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KÄSITTEET 

Hahmolait // Visual perceptions 
Hahmolait ovat psykologisia periaatteita, jotka osaltaan selittävät ihmisen ky-

kyä havainnoida ja nähdä kokonaisuuksia. Tällaisia ovat muun muassa Neis-

serin havaintokehäteoria, Gestaltin hahmolakiteoriat sekä yleisemmät havain-

tokonstanssit ja visuaaliset kuvavihjeet. (Kalakoski ym. 2002.) 
 
Kultainen leikkaus // Golden ratio 

Kultaista leikkausta kutsutaan usein myös ”harmoniseksi suhdeluvuksi”, koska 

sen avulla voidaan luoda tasapainoisia kokonaisuuksia. (Serlachius Museot 

s.a.) Yksinkertaistettuna kultainen leikkaus tarkoittaa janan jakokaavaa pyöris-

tettynä suhteessa 1,618. Kultainen leikkaus on yksi käytetyimmistä ja kau-

neimmista tavoista sommitella erityisesti taiteessa ja arkkitehtuurissa kautta 

aikojen. Se on kehitetty alkujaan antiikin Kreikassa. (Lämsä 2010.) 

 

Kuvitus // Illustration 

Kuvituksen tarkoitus (Graafinen 2015) on esittää ja selventää visuaalisesti 

esimerkiksi satua tai lehden artikkelia, sekä lisätä mielenkiintoa kuvitettavaa 

asiaa kohtaan. Kuvitus voi olla tehty yhdellä tai monilla eri tekniikoilla sekä 

sisältää tekstiä tai olla ilman sitä. Kuvitus välittää sanomaa ja on jo itsessään 

kuvittajan tulkinta aiheesta, mutta katsoja tulkitsee sitä silti aina omalla taval-

laan (Hatva 1993). 

 

”Kuvitus on tekstiä, sisältöä tai muuta kontekstia visuaalisesti va-

laiseva, tukeva tai tulkitseva kuva. Kuvituskuva tiivistää, elävävöit-

tää, koristaa, havainnollistaa, syventää ja selkeyttää tarinaa tai in-

formaatiota. (Graafinen 2015.)” 

 
Visuaalinen tarinankerronta // Visual narrative, Visual storytelling 

Käsite koostuu useasta eri asiasta. Visuaalisella tarkoitetaan jotakin silmin 

nähtävää esitystapaa tai tekniikkaa, kuten esimerkiksi vesivärimaalaus tai va-

lokuva. Tarinankerronnalla eli narratiivilla puolestaan viitataan sananmukai-

sesti kuvitettavaan tarinaan tai asiayhteyksiin sekä siihen, miten tämä tarina 

kerrotaan ja näytetään sen tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä. (Kekkonen 

& Suikkanen 2016.) Visuaalisella tarinankerronnalla voidaan esimerkiksi vai-
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kuttaa lastensadun tulkintaan ja tunnelmaan muun muassa valituilla kuvitus-

tekniikoilla, väreillä, hahmosuunnittelulla sekä siinä, mitä näytetään ja missä 

järjestyksessä. Esimerkiksi jonkin hahmon kasvojen peittäminen tarinan alus-

sa ja paljastaminen vasta lopussa voi olla yksi visuaalisen tarinankerronnan 

keino lisätä tämän hahmon salamyhkäisyyttä tai pelottavuutta tarinassa.  

 

Visualisoinnin keinot 
Siinä missä visuaalinen tarinankerronta on yläkäsite, tässä opinnäytetyössä 

puhutaan paljon alakäsitteenä tarinan visualisoinnista ja sen keinoista. Tässä 

yhteydessä niillä tarkotetaan tarinan näkyväksi tuomista eli itse tekemistä. Ku-

vituksessa tarinaa voidaan visualisoida esimerkiksi piirtämällä tai maalaamalla 

ja käyttämällä tiettyjä värejä – nämä muun muassa ovat visualisoinnin keinoja. 

Näiden keinojen kokonaisuus kertoo lopulta tarinan, jolloin niistä tulee visuaa-

lista tarinankerrontaa. 

 

Värit // Colors 

Tieteellisesti väri on valoa ja sen eri aallonpituuksia, jotka ovat sähkömagneet-

tista säteilyä. Isaac Newton ymmärsi jo 1600-luvulla, että valkoinen valo sisäl-

tää kaikki spektrin värit ja että ne on hajotettavissa näkyvään muotoon pris-

man avulla. Ihmissilmä kykenee tunnistamaan kaikista säteilyistä vain spektrin 

sävyt, joita ovat 760–380 nanometrin pituiset aallot. Silmien verkkokalvon vä-

riherkät tappisolut vastaanottavat ärsykkeen näistä valon eri aallonpituuksista 

ja välittävät tämän tiedon näköhermoa pitkin aivoihin, jotka tulkitsevat ne vä-

reiksi. Sauvasolut eivät aisti värejä, vaan toimivat hämärässä. Tämän vuoksi 

mitä pimeämpää ympäristössä on, sitä värittömämmän näköiseksi se muuttuu. 

