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This thesis builds upon a three-dimensional pop-up technique. The thesis consists of 
the history of pop-up illustrations, different aspects of the technique and how to create 
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cess consisted of the challenges and realizations caused by the adaptation of the new 
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to portray Edgar Allan Poe’s literature in illustrations, and to print and assemble the 
final outcome into a fully-functional prototype.
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1 Johdanto
Pop-up -kuvituksella tarkoitetaan kolmiulotteista kuvitusta, joka sisältää usein liikkuvan 

paperimekanismin. Moni ihminen muistaa pop-up-kirjat lapsuusvuosiensa satuhetkien 

hämäristä, ja kuvituslaji profiloituu edelleen selkeästi lastenkirjallisuuden kuvituskei-

noksi. Nämä interaktiiviset paperikuvat joita aukaisemalla, rullaamalla ja  vetämällä saa 

kuvituksen heräämään eloon aivan kuin lukija itse toimisi tarinan nukkemestarina. Ne 

luovat kuitenkin samanlaista ihmetystä ja intoa kenen tahansa lukijan kasvoille. Se, miten 

yksinkertaisen, ohuen materiaalin saa heräämään kolmiulotteiseen muotoon ja luomaan 

aivan uudenlaista elämää tarinaan, on kiehtonut minua jo lapsuudestani asti. En ole kui-

tenkaan jättänyt pop-upeja pölyttymään menneisyyden muistoihin vaan haluan kehittää 

tekniikkaa uudelle kohdeyleisölle.

Työni päätavoitteena oli kasvattaa ymmärrystäni pop-up-tekniikasta ja erityisesti sen liit-

tämisestä omaan kuvitustyyliini. Graafisessa suunnittelussa suurin rakkauteni on aina ol-

lut kuvittamisen koukeroissa ja halusin opinnäytetyössäni tuoda tätä alaa esille itselleni 

uudella tavalla. Uuden tekniikan opettelu on riskialtista ja sisältää aina epäonnistumisen 

mahdollisuuden, mutta halusin siitä huolimatta lähteä tutkimaan taitojani uuden tekniikan 

parissa. Pop-upin haasteelliset kaavat ja rakenteet ovat minulle tuttuja katsojan roolista, 

mutta tavoitteenani oli ymmärtää kuinka saada itse teokset heräämään eloon. 

Aiheestani on minulle paljon hyötyä, sillä tähtään työelämässäni kuvitusten ja muiden 

piirrettävien tilaustöiden saralle. Haluan siis oppia enemmän uusista tekniikoista ja niiden 

luomista mahdollisuuksista. Opinnäytetyöni tavoitteena on luoda uutta tekniikkaa sekä 

jalostaa opittua tietoa jopa myytäviin painotuotteisiin asti.
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Työni kolme pääosaa ovat pop-up tekniikka, kuvittaminen ja graafinen suunnittelu sekä 

Edgar Allan Poen kirjallisuus (kuva 1). Näiden kolmen pääosan sulatusuunista löytyy lo-

pullinen opinnäytetyöni toiminnallinen osio. Viitekehykseen kuuluu myös oma historiani 

pop-upien parissa, sillä se ajoi minut lopulta valitsemaan tämän aiheen. 

Kuva 1. Viitekehys.

2.1 Viitekehys

2 Viitekehys ja toimintajärjestys



7

Oma historiani pop-up kirjojen parissa juontaa juurensa lapsuuteeni. Kolmiulotteiset 

paperimaailmat olivat hyvin kiehtovia mielestäni jo silloin. Olin haltioissani tutkiessani 

Maisa-hiiri -kirjojen avattavia huoneita tai Jan Pienkowskin Kummitustalon kauhunä-

kymiä. Ensimmäinen tekemäni tilaustyö oli 14-vuotiaana luomani kolmiulotteinen teos, 

jossa oli tusseilla ja puukynillä piirretyt keskiaikaisen paperilinnan kaavat. Huomasin jo 

silloin kaavoja piirtäessäni ja mittaillessani kappaleiden suhteita ja taittelukulmia saavani 

työstä paljon aitoa iloa irti. Linna oli lähempänä paperinukkemaailmaa kuin klassista 

pop-upia, jota tutkin opinnäytetyössäni, joten opinnäytetyöni aihe oli kuitenkin itselleni 

teknisestä näkökulmasta jotain aivan uutta. Omat kokemukseni kuvitusmenetelmän pa-

rissa on kuitenkin selkeästi vaikuttanut opinnäytetyöni aiheen valinnan taustalla.

Toiminnallinen opinnäytetyöni keskittyy pop-up -tekniikkaan perehtymiseen ja tutki-

muksen pohjalta luotuun lopulliseen teokseen. Lähestymistapani sisältää tekniikan teo-

riaa, mutta painottuu fyysiseen tekemiseen ja kokeilujen sekä erinäisten virheiden kautta 

oppimiseen. Teoksen tavoitteena oli fyysinen prototyyppi, joka sisältäisi muutaman auke-

aman verran pop-up kuvituksia toteutettuna yhdistäen pop-upin kolmiulotteisuutta omaan 

piirrostyyliini. Työni tietoperustan sain opiskelemalla ilmiön historian eri vaiheita. 

Toteutin kuvitukseni kirjallisen sekä visuaalisen tutkimustyön ja erityisesti manuaalisten 

kokeilujen pohjalle. Kohderyhmänä on aikuisväestö sekä nuoriso, sillä tälle kohderyh-

mälle suunnattuja pop-up -kirjoja on erittäin vähän. Lapsetkin voivat saada kuvituksistani 

iloa irti, mutta niiden väkivaltainen ja synkkä yleisluonne ei välttämättä sovellu aivan 

pienimmille lapsille.

2.2 Edgar Allan Poe
Kerron lyhyesti myös Edgar Allan Poen elämästä, sillä opinnäytetyöni tyyli ja koko kon-

septi on valettu Poen tarinoiden pohjalle. Edgar Allan Poe (19.1.1809 - 7.10.1849) oli 

amerikkalaisen kirjallisuuden uranuurtaja ja kuuluu yhä maan kirjailijoiden kärkinimiin. 

Harvinaislaatuisesti hän saavutti kansainvälistä suosiota jo lyhyeksi jääneenä elinaikanaan 

eläen kuitenkin suurimman osan elämästään köyhyyden kurimuksessa. Poe loi käytännös-

sä koko pohjan niille kirjallisuudenlajeille, joita nykyisin kutsutaan rikoskirjallisuudek-
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si ja kauhuksi. Hän vaikutti myös science fiction genren syntyyn sekä toimi kirjallisten 

töidensä lisäksi myös kirjallisuuskriitikkona, luennoitsijana sekä amatööri-tiedemiehenä. 

Murhamysteerit, selittämättömän kauhun riivaamat sielut, elävältä haudatut kostajat sekä 

murheelliset rakkaussuhteet kansoittavat Poen tarinoita ja 160 vuoden jälkeenkin onnis-

tuvat lumoamaan yhä uusia lukijoita. Mikäli olet koskaan nauttinut kauhuelokuvasta tai 

rikosromaanin juonenkäänteistä, jotka saavat sydämesi hakkaamaan lujempaa, olet epäi-

lemättä tutustunut Poen vaikuttamiin teoksiin. (Poe Museum 2010.)

Poen julkinen imago on usein dramatisoitu kuvastamaan häntä hyvin samankaltaisena 

kuin kirjojensa riutuvat hahmot, ja osa yleisöstä näkee kirjailijan edelleen mielipuole-

na. Poen todellinen elämä oli päihteiden ja surun ristiaallokkoa eikä hänen hahmojensa 

dramatiikka ollut liian kaukana kirjailijan omasta elämästä. Näyttelijävanhempien orpo-

lapsi ja rikkaiden ottovanhempien kasvattama pieni kapinallinen janosi jo nuorena uraa 

kirjallisuuden parissa. Taloudellisista vastoinkäymisistä huolimatta Poe sai jo nuorena 

julkaistua ensimmäisiä tarinoitaan. (Poe Museum 2010.)

Poe tunnetaan traagisista rakkaustarinoistaan ja pakkomielteestään kirjoittaa tarinoita 

nuorena kuolleista kaunottarista. Tämäkään puoli hänen kirjallisuudessaan ei jäänyt kau-

as Poen henkilökohtaisesta elämästä. Kirjailijan elämän rakkaus, Virginia-vaimo, kuoli 

verensyöksyyn vain 24-vuotiaana. Kirjoitusten mukaan Poe ei koskaan toipunut vaimon-

sa kuolemasta vaan menehtyi kaksi vuotta vaimonsa kuoleman jälkeen yhä tuntematto-

maan syyhyn ollessaan vain 40-vuotias. Vaimonsa kuoleman jälkeen Poe kirjoitti osan 

tunnetuimmista teoksistaan, myös kuolemattomasta rakkaudesta kertovan runon Annabel 

Lee, joka julkaistiin kirjailijan kuoleman jälkeen. (Poe Museum 2010.)
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Kuva 2. Edgar Allan Poen muotokuva.
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2.3 Prosessikuvaus

Prosessini alkoi Poen tekstien kahlaamisella ja valitsemalla sopivat teokset työni pohjal-

le. Alkuluonnostelujen jälkeen lähdin rakentamaan luonnoksia kolmiulotteiseen suuntaan 

tutkimalla omistamieni kirjojen tekniikkaa. Loin kokeiluista alustavat kaavat ja kuvitin 

teokset manuaalisesti piirtäen, skannaten ne koneelle ja digitaalisesti värittäen. Tulostin 

kuvitukset 1:1 -kokoisina kaavoina, leikkasin manuaalisesti ja lopulta liimasin tulostetut 

tuotokset käsin yhteen. Lopullinen prototyyppi on pohja mahdollisille jatkokorjauksille. 

Kuvasta 3 näkyy työprosessini eri vaiheet.

Kuva 3. Työprosessi.
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Kirjatun historian mukaan pop-up -kirjojen synty voidaan jäljittää yli 900 vuoden taakse 

aina 1200-luvun alun tienoille asti. Ensimmäistä paperiteknikkoa on mahdotonta var-

mistaa, mutta ilmiön ensimmäisinä toteuttajina pidetään englantilaista munkkia ja tie-

demiestä Matthew Parisia sekä katalonialaista mystikkoa Ramón Llullia. (Thaichi 2011; 

Kreiger Rubin 2004, 2013.). Tekniikka otettiin käyttöön 1200-luvulla, mikä tarkoittaa 

käytännössä sitä että pop-upin ensimmäisiä versioita on kehitetty jo ennen kirjapainon 

aikakauden sarastusta. 

3.1 Pop-upin historiaa

3 Pop-up ilmiönä

Kuva 4: Historian aikajana. Kuvien lähteet lähdeluettelossa.
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Ensimmäiset pop-upit rakennettiin tiedon ja opetuksen apuvälineiksi, viihteellinen käyttö 

astui kuvaan vasta vuosisatoja myöhemmin. Liikkuvien osien avulla havainnollistettiin 

ja helpotettiin esimerkiksi astronomian, anatomian ja matematiikan opiskelua sekä navi-

gointia. Jopa mystikot käyttivät ensimmäisiä pop-up tekniikoita ennustusten tekoon. Al-

kuperäiset pop-upit olivat usein kiekkomaisia, sivusta manuaalisesti rullaamalla liikutet-

tavia kojeita tai päällekkäin limitettyjä ja yhdestä kulmasta kiinnitettyjä paperikerroksia, 

joita nostamalla kuvasta pystyi huomioimaan suoraan esimerkiksi anatomian opinnoissa 

raskauden eri vaiheet tai kudosten ja sisäelinten rakenteet aina luurankoon asti. (Mon-

tanaro 2013.)

Pop-up profiloidaan nykyisin lastenkirjallisuuden taidelajiksi, vaikka sen viihteellinen 

ominaisuus on ollut hyvin lyhyen aikaa käytössä verrattuna siihen, kuinka kauan kol-

miulotteista paperitekniikkaa on hyödynnetty. Ensimmäiset lapsille suunnatut pop-up 

-teokset ovat peräisin 1700-luvulta. Ensimmäiset teokset julkaistiin vuonna 1765 Robert 

Sayerin toimesta. Sayerin usein Harlequinare-kirjoiksi nimitetyissä tekniikaltaan yksin-

kertaisissa painotuotteissa oli päällekkäisiä leikattuja paperilappuja, joita aukaisemalla 

alla oleva kuva vaihtui ja juoni eteni. Nämä uudet kirjat olivat ensimmäisiä viihteellisiä 

tulokkaita lastenkirjagenressä, jossa aiemmin oli keskitytty lähinnä karuihin opetuksiin ja 

lasten nuhteluun. (Kreiger Rubin 2004, 2013; Montanaro 2013.) 

Pop-upin ensimmäiseksi kulta-ajaksi kutsutaan 1800-lukua. Viktoriaanisella aikakaudel-

la kirjojen kysyntä kasvoi voimakkaasti pääasiassa teollisen vallankumouksen tuomien 

lisätienestien ja parantuneen elämänlaadun myötä. Viihteen puolella ei myöskään ollut 

nykyisen kaltaista ylitarjontaa, joten pop-up kirjoille avautui oiva tilaisuus nousta suu-

rempaan tuotantoon. Kultaisella aikakaudella pop-upit kuuluivat lähinnä porvariperhei-

den kirjastoon ja kirjoja ihailtiin usein koko perheen voimin. Painotalo Dean & Son loi 

ensimmäisen brändin pop-upeille ja hallitsi markkinoita 1800-luvun puolivälistä loppu-

puolelle asti. Itse painotuotanto keskittyi Saksaan sillä maasta löytyivät parhaat moniväri-

painomenetelmät. Kulta-ajan huippuammattilaisena ja yhä parhaiden pop-up mestareiden 

kärkeen kuuluvana pidetään saksalaista Lothar Meggendorferia. (Kreiger Rubin 2004, 

2013; Montanaro 2013.)
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3.2 Pop-upin tekniikkaa
Pop-upien luojat, jotka usein ovat ammatiltaan sekä kuvittajia että paperi-insinöörejä ovat 

omalla tavallaan kuvanveistäjiä, joiden muotoilumateriaalina toimii kiven tai saven sijaan 

herkkä paperi. He saavat yksinkertaiselta tuntuvan materiaalin heräämään eloon tavalla, 

joka saa mielikuvituksen lentoon. Suurin osa suureen suosioon nousseista pop-up tai-

teilijoista, kuten alan nerona pidetty Robert Sabuda, ovat hankkineet töidensä pohjalle 

koulutuksen joka sisältää sekä paperi-insinöörin koulutuksen että kuvittajan taidot. Osa 

pop-upeista on taas luotu paperiteknikon ja graafikon tiiviissä yhteistyössä.

Yleisesti kuvailtuna pop-upit koostuvat vahvasta paperista, jota taitellaan eri suuntiin 

erilaisten rakenteiden avulla halutun liikkeen saavuttamiseksi. Harvoissa tapauksissa 

Ensimmäisen maailmansodan aikaan pop-upien tuotanto romahti huonojen Saksan suh-

teiden vuoksi. Lisäongelmina olivat myös paperintuotannon katkos sekä sodasta aiheutu-

nut käsityövoiman puute, sodan kurimuksessa eläville ei myöskään jäänyt halua sijoittaa 

ropojaan turhana pidettyyn viihteeseen.Maailmansotien hiljainen aika sisällytti kuitenkin 

myös tärkeitä kiintopisteitä pop-upin historiassa. Sotien välissä yhdysvaltalainen Blue 

Ribbon Books Inc. keksi pop-up nimikkeen. Lisäksi englantilainen S. Louis Giraud loi 

ensimmäiset sivuja vaihtamalla aukaistavat klassiset pop-upin muodot. (Kreiger Rubin 

2004, 2013.)

Pop-upin toisena kulta-aikana pidetään 1960-lukua, jolloin interaktiiviset kirjat palasivat 

tuotantoon. Aikakauden käynnistäjänä pidetään yhdysvaltalaista liikemies Waldo Huntia. 

Tähän aikaan mahtuu suuri määrä pop-upin ammattilaisia, kuten prahalainen Voitech Ku-

basta, joiden töiden pohjalta pop-up kehittyi jatkuvasti hämmästyttävempiin muotoihin. 

Vuonna 1994 perustettiin kansainvälinen Movable Book Society, johon kuuluvat niin 

alan ammattilaiset, jälleenmyyjät kuin keräilyharrastajatkin. Järjestö jakaa parhaan pop-

up teknikon Meggendorfer-palkinnon joka toinen vuosi. Nykyisistä suurista nimistä mai-

nittakoon Robert Sabuda, jota pidetään laajalti pop-up tekniikan nykymestarina. Alalla 

tehdään alati uusia pelottavan hyviä innovaatioita vaikka kirjojen määrä onkin painokus-

tannusten vuoksi vähentynyt. (Kreiger Rubin 2004, 2013; Montanaro 2013.)
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Pop-upin rakenteita pääpiirteittäin:

1. Perusrakenteet, eli mm. kohottavat tukirakenteet jotka nostavat eri elementtejä irti 

pohjasta sekä kätkevät alleen monimutkaisempia mekanismeja. 

2. Taittuvat rakenteet, kuten pääelementteihin tehdy taitokset jotka liikuttavat kuvaa au-

keamaa avatessa. Esimerkkinä House of Usherin talon suurimmat elementin keskitaitos.

3. Nostavat pop-upit. Usein yksinkertaisella tekniikalla toteutettavat elementit, jotka au-

keamaa avatessa nousevat esiin. Esimerkkinä Annabel Lee-aukeaman kuutamo.

4. Siirtyvät rakenteet, jotka liikkuvat esimerkiksi aukeaman sivulla ja aukaisevat kes-

keltä näkymän. 

5. Liikkuvat nivelrakenteet, haastavampi mekaniikka. Näiden rakenteiden avulla saa 

esimerkiksi hahmon pään kääntymään.

6. Interaktiiviset rakenteet, kuten pyöritettävät kiekot ja vedettävät vivut, joilla kuvan 

saa liikkumaan tai nousemaan.

7. Tukirakenteet. Suurin osa taitelluista kohdista tarvitsee taakseen pienen tukiraken-

apumateriaalina on käytetty myös erilaisia vetonaruja ja kangaselementtejä. Klassisen 

pop-upin perusajatus on se, että aukeamaa aukaistessa kuva nousee litteästä muodosta 

kolmiulotteiseksi maisemaksi. Kuvassa on mahdollisesti myös interaktiivisia osia, joilla 

lukija voi itse liikuttaa kuvaa ja osallistua taideteokseen omilla käsillään. Kerroksia voi 

olla vain yksi tai jopa lukemattomia limittäisiä kerroksia, riippuen taidoista sekä siitä mitä 

taiteilija haluaa lopputuloksellaan hakea. 

Tunnetuin pop-up -kuvien versio on sivuja kääntäessä avautuva kuva. Tekniikka on pop-

upin ikoninen, klassinen muoto, jota itsekin suurimmalta osin tutkin opinnäytetyössäni. 

Pop-up voi kuitenkin olla mikä tahansa interaktiivinen paperileikki painotuotteen muo-

dossa. Ensimmäiset pop-upit olivat käännettäviä rullia (engl.volvelles) joiden rattaita 

kääntämällä sai esiin uusia kuvia ja tietoja. Pop-up voi olla keskeltä narusta nostettava 

hämähäkinverkkomainen rakennelma tai tunnelimainen kirja johon kurkatessa näkee kur-

kistuksen piilotettuun kuvaan (engl.peepshow tunnel book), taiteltava haitari tai lukijan 

vetäessä narua muotoaan muuttava kuva. (Kreiger Rubin 2004, 2013). Jopa paperinuk-

kekirjat ja liikuteltavat vaatekerrastot lasketaan pop-upien joukkoon. Tekniikassa on vain 

oma osaaminen ja paperin ominaisuudet sekä mielikuvitus rajana. 
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teen, esimerkiksi liimattavan paperivahvikkeen, jotta kuva avautuisi ongelmatta jopa sa-

dannen katsomiskerran jälkeen.

Pop-up -tekniikassa usein ihmetystä aiheuttava puoli on se, kuinka kirjojen tuotanto käy-

tännössä tapahtuu. Sain tutkimuksissani selville ettei pop-up kirjoja voi koota perinteis-

ten painomenetelmien kautta. Tämän tiedon sain kyselemällä painotekniikasta Painotalo 

PunaMustan asiantuntijoilta, fakta tuli esiin myös Robert Sabudan videohaastattelussa. 

(Martha Stewart TV 2013a; Sistonen 2013; Vauhkonen 2013.)

Jokainen pop-up kirja liimataan käsin, useimmiten edullisen työvoiman maissa, sillä län-

simaisen yhteiskunnan painotehtailla kustannukset kipuaisivat mahdottoman korkealle. 

Näillä tehtailla voi pieni tehtaallinen työntekijöitä koota viikossa noin 10 000 kirjaa. Jo-

kaisella työlinjalla on oma pop-up kuvansa, jonka toteuttamisen jälkeen kirja siirtyy seu-

Kuva 5. Pop-upin rakenteita.

1.
2.

3.

4. 5. 6.

7.
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raavalle linjalle jatkokäsittelyyn. Robert Sabudan kirjan painoksissa voi olla jopa 500 000 

kirjaa, mikä tarkoittaa sitä, että yhden kirjan koko painoksen kattamiseen voi mennä jopa 

kokonainen vuosi. Yhden kirjan tuottamiseen lopulliseen muotoonsa saakka voi mennä 

kokonaisuudessaan jopa kaksi vuotta, sillä suunnittelu-ja piirtotyö kestää helposti jopa 

vuoden verran ja vaatii tiivistä yhteistyötä teknikon, kuvittajan, kirjailijan ja printtiasi-

antuntijan välillä. Sanomattakin on selvää että kirjojen tuotanto on hyvin kallista. Tämä 

on johtanut kustannusten nousun myötä siihen että suuren mittakaavan pop-up kirjoja 

tuotetaan yhä vähemmän. (Martha Stewart TV 2013a.)
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Ensimmäinen sysäys opinnäytetyöni käynnistämiselle oli lukea uudelleen lävitse valit-

semani kirjailijan koko tuotanto. Normaalisti aloittaisin prosessini tutustumalla kohde-

ryhmän mieltymyksiin ja tekisin aiheesta mieluusti myös haastatteluja, mutta tällä kertaa 

olen itse ehdotonta kohderyhmää ja minulla on syvä ymmärrys aiheen eri aspekteista. Ed-

gar Allan Poe, dekkarikirjallisuuden sekä kauhun pioneeri on kuulunut omiin suosikkikir-

jailijoihin jo lähes kymmenen vuoden ajan. Tarinoiden uudelleenluku vakiinnutti mieleen 

monta teosta, joiden luominen kolmiulotteiseksi teoksi olisi ollut aivan mahtavaa, mutta 

aikataulun vuoksi valitsin työhöni vain viisi Poen kuuluisimpiin kuuluvista teoksista. 

Perustin valintani sekä henkilökohtaisten suosikkieni että tarinoiden yleisen suosion ja 

tunnettavuuden pohjalle. Valintoihini kuuluivat the Raven, Annabel Lee, The Masque of 

Red Death, The Fall of The House Of Usher sekä the Black Cat. Karsin kokoelman lo-

pulta kolmeen kuvitukseen huomatessani prosessin aikana sen ajan laajuuden, joka yhden 

pop-upin luomiseen lopulta kului laskien mukaan kaiken alkuluonnoksista tekniikkako-

keiluihin sekä lopullisiin värityksiin. Nämä kolme kuvitusta loin opinnäytetyössäni tulos-

tetuksi prototyypiksi asti. Lopullisiksi töiksi valikoituivat Poen ikonisin teos The Raven, 

traaginen rakkausruno Annabel Lee sekä yksi Poen eeppisimmistä ja pitkäkestoisimmista 

novelleista, joka on sanoinkuvaamattomalla kauhulla kyllästetty the Fall of the House of 

Usher.

Manuaalisen työprosessin ensimmäinen osa oli piirtää kaksiulotteiset luonnokset valit-

semistani kuvituksista luonnosvihkooni. Keräsin luonnosvihkooni valtaosan koko opin-

näytetyön prosessista, ajatuksista ja alkupiirroksista. Alkuvaiheessa ehdin luonnostella 

pohjat kaikkiin viiteen valitsemaani tarinaan. Piirsin hahmotelmia eri kuvakulmista, ai-

heista ja tyyleistä omalla kuvitustyylilläni (kuva 7). Esimerkiksi the Raven-aukeamasta 

4.1  Työprosessi

4  Pop-up -kuvitus 
 Edgar Allan Poen teksteihin
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Kuva 6. Tyylitellyt kuvat työvälineistäni.
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ehdin luonnostella neljä erilaista asetelmaa, kunnes valikoin lopullisen. Luonnostelussa 

tuli ensihahmotelmien jälkeen ottaa huomioon myös pop-upin luonne ja hahmottaa kak-

siulotteiset kuvat kolmiulotteisina. Tämä tuntui jännittävältä ja haastavalta vaihdokselta 

perinteiseen luonnostelutapaan ja luonnostelinkin töitä uudelleen lähes holistisella innok-

kuudella. Intuitiivisesti valitsin sopivimmat asetelmat kuvaamaan parhaiten tarinoiden 

luonnetta ja dynamiikkaa. Haasteellisinta luonnostelussa oli hahmottaa kuva kolmiulot-

teisesti samalla, kun sen piirsi kaksiulotteisesti. Piirsin kuvien ympärille kaavaviivastoja 

auttamaan mietinnässä. Jokainen liikkuva osa-alue tuli ymmärtää kolmiulotteisesti myös 

niin, että valmista tekniikkaa kokeillessa eri elementit eivät takertuisi yhteen repäisten 

toisiaan. 

Tässä vaiheessa suunnittelin jo suurimman osan niistä mekaanisista liikkeistä, johon 

halusin kuvitusteni taipuvan. Huomasin kuitenkin myöhemmässä vaiheessa tämän teo-

reettisen luonnostelun olevan yksinään yllättävän tehotonta. Paperirakennelmien kokeilu 

kannattaa ottaa mukaan jo heti alkuvaiheessa jotta voisi mahdollisimman hyvin välttyä 

myöhemmiltä erehdyksiltä jotka vievät resursseja ja työaikaa. Pelkän luonnostelun pe-

rusteella tehty sommittelujako voi mahdollisesti johtaa pop-up kuvien takertumiseen ja 

Kuva 7. Kuva luonnoskirjasta. Kuva 8. Kaavaluonnoksia.
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repeämiseen sekä tilan loppumiseen aukeamalta. Tämän seikan otan paremmin huomioon 

jatkotutkimuksissani.

   

Hyvin nopeasti ensiluonnosten aikana ja pop-up -tekniikan historiaan perehtyessä kävi 

kristallinkirkkaan selväksi se, että työhön tarvitsisi paperi-insinöörin koulutuksen tai alan 

ammattilaisen avustamaan. Syvempi tieto ja tekninen ymmärrys olisivat helpottaneet 

työprosessia erittäin huomattavasti. Haasteiden edessä uskoin silti alusta asti pystyväni 

omaksumaan paperiteknikon työnkuvan ja luomaan pop-up tekniikan mukaisia taideteok-

sia pelkän kuvallisen graafikkokoulutukseni pohjalta. Pop-up -kuvitukset ovat hyvin tek-

nisiä, mutta en silti alussa kokenut epätoivoa sillä kaavaymmärrystä ja mittojen logiikkaa 

minulla oli jo entuudestaan ompeluharrastuksen ja kaavapiirrustusteni pohjalta.

Seuraavaksi oli kuvitusten eri osien replikoiden luominen valkealle paperille (kuva 9). 

Kuva 9. Usherin talon ensimmäinen prototyyppi.
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Leikkasin nopeasti luonnostellut kaavapohjat irti paperista ja aloin tutkia tekniikkaa käy-

tännönläheisesti. Aloitin puhtaasti sillä että tutkin omistamieni kirjojen pop-up -tekniik-

kaa, mekanismeja kuvien takana sekä paperien taittosuuntia ja miten taitokset vaikuttivat 

kuvien liikeratoihin. Varsinaiset internet-tutoriaalit, joihin tutustuin erityisesti Youtuben 

kautta, olivat tarkoitettu vain hyvin alkeellisiin pop-up malleihin, joita epäilemättä ala-

koululaisetkin osaisivat käsityötunnilla toteuttaa. Ainut keino oli siis tutkia tekniikkaa 

omistamieni kirjojen taustalla. Koen näiden teosten tarkkailusta koituneen korvaamaton-

ta apua, sillä tyhjän päälle olisi ollut miltei mahdotonta lähteä rakentamaan konkreettisia 

pop-up luomuksia.

Laskin kuvien mittasuhteita, taitosten suuntia ja testasin lukemattomia kertoja kuvien au-

kaisemista ja niitä piirteitä joita minun tulisi korjata. Tässä vaiheessa tutkintaa on paljon 

hyötyä loogisesta ajattelukyvystä, laskentakyvystä sekä hyvistä hermoista. Tekniikan ko-

keiluvaiheessa on myös hyvin tärkeää tiedostaa se, ettei ensimmäinen yritys onnistu lähes 

koskaan. Robert Sabuda kertoi haastattelussa, että vain noin 10 % kaikista kokeiluista 

Kuva 10. Epäonnistuneita kokeita ja paperileikkeitä.
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tuottaa toimivaa hedelmää, ja allekirjoitan tämän faktan myös omalta osaltani. (Martha 

Stewart TV 2013a). Minulla oli sentään apua, jota sain tutkimalla muiden pop-up taitei-

lijoiden tuotoksia ja lainasin osia näistä tekniikoista myös omiin kuvituksiini, mutta silti 

selkeästi yli 50 % kokeistani päätyi paperisilpuksi (kuva 10). Hämmennystä aiheutti se, 

että osa tekniikoista joita sain toimimaan eivät toimineetkaan enää kymmenennellä au-

kaisukerralla. Huomasin myöhemmin tämän johtuneen tukirakenteiden puutteesta ja me-

kaanisen kulutuksen aiheuttamasta paperin veltostumisesta. Korjasin tekniikat lisäämällä 

tukisiivekkeitä kovimpaan rasitukseen joutuvien rakenteiden kohdalla.

Kirjojen referenssikuvista voi juontaa valtavan paljon oppia, mutta on aivan eri asia ymmär-

tää tekniikan toimivuus ja luoda itse samankaltainen rakennelma perässä. Tekniikkaa ko-

keillessa huomaa selkeästi ne puutteet, minkä vuoksi paperiteknikon koulutus olisi kullan-

arvoinen. Esimerkkinä on Annabel Lee -kuvituksen naisen kääntyvä pää. Tutkiessani kirjan 

kääntyviä rakenteita uskoin ymmärtäväni täysin sen tekniikan, kulmat ja taitokset, mutta 

kopiorakennelmissa tekniikka ei aina luonnistunutkaan. Saadessani sen kerran toimivaan 

loistavasti lisäämällä taitoskulman jyrkkyyttä, ei tekniikka enää toiminutkaan jos Annabelin 

sijaintia muutti hieman toiseen suuntaan aukeamalla. Paperiteknikko osaisi laskea tällaiset 

kulmat, mutta itse jäin välillä leijumaan mittasuhteiden säätämisen varaan. 

Tällaiset takaiskut johtivat usein monen kokeilukerran jälkeen siihen että sysäsin epä-

onnistuneen tekniikan sivuun ja pelkistin lopulliset aukeamat sellaisiksi jotka minun oli 

mahdollista luoda aloittelijan taidoilla. Tässä vaiheessa moni maallikko voisi lannistua 

lopullisesti, mutta itse pyrin vain vaihtamaan näkökulmaa ja tekniikkaa pelkistetympään 

suuntaan. Suuren hävikkiprosentin vuoksi kaikki alkuperäiset prototyyppini olivat hyvin 

yksinkertaisesti valkealle paperille luonnosteltuja haamurakennelmia, jotka leikkasin pa-

perista ja liimasin paikoilleen paperiliimalla. Viimeistellyn ulkoasun säästin valmiisiin 

tulosteisiin.

Mikäli tekniikka kokeilujeni pohjalta onnistui, jatkoin työtäni suoraan seuraavaan vaihee-

seen. Kuvituksessa on kolme vaihetta, jotka näkyvät kuvassa 11. Piirsin tekniikasta kaavat 

A3-arkille lyijykynällä ja suorien kaavojen kohdalla myös viivoittimen avulla, sekä viimeis-

telin reunat vanhanaikaisen mustekynän ja mustepullon kombinaatiolla mahdollisimman 

autenttisen tunnelman saavuttamiseksi (kuva 8.). Musteen kuivuttua kumitin ylimääräiset 

hahmottelut taustalta pois ja skannasin työni tietokoneelle. 
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Tämän vaiheen aikana perehdyin tarkemmin tulostepapereiden valintaan. Paperi, jolla loin 

ensimmäiset pop-up -tekniikkani oli vahvinta piirustuspaperia mitä kaupasta saa. Käytin 

sekä 220 g/m2 että 250 g/m2 vahvuutta. Paperi oli kuitenkin selkeästi huokoisempaa ja 

pehmeämpää kuin pop-up -kirjojen sileämpi ja jämäkämpi paperi, sillä se oli tarkoitettu 

piirroksiin ja vesivärien pohjalle. Ongelmanani olikin se, ettei tavallisten kauppojen tar-

jonnasta löytynyt sopivaa paperia huolellisista etsinnöistäni huolimatta. Pääsin kuitenkin 

ohjaajani Martha Balerinan kanssa vierailemaan joensuulaisella painotalo PunaMustalla, 

josta täysin yllättäen löytyi ratkaisu ongelmaani. PunaMustan asiantuntijoilta sain nipun 

aivan täydellistä paperia avittamaan työtäni, sillä aiemmin käyttämäni pehmeä paperi ei 

käynyt tulostukseen. Saamani paperit ovat hivenen kellertävän sävyinen Carta Integra 

190g/m2 sekä päällystämätön Edixion 250g/m2.

Skannauksen jälkeen siirsin kuvat Adobe Photoshopiin jatkokäsittelyä varten. Toimi-

van A3-skannerin puutteessa skannasin A3-arkit kahdessa osassa ja yhdistin ne kuvan-

muokkauksella sulavaksi kokonaisuudeksi. Minulla on hyvin pitkä historia perinteisten 

taidetekniikoiden käytössä, mutta kouluaikanani olen muodostanut oman tyylini tehdä 

Kuva 11. Työvaiheet vasemmalta oikealle: lyijykynäluonnos,tussipiirros, väritetty versio.
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kuvituksia. Aloitan aina käsinpiirretyillä pohjilla jotka viimeistelen aidolla musteella, sil-

lä kokemusteni perusteella uskon siihen ettei käsityötä voi täysin jäljitellä digitaalisilla 

siveltimillä. Digitaalinen värittäminen helpottaa kuitenkin niin selkeästi työprosessia ja 

teosten muokattavuutta, että nykyisin väritän suurimman osan töistäni Photoshopissa. 

Valmiin pohjan päälle tein digitaaliset väritykset käyttäen sekä perusbrusheja että inter-

netistä ladattuja ilmaisia vesiväribrusheja. Käytin myös muita pintaefektejä saavuttaak-

seni halutun lopputuloksen. Osa käyttämistäni vesiväripohjista on itse käsin maalaamiani 

vesi-ja musteväripintoja, jotka siirsin kuvien taustalle digitaalisesti skannauksen kautta. 

Lisäsin myös leikattavien kuvien reunoille lisää mustaa reunaa leikkausvaran vuoksi. 

Värimaailmaksi valitsin alakuloisen ja teoksiin soveltuvan dramaattisen mustavalko-vä-

riskaalan, tehosteväriksi ripaus punaisen tummia sävyjä tuomaan lisäkontrastia teoksiin. 

Punainen myös viittaa vereen, väkivaltaan ja intohimoon. Kaikki nämä teemat kuulu-

vat olennaisesti Poen tuotantoon. Tässä vaiheessa kuvitusprosessia päädyin piirtämään 

työhöni myös kolme ylimääräistä kuvaa, yhden jokaista pop-up -kuvitusta kohti. Näistä 

kuvista tuli kehystetyt symbolit jokaisen kuvitusaukeaman tekstivihkosten kansikuviin. 

Lopulta työni sisältää siis kuusi kuvitusta, kolme perinteistä sekä kolme aktiivista pop-

up -kuvaa. Lisäksi piirsin teokseeni Poen muotokuvan sekä pop-up -kirjan typografisen 

kansikuvituksen.

Väritettyjen kuvapohjien viimeistelyn jälkeen vuorossa oli tulostaminen. Tämä vaihe jän-

nitti eniten, sillä paperin määrä oli rajattu eikä tulostinten toiminnasta voi aina olla varma. 

PunaMustalta saamani erikoispaperit olivat kooltaan luokkaa A2, joten koulumme Xerox 

242-tulostimella töiden printtaus ei myöskään onnistunut paperin alkuperäisessä muodos-

sa. Tässä vaiheessa käännyin hakemaan konsultaatiota tekniikan puolelta. Päädyin leik-

kaamaan paperit A3- sekä A3+ muotoon. Otin jokaisesta tulostettavasta pdf:stä tulostetut 

kopiot leikkausongelmien sekä kokeiluversioiden varalta. Jätin paperia säästöön myös 

mahdollisia korjaustulosteita varten, mikäli osat eivät laskelmista ja alkuprototyypeistä 

huolimatta olisikaan sopineet yhteen.

Valmiit tulosteet leikkasin saksien avulla irti pohjapaperista. Alussa kokeilin leikkauksia 

myös paperiveitsellä, mutta sen hallinta liikkuu eri sfääreissä eikä jälkikään ollut kovin 
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siistiä vaan reunat jäivät helposti ryttyisen rikkinäisiksi. Käytin paperiveistä vain pienten 

aukkojen kuten puun oksistojen leikkaamiseen.

Taittelin valmiiden, leikattujen kaavojen reunasiivekkeet ja taittumat viivoittimella sel-

keiksi. Leikkasin jokaisen aukeaman pohjapaperiin viillot siivekkeiden oikeille kohdille 

ja liimasin rakennelmat tehokkaalla paperiliimalla kolmiulotteisiksi rakennelmiksi. Ra-

kennelmien liimausjärjestyksessä piti olla tarkkana, jottei työtä tarvinnut irrottaa kuivu-

neista liimauksistaan saadakseen jonkun välistä uupuvan osan paikoilleen. Liimauksista 

haastavin oli Usherin talo, mutta olin onnekseni kirjoitttanut järkevän liimausjärjestyksen 

ylös jo ensimmäisen prototyypin kokeiluvaiheessa säästääkseni työresursseja. Tässä vai-

heessa tuntuu uskomattomalta se, että jokainen pop-up kirja on todellakin liimattu käsin, 

vaikka tiedän sen olevan täysi fakta. Omat rakennelmani eivät ulottuneet edes lähelle nii-

tä monimutkaisimpia mestariteoksia, joita esimerkiksi Robert Sabudan teoksissa näkee, 

mutta silti aikaa liimaamiseen meni paljon.

Kuva 12. Väritetty kaava-arkki.
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Liimattuani osat yhteen ja testattuani vielä kertaalleen niiden kestävyyden ja sulavan lii-

keradan, liimasin koko kirjan kansineen yhteen prototyypiksi. Prototyypin kannet leik-

kasin paksusta kartongista ja printtasin kanteen vielä erikseen alustavan kansipiirroksen. 

Prototyyppejä on tällä hetkellä vain yksi, mutta aion jatkojalostaa työtäni vielä valmiim-

paan ja monimutkaisempaan muotoon opinnäytetyöprosessin jälkeen. Aikomuksena on 

tehdä kuvien värityksiin muutama korjaus, lisätä yksityiskohtien määrää sekä parantaa 

sommittelun yleisilmettä. Aion myös mielenkiinnosta tehdä valmiiksi muita Poen tarinoi-

ta, jotka jäivät tällä kertaa opinnäytetyöprosessin ulkopuolelle.

Koko prosessin ajan panostin siihen, että dokumentoin mustaan luonnoskirjaani jokaisen 

huomion ja idean mitä tekniikoiden tutkiminen toi mieleen. Kaikki kirjatut sekä piirretyt 

huomiot, luonnokset, tekniikan kaavapiirrokset ja niiden selkeä jäsentely auttoivat selki-

yttämään työnkuvaa pääni sisällä. 
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
VWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

Opinnäytetyön otsikkofontti Sherlock Holmes

Opinnäytetyön prototyypin leipätekstin fontti Garamond

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

Alunperin suunnittelin kirjoittavani sekä opinnäytetyöni toiminnallisen että kirjallisen 

puolen otsikot käsin. Harjoittelin viktoriaanista kalligrafiaa ja sulautin sen omaan kau-

nokirjoitukseeni, työvälineinäni toimivat perinteinen muste sekä aito vintage-mustekynä. 

Testasin otsikkoja eri muodoissaan vahvalle vesiväripaperille (kuvat 13 ja 14) ja ehdin 

jo irroittaakin muutaman otsikon työhöni kunnes päädyin toiseen ratkaisuun. Löysin 

Tumblr-sivustolta juuri sopivan, ilmaisen fontin nimeltä Sherlock Holmes, joka jäljitteli 

loistavasti haluamaani käsialaa ja tunnelmaa. Kaupallisesta käytöstä ei ollut erillistä mai-

nintaa, vain se että fonttia saa vapaasti käyttää töissään. Itsekirjoitettu teksti on toki aina 

uniikimpaa, mutta valmis fontti mahdollisti nopeat muokkaukset ja tarvittavat koonsääte-

lyt sekä loi selkeästi yhtenäisyyttä työni kokonaisuuteen.

4.2 Fontit
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Kuvat 13 ja 14.

Kalligrafiakokeiluja.
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5 Valmis tuotos

Kuva 15. Kirjan tulostettu kansi.

Opinnäytetyöni lopputulos on tavoitteiden mukainen tulostettu ja koottu kirjan proto-

tyyppi (kuva 15). Kirjasta löytyy toteuttamani kolme pop-up -kuvitusta. Prototyypistä 

puuttuvat vielä tekstiosiot ja niiden kansikuvat, mutta ne elementit lisätään työhön myö-

hemmin. Jokainen pop-up -kuvitus aukeaa vaivattomasti ja toimii kovankin mekaanisen 

rasituksen jälkeen moitteettomasti. Kirja sisältää tällä hetkellä kolmen kuvitusaukeaman 

lisäksi kovat kannet ja tulostetun kansipaperin. Suunnitelmana on jatkossa lisätä kirjaan 

uusia pop-up -aukeamia ja kehittää kirjaa suuremmaksi kokonaisuudeksi.

Kirjan kanteen valitsin tumman sävymaailman sekä kulutetun pintaefektin, sillä molem-

mat kuvastavat hyvin Poen tummaa maailmaa. Kannen kuvitus koostuu typografiasta, 

sillä tahdoin tuoda hieman kontrastia painottamaan kuvitusten esittävää taidetta. Kannet 

koostuvat tulostetusta A3-kansipaperista sekä vahvasta kartongista leikatuista kansipa-

loista.

Ensimmäinen aukeama kirjassa on Annabel Lee (kuvat 17-20). Kolmiulotteisia element-

tejä aukeamalla ovat etualan koholla olevat puut, taivaan pilvet ja kuutamo sekä Anna-
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Kuva 16. Kirjan kansikuva.

bel Lee. Mekaanisia, toimivia pop-up -kuvia ovat pilvien takaa nouseva kuutamo sekä 

Annabel Lee, joka aukeamaa avatessa nostaa päätään. Kaikki mekaaniset osat liikkuvat 

sulavasti takertumatta kiinni toisiinsa, vaikka aukeamaa avaisisi nopealla tahdilla. Kuvan 

17 Photoshop-näkymä havainnollistaa lopullisen ulkoasun aukeamalle. Tekstiosio ja sen 

kannessa oleva kaksiulotteinen kuvitus tulevat valmiissa versiossa aukeaman vasempaan 

reunaan. Teksti tulostetaan ja taitetaan vihkon muotoon ja kiinnitetään pysyvästi aukea-

maan.
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Kuva 18. Annabel Lee, yksityiskohta.

Kuva 17. Annabel Lee, Photoshop-näkymä. 
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Kuvat 19 ja 20. Annabel Lee- aukeama.
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Kuvat 21 ja 22. Usherin talon häviön ensimmäinen prototyyppi.
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Kuvat 23 ja 24. Usherin talon häviön ensimmäinen prototyyppi.
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Kuva 25. Korppi-kuvituksen aukeama.

Kuvat 21-24 havainnollistavat toista aukeamaa, Usherin talon häviötä. Kuvassa 21 au-

keama on kokonaisena: aukeaman vasemmalla puolella on tarinassa kuvattu musta met-

sälampi ja tekstiosio sekä tekstin kuvitus kiinnitetään aukeaman oikeaan alareunaan. Au-

keaman vasemmalla puolella on tarinassa kuvattu musta metsälampi. Tulostettuna lampi 

heijastaa himmeästi valoa, joten lukija voi peilata taloa sen pinnasta. Mekaanisia pop-up 

-kuvia tällä aukeamalla ovat Usherin talo sekä pieni silta, joka johtaa talolle. Kuva aukeaa 

ja sulkeutuu moitteettomasti (kuva 22).

Kolmas ja viimeinen aukeama tässä prototyypissä on Poen kuuluisin teos Korppi. Au-

keamassa on käytetty kahta eri pop-up -tekniikkaa; klassista pop-upia sekä interaktiivista 

pop-upia, jota liikutetaan vivusta. Korppi edustaa aukeavine siipineen klassista puolta. 

Lintu menee kasaan kun aukeaman sulkee, mutta avaava liike saa korpin siivet avautu-

maan sekä pään kääntymään näkyville (kuva 27). Lisänä aukeamaa avattaessa kuuluu 

natiseva äänitehoste, joka muistuttaa korpin raakaisua. Interaktiivinen kuvitus löytyy 

aukeaman miehen käsistä. Kädet liikkuvat kauhistunein elkein ylös ja alas, kun sivun 

alareunassa olevaa vipua liikuttaa sivulta toiselle (kuva 28). Tällä aukeamalla tekstiosio 

kuvituksineen kiinnitetään oikeaan laitaan.
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Kuva 26. Korppi-kuvituksen aukeama.

Kuva 27. Korppi-kuvituksen yksityiskohta.
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Kuva 28. Yksityiskohta Korppi-aukeamasta.

Kuvat 29-31 ovat tekstiosion kuvituksia, jotka eivät sisällä pop- up -tekniikkaa. Kan-

sikuvan pääasiallinen tarkoitus on symbolisoida tarinan selkeintä elementtiä. Jokainen 

kuva on kehyksissä, jotta kuvien ikonimainen motiivi tulisi selkeämmin esille tekstiosion 

kannessa. Kuvassa 29 on Annabel Lee runon mukaisesti kuolleena hautapaadella leväten. 

Kuva 30 kuuluu Usherin talon häviön tekstiosioon. Kuvassa ovat Usherin sisarukset Ro-

derick ja Madeline, sukulinjansa viimeiset ihmiset. Tarinassa useaan kertaan painotettu 

kalvakkuus ja pelko heijastuu molempien kasvoilta, taustalla näkyy Usherin talon sisus-

taa. Veripisara kehyksen alapuolella kuvastaa kauhua ja tuhoa, joka taloa ja sukulinjaa 

odottaa. Kuva 31 on viimeisen aukeaman tekstiosion kansikuva. Istuvaa, odottavaa korp-

pia ympäröi kietoutuneiden puunoksien muodostama kehys.
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Kuva 29. Annabel Lee, tekstiosion kuvake.
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Kuva 30. Usherin talon häviö, tekstiosion kuvake.
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Kuva 31. Korppi, tekstiosion kuvake.
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6 Arviointi
Kysellessäni tuttaviltani mielipiteitä työni visuaalisesta annista sain hyvin positiivista 

ja innostunutta palautetta vastaan. Olen itsekin hyvin tyytyväinen työnjälkeeni, mutta 

löydän silti jokaisesta kuvasta jotain pientä tai suurempaa korjattavaa. Suhtautumiseni 

opinnäytetyöni onnistumiseen jakautuu siis kahteen eri kastiin. Olen erittäin tyytyväinen 

siihen kuinka monet pop-up -tekniikat sain toimimaan ilman asiaankuuluvaa koulutusta 

ja syvää kokemuspohjaa. En saanut kaikkia tekniikoita toimimaan, mutta jokainen on-

nistunut tekniikka tuntui voitontanssin arvoiselta. Tunnen ylpeyttä työstäni ja siitä että 

uskalsin ottaa askeleita uuden tekniikan heikoilla jäillä onnistuen pitämään itseni hyvin 

pinnalla, enkä huonojenkaan hetkien aikana uponnut hyiseen veteen. 

Olen suurilta osin tyytyväinen myös piirrosjälkeeni ja kuvitusten sävymaailmaan ja tun-

nelmaan. Synkeä tunnelma välittyy töiden sävyistä, ilmeistä ja asetelmista, vaikka haluai-

sin jatkossa vielä tehostaa tätä tuomalla teoksiin lisää varjostelua ja perspektiivin tuntua.

Tunnen prosessin kehittäneen omaa kuvitusjälkeäni entistä selkeämmäksi, sillä tiedän 

mihin puoliin haluan jatkossa panostaa. Sain työni juuri siihen vaiheeseen, mikä oli alku-

peräinen tavoitteeni, eli tulostettuun, leikattuun ja liimattuun prototyyppiin. Tavoitteenani 

oli tuottaa ainakin pari hyvin toimivaa ja kauniiseen visuaaliseen muotoon vedettyä teos-

ta, ja tunnen onnistuneeni tässä. 

Kuitenkin takaraivossa piilee aina se pieni, riivaava ajatus, kuinka voisin kehittää kaik-

kea tätä vielä paljon eteenpäin. On vaikeaa päästä työstä irti silloin kun sitä voisi viilata 

vielä loputtomiin,  katsoa uudesta kulmasta, liimata uusia osia kiinni ja puunata taitoksia, 

mutta aikataulu ei lopulta antanut tarpeeksi paljon periksi jotta olisin voiut hioa jokaisen 

yksityiskohdan mieleisekseni. Myös tekniikka asetti rajoituksia visuaaliselle muodolle. 

En sano olevani tyytymätön työhöni, mutta tiedostan sen, että piirrosjälkeni kehittyy jat-

kuvasti. Lopulta saatan piirtää muutaman kohdan ja kohentaa tekniikkaa uudelleen mikäli 

kirja etenee tulevaisuudessa painoon asti. 

Välillä koin myös odotettavaa epätoivoa työni tekniikan suhteen, sillä suurista suunni-

telmista huolimatta en saanut kaikkein vaikeimpia tekniikoita aina toimimaan halutulla 
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tavalla. Tämä oli odotettavissa olevaa siinä mielessä, ettei vasta-alkajalla yksinkertaisesti 

ole mahdollisuutta taipua samanlaisiin suorituksiin kuin ne työt, joita alan ammattilaiset 

loihtivat esiin. Ammattilaiset ovat hioneet ammattitaitoaan vuosikymmenten ajan ja sa-

moihin suorituksiin venyminen oli käytännössä mahdotonta. Tiedostin tämän seikan jo 

työn alkupuolella tutkimusten yhteydessä ja lopulta testailujeni myötä fakta oli pakko 

hyväksyä rauhallisesti. 

     

Koettelemuksia ja haasteita työssäni riitti muiden asioiden kuin taittotekniikan osalta. 

Ensikertalaisena tuntui helpompana pitää taittosuunnat mahdollisimman selkeinä ja puh-

taina, jotta osaisin tuottaa ne valmiiksi asti. Mielestäni yksinkertaistaminen söi töistä hie-

man perspektiivin tuntua, kolmiulotteisuus toi sitä toki rakenteellaan lisää, mutta hyvin 

erilaisella tavalla kuin mitä olen tottunut tekemään. Töiden ei ole tarkoitus olla vielä 

täydellisiä, mikä näkyy erityisesti siinä etteivät tulostetamani kaavat olleet kaksipuolisia 

ja näin ollen tarkasteltavia 360 asteen kulmista. Yleensä kiinnitän huomiot kuvakulmiin 

ja nyt se puoli oli katsojan silmien armoilla. Tuntui, että itselleni lopulta tärkeintä oli 

karsia ylimääräistä pois ja saada kuvat aukeamaan, joten kuvituksiin jäi perspektiiviltään 

parannettavia osia.

Yksi suurimmista koettelemuksista oli tulostus. Koulumme tulostin ei edes tutkimusten ja 

kokeiden jälkeen antanut vastausta sille, miksi mustavalkoinen väriskaala tulostuu lähes 

katastrofisella tavalla, mustaten kaikki tummat väripinnat sävyttömiksi. Tulostus söi eri-

tyisesti vesivärimäisiä pintoja, eli lähes kaiken harmaansävyn jota olin töihin maalannut. 

Arvokasta työaikaa valui harmillisen paljon siihen, että sain tulostettua työni edes lähel-

le sitä laatua mitä tietokoneen näytöltä heijastui. Toivon, että olisin ymmärtänyt testata 

ajoissa myös sen, toimiiko valitsemani paperi taitoksissa halkeamatta. Onneksi halkeamia 

ei syntynyt ja paperi osoittautui laadukkaaksi, mutta aion jatkossa kiinnittää lisähuomiota 

paperin taitosominaisuuksiin.

Jatkossa aion kiinnittää myös enemmän huomiota työn aikataulutukseen. Ottaen huomi-

oon sen seikan että raudankovalta ammattilaiselta voi mennä vuosi tällaisen kirjan suun-

nitteluun, tunnen kuitenkin pärjänneeni aloittelijana hyvin jo siltä osin että sain muutaman 

tekniikan toimimaan kuukauden sisällä. Kirjasin ja luonnostelin ylös jokaisen korjattavan 

asian tulosteistani ja aion korjata ne jatkosuunnitelmissani. Loppujen lopuksi voin myön-
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Mieliala opinnäytetyöni loppupuolella on tiedonjanoinen. Opin hurjan paljon uutta tästä 

mielenkiintoisesta tekniikasta, mutta oppimisprosessini tuntuu olevan silti vielä alkutai-

paleellaan ja odotan innolla sitä hetkeä kun pääsen kokeilemaan muiden Poen kertomus-

ten saattamista pop-up muotoon.

Kesken työprosessin mieleeni juolahti ajatus siitä, että kirjamuodon voisi jalostaa esimer-

keiksi yksittäisiksi korteiksi, joiden myynti olisi tulevaisuudessa helpompaa. Myynti olisi 

helpointa hoitaa esimerkiksi nettikauppasivusto Etsyn kautta, josta globaali kohderyh-

mä löytyy helpoiten. Tällä kaliiberilla pop-up -kortit on vielä mahdollista liimata omil-

la käsivoimilla, mutta kokonaisen kirjan printtaus ei ole Suomessa mahdollista. Ainoa 

alkeellisiakin pop-upeja tuottava painotalo, joka Suomesta löytyi, oli Enossa sijaitseva 

Koliprint joka keskittyy mainoslehtisten yksinkertaisiin leikkaus-pop-upeihin, joten se 

ei sovellu työhöni. Myös ulkomailla toteutettu printtaus ja käsinliimaus olisi jopa pienil-

lä painomäärillä aivan uskomattoman kallista, joten sitä ei voi ilman varmaa rahoitusta 

lähteä edes tosissaan ajamaan. Korttien pop-up -kaavat olisi sentään mahdollista tulostaa 

jopa kotikaupungissani, kunhan hoitaisin leikkauksen ja liimauksen itse.

. 

Aikataulutus oli työssäni aikamoinen pähkinä purtavaksi. Idea työhöni kumpusi mieleen 

jo yli vuosi ennen varsinaisen prosessin alkamista, mutta työn aloittaminen vain tun-

tui venyvän ja venyvän tilaustöideni ja muiden henkilökohtaisten projektien vuoksi. Lo-

pulta päädyin tekemään opinnäytetyöni alle kahden kuukauden tehopuristuksessa, mikä 

voisi olla monen mielestä liiankin hektistä, mutta peloistani huolimatta huomasin työ-

tahdin sopivan itselleni yllättävän hyvin. Tiivis työtahti kuluttaa ihmistä helposti, mutta 

7 Pohdinta

tää luoneeni kuvitukset niin hyvin kuin piirrostaitoni sekä uutukaiset taittelukykyni niihin 

vain venyivät. Tämän näkökulman kautta voin myöntää olevani hyvin tyytyväinen opin-

näytetyöni lopputulokseen.
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itse selvisin siitä keskittymällä läsnäolevaan hetkeen miettimättä liikaa kireän aikataulun 

rajoitteita. Ajoittain tunsin olevani kuin hullu tiedemies vallatessani asunnon erilaisten 

pahvikyhäelmien, liimapurnukoiden ja paperileikkeiden viidakolla, mutta tällainen hur-

ja intensiivisyys tuntui vain tehostavan ymmärrystäni tekniikasta ja sopivan holistiselle 

taiteilijaluonteelleni. Nopea työprosessi mahdollisti sen, että kaikki oppimani tieto oli 

tuoreessa muistissani jokaisessa työprosessin vaiheessa. Toisaalta uskon että osan teknii-

koista olisi hyvä antaa kypsyä mielessä kauemmin, aion jatkossa siis käyttää enemmän 

rauhallista aikaa tekniikoiden hautomiseen.

Projektini opetti minulle uuden tekniikan ja kuvitustaidon lisäksi eritoten sitä, että hyppy 

tuntemattomaan kannattaa aina. Jos todella tahtoo oppia jotain sen eteen on taisteltava, 

erehdyttävä ja kokeiltava uudelleen kunnes asia alkaa kirkastua. Suunnittelija ei hyödy 

millään siitä, että menee aina sieltä mistä aita on matalin, miksi kannattaisi kulkea jo 

monesti aikaisemmin tallattua polkua kun risteyksiä ja uusia teitä on loputtomasti. Val-

latakseen uusia osaamisalueita kannattaa välillä kulkea siitä, mistä aita on korkein. Mah-

dollisesti myös reunustettu piikkilangoilla ja sirpaleilla, kunhan muistaa pitää mielensä 

optimistisena. Ensimmäinen erä pop-up -tekniikan hallinnassa on pelattu. Seuraava erä 

alkaa nyt.
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