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O pinnäytetyöni aiheena on ku-
vitettu elektroninen julkaisu A 
little village in Barcelona – Vila 

de Gràcia. Julkaisu on opas, henki-
nen teos, joka esittelee Barcelonas-
sa sijaitsevan asuinalueen Vila de 
Gràcian mielenkiintoisimpia koh-
teita. Kirjallisessa osuudessa käsit-
telen painettujen matkaoppaiden 
murros vaihetta elektronisten julkai-
sujen yleistyessä. Prosessin kuvauk-
sessa kerron suunnitteluprosessista 
ja perehdyn elektronisen julkaisun 
mahdollisuuksiin. Tavoitteenani on  
kehittää kuvitustyyliäni ja oppia 
elektronisen julkaisemisen teknii-
kat ja pääpiirteet.

M y thesis is an illustrated elec-
tronic publication called A lit-
tle village in Barcelona – Vila 

de Gràcia. The publication is a guide 
to the most interesting spots in the 
neighbourhood of Vila de Gràcia. In 
the written part of my thesis I survey 
the changes of printed travel guides 
while electronic publications are be-
coming more common. In the de-
scription of the process I write about 
the creative process and the possibil-
ities of electronic publications. The 
final goal of this project is to devel-
op my illustration skills and learn 
the technics and main points of elec-
tronic publications.
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JOHDANTO



6 LähtökohtaJohdanto

T ulin Barcelonaan vaihto-opis-
kelemaan tammikuussa 2015. 
En ollut ikinä matkustanut Es-

panjaan, mutta olin kuullut paljon 
hyvää Barcelonan letkeästä elämän-
menosta, joten muutin innostunee-
na uuteen kotikaupunkiini. En ehti-
nyt juurikaan tehdä taustatutkimusta 
ennen lähtöäni, mutta asunnon halu-
sin löytää valmiiksi. Ensimmäisenä 
kriteerinä oli tietysti opiskelijabudje-
tilleni sopiva mahdollisimman edul-
linen huone kimppakämpästä lähel-
tä vaihtokouluani. Kuitenkin hieman 
selailtuani vuokrasivustojen tarjon-
taa aloin poimia vaihtoehdoiksi va-
loisia huoneita hienoilla parvekkeil-
la ja kauniilla mosaiikkilattioilla, eikä 
vuokran edullisuus ollutkaan enää 
prioriteetti numero yksi. Muutaman 
viikon vuokrasivustojen selailun jäl-
keen löysin täydellisen huoneen Vila 
de Gràcian kaupunginosasta. Tämä 
ilmoitus teki minuun vaikutuksen, 
sillä asunnon asukkaat olivat kolme 
katalaania, kaksi arkkitehtiopiske-
lijaa ja yksi graafinen suunnittelija. 
Suuren alkuperäisillä mosaiikkilat-
tioilla varustetun asunnon ilmapii-

ri vaikutti rennon luovalta ja tietysti 
huoneessani olisi oma parveke. Pi-
dimme pienen Skype-haastattelun 
kahden asunnon asukkaan kanssa ja 
ilokseni he kertoivat, että voin muut-
taa huoneeseen tammikuun alussa. 
Päädyin siis asumaan Vila de Grà-
ciaan ja ihastuin alueeseen välittö-
mästi. Olen tyytyväinen, etten löy-
tänyt asuntoa ydinkeskustasta, sillä 
hieman kauempana sijaitsevilla asui-
nalueilla on vielä suhteellisen rauhal-
lista ilman jatkuvaa turistikuhinaa. 
 
Vuoden Barcelonassa asuttuani mie-
leeni oli kantautunut ajatus hyödyn-
tää kokemuksiani kaupungissa opin-
näytetyössäni, mutten ollut ajatellut 
asiaa vakavasti. Kipinän työn aloit-
tamiseen sain, kun vastuuopettaja-
ni Julia Ojapelto oli työmatkalla kau-
pungissa. Kävimme hänen kanssaan 
keskustelun opintojeni etenemisestä 
ja pienellä kannustuksella innostuin 
aloittamaan opinnäytetyön suunnit-
telun. Matkaoppaan tekeminen on 
aina kiehtonut minua ja olin pohti-
nut kokoavani Barcelonan parhaat 
palat yhteen kansien väliin, mutta 

LÄHTÖKOHTA

Ojapellon ehdottama idea elektroni-
sen julkaisun tekemisestä antoi pro-
jektille uuden suunnan. Minulla ei 
ollut mitään kokemusta e-kirjojen 
tekemisestä, joten kaikki oli aloitet-
tava ihan alusta. Vahvuuteni suun-
nittelijana on aina ollut kuvittami-
nen, joten idea kuvitetusta oppaasta 
vaikutti mielestäni raikkaalta ja uu-
denlaiselta konseptilta. Halusin eh-
dottomasti toteuttaa kuvitukset kä-
sin piirtämällä tai maalamalla, sillä se 
toisi mehevää kontrastia elektroni-
sella laitteella luettavaan julkaisuun.  
 
Päätin siis alkaa suunnittelemaan 
elektronista kuvitettua kirjaa asuina-
lueestani Vila de Gràciasta. Alueen 
rajaaminen koko Barcelonasta yh-
teen kaupunginosaan oli hyvä idea, 
sillä kaupungin monipuolinen tar-
jonta kulttuurin, taiteen ja viih-
teen-saroilla on mahdottoman laaja. 
Perinteisiin turistikohteisiin sortu-
minen olisi saattanut olla houkutte-
leva ratkaisu aiheita valitessa. 

1. 2.

Kuvat 1 ja 2
Huoneeni lattialaatat
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VILA DE GRÀCIA

V ila de Gráciassa voi vielä aistia 
pienen kylän tunnelmaa, mutta 
kaupungin jatkuva turismin kas-

vu on levittänyt ketjuliikkeitä ja mul-
tikansallisia yrityksiä myös tänne. 1,6 
miljoonan asukkaan Barcelonassa 
vieraili vuonna 2014 melkein 8 mil-
joonaa turistia (http://www.statista.
com/statistics/452060/number-of-tou-
rists-in-barcelona-spain/, 27.4.2016) ja 
määrä on jatkuvassa kasvussa. Turis-
min äkillinen kasvu on kauhistuttanut 
asukkaat ja kaupungin päättäjät yrittä-
vät pohtia ratkaisua tilanteeseen (ht-
tp://www.telegraph.co.uk/travel/news/
Should-tourist-numbers-be-capped-
in-cities-like-Barcelona/, 27.4.2016). 

Grácian suosio trendikkäänä ja tur-
vallisena asuinalueena on räjähtänyt 
kasvuun parin viime vuoden aikana. 
Asuntojen hintojen nousu on aiheutta-
nut naapuruston porvarisoitumista ja 
vanha väestö on joutunut muuttamaan 
edullisimmille alueille. Kansainväliset 
trenditietoiset nuoret ja pienet varak-
kaat perheet ovat valloittaneet kylän. 
Kaduilla kuulee päivittäin katalaanin ja 
espanjan kielten lisäksi nyt myös eng-
lantia. Kauniita putiikkeja ja moderne-
ja kahviloita ilmestyy kadunkulmiin jat-
kuvalla tahdilla. Kuitenkin alue on vielä 
rauhallinen, ja paikallisten suosimia laa-
dukkaita ravintoloita ja baareja löytyy, 
kun vain poikkeaa pienemmille kujille. 