(Töyssy ym. 1999, 177–178.) 

 

Mikään esine ei ole objektiivisesti minkään värinen (Guild 2000, 22), vaan riip-

puu niiden pinnasta ja materiaalista, mitkä aallonpituudet ne imevät itseensä 

ja mitkä heijastuvat takaisin avaruuteen (Töyssy ym. 1999, 178). Näitä heijas-

tuvia aallonpituuksia silmämme tappisolut vastaanottavat ja aivot tulkitsevat 

sen joksikin väriksi. Varsinaisesti siis silmät eivät näe, vaan vasta aivot tulkit-

sevat, mitä nähdään. Siksi myös ihmisten käsitys väreistä, esimerkiksi tur-

koosista, voi vaihdella hyvinkin paljon – havaitsemisen tulkinta on osin myös 

opittua, kulttuuri- ja henkilökohtaista. Värit ovat jatkuvassa vuorovaikutukses-
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sa sen ympäristöönsä ja siten niille ei havaintona ole tarkkaa määritelmää 

(Töyssy ym. 1999, 178). 

 

 
Kuva 1. Värin sävy, kylläisyys ja valööri. (Plotsy blog 2016) 
 

Taiteessa tärkeimpiä värin ominaisuuksia on kolme (kuva 1). Ensimmäisenä 

on sävy (hue) eli värin sijainti spektrissä, kuten turkoosi tai punainen. Toiseksi 

on kylläisyys (saturation), joka tarkoittaa värin voimakkuutta ja kirkkautta eli 

kuinka paljon puhdasta väripigmenttiä käytetään. Kolmantena ominaisuutena 

on valööri (value) eli värin tummuusaste riippuen siitä, kuinka paljon siihen on 

sekoitettu valkoista, harmaata tai mustaa. Valööri ei muuta värin sävyä. 

(Töyssy ym. 1999, 178–179.)
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön aiheena on satukuvitus ja tarinan visualisointi. Teoreettisessa 

osassa tarkastelen tunnelman luomista eri visualisoinnin keinojen, erityisesti 

värien, sommittelun ja ihmisen hahmotuskyvyn näkökulmasta. Lisäksi pohdin, 

miten niillä voidaan luoda mielenkiintoinen ja toimiva satukuvitus. Tarkoituk-

seni ei ole kirjoittaa teoreettista tutkimusta, vaikka haenkin eri lähteistä fakta-

pohjaa teorioille. Tavoitteeni on ennemmin tuoda näitä pieniä, jopa alitajuisia-

kin huomioita tietoisuuteen ja miettiä, miten niitä voi hyödyntää kuvituksen 

luomisessa. 

 

Opinnäytetyön produktiivisena osana on satukuvitusten teko kiinalaisen kan-

sansadun The Four Dragons (World of Tales s.a.) pohjalta. Teen kirjakonsep-

tin, johon kuvitan kannet ja kolme sisäsivujen kohtausta. Kuvitusten kohdeikä-

ryhmä on hieman vanhemmat lapset, eli noin 8–12-vuotiaat. Avaan koko te-

koprosessia ideoista ja luonnoksista valmiiksi kuvituksiksi. Lopuksi analysoin 

valmiita kuvituksia ja vastaan tutkimuskysymyksiin mahdollisimman kattavasti. 

 

Aihe kiinnostaa erityisesti siksi, että kuvittaminen ja piirtäminen ovat olleet it-

selle mieluisinta sekä opinnoissani että niiden ulkopuolella ja haluaisin suun-

tautua kuvittamiseen valmistumisen jälkeen. Kuvituksen tekeminen ja teorian 

sisällyttäminen siihen on monipuolinen ja hieman haastava, mutta siten myös 

hyvin ammatillisesti kehittävä projekti. Pyrin oppimaan lisää kuvittamisesta 

tämän opinnäytetyön avulla sekä toivon saavani kuvituksista hyvän työnäyt-

teen portfoliooni. 

 

Toinen selkeä syy aiheen valintaan on hieman erilainen näkökulma kuin opin-

näytetöissä yleensä. Koen, että ihmisen hahmotuskyvyn ja psykologian merki-

tystä pitäisi korostaa enemmän ja siitä pitäisi olla paremmin tietoisia tällä alal-

la. Aikaisempia opinnäytetöitä löytyy melko paljon puhtaasti kuvittamisesta ja 

taitosta. Vastaan ei ole tullut Valtan (2016) opinnäytetyötä lukuun ottamatta 

muita, missä pohdittaisiin hahmolakien hyödyntämistä tai huomioimista graafi-

kon työssä. Useimmiten opinnäytetyöt ovat painottuneet enemmän hahmo-

suunnitteluun ja uuden tyylin luomiseen, tai esimerkiksi brändin suunnittelussa 

mielikuvien luomiseen. Pelkästään juuri värin ja sommittelun vaikutuksista ta-

rinan visualisoinnissa ja nimenomaan kuvituksessa ei juuri ole, vaikkakin vä-
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rioppi on tärkeä osa monia opinnäytetöitä. Kiinnostukseni psykologiseen nä-

kökulmaan juontaa juurensa lukion psykologian kursseilta. Toivonkin, että 

opinnäytetyöni olisi mielenkiintoista luettavaa kaikille ja mahdollisesti myös 

hyödyllistä muille muotoilijoille, alasta kiinnostuneille sekä tuleville opinnäyte-

töiden tekijöille. 

 

 

2 KÄSITEKARTTA, VIITEKEHYS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Käsitekartan (kuva 2) eli mind-mapin avulla haluan selventää satukirjan ja -

kuvitusten sekä tarinan visualisoinnin ja muiden asiayhteyksien kokonaisuu-

den laajuutta. Kokosin siihen myös ylipäätään kuvituksista ja kuvituskirjasta 

tulleita mielleyhtymiä, korostaakseni kuvitusten merkitystä ja miten monen 

asian kanssa ne nivoutuvat yhteen. Tällaisia asioita on esimerkiksi kirjoittajan 

vaikutukset tarinaan sekä sosiaaliset ja kognitiiviset hyödyt lapselle, kuten 

esimerkiksi yhteinen lukuhetki vanhemman kanssa tai lukutaidon kehittymi-

nen. En kuitenkaan käsittele niitä sen tarkemmin tässä opinnäytetyössä. 

 

 
Kuva 2. Mind-map (Raunio 2018) 
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Jotta opinnäytetyöstä ei olisi tullut liian laaja, viitekehystä (kuva 3) piti rajata 

melko paljon, ja siksi keskityn erityisesti värien ja sommittelun vaikutukseen 

tunnelman luomisessa ja tarinankerronnassa sekä ihmisen hahmotuskyvyn 

merkitykseen näissä.  Valitsin nämä myös siksi, että kiinnitin kuvituskirjassani 

erityistä huomiota värivalintoihin sekä sommitteluun ja kuvakulmiin. Näiden 

mainittujen ominaisuuksien lisäksi kuvituksen tunnelmaan ja visuaaliseen ta-

rinankerrontaan vaikuttaa hyvin monet muutkin tekijät, kuten esimerkiksi fontin 

valinta, kuvituksien tyyli, materiaalit, tarkempi hahmosuunnittelu sekä hahmon 

ilmeet ja eleet ynnä muut. Lopullinen kuvitus koostuu näistä kaikista, ja siksi 

pelkät värit ja sommittelu eivät koskaan voi olla täysin eriytettyinä muista osa-

tekijöistä, mutta joitakin yleistyksiä varmasti löytyy. 

 

 
Kuva 3. Viitekehys (Raunio 2018) 
 

Opinnäytetyön päätutkimuskysymyksenä pohditaan: Miten suunnitella toimiva 

kuvitus kansansadun pohjalta 8–12-vuotiaille? Toimivalla tarkoitan tässä kuvi-

tusta, joka olisi lapsille mielenkiintoinen sekä huomioisi teoriaosuudessa mai-

nittavat tekijät, joiden avulla luodaan halutunlaista tunnelmaa ja ohjaillaan kat-

sojan katsetta. Pääkysymyksen pohjalta heräsi alakysymyksiä, kuten miten 

ihminen hahmottaa ja tulkitsee visuaalisia signaaleja? Mitä pitää ottaa huomi-

oon 8–12-vuotiaiden lasten kuvituksissa? Mitä visualisoinnin keinoja kirjakon-

septin kuvituksissa käytetään ja miksi? Nämä alakysymykset auttavat avaa-

maan ja vastaamaan varsinaiseen päätutkimuskysymykseen. 

 



11 
 

Aikomukseni on hakea tietoa aiheeseen liittyvästä kirjallisuudesta, joihin sisäl-

tyy muun muassa värioppia, ohjeita kuvittamiseen ja valokuvan sommitteluun 

sekä psykologiaa. Lisäksi olen etsinyt verkkolähteitä ja aiempia opinnäytetöitä, 

jotka vähintäänkin sivuavat aihetta. Näiden kautta pyrin löytämään hieman 

teoreettista pohjaa, millainen on toimiva lastenkuvitus ja analysoida niiden 

pohjalta myös opinnäytetyön produktiivisena osana tehtäviä kuvituksia. Tar-

koitukseni on käydä läpi kuvitusten tekoprosessi ja tutkia valmiita kuvituksia 

kuva-analyysin avulla. 

 

 

3 MITEN JA MITÄ IHMINEN HAVAINNOI? 

Ihminen tekee havaintoja kaikilla aisteillaan jatkuvasti, mutta kuvituskirjassa 

olennaisin havaitsija on näköaisti. Värien näkemistä ja niiden käyttöä kuvituk-

sissa käsitellään tarkemmin raportin myöhemmässä luvussa (kohta 4.2). Eräs 

ihmisen havainnointia selittävä malli on Neisserin (1982/1980, s. 24–25) ha-

vaintokehäteoria. Sen mukaan tietyt havainnoinnin kolme vaihetta toistuvat 

kehämäisesti uudestaan ja uudestaan läpi koko ihmiselämän. Ensimmäisessä 

vaiheessa henkilön skeemat eli sisäiset mallit asioista, kuten opitut olettamuk-

set ja tiedot asioista, sekä kiinnostuksen kohteet ohjaavat havainnointia tiet-

tyyn suuntaan (Neisser 1982/1980, s 19). Myös konteksti vaikuttaa yksilön 

sisäisiin malleihin ja havainnointiin eli millaisessa ympäristössä tai yhteydessä 

mikäkin asia esiintyy tai on totuttu näkemään (Kalakoski ym. 2002, 32). Jos-

sakin määrin tutut asiat huomataan ensin. Toisessa vaiheessa henkilö tekee 

havaintoja sekä tietoisesti että tiedostamattaan ja siten kerää tietoa havainnoi-

tavasta kohteesta. Kolmannessa ja viimeisessä vaiheessa tämä kerätty tieto 

joko vahvistaa ja tarkentaa tai muokkaa jopa kokonaan olemassa olevia sisäi-

siä malleja. Näiden uusien mallien pohjalta tehdään seuraava havainto ja näin 

malli jatkaa äärettömänä kehänä. (Lyseon lukio s.a..) 

 

Esimerkki havaintokehästä: Lapsi katselee aapista ja H-kirjaimen kohdalla 

kuvataan “hevonen”. Lapsi on nähnyt hevosen kuvan ennenkin, ehkä jopa 

oikeankin hevosen. Hänen sisäiset mallinsa siis kertovat, että hevonen oli se 

iso, pehmeä ja ruskea eläin. Mutta tässä kuvassa onkin jotain toisin. Hevonen 

onkin harmaa ja näyttää rakenteeltaan muutenkin erilaiselta, sirommalta. Lap-

sen sisäiset mallit muokkautuvat ymmärtämään, että hevosia voi olla kahden 
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eri värisiä, siis joko ruskeita tai harmaita, ja lisäksi niitä voi olla eri muotoisia ja 

kokoisia. Vuosia myöhemmin tämä lapsi saattaa olla kiinnostunut niin paljon 

hevosista, että hän on halunnut alkaa ratsastaa ja on todennäköisesti kerän-

nyt paljon erikoistunuttakin hevostietoutta, sellaistakin mitä ei muuten ihmiset 

välttämättä tiedä. Nyt hän ymmärtää, että hevosia on lukemattoman monen 

värisiä ja paljon eri rotuisia sekä tietää myös paljon niihin liittyvää muuta yksi-

tyiskohtaista tietoa. Sisäiset mallit hevosista ovat siis kehittyneet ja tarkentu-

neet huimasti, kun havaintokehä on toistunut monen monta kertaa hänen 

elämänsä aikana. Sama ilmiö tapahtuu myös omaan alaansa erikoistuvilla 

ammattilaisilla. Esimerkiksi graafikoilla, jotka ovat opiskelleet omaa aihealuet-

taan paljon on hyvät tiedot ja sisäiset mallit omasta alastaan, mutta jostain 

toisesta alasta, kuten liiketalouden tai lääketieteen aloista ne voivat puoles-

taan olla huomattavasti yksinkertaisemmat ja stereotyyppisemmät kuin niiden 

alojen ammattilaisilla.   
 

Ihmiset havaitsevat asioita pitkälti samalla lailla, koska hahmottamiskykyjen 

perusvalmiudet ovat osittain synnynnäisiä, mutta ne ovat myös kehitettävissä. 

Havaintoihin vaikuttaa myös ympäristö, eli mitä asioita sisäisten mallien perus-

teella oletetaan kohteessa olevan kussakin ympäristössä. Esimerkiksi keittiös-

sä oletetaan olevan hella eikä kylpyamme. (Kalakoski ym. 2002, 32.) 

 

3.1 Hahmolait 

Hahmolait ovat periaatteita, jotka osaltaan selittävät ihmisen kykyä havainnoi-

da ja nähdä kokonaisuuksia (Kalakoski ym. 2002, 31). Gestaltin hahmolakiteo-

rian (Gestalt Theory of Visual Perception) perustajia olivat saksalaiset hahmo-

psykologit Koffka, Köhler ja Wertheimer 1900-luvulla. Heidän tunnusajatukse-

na oli, että ”Kokonaisuus on aina muuta kuin pelkkä osiensa summa” (Kala-

koski ym. 2002, 33). Tästä on käytetty klassista esimerkkikuvaa (kuva 4), jos-

sa yksittäisillä pisteillä ja muodoilla ei ole juuri merkitystä tai sisältöä, mutta 

niiden kokonaisuudesta hahmottuu dalmatialainen koira puistossa. 
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Kuva 4. Dalmatialainen (Dixon 2013) 
 
 
 

 
Kuva 5. Hahmolait (Wang s.a.) 
 
 
Näköhavaintojen yleisiä hahmolakeja (Santala 2015):  
 

1. Kokonaisuuden laki (Emergence): Suuri kokonaisuus hahmottuu ensin ja 

pienet osat vasta sitten, esimerkkinä dalmatialainen (kuva 4). 

2. Valiomuotoisuuden laki: Tutut kuviot hahmottuvat ensin.  

3. Kuvion ja taustan laki (Figure and Ground): Pienempi asia havaitaan 

kuvioksi ja suuri taustaksi. Esimerkiksi kuusipuu A-kirjaimen sisällä (kuva 5) 

tai itse AL-kirjainyhdistelmä isosta valkoisesta taustasta. 
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Optisia hahmolakeja sekä liike ja aika (Kalakoski ym. 2002, 32): 
 
1. Hyvän muodon laki (Good Form): Kohteet havaitaan mahdollisimman 

yksinkertaisina, hyvämuotoisina ja säännönmukaisina. 

2. Läheisyyden laki (Proximity): Lähekkäin olevat kuviot havaitaan koko-

naisuudeksi tai samaan ryhmään kuuluviksi. 

3. Samankaltaisuuden laki (Similarity): Jollain lailla samanlaiset kuviot kä-

sitetään yhteenkuuluviksi. 

4. Hyvän jatkon laki (Continuation): Risteävien viivojen koetaan jatkuvan 

niin, että niiden suunta muuttuu mahdollisimman vähän. 

5. Sulkeutuvuuden laki (Closure): Kuvio tai viiva ymmärretään kokonaisena 

kuviona, vaikka muoto ei olisi täysin suljettu tai siitä puuttuisi osia, kuten 

esimerkiksi animaatioissa tyylillisesti katkonaisista ääriviivoista huolimatta 

pystymme erottamaan hahmon. 

6. Symmetrian laki (Symmetry): Osista muodostuva symmetrinen kokonai-

suus hahmotetaan helpommin yhtenä muotona, eikä erillisinä osina. Epä-

symmetriset osat ymmärretään helposti taustana. 

7. Yhtenäisen liikkeen laki (Common fate/ movement): Kohteet, jotka 

näyttävät liikkuvan samaan suuntaan tai samalla nopeudella, koetaan yh-

teenkuuluviksi. Yksittäinen suoritus tai suorittaja ei erotu joukosta. Esimer-

kiksi samaan suuntaan uivat kalat koetaan yhdeksi parveksi ja yhden kalan 

liikettä ei huomata. 

8. Ajallisen lähekkäisyyden laki: Toisiaan ajallisesti lähekkäin olevat asiat 

kuten äänet, kuvat tai tapahtumat ryhmitellään yhteen tai koetaan liittyvän 

toisiinsa syy-seuraus -suhteessa. 

 

 
Kuva 6. Näköharhat (Rossi 2017) 
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Havainnot (Kalakoski ym. 2002, 47) ovat yleensä luotettavia, mutta on myös 

monia tilanteita, joissa aivomme antavat väärää tietoa tai kohde on monitulkin-

tainen. Tällaisia näköharhoja ja illuusioita on neljää eri tyyppiä: monitulkintai-

set kuviot (kuva 6:C,E,H ja kuva 7), ristiriitaiset kuviot (kuva 6:I), kuvitellut ku-

viot (kuva 6:B) ja havaintovääristymät (kuva 6:A,F,G). Myös näköharhat toimi-

vat osin edellä mainittujen hahmolakiteorioiden mukaan. Kanizan kolmio (kuva 

6: B) on hyvä esimerkki negatiivisen tilan käyttämisestä illuusion luomisessa. 

Kolmio nähdään vaikka kuinka tiedämme, ettei siinä ole kolmiota. 

 

 
Kuva 7. Rubinin kasvot vai maljakko? (Rubin 1915) 
 
 
Monitulkintaisista kuvioista Rubinin kasvot-maljakko (kuva 7) on toinen hyvä 

esimerkki negatiivisen tilan käytöstä sekä kuvion ja taustan laista, mutta tässä 

ei ole varsinaista näköharhaa. Kuvan voi tulkita joko kasvoiksi tai maljakoksi, 

riippuen osin ympäröivän taustan väristä sekä katsojan odotuksista, eikä 

kumpikaan tulkinta ole väärä niin kauan, kun ympäristöstä ei ole muuta tietoa 

(Kalakoski ym. 2002, 37 ja 47). 

 

Havainnon pysyvyys eli konstanssi vaikuttaa myös kohteen tulkintaan (Lyseon 

luki s.a.). Tämän mukaan kun jokin ominaisuus on opittu, niiden tulkinta pysyy 

samana, vaikka aistiärsykkeet antaisivatkin ymmärtää muuta. Erilaisia kons-

tansseja on muun muassa kokokonstanssi, muotokonstanssi, vaaleuskons-

tanssi ja värikonstanssi. Esimerkkinä värikonstanssista ymmärrämme banaa-

nin olevan edelleen keltainen, vaikka se näyttäisi punaisessa valossa oranssil-

ta. Kokokonstanssin myötä ymmärrämme esimerkiksi talon olevan samanko-

koinen niin läheltä kuin kaukaakin katsottuna, vaikka itse kuvassa se näyttäi-

sikin erikokoiselta. Mittakaavan ymmärtäminen tosin täytyy oppia ja siihen 

menee aikaa (Hatva 1993). Esimerkiksi lapselle voi olla vielä haastavaa ym-

märtää, että jos kuvituksen hahmot mahtuvat kärpässienen alle, niin sillä mit-
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takaavalla annetaan ymmärtää, että tarinasta riippuen joko hahmo on lilliputti 

tai kärpässieni on jättimäinen. 

 

Kun etäisyydet ovat erittäin suuria, kuten esimerkiksi ilmakuvassa tai maise-

massa, ilmakehä vaikuttaa katseltavaan asiaan. Ilmakehän vaikutuksesta 

kauempana olevat asiat näyttävät sinisemmiltä ja niiden ääriviivoja on vaike-

ampi havaita. (Kalakoski ym. 2002, 50.) 

 

Myös muun muassa pintagradientti eli pinnan tiheyden tai viivaperspektiivi eli 

viivojen läheisyyden vaihtelu antaa vinkkejä kohteen etäisyydestä (Lyseon 

lukio s.a.). Näiden perusteella yhdelläkin silmällä pystyy havaitsemaan etäi-

syyksia jonkin verran, muttei tietenkään yhtä hyvin kuin stereonäkönä eli kah-

della silmällä. Perusperiaate on, että mitä kauemmaksi mennään, sitä ti-

heämmin tai pienempiä kohteet nähdään. Tätä on käytetty kuvataiteessa pal-

jon, esimerkiksi kun meren aaltojen viivat tihentyvät lopulta horisonttiviivaan. 

(Kalakoski ym. 2002, 48–50.) 

 

3.2 Lapsen havainnointikyky 

Hahmolakien ymmärtäminen on osin synnynnäistä, mutta ne myös kehittyvät 

iän myötä, kuten esimerkiksi aiemmassa kappaleessa mainitut pysyvyyden 

konstanssit. Lapsille tarkoitetussa kuvakirjassa on otettava huomioon lapsen 

tarpeet ja ymmärtämiskyky verrattuna sekä nuoriin että aikuisiin. Aihe on ää-

rettömän laaja, joten käsittelen sitä tässä hyvin tiivistetysti ja pintaraapaisulla – 

erityisesti värien ja sommittelun näkökulmasta. 

 

Käsitteenä pelkkä ”lapset” on hyvin laaja ja siksi kohderyhmä on hyvä jakaa 

vähintään kolmeen eri ikäryhmään: 0–3 taaperoihin, 4–7 tarhaikäisiin ja 8–12 

lapsiin ja varhaisnuoriin. Lasten yksilöllisissä kehitysasteissa on valtavia eroja 

ikäryhmänkin sisällä, mutta joitakin yleistyksiäkin löytyy. Ensinnäkin lapset 

ovat herkempiä kuin aikuiset (Ylimartimo 2012, 43), joten kuvituksissa voi olla 

tarpeen varoa liian räikeää ja erikoisten värien käyttöä tai mietittävä, miten 

pelottavat asiat esitetään, ettei kuvituksista tule lapsille liian epämiellyttäviä. 

Toisaalta lasten on todettu pitävän kirkkaista ja puhtaista väreistä, selkeistä 

väripinnoista ja liian murretut sävyt eivät usein miellytä (Sinikumpu 2017, 44). 
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Toiseksi, lapsille ei ole välttämättä vielä kehittynyt kovin vahvaa taipumusta 

katsoa kuvia tietyssä järjestyksessä, siispä katse kohdistuu ensimmäiseen 

mielenkiintoiseen tai tuttuun asiaan, joita voivat olla esimerkiksi hyvin erottuva 

kirkas pallo sivun alareunassa tai punertava orava vihreiden puiden latvuksis-

sa. Mitä monimutkaisempi kuvitus on, sitä enemmän lapsen katseen on todet-

tu harhailevan sen yksityiskohtiin, jolloin itse tarinaan keskittyminen voi her-

paantua. Tutkimuksissa on todettu, että 8–12-vuotiaista nuorimmat eivät ky-

enneet juuri lainkaan keskittymään vain olennaiseen ja jättivät joitakin yksi-

tyiskohtia huomioimatta ja vasta 12-vuotiaista alkaen nuoret alkavat enemmän 

keskittää huomionsa ja oppimisensa tietoisesti johonkin, kuten oppikirjan yksi-

tyiskohtaiseen kaaviokuvaan, tai tietoisesti jättävät ne huomiotta. (Hatva 1993, 

121, 125.) 

 

Pienimmille lapsille tarkoitetuissa kuvituksissa onkin siksi suositeltavaa pitää 

kuvat ja värit mahdollisimman selkeinä ja niin, että kohde ja tausta erottuvat 

toisistaan helposti tai että kuvitukset ovat kokonaan taustattomia (Sinikumpu 

2017, 24). Vanhemmille lapsille voi sisältöä tuoda jo lisää. Toisaalta, tarkat 

yksityiskohdat ja kuvat joissa tapahtuu paljon, pitävät lasten mielenkiintoa yllä 

pidempään, jolloin he jaksavat kuunnella tai katsella kirjaa pidempään tai pala-

ta siihen myöhemmin uudestaan. Esimerkiksi Mauri Kunnaksen (kuva 8) 

 

 
Kuva 8. Kesä Koiramäessä (Kunnas 2015) 
 
tapahtumarikkaat kuvitukset voivat harhauttaa lapsen huomiota itse tarinasta 

vielä kun he ovat pieniä, mutta jos kirja on tarpeeksi mielenkiintoinen, sitä jak-

saa selata ja luetuttaa vanhemmilla monia kertoja myöhemminkin. Yksityis-
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kohtaisista ja mielenkiintoisista kuvituksista voi siis olla myös hyötyä, jos nii-

den ansiosta useampi lapsi jaksaa esimerkiksi katsella tietokirjoja, kuulla tari-

noita Suomen historiasta tai versioita klassikkoteoksista, kuten Seitsemästä 

veljestä, jotka eivät välttämättä heitä muuten kiinnostaisi. 

 

 

4 VISUALISOINNIN KEINOT 

Kuvituksella kerrotaan tarina ja Hatva (1993, 29) toteaakin, että kuva on siten 

viestintäväline. Kuvittajan tekemillä valinnoilla voi vaikuttaa kuvituksen ja tari-

nan luonteeseen ja ilmeeseen sekä tuoda eri syvyyksiä ja näkökulmia tarinaan 

(Ylimartimo 2012, 53). Erilaisin sommitteluratkaisuin ja värein pystyy ohjaa-

maan lukijan katseen suuntaa sekä luomaan moninaisia tunnelmia. Kokonai-

suuteen vaikuttaa toki monet muutkin tekijät ja visualisoinnnin keinot, joita 

mainittiin muun muassa käsitekartassa (kuva 2, s. 9), mutta tässä opinnäyte-

työssä keskitytään erityisesti sommitteluun ja väreihin. 

 

4.1 Sommittelu 

Kuvitusten sommitteluun vaikuttaa valtavasti käytettävissä oleva tila ja sen 

formaatti eli koko, muoto ja käyttökohde. Erilaisia formaatteja voivat olla esi-

merkiksi printtituotteissa kovakantinen kirja, juliste tai pakkaus ja sivukoko, 

vaikkapa standardi A4 tai neliö. Formaatti voi myös tarkoittaa verkkotuotetta, 

kuten nettisivuja, jolloin olennainen kysymys on kuvan muunneltavuus työpöy-

täversiosta mobiiliin. 

 

“Hyvässä kuvakirjassa kuvittaja on hyödyntänyt yksittäisten sivujen ja 

aukeamien tarjoamat mahdollisuudet.” (Ylimartimo 2012, 116.) 

 

Kuvituskirjassa olennaisinta ovat toki sivujen koko ja muoto sekä paperin laa-

tu. Kun sivujen formaatti muuttuu tai kuva rajataan uudelleen, se muuttaa sa-

malla kuvan sommittelun painopistettä ja katseen ohjaamista haluttuun kuva-

keskukseen (Ylimartimo 2012, 121). Tunnelmaan vaikuttaa paljon, onko kuvi-

tus pysty- vai vaakasuuntainen, koska niistä molemmat korostavat eri asioita. 

Pystykuva korostaa korkeutta ja syvyyttä, siinä missä vaakasuuntainen som-

mittelu luo kuvaan leveyttä ja tasapainoisuutta (Kim 2007, 55). Toisaalta täy-

sin suorat pysty- ja vaakalinjat myös rauhoittavat kuvaa, vinot ja diagonaalit 
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linjat luovat liikettä ja levottomuutta (Ylimartimo 2012, 110). Näillä voi tehdä 

merkittäviä muutoksia kuvan ja siten myös tarinan sekä tunnelman tulkintaan. 

 

On tutkitusti todistettu, että ihmissilmä ei välttämättä kohdenna katsettaan en-

simmäisenä kuvan tai aukeaman keskelle vaan käy ensiksi läpi kulmat ja reu-

nat hahmottaakseen kokonaiskuvan. Siksi onkin hyvin tärkeää luoda kuva ja 

sommittelu niin, että katse pysyy kohteessa eikä lähde harhailemaan esimer-

kiksi reunojen ulkopuolelle. Myös kulttuurissa opittu lukusuunta ohjaa katsetta 

katselmuksen ensisilmäyksellä, erityisesti aikuisilla. Länsimaisen lukusuunnan 

”vasemmalta oikealle” on tutkittu olevan lapsilla kansainvälisesti se luontaisin 

tapa tutkia aukeamia, ennen kuin he oppivat lukemaan, mutta näistä on ole-

massa myös päinvastaisia tutkimustuloksia. (Hatva 1993, 121.) 

 

Sommittelun yksi tärkeimpiä tehtäviä on ohjata katsojan katse kuvakeskuk-

seen eli tapahtumien olennaiseen kohtaan ja pois kuvan lievealueilta eli peri-

feriasta, joita ovat reunat, tausta ja kuvan etuala (Ylimartimo 2012, 100). Täy-

sin keskitetty sommittelu voi kuitenkin olla tylsä (Kim 2007, 132) ja sen sijaan 

käytetäänkin usein kultaista leikkausta (golden ratio), joka on yksi tunnetuim-

mista sommittelukeinoista (Ylimartimo 2012, 96). Kultaisen leikkauksen ma-

temaattinen jakokaava (kuva 9) on pyöristettynä 1,618, se on kehitetty alku-

jaan antiikin Kreikassa ja sitä on pidetty yhtenä kaikkein kauneimpana tapana 

sommitella varsinkin taiteessa ja arkkitehtuurissa (Lämsä 2010). Janojen jako 

on silmämääräisesti reilun kolmasosan kohdalla (kuva 10). Kultaista leikkaus-

ta kutsutaan usein myös ”harmoniseksi suhdeluvuksi”, koska sen avulla voi-

daan luoda tasapainoisia kokonaisuuksia. (Serlachius Museot s.a.) 

 

 
Kuva 9. Kultaisen leikkauksen laskukaava. (Halkilahti 2013) 
 

 
Kuva 10. Kuvan jako kultaisen leikkauksen mukaan. (Halkilahti 2013) 
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Kuva 11. Kultainen spiraali ja Fibbonaccin lukujono. (Hubbard 2013) 
 
 

”Yksinkertaistettuna kultainen leikkaus tarkoittaa janan jakoa suh-

teessa ≈1,618. Tällöin janan pitemmän osan suhde lyhyempään 

on sama kuin koko janan suhde pitempään osaan.” 

(Serlachius Museot s.a. ja Lämsä 2010.)  

 

Kultainen leikkaus ei pelkästään miellytä silmää vaan on myös tutkittu, että 

ihmisen katse ohjautuu helpommin sen mukaan janalinjoille ja erityisesti nii-

den risteymäkotiin sijoitettuihin kohteisiin (Halkilahti 2013). Kultaisen leikkauk-

sen lisäksi myös kultaista spiraalia (golden spiral) pidetään yhtenä kauneim-

mista, ellei jopa kauneimpana sommitelmana. Kultainen spiraali (kuva 11) pe-

rustuu suoraan matemaatikko Fibonaccin lukujonoon, joka muodostuu sum-

maamalla aina edelliset neliöiden luvut yhteen. Niistä mitkä tahansa kahden 

luvun leikkaus on hyvin lähellä kultaisen leikkauksen jakolukua 1,618. Kultai-

nen spiraali esiintyy usein luonnossa, esimerkiksi simpukoissa. (Hom 2013.) 

Esimerkkinä vertailuna samasta kuvituksesta (kuva 12) huomaa, että vähin-

täänkin henkilöhahmot on selvästi sijoitettu kultaisen leikkauksen mukaan, 

mutta lisäksi vasemman reunan puiden oksistoa ja ruohikon voisi mahdollises-

ti hahmotella spiraalin laitamille. Emme kuitenkaan tiedä, onko kultaisen leik-

kauksen noudattaminen ollut taiteilijalta täysin tietoista vai ei, se tulee ihmisel-

tä melko luonnostaan (Serlachius Museot 2018). 
 

    
Kuva 12. Poika metsässä. Kultainen leikkaus ja spiraali. (Camacho s.a.) 
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Katsetta ohjataan myös suuntaamalla kuvan suuria linjoja, kuten vaikka oksat, 

tiet tai hahmojen katse, kohti haluttua kuvakeskusta (Kim 2007, 57) jonka pi-

tää olla valaistu tai muuten muusta ympäristöstä hyvin erottuva (Ylimartimo 

2012, 98). Valokuvauksessa kohteen ominaisuuksia tai jotain tiettyä yksityis-

kohtaa voidaan korostaa menemällä lähemmäksi kohdetta (Kim 2007, 56) ja 

tämä on sovellettavissa myös kuvitukseen. 

 

Kuvittajan luoma näkökulma eli kuvituksen tapauksessa perspektiivi vaikuttaa 

kuvan tulkintaan ja tunnelmaan paljon. Kuvituksen hahmo tai henkilö on sa-

maistuttavampi, jos voidaan olettaa, että näytettävä kuva on se, mitä hahmo 

näkee. Katsoja on enemmän hiljaisen tarkkailijan asemassa, jos kuvituksen 

hahmo näkyy kuvassa. Kuvan vasenta laitaa ja siihen suuntautuvaa liikettä 

pidetään lähtöpaikkana, kotina tai kotiin palaamisena ja oikeaa reunaa toivon, 

tulevaisuuden, eteenpäin ja ulos suuntautuvan liikkeen suunnaksi. Vasem-

paan laitaan suuntautuva liike voi symboloida myös itsetutkiskelua tai hahmon 

ajatuksia, mutta myös sisäