	  
2011	  loppuvuodesta.	  
Sivuston	  toiminnallisuutta	  ja	  ulkoasua,	  sekä	  siellä	  jaettavan	  sisällön	  rajausta	  suunniteltiin	  
alkuvuosi	  2012.	  Sivuston	  suunnittelussa	  keskityttiin	  runsaan	  tiedostomuotoisen	  aineiston	  
jakamiseen.	  Se	  otettiin	  käyttöön	  helmikuun	  alussa	  2012.	  	  
Myös	  tuotantokalenterin	  jakamista	  wiki-‐sivustolla	  suunniteltiin,	  jotta	  esimerkiksi	  
pukusuunnittelija	  näkisi	  milloin	  on	  stunt-‐palaveri	  ja	  voisi	  esittää	  aiheeseen	  liittyvät	  
kysymykset	  ajoissa	  tai	  ehdottaa	  osallistumistaan	  ko.	  palaveriin.	  Wiki-‐sivuston	  oma	  kalenteri	  
olisi	  tuolloin	  edellyttänyt	  tapahtumien	  viemistä	  kalenteriin	  manuaalisesti,	  mihin	  
tuotantotoimiston	  resurssit	  eivät	  riittäneet.	  Tuotantotoimiston	  käytössä	  oli	  jo	  google-‐
kalenteri,	  joka	  päätettiin	  upottaa	  wikinäkymään.	  Tämä	  oli	  hieman	  työläämpää	  sivuston	  
rakennusvaiheessa,	  mutta	  toisaalta	  päivitys	  onnistui	  siitä	  eteenpäin	  hyvin	  helposti.	  	  	  
Muutamalle	  tuotantotiimiläiselle	  annettiin	  muokkausoikeudet	  sivustolle,	  muille	  luotiin	  
katseluoikeudet	  ja	  yksi	  yhtenäinen	  tunnus.	  Tunnuksen	  sai	  työryhmän	  jäsen	  välittömästi	  
tultuaan	  mukaan	  tuotantoon.	  Näin	  hän	  pääsi	  heti	  tutustumaan	  tuotannon	  materiaaliin	  ja	  
saattoi	  poimia	  sieltä	  kaiken	  itselleen	  hyödyllisen.	  Dokumentteja	  voi	  myös	  ladata	  wikistä	  
omalle	  koneelle.	  	  

Seuraavia	  tuotantoja	  varten	  perustimme	  oman	  wiki-‐sivuston	  ja	  loimme	  sinne	  hyvin	  
yksinkertaisen	  perusmallin	  johon	  kunkin	  tuotannon	  oma	  sivusto	  perustuu.	  Tiedonjako	  
saadaan	  helposti	  ja	  johdonmukaisesti	  käyntiin	  mahdollisimman	  varhaisessa	  
ennakkovalmistelun	  vaiheessa.	  

Tuotantopäällikkö	  luo	  tuotantokohtaisen	  sivuston	  ja	  määrittelee	  eri	  käyttäjille	  tarvittavat	  
käyttöoikeudet.	  Käytännössä	  tuotannossa	  on	  yksi	  tai	  kaksi	  admin-‐käyttäjää	  jotka	  päivittävät	  
sisältöä	  ja	  kaikki	  muut	  ovat	  peruskäyttäjiä,	  joiden	  on	  mahdollista	  selailla,	  katsella	  ja	  
downloadata	  tiedostoja.	  

Tuotantotoimistolla	  tuotantopäällikkö	  ja/tai	  -‐koordinaattori	  huolehtii	  materiaalin	  
ajantasaisuudesta	  sekä	  siitä	  että	  ryhmän	  jäsenet	  perehdytetään	  sivuston	  käyttöön.	  
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Millainen?	  

Pääsivulta	  löytyy	  linkkilistaus	  kaikista	  yllä	  mainituista	  jaetuista	  dokumenteista	  sitä	  mukaan	  
kuin	  niitä	  sivustolle	  lisätään.	  Näkymän	  vasemmassa	  reunassa	  on	  lisäksi	  listaus	  viimeksi	  
päivitetyistä	  dokumenteista	  josta	  käyttäjä	  voi	  tarkistaa	  mitkä	  dokumentit	  on	  edellisen	  
käynnin	  jälkeen	  päivitetty.	  Päivityksestä	  vastaava	  henkilö	  (tuotantopäällikkö	  tai	  –
koordinaattori)	  lähettää	  aina	  myös	  ryhmäsähköpostin	  työryhmälle,	  jossa	  informoi	  tehdyistä	  
päivityksistä.	  	  
Pääsivun	  linkin	  takaa	  löytyvät	  kyseiset	  dokumentit	  jotka	  työryhmätunnuksilla	  voi	  joko	  ladata	  
omalle	  koneelle	  tai	  vain	  katsella	  selaimessa.	  Osa	  pääsivun	  linkeistä	  on	  linkkejä	  wiki-‐sivuston	  
ulkopuolelle	  kuten	  lokaatiokartat	  –	  linkki	  google-‐karttoihin	  -‐	  ja	  lokaatiokuvia	  –	  linkki	  
dropboxiin.	  

	  

Mitä?	  
Sivuston	  kautta	  jaetaan	  käytännössä	  kaikki	  tuotannon	  dokumenttimuotoinen	  aineisto	  aina	  
viimeisimpänä	  versiona:	  
	  
-‐käsikirjoitus	  (puhtaana	  versiona	  ilman	  noteseja)	  
-‐käsikirjoituksen	  muutossivut	  
-‐tuotannon	  kokonaisaikataulu	  
-‐kuvausaikataulu	  
-‐työryhmälista	  
-‐kuvalista	  
-‐storyboard	  
-‐yleisistä	  asiakirjoista	  mm	  tiedotusohjeet,	  työryhmän	  tuntiseurantapohja	  (xls),	  
kulutilityspohja	  (xls)	  jne	  
-‐lokaatio-‐kuvat	  
-‐linkki	  lokaatiokarttaan	  
-‐ajo-‐ohjeet	  
-‐vfx-‐,	  sfx-‐	  ja	  stunt-‐suunnitelmat	  (xls	  ja/tai	  pdf)	  
-‐callsheet	  	  
	  
Dokumentteja	  lisätään	  ja	  päivitetään	  sitä	  mukaa	  kun	  tuotantosuunnitelmat	  niiden	  osalta	  
vahvistuvat.	  
	  
Miltä	  nyt	  tuntuu?	  
Tiedon	  jakaminen	  keskitetysti	  yhtä	  kanavaa	  käyttäen	  ja	  samanaikaisesti	  koko	  työryhmälle	  
säästää	  tuotantotoimiston	  resursseja	  merkittävästi.	  Työryhmällä	  on	  mahdollisuus	  päästä	  
käsiksi	  aineistoon	  milloin	  ja	  missä	  vain,	  eikä	  viimeisimpiä	  päivitysversioita	  tarvitse	  etsiä	  
sähköpostin	  uumenista	  tai	  oman	  koneen	  kansioviidakosta.	  Tuotannon	  dokumenttijako	  wiki-‐
sivuston	  kautta	  on	  yksinkertaista,	  tehokasta	  ja	  nopeaa!	  