Minulle Gráciasta on muodostunut 
koti ja vuoden täällä asuttuani voin sa-
noa tuntevani aluetta. Minulla oli risti-
riitaisia ajatuksia alueelle lisää turisteja 
houkuttelevan oppaan suunnittelemi-
sesta. Olinhan minäkin jo kyllästynyt 
turistien loputtomaan määrään Bar-
celonan ydinkeskustan kaduilla ja joka 
kerta palasin huojentuneena rauhalli-
seen Gràciaan. Halusinko esitellä suo-
sikkiravintolani tai kävelyreittini muil-
le, jos julkaisen kirjani?

3. 4.

Kuva 3
Parveke ja appelsiinipuu Vila de Gràciassa

Kuva 4
Suositulla Carrer Torrijosilla on useita 
houkuttelevia ravintoloita ja kahviloita
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O len aina ollut kiinnostunut mat-
kailusta. Uuden kulttuurin ja 
tuntemattoman ympäristön 

tutkiminen inspiroi minua suuresti. 
Imen vaikutteita työhöni ja elämän-
tyyliini maailman eri kolkista. Tun-
nen matkailun avartavan mieltäni 
ja ajatusmaailmaani, joten jokaisen 
reissun jälkeen palaan kotiin hieman 
muuttuneena.  Erityisesti pidän uu-
sien ihmisten kanssa kommunikoi-
misesta, sillä sen avulla minusta on 
tullut ymmärtäväisempi ja suvait-
sevaisempi muita kohtaan. En enää 
pelkää uusien asioiden kohtaamista 
tai elämässäni tapahtuvia muutok-
sia. Vastustava negatiivinen elämän-
asenne on alkanut väistyä hyväksy-
vän positiivisuuden tieltä. Elämäni 
aikana olen vieraillut 17 eri maassa. 

Intohimoisena maapallon tutkimus-
matkailijana olen siis tutustunut 
myös paljon matkaoppaisiin ja muu-
hun matkustuskirjallisuuteen. Eri 
kustantajien ja opassarjojen teok-
sissa on paljon samankaltaisuutta. 
Toimivaksi todettu rakenne on py-
synyt samankaltaisena vuosikausia. 
Digitaalisten julkaisujen yleistyes-
sä on kuitenkin alkanut tapahtua 
muutosta. Ihmiset eivät välttämät-
tä ostakaan painettua matkaopas-
ta, vaan selailevat vinkkejä netistä. 
Hakuohjelmiin kirjoitetuilla avain-

sanoilla löytyy nopeasti tietoa yh-
dellä klikkauksella. Informaatiota 
saa helposti rajattua tarkennetuil-
la avainsanoilla, joten erityyppiset 
matkailijat löytävät helposti mie-
leisiään vinkkejä matkan suunnit-
teluun. Matkustusblogit ovat saa-
vuttaneet suuren suosion ja ne ovat 
kaikille luettavissa ilmaiseksi yleen-
sä sivustoilla mainostavien sponso-
reiden vuoksi. Internetin matkailu-
sivustojen tarjonta on massiivinen ja 
monipuolinen, ja päivitettyä tietoa 
kohteista löytyy helposti. Sivuilla voi 
olla linkkejä kartastoihin tai esimer-
kiksi hotellien nettisivuille, mikä te-
kee matkan suunnittelusta sujuvaa ja 
vaivatonta. Tarjontaa löytyy pienis-
tä epäkaupallisista matkablogeista 
ympäri maailmaa tunnettuihin mil-
joonien käyttäjien luottamiin sivus-
toihin. Itseään maailman suurim-
pana matkailusivustona mainostava 
TripAdvisor tarjoaa muun muas-
sa matkustajien kirjoittamia vink-
kejä, informaatiota matkakohteis-
ta, matkasuunnitteluominaisuuksia 
sekä linkkejä matkojen tarjoajien 
ja hotellien sivuille. Tällä matkus-
tusyhteisö –sivustolla on kuukau-
sittain 350 miljoonaa vierailijaa 
(https://www.tripadvisor.com/PressCen-
ter-c6-About_Us.html, 27.4.2016). 

THE WORLD IS A BOOK AND THOSE 
WHO DO NOT TRAVEL READ ONLY ONE PAGE

Matkustusblogit ovat muuttuneet 
henkilökohtaisista matkapäiväkir-
joista kaupallisempaan suuntaan ja 
se on huomattavissa sivuilla näky-
vissä mainoksissa ja sponsoroiduis-
sa matkakertomuksista. Kuiten-
kin kirjoittajan ääni kuuluu yleensä 
vahvasti, joten inhimillinen blogi-
maailma saavuttaa lukijoiden luot-
tamuksen helposti. Blogeista on tul-
lut entistä erikoistuneimpia tiettyyn 
matkustustyyliin tai näkökulmaan 
liittyen, joten lukijan on helppo löy-
tää itselleen sopivaa luettavaa. Sivus-
tojen visuaalisuus ja valokuvat ovat 
suosituimmissa blogeissa ammatti-
maisella tasolla, mikä lisää käyttö-
mukavuutta ja uskottavuutta. 

Mihin siis enää tarvitsemme pai-
nettuja matkaoppaita? The Guar-
dian nettisivustolla julkaistun ar-
tikkelin mukaan matkaoppaiden 
myynti on romahtanut 40% vuodes-
ta 2005 (http://www.theguardian.
com/travel/2012/may/04/travel-gui-
debooks-online-sales, 27.4.2016). Tä-
mä on pakottanut kustantajat pohti-
maan uusia ratkaisuja ja useammat 
ovatkin panostaneet toimiviin net-
tisivuihin painetun oppaan tueksi. 
Suurten kustantamoiden painetuista 
oppaista julkaistaan nyt myös elekt-
roniset versiot lukulaitteiden yleis-
tymisen vuoksi. Lukijat arvostavat 

edelleen (etenkin tunnettujen kus-
tantajien) painettuja matkaoppai-
ta, joista on tullut matkamuistoihin 
verrattavia esineitä. Matkaoppaan 
väliin sujautetaan käytetyt metroli-
put sekä ravintolakuitit, ja vierail-
lut kohteet ympyröidään kartasta. 
Kirja asetetaan kirjahyllyn parhaal-
le paikalle muiden oppaiden väliin, 
ja reissumuistoihin voi halutessaan 
palata milloin vain. Painetusta op-
paasta on muodostunut symboli-
nen esine ja kodin sisustuselement-
ti. Tämän lisäksi on hyvä muistaa, 
että painettu kirja ei tarvitse sähköä 
toimiakseen. Varsinkin kehitysmai-
hin matkustaessa täytyy ottaa huo-
mioon, että sähkön tai internetin 
saatavuus voi olla heikolla tasolla. 
Virraton iPad repun pohjalla voi al-
kaa harmittaa, kun tarvitset nopeas-
ti karttaa. 
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E lämäni Barcelonassa on etään-
nyttänyt minua tavallisesta opis-
kelijan arjesta. Olen aktiivisesti 

edennyt opinnoissani suorittaessani 
vaihto-opintojaksoni ELISAVA Bar-
celona school of Design and Engi-
neering:ssa, jonka jälkeen tein kaksi 
työharjoittelua. Ensimmäisen har-
joitteluni Lo Siento studiossa oli kol-
men kuukauden mittainen ja toinen 
seitsemän kuukautta Run Design:lla. 
Voin sanoa, että olen oppinut paljon 
graafisesta suunnittelusta käytän-
nössä, mutta elämänkokemusta olen 
kartuttanut vielä enemmän. 

Kuitenkin elämä tässä Euroopan yh-
dessä mielenkiintoisimmista kau-
pungeista on ollut kiireistä ja hie-
man hektistä, joten en ole juurikaan 
ehtinyt panostaa henkilökohtaisiin 
suunnitteluprojekteihin. Yksi opin-

TAVOITTEET

näytetyöni tärkeimmistä tavoitteis-
ta oli herätellä luovuuteni takaisin 
eloon ja alkaa tuottaa paljon kuvi-
tuksia. Rakastan kuvittamista. Vaik-
ka prosessin edetessä saatan vaipua 
epätoivoon ja olla todella epävarma 
lopputuloksen toimivuudesta, ah-
keralla työstämisellä saankin yllät-
tyä hyvästä lopputuloksesta. Joudun 
jatkuvasti kamppailemaan sisäisen 
perfektionistini kanssa, mutta pik-
kuhiljaa alan olla lempeämpi itseäni 
ja töitäni kohtaan. 

Tavoitteeni oli nauttia prosessista 
ja olla tyytyväinen lopputulokseen. 
Uuden oppiminen opinnäytetyöni 
edetessä oli välttämätöntä, sillä elekt-
ronisen julkaisun suunnitteleminen 
oli minulle täysin vieras aihe. Tämän 
aihealueen hallitseminen tai ainakin 
ymmärtäminen on tarpeellista graa-

Kuva 5 
Suunnittelemani näyteikkunakuvituksen 
toteutus työharjoittelussa Run Design:lla.

fikon töiden tulevaisuutta ajatellen. 
Oman julkaisun tuottaminen yhdis-
tettynä Barcelona kokemuksieni tal-
lentamiseen oli minulle tärkeä osa 
projektia. Elektronisen kirjan jul-
kaiseminen ja myyminen nettikirja-
kaupassa houkuttelee, mutta en ha-
lua kiirehtiä asiassa.

5.
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TAUSTOITUS



11 Matkaoppaat & Elekrtoniset julkaisutTaustoitus

MATKAOPPAAT &  
ELEKTRONISET JULKAISUT

Kuva 6 
Un Mural Para Pintar - Barcelona
Berta Maya

Kuva-sarja 7
Perinteisiä matkaoppaita Barcelonasta

A loitin projektin tutkimalla 
markkinoilla olevia matkaop-
paita. Keskityin erityisesti Bar-

celona-aiheisiin oppaisiin ja elekt-
ronisiin julkaisuihin. Suurimpien 
nettikirjakauppojen laaja tarjonta 
sisältää suuren määrän yleisluon-
toista tietoa sisältäviä perusoppaita, 
sekä tiettyyn aiheiseen esimerkik-
si jalkapalloon, ruokakulttuuriin 
tai arkkitehtuuriin erikoistuneita 
teoksia. Huomattavissa oli myös, et-
tä erilaiset trendit, kuten aikuisille 
suunnatut värityskirjat olivat saa-
neet jalansijaa Barcelonaan sijoittu-
vassa kirjallisuudessa. Nettikauppa 
Amazonin kirjahakemistosta löytyi 

322 sivua pelkästään Barcelonaan 
liittyvää kirjallisuutta, joten mat-
kansuunnittelija saa varata aikaa 
löytääkseen itselleen sopivaa luet-
tavaa mittavasta tarjonnasta. Hakua 
rajattaessa pelkästään elektronisiin 
julkaisuihin luku putosi 64 sivuun 
ja kun etsin ainoastaan elektronisia 
matkaoppaita sivuja jäi jäljelle enää 
5. Oli ilahduttavaa huomata, että 
projektilleni löytyisi mahdollisen 
julkaisun jälkeen sopiva markkina-
rako. Ideani kuvitetusta elektro-
nisesta matkaoppaasta on uuden-
lainen konsepti, joten se herättää 
luultavasti kiinnostusta tänä digi-
taalisten julkaisujen murrosaikana. 

6. 7.
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Syvennyin elektronisten matkaop-
paiden tutkimiseen. Suurimpien 
kustantamoiden kuten Lonely Pla-
netin ja Rough Guidesin e-oppaat 
jatkavat samalla luotettavalla linjal-
la kuin niiden painetut teokset. Kui-
tenkin käyttömukavuuteen on saatu 
parannusta muun muassa värikuvilla 
sekä notes ja bookmark-toiminnoil-
la. Myös hinta on alhaisempi, sillä 
painokustannuksia ei ole ollenkaan. 
Erilaisia e-matkaoppaita etsiessä-
ni löysin muutaman kuvitetun opas-
henkisen kirjan Barcelonasta. Luis 

Mendon & Tenue de Nîmesin Bar-
celona - City Report on kuvitettu her-
källä akvarelli-tussityylillä ja kohtei-
den esittelyssä on linkkejä karttaan ja 
kotisivuille. Sivut on taitettu aukea-
mittain painetun julkaisun tapaan, 
joten lopputulos on hieman erikoi-
nen elektronisella laitteella luettaes-
sa. Digitaalisuutta ei ole hyödynnetty 
linkkien lisäksi juuri ollenkaan ja ko-
konaisuus jää hieman vaisuksi.

Kuva 8 
Barcelona- City Report
Luis Mendo & Tenue de Nîmes

Kuva 9
Kahden ensimmäisen kohteen esittelyt
Sivulla on linkit karttaan ja kotisivuille

8. 9.

Matkaoppaat & Elekrtoniset julkaisut
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VISUAALISESTI MIELLYTTÄVIÄ  
BARCELONAAN LIITTYVIÄ TEOKSIA

Kuva 10 
Barcelona de Novela

Kuva 11
Barcelona Rebelde 
- Guia Historica De Una Ciudad 

Kuva 12
Barcelona At Ease - opas

Kuva 13
Caminar Barcelona, Patrícia Gabancho

Kuva 14
Barcelona Visual
Maria Diamantes

10.

12.

11.

13. 14.
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S uurin inspiraation lähteeni 
opinnäyteytössäni on Vila de 
Gràcia. Edelleenkin astuessani 

ulos asunnostani katselen ympäris-
töä lumoutuneena. Hämmästyttävä 
arkkitehtuuri, appelsiini- ja palmu-
puut kaduilla sekä aukioilla kahvia 
siemailevat iloiset ihmiset piristä-
vät mieltäni päivästä toiseen. Kuvi-
tusten tyyliin hain inspiraatiota se-
lailemalla muun muassa Pinterest.
com -nettisivustoa. Etsin kuvituk-
sia hakusanoilla ”illustration” (ku-
vitus), ”achitecture” (arkkitehtuu-
ri), ”buildings” (rakennukset) sekä 
”Barcelona”, joiden avulla löysin 
mielenkiintoisia teoksia. Yhdek-
si kuvittajasuosikikseni muodos-

INSPIRAATIO & ESIKUVAT

tui JooHee Yoon, jonka hauska, naii-
vi, tekstuureja hyödyntävä tyyli teki 
minuun vaikutuksen. Toisen uuden 
tuttavuuden Louise Lockhardin ku-
vittama kirjanen englantilaisista pu-
tiikeista lumosi minut herkullisilla 
väreillään ja pelkistetyllä kuvituskie-
lellään. 
 
Kirjani sisällysluettelon kartan suun-
nitteluun löysin muutamia inspiroi-
via esimerkkejä, sekä värien valin-
taan vaikutti merkittävästi Willian 
Santiagon mystinen Sarashiva-teos. 

Kuva 15 
Kuvitus keltaisesta talosta

Kuva 16
Barcelona-aiheinen kuvitus

Kuva 17
Brera- Design District Milano
Kuvitettu kartta 

15. 16. 17.
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Kuva 18 
Living Things 
Joohee Yoon

Kuva-sarja 19
Living Things -julkaisun kuvituksia

JOOHEE YOON

18. 19.
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Kuva 20
Up My Street
Louise Lockhart

Kuva 21
Up My street -julkaisun formaatti

LOUISE LOCHKART

20. 21.
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Kuva 22
Yksityiskohta Sarashiva -teoksesta

Kuva 23
Sarashiva-teoksen harmoninen värimaailma 
ja kiinnostavia symbolisia elementtejä

Kuva 24
Mielenkiintoinen muoto ja elävä teksuuri

WILLIAN SANTIAGO
SARASHIVA

23. 24.

22.
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B arcelonan neljästä eri kaupungi-
nosasta kuvitettuja karttajulis-
teita olen ihaillut siitä asti, kun 

saavuin kaupunkiin. Madridissa toi-
miva Walk with me -studio keräsi 
neljän Barcelonalaisen kuvittajan ja 
suunnittelutoimiston ryhmän ja pyy-
si heitä kuvittamaan yhden kaupun-
ginosan kartan. Lopputuloksena syn-
tyi sarja julisteita, joita on myynnissä 
ympäri Barcelonaa sekä studion net-
tisivuilla. Kauniiden karttojen lisäk-
si studio on julkaissut mm. kaupun-
ginosista kuvitetut oppaat, Barcelona 
from the Sea -lehtisen sekä Craft Beer 
in Barcelona -kartan. Pidän Walk 
with me -studion tyylistä ja uskon, et-
tä se puree myös useimpiin Barcelo-
nassa vieraileviin turisteihin.

Kuva 25 
Walk With Me Map - Barcelona - Gràcia
Kuvitus Cristina Daura

Kuva 26
Vila de Gràcia opas

Kuvasarja 27
Vila de Grácia oppaan kuvituksia ja kartta

WALK WITH ME

25. 26. 27.
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IDEAN HIOMINEN &  
KUVITUSTYYLIN ETSIMINEN

S uunnittelun alkuvaiheessa pää-
tin ettei kirjastani tule opasta 
vaan Vila de Gràciaan sijoittu-

va kuvitettu novelli. Juonen edetessä 
esittelisin muutamia paikkoja ja päi-
vän kulkua Gràciassa. Kiertelin muu-
tamaan otteeseen ympäri aluetta va-
lokuvia ottaen ja mielenkiintoisista 
paikoista muistiinpanoja kirjoittaen. 
Olin kuitenkin hieman jumuiutunut 
kirjan juonen rakentamisessa ja kai-
pasin uutta näkökulmaa. Aloitin ku-
vitusten luonnostelun, vaikkei mi-
nulla ollut varmaa suuntaa sisällöstä. 

Käsin kuvittaminen on minulle 
luonnollisin tekotapa, joten halusin 
jatkaa tutulla linjalla. Tein hieman 
taustatutkimusta ja etsin netistä mi-
nua miellyttäviä kuvituksia. Pohdin 
valitsemieni kuvitusten kohdalla, 
miksi pidän siitä. Yhdessä miellytti 
harmoninen värimaailma ja toises-
sa kynän jättämä tekstuuri. Lähdin 
hahmottelemaan Gràcian raken-

nuksia mustalla tussilla ja akryyli-
väreillä. Musta tussi on ollut minul-
le tärkeä työväline jo vuosia, joten 
sen käyttäminen tuntui luonteval-
ta. Maalausjälkeen en niinkään ol-
lut tyytyväinen, vaikka kokeilin teh-
dä läpikuultavaa sekä tasaista pintaa. 
Halusin kuvituksiin kuitenkin jon-
kinlaista elävää pintaa, joten tieto-
koneella värittäminen ei tullut kuu-
loonkaan. Päätin kokeilla puuvärejä 
ja niillä työskentely tuntui heti pa-
remmalta. Väripinnasta saa halutes-
sa tasaisen ja pikkutarkkaa jälkeä on 
helpompi tuottaa kuin pensselillä. 
Mustalla tussilla sain ryhtiä puuvä-
reillä tuotettuihin eläviin pintoihin ja 
tyyli tuntui tarpeeksi rennolta, mutta 
vaikutti viimeistellyltä.

En halunnut tehdä lyijykynällä tark-
kaa suunnitelmaa kuvituksesta, vaan 
lähdin suoraan luonnostelemaan 
puuväreillä. Epätäydellisillä linjoil-
la sain kuvituksiin rennon ja hieman 

naivin tunnelman. Värit valitsin no-
peasti, sillä päätös oli tehtävä, jot-
ta pääsin aloittamaan kuvittamisen. 
Olin ollut pitkään mieltynyt raikkaa-
seen vihertävän turkoosiin sävyyn 
ja se toistui myös useissa Gràciassa 
ottamissani valokuvissa, joten halu-
sin valita sen yhdeksi väriksi. Jollain 
tavalla se kuvastaa hyvin tämän va-
lokuvauksellisen ja kylämäisen kau-
punginosan identiteettiä. Olin löy-
tänyt kauniin väripaletin Willian 
Santiagon Sarashiva-teoksesta ja ha-
lusin samanlaista tunnelmaa kirjaa-
ni. Vihertävän turkoosin lisäksi va-
litsin harmonisen tummanvihreän 
sekä piristystä tuovan aprikoosino-
ranssin.

Kuva 28
Kuvituskokeilu akvarelliväreillä

Kuva 29 
Kuvituskokeilu akryyliväreillä

Kuva 30
Tussilla luonnosteltu rakennus 

28. 29. 30.
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KUVITUSSUUNNITELMIA  
PUUVÄREILLÄ

Kuva 31
Luonnos jaloistani lattialla
Hylkäsin idean, sillä luovuin tarinallisesta 
juonesta kirjassa

Kuva 32
Luonnos keittiöni ikkunasta näkyvästä 
maisemasta - Tämänkin idean hylkäsin, sillä 
aihe oli liian henkilökohtainen

Kuva 33 
Luonnos leipomosta
Liian yksityiskohtainen toteutus, sillä minulla 
ei ollut tarpeeksi aikaa toteuttaa kaikkia 
kuvituksia tähän tyyliin

31. 32. 33.
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Kuvitettavat kohteet valitsin sen pe-
rusteella, mitä halusin piirtää, mut-
ta toki pohdin myös kohteen mer-
kityksellisyyttä Vila de Gràciassa. 
Esimerkiksi Granería Sala -kaupan 
kuvittamisesta muodostui minulle 
pakkomielle liikkeen turkoosin väri-
maailman ja puisille hyllyille asetettu-
jen hedelmien ja pähkinöiden vuoksi. 
Palmupuilla täytetty Placa del Tril-
la oli myös saatava kirjaan, sillä tästä 
trooppisesta puusta oli muodostunut 
minulle yksi Barcelonan symboleista. 
En halunnut ottaa itselleni tärkeim-
piä ja henkilökohtaisimpia paikkoja 
mukaan (ne jääköön salaisuudeksi), 
joten valitsin myös hieman tunne-
tumpia kohteita kuten Placa del Sol ja 
Placa de Vila de Gràcia. 

Kuvituksia suunnitellessani huoma-
sin, että kirjan juonen rakentaminen 
eteni tahmeasti, joten päätin muuttaa 
konseptin opasmaiseksi. Tällöin mi-
nun ei tarvitsisi keskittyä kirjoittami-
seen, vaan voisin rauhassa suunnitella 
kuvituksia ja lisätä myöhemmin pie-
nen informaation kohteesta. 

Kuva 34
Valokuva Granería Sala -kaupan 
kookospähkinöistä

Kuva 35
Ensimmäinen akvarelliväreillä  
toteutettu luonnos

Kuva 36
Puuväreillä luonnosteltu versio

Kuva 37
Valmis kuvitus

Idean hiominen & Kuvitustyylin etsiminen

34. 35. 36. 37.
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VÄRIVALINNAT

Kuva 38
Oranssi 
Sävy Apricot 041

Kuva 39
Turkoosi 
Sävy Light Malachite Green

Kuva 40
Vihreä 
Sävy Malachite Green

Kuva 41
Caran d’Ache Luminance 6901  
puuvärikynät

38. 39. 40. 41.



24Prosessi Kuvittamisen aloittaminen & Työstö

KUVITTAMISEN ALOITTAMINEN  
& TYÖSTÖ

A loitin kuvittamisen kauniiden 
mosaiikkilaattojen piirtämi-
sestä. Puuvärillä laattojen tois-

tuvien kuvioiden piirtäminen oli 
haastavaa mutta rentouttavaa. Lop-
putuloksesta tuli epätäydellisen 
kaunis ja elävä. En tehnyt suunni-
telmaa moneen kuvitukseen, vaan 
aloitin piirtämisen valokuvaa malli-
na käyttäen. Olin jo aluetta tutkies-
sani ja valokuvatessani miettinyt 
hieman kuvitusten rajauksia ja som-
mittelua. Pyrin tekemään kuvituk-
set mahdollisimman valmiiksi, jotta 
tietokoneella käsittelyä ei tarvitsisi 
tehdä paljon. Kuitenkin, joissain ta-
pauksissa piirsin osia erikseen, sil-
lä en ollut vielä varma lopullisesta 

sommittelusta. Muutaman kuvituk-
sen valmistuttua piirtämisestä alkoi 
tulla jouhevaa ja aloin nauttia työs-
kentelystä. Sisällysluettelon kartan ja 
kirjan kansikuvan suunnittelun jä-
tin viimeisiksi, sillä halusin paneu-
tua niihin kunnolla. Kartan pohjan, 
paikkamerkit ja kadun nimet piirsin 
kaikki erikseen, jotta Photoshopilla 
viimeistely sujuisi helpommin. Poh-
din pienten kuvaavien ikonien lisää-
mistä paikkamerkkien viereen, mut-
ta lopputuloksesta olisi voinut tulla 
liian tukkoinen. Värin tekstuuri ja 
käsinpiirretty typografia loi tarpeek-
si mielenkiintoisuutta muuten pel-
kistettyyn tyyliin. Kansikuvituksen 
aihetta olin miettinyt pitkään ja lo-

pulta halusin toteuttaa sen niillä ele-
menteillä, mitkä ovat minulle tärkei-
tä Vila de Gráciassa. Valitsin kanteen 
koristeellista arkkitehtuuria, kauniin 
parvekkeen ja appelsiinipuut. Oli 
jännittävää aloittaa yksi kirjan tär-
keimmistä kuvituksista, mutta pyrin 
pitämään saman rennon ja huolet-
toman tyylin kuin muissakin kuvis-
sa. Piirsin kuvituksia pitkäjänteises-
ti päivittäin noin kuukauden, minkä 
jälkeen alkoi seuraava pitkä taival 
Photoshopin ja InDesignin parissa.

Kuva 42
Esimmäisten mosaiikkilaattojen työstöä

Kuva 43
Valmis mosaiikkilaattakuvitus ja työvälineet

42. 43.
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Kuvat 45 ja 46
Kansikuvan suunnitelmia
Kuva 47
Valitun suunnitelman työstö
Kuva 48
Appelsiinipuut piirrettynä omalle arkilleen
Kuva 49
Otsikkotekstin työstämistä
Kuva 50
Skannatut elementit liitettynä yhteen
Kuva 51
Kansikuvitus teksteillä
Kuva 52
Valmis kansikuva iPadin näytöllä

45.

49.

47.

51.

46.

50.

48.

52.

KANSIKUVAN TEKOVAIHEET
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Kuva 53
Casa Vicens ja Gaudi -kuvitukset

Kuva 54
Placa del sol

Kuva 55
Kuvitus Gran de Gràcialla sijaitsevan kotini 
julkisivusta 

Kuva 56
Placa de la Vila de Gràcia 
-väliotsikkokuvitus

Kuva 57
Valmiita kuvituksia työpöydälläni

VALMIITA KUVITUKSIA

53. 55.54.

56. 57.
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KUVITUSTEN SKANNAAMINEN 
& TYPOGRAFIAN SUUNNITTELU

D igitaalisuuden tuomat uu-
det ominaisuudet avaavat lisää 
mahdollisuuksia matkaoppai-

den suunnitteluun. Tekstin ja kuvien 
asettelu ei enää tapahdukaan aukea-
mittain, vaan käytetään uutta sivua-
settelua. Lähtökohtaisesti e-kirjani 
on suunniteltu luettavaksi iPadilla 
pystysuunnassa, joten sivu on kool-
taan 1153px leveä ja 1536px kor-
kea. Kirja on elektronisilla laitteil-
la luettavissa oleva ePub-tiedosto. 
Resoluutio kuvilla on 150 px/in-
ch, joten laatu pysyy korkeana jo-
pa zoomatessa, eikä tiedostokoko 
kasva liian suureksi (https://www.
linkedin.com/pulse/what-ideal-size-

images-epub-ebooks-pariah-bur-
ke,27.4.2016). Koska kirjani koostuu 
kuvituksista, eikä tekstiä ole juuri-
kaan, valitsin pohjaksi Fixed Layout 
-tyypin. Fixed Layout (kiinteä asettelu) 
tarkoittaa sitä, että kirjan sivujen aset-
telu pysyy samana eri laitteilla luettaes-
sa, kun taas normaalisti teksti skaalau-
tuu laitteen mukaan eri sivuille. 

Käytin taittamisessa Adoben InDe-
signia, jonka 2015 versioon oli tullut 
paljon uusia ominaisuuksia elektro-
nisten julkaisujen tekemiseen. Si-
vukoon voi valmiiksi valita iPadil-
le ja valikosta löytyy helposti Digital 
Publishing (Digitaalinen julkaisemi-

nen) -työkalut. Innostuin erityisesti 
Buttons and forms - sekä Object Sta-
tes -ominaisuuksista. Buttons and 
Forms (Napit ja muodot) -työkalul-
la tein kirjaani painikkeita, joita pai-
namalla sivulla esimerkiksi vaihtuu 
kuva Object States (Kohdetila) -toi-
mintoon kohdistettuna. Object Sta-
tes -toiminnon avulla on mahdollista 
esittää esimerkiksi monta eri kuvaa 
samalla sivulla vuorotellen. Kirjaan 
sai myös helposti lisättyä linkkejä 
kartastoihin ja kotisivuille painik-
keiden avulla. 

Kuva 58
Walk Tour -kuvituksen työstöä 

Kuva 59
Kuvitus valmis skannattavaksi

Kuva 60
Skannatun kuvituksen tarkastelua

58.

60.59.
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Aloitin digitalisoimisen kuvitus-
teni skannaamisella työharjoit-
telutoimistollani Run Designilla. 
Skannaaminen tuotti jonkin verran 
haastetta, sillä puuväreillä toteutet-
tu värimaailma oli hieman hankalaa 
pitää yhtenäisenä. Skannerin alku-
asetukset oli säädetty hyvin kirk-
kaaksi, joten jouduin muuttamaan 
niitä melkein jokaisen kuvituksen 
kohdalla, jotteivat joidenkin kuvi-
tusteni hempeät värit ja kynän jälki 
katoasi. Tallensin kuvitukset reso-
luutiolla 600 px, jotta voin mah-
dollisesti käyttää niitä myöhemmin 
suurennettuna.

Kun sain skannatut tiedostot ko-
neelleni, aloin työstää niitä Adoben 
Photoshopilla. Halusin säilyttää kä-
sinpiirretyn hieman rosoisen tyy-
lin, joten pyrin tekemään mahdol-
lisimman vähän korjauksia. Säädin 
hieman kontrastia saadakseni mus-
taan tussiin lisää tummuutta ja joi-
denkin kuvitusten skannauksen 
hälventämää kynän jälkeä jouduin 
kopioimaan Clone Stamp -työkalul-
la. Sommittelin kuvitukset 1153px 
leveälle ja 1536px korkealle pohjal-
le ja tallensin ne alustavasti Photos-
hop -muotoon, jotta pystyisin vielä 
myöhemmin tekemään muutoksia. 
Tämän jälkeen siirsin kuvitukset In-
Designiin ja näin ne ensimmäistä 
kertaa yhtenäisenä sarjana näytöltä 
luettavana formaattina. Huomasin, 
että kirjan visuaalisuus kaipaa enem-
män rytmiä ja yhteneväisempää ra-
kennetta. 

Kuvitukset toimivat hyvin yksittäisi-
nä teoksina, mutta kokonaisuus vaati 
hienosäätöä ja lisää ilmavuutta. Kos-
ka piirustustyyli on leikkisä ja naiivi 

jouduin pohtimaan, miten saisin kir-
jaan lisää uskottavuutta ja ammatti-
maisuutta. Päätin alkaa kuvittamaan 
joihinkin kappaleisiin väliotsikko-
kuvituksia, sillä aihekokonaisuuk-
sien sitominen yhteen vaikutti tuo-
van selkeyttä rakenteeseen. 

Otin siis jälleen kynän käteeni ja jat-
koin piirtämistä, mikä olikin virkis-
tävää vaihtelua tietokoneella työs-
kentelyyn. Tässä vaiheessa aloin 
myös suunnitella julkaisuni typo-
grafiaa. Otsikot olin päättänyt piir-
tää käsin, joten hain inspiraatiota 
Elisava:ssa professorinani toimi-
neen Ivan Castron uudesta The ABC 
of Custom Lettering -kirjasta. Cast-
ro ohjeistaa lukijaa asiantuntevas-
ti kalligrafian alkeista erilaisten kir-
jaintyyppien piirtämiseen. Halusin 
löytää kirjaintyypin, joka sopisi ku-
vitusten tyyliin ja Vila de Grácian 
henkeen. Lähdin kokeilemaan ot-
sikkofontteja sommittelemalla niitä 
kuvituksieni kanssa. Minua viehätti 
pitkään Clarendonin leikkisä muo-
tokieli, mutta yhdistettynä kuvituk-
siin lopputuloksesta tuli liian peh-
meä ja lapsellinen. Päätin luopua 
tästä kauniista slab serif -fontista ja 
hakea enemmän kontrastia typogra-
fian ja kuvitusten välille. Piirtäessä-
ni väliotsikkosivuja Vila de Grácian 
aukio-kappaleisiin sain ajatuksen 
käyttää otsikoissa katukylteissä käy-
tettävän fontin kaltaista typografiaa. 
Valitsin malliksi Berthold Akzidenz 
Grotesk Condensed -leikkauksen, 
jota aloin muuntelemaan käsin piir-
tämällä. Leipätekstin fontiksi vali-
koitui pehmeä Century School Book 
Italic -leikkaus, sillä se luo kontras-
tia otsikoiden päätteettömään typo-
grafiaan ja antaa julkaisulle runol-

lista tunnelmaa. Erityisesti pidän 
otsikkoihin yhdistettyihin Century 
School Bookin italic-leikkauksen kä-
sinpiirrettyjen versioiden epätäydel-
lisestä rosoisuudesta. 

Kun olin saanut puuttuvat kuvituk-
set ja otsikkotekstit piirrettyä kävin 
jälleen skannaamassa Run Designin 
studiolla. Tällä kertaa työskentely 
meni sujuvammin, sillä kuvituksil-
leni sopivat asetukset olivat edelleen 
mielessäni. Päästyäni jälleen tieto-
koneen äärelle sijoitin uudet kuvi-
tukset kirjan InDesign -tiedostoon 
ja lopputulos näytti jo hieman miel-
lyttävämmältä. Mieli hieman ke-
veämpänä aloin työstää kuvituksiin 
interaktiivisia ominaisuuksia ja liik-
kuvia elementtejä. Olin jo projektin 
alkuvaiheessa kokeillut Gif -animaa-
tion tekemistä Photoshopissa ja to-
dennut, että tällä menetelmällä to-
teutettu liikkuva kuva toimii myös 
ePub-julkaisuissa. Joihinkin kuvi-
tuksiin olin jo piirtämisvaiheessa 
suunnitellut digitaalisesti muuttuvia 
elementtejä, mutta useaan kappa-
leeseen idea tuli vasta tietokoneella 
työskennellessäni. Innostuin niiden 
tekemisestä niin paljon, että olisin 
lisännyt jotain toimintoja jokaisel-
le sivulle, jos aikaa olisi ollut loput-
tomasti. Lopputulos pysyi kuitenkin 
tasapainoisena, sillä jätin johdon-
mukaisesti osan sivuista ilman digi-
taalisia toimintoja. 

Todellinen läpimurto suunnittelussa 
tapahtui, kun kokeilin ensimmäis-
tä ääniefektiä kuvitukseen. Valitsin 
Placa de Vila de Gràcian kellotor-
nikuvituksen ja lisäsin InDesignis-
sa painikkeen kellotaulun kohdal-
le. Sijoitin sivulle netistä löytämäni 

ei-kaupalliseen käyttöön suunna-
tun kellotornin kumahdus mp3-tie-
doston ja lisäsin painikkeeseen toi-
minnon soittaa ääni. Kokeillessani 
toimintoa iPadilla huomasin äänen 
tuovan suunnattomasti enemmän 
tunnelmaa kuvitukseen. Ainut on-
gelma oli löytää myös kaupalliseen 
käyttöön soveltuvia äänitiedostoja 
ilmaiseksi, sillä minulla ei ollut aikaa 
äänittää itse ja mielessä oli kuitenkin 
kirjan julkaiseminen ja myyminen. 
Hyvien äänitiedostojen hinnat liik-
kuvat n. 70€ paikkeilla, eikä budjet-
tini riittänyt näin suuriin hankintoi-
hin. Opinnäytetyön versiossa käytän 
ilmaiseksi ei-kaupalliseen käyttöön 
soveltuvia tiedostoja ja päätin palata 
asiaan myöhemmin, jos kirjan myy-
minen kävisi ajankohtaiseksi. 

Erityistä mielihyvää minulle tuot-
ti Walk Tour -kappaleen toisen si-
vun kevätkuvituksen suunnittelu. 
Ensimmäiseksi piirsin rakennuk-
sen ja lehdettömät puut. Toteutin 
erikseen kukat, jotta ne olisi help-
po siirtää Photoshopissa omalle 
layerilleen. Tein animaation Timeli-
ne-toimintoa käyttämällä ja tallensin 
sen Gif-tiedostomuotoon. Sijoitin 
png-muotoisen pysähtyneen kuvi-
tuksen, Gif-animaation sekä linnun 
laulua toistavan mp3-tiedoston In-
Designin sivupohjalle. Tein näistä 
uuden Object States -ryhmän ja loin 
painikkeen kuvituksen puiden koh-
dalle. Sivun ensimmäinen kuvitus on 
png-muodossa, jotta lukija keskittyy 
ensimmäiseksi tekstiin ja painaa sen 
luettuaan puiden oksiin sijoitettua 
painiketta, mikä avaa Gif-animaati-
on sekä äänitiedoston. Puihin ilmes-
tyvät kukat lintujen viserryksen kuu-
luessa taustalla.

Kuvitusten skannaaminen & Typografian suunnittelu
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TAITTO & VIIMEISTELY

K uvitusten kohdistamisen jäl-
keen kirjoitin lyhyet esittely-
tekstit jokaiseen kappaleeseen 

ja sommittelin ne sivuille. Lisäsin 
myös piirtämäni otsikot ja kirja al-
koi näyttää melko valmiilta. Kirjas-
ta puuttuivat vielä joidenkin painik-
keiden piirretyt teksti, sekä kuvitetut 
symbolit sisällysluettelon, Goo-
gle Mapsin ja kotisivujen painik-
keisiin. Erilaisia ikoni-esimerkke-
jä selatessani löysin sopivat merkit 
nopeasti ja piirsin ne puuväreillä 
valmiiksi. Sommittelin ikonit sivuil-
le ja lisäsin niihin tarvittavat toi-
minnot Buttons and Forms -työka-
lulla. Lopulliset kuvitukset tallensin 
png-muotoon, mikä on turvallinen 
vaihtoehto ePub-julkaisua tallennet-
taessa. Png-tallennusmuodon yksi 
hyvistä ominaisuuksista on taustan 
läpinäkyvyyden säilytys (https://hel-
px.adobe.com/fi/indesign/using/
placing-graphics.html, 30.4.2016). 
Kirjan tekstit on kirjoitettu englannin 
kielellä, joten pyysin brittiystävääni 
lukemaan ne läpi ja tekemään tarvit-
tavat korjaukset. Ensimmäisen sivun 
Vila de Gràcian esittelyteksti tuot-
ti hieman hankaluuksia, sillä kaiken 
tärkeän tiivistäminen yhteen ei ollut 
helppoa. Viimeisen sivun suunnit-
telun jätin loppuvaiheeseen, sillä en 
tiennyt, onko takakansi tarpeellinen 
elektronisessa julkaisussa. Päädyin 
lopettamaan kirjan viimeiseen kuvi-
tukseen, sillä sen yöteema sopi mie-
lestäni tähän tarkoitukseen hyvin. 

Kuva 61 
Kuvitus Carrer Torrijosin  
katunäkymästä yöllä

61.
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KIRJAN SIVUSTRUKTUURI
& NAVIGOINTI

K irjan alussa on kansikuvitus ja 
nimiösivu, missä kerron hieman 
Vila de Gràciasta. Seuraavaksi 

tulee sisällysluettelo alueen kartal-
la kuvitettuna. Numeroituja kohtei-
ta painamalla lukija pääsee helposti 
siirtymään halutun kohteen sivulle. 

Kohteiden järjestyksellä hain rytmiä 
kirjan visuaalisuuteen, mutta pyrin 
pitämään kartalla lähekkäin sijaitse-
vat paikat yhdessä. Jokaisen kohteen 
sivulla on painike sisällysluetteloon 
ja google maps:iin, sekä muutamas-
sa tapauksessa myös kotisivulle. In-
teraktiivisten toimintojen kokeiluun 
ohjaan lukijan, joko tekstin tai kuvi-
tetun painikkeen avulla. En halunnut 
lisätä alkuun tarkkaa käyttöohjetta, 
sillä lukijan ei tarvitse löytää kaikkia 
ominaisuuksia ensilukemalla. Kir-
jan edetessä lukija innostuu paine-
lemaan ja etsimään toimintoja, joten 
toisella lukukerralla saattaakin löy-
tyä uusia elementtejä. 

iBooks ohjelmalla luettaessa kirjaa 
voi selata myös alapalkkiin ilmesty-
vällä sivunavigoinnilla. Myös kirjan-
merkkien lisääminen on mahdollista.

Kuva 62
Painikekuvitus sisällysluettelo 

Kuva 63
Painikekuvitus Google maps

Kuva 64
Painikekuvitus kotisivu

Kuva 65
Sisällysluettelo
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OTTEITA VALMIISTA  
JULKAISUSTA



32Prosessi Otteita valmiista julkaisusta



33Prosessi Otteita valmiista julkaisusta



34Prosessi Prosessi

YHTEENVETO & PÄÄTÄNTÄ



35 Arviointi & Lopputuloksen tarkasteluYhteenveto & Päätäntä

ARVIOINTI  
& LOPPUTULOKSEN TARKASTELU

O len erittäin tyytyväinen, et-
tä päätin tehdä opinnäytetyö-
ni asuessani vielä Barcelonas-

sa. En ollut ajatellut, että näin kävisi, 
mutta vastuuopettajani Julia Ojapel-
lon kannustuksella innostuin aloit-
tamaan projektin. Sain hyödynnet-
tyä kiehtovan ympäristöni antia ja 
tallennettua monia muistoja ja ko-
kemuksiani tässä inspiroivassa kau-
pungissa. Elektronisen matkaop-
paan suunnitteleminen oli erittäin 
opettavainen kokemus, sillä jouduin 
opettelemaan monta uutta asiaa täy-
sin alusta. Graafisen suunnittelijan 
on erittäin hyödyllistä osata tuot-
taa e-julkaisuja, sillä monet projektit 
muuttuvat digitaaliseen suuntaan. 
Kuvitusten tuottaminen oli pääosin 
mielekästä, sillä intohimoni Vila 
de Gràcian tutkimiseen antoi puh-
tia työskentelyyn. Projektin aloitet-
tuani aloin tarkastella pienimpiä-
kin yksityiskohtia katukuvassa ja 

näin kaiken taas uusin silmin. Han-
kalinta työskentelyssä Barcelonas-
sa oli vähentää sosiaalisen elämän ja 
vapaa-ajan määrää elämässäni. Täs-
sä kaupungissa voisi keksiä haus-
koja aktiviteetteja jokaiselle päiväl-
le, ja auringon paistaessa ulkona 
ei ole helppoa jäädä kotiin piirtä-
mään. Kuitenkin päätökseni opin-
näytetyön tekemisestä ja innostuk-
seni oppaan suunnittelusta sai minut 
ahkeroimaan työn parissa. Myös tie-
to valmistumisen jälkeisestä vapau-
desta antoi puhtia tekemiseen, sillä 
Etelä–Euroopassa asuessani ajatus 
Suomeen palaamisesta alkoi tuntua 
mahdottomalta. 

Opinnäytetyöni lopputuotteesta tu-
li sellainen, mitä ajattelinkin. Julkai-
sun kokonaisuus on yhtenäinen ja 
olen tyytyväinen kuvituksiin. Eri-
tyisen yllättynyt olen kyvystäni luo-
da toimivia animaatioita, sillä olen 

ollut epävarma osaamisestani digi-
taalisten elementtien saralla. Aion 
ehdottomasti jatkossakin tehdä kä-
sinpiirretyistä kuvista digitaalisilla 
toiminnoilla maustettuja kuvituk-
sia. Olisin ottanut enemmän kohtei-
ta kirjaan, jos aikaa olisi ollut enem-
män, sillä Gràciassa on niin paljon 
nähtävää. Kuitenkin digitaalisten 
elementtien lisääminen kuvituksiin 
oli yllättävän aikaavievää, joten pää-
tin viimeistellä jo tekemäni kuvituk-
set niin hyvin kuin suinkin pystyin. 
Kohteiden lisääminen myöhemmin 
on hyvinkin mahdollista, sillä mi-
nulla on paljon materiaalia aiheesta. 

Kuva 66
Mosaiikkilaattoja Carrer Torrijosilla

Kuvat 67
Koristeellinen julkisivu 
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HAAVEENA DIGITAALINEN  
OMAKUSTANNEJULKAISU

H aaveissani on julkaista Vila de 
Gràcia -opas ja laittaa se myyn-
tiin nettikirjakauppoihin. Da-

vid Gaughranin Let’s get digital - How 
to self-publish, and why you should –
teoksesta olen lukenut paljon hyviä 
vinkkejä omakustannejulkaisemises-
ta. Hän kertoo seikkaperäisesti, miksi 
digitaalisen omakustanteen julkaise-
minen on kannattavaa ja miten on-
nistua siinä hyvin. Omakustannejul-
kaisun positiivisiin ominaisuuksiin 
hän mainitsee muun muassa kirjoit-
tajan itsemääräämän julkaisupäivän. 
Kustantaja tai kulutuspiikin omaavat 
julkaisupäivät eivät ole kiristämässä 
teoksen valmistumistahtia, vaan kir-
jottaja saa rauhassa hioa työn loppuun 
(Gaughran, 2014, s.96). En siis ha-
lua kiirehtiä oppaani julkaisemisessa, 
vaan yritän työstää sitä vielä jatkossa. 

Toinen kiinnostava maininta kirjas-
sa oli digitaalisen julkaisun hinnoit-
telusta. Gaugharan kertoo, ettei ole 
välttämättä kannattavaa hinnoitel-

la kirjaa liian alas, vaan esimerkik-
si Amazonin nettikirjakaupassa jul-
kaistaessa optimaalisin hinta on 2,99 
euroa paikkeilla. Amazon maksaa 
kirjoittajalle 70% tuotosta, jos hinta 
ylittää 2,99 euroa, joten halu hinnoi-
tella julkaisu yli tämän summan on 
houkutteleva. Kuitenkin ensimmäis-
tä kirjaa julkaistaessa, hän muistut-
taa, alhainen hinta tai jopa ilmaisek-
si ladattava teos madaltaa asiakkaan 
kynnystä tehdä hankinta ja näin kir-
jailija saavuttaa mahdollisesti enem-
män lukijoita seuraavalle julkaisulle 
(Gaughran, 2014, s.127). Omakustan-
nekirjan julkaiseminen elektronisesti 
mahdollistaa työntekemisen alhai-
sella budjetilla, mikä tekee siitä hou-

kuttelevan vaihtoehdon aloitteleville 
kirjailijoille. Mielessäni on jatkaa ku-
vitettujen matkaoppaiden sarjaa, jos 
Vila de Grácia -kirja saavuttaa edes 
pientä kiinnostusta. Unelmakseni on 
muodostunut toimia freelancer-ku-
vittajana ja omakustannekirjailijana 
matkustaen ympäri maailmaa oppai-
ta julkaisten.
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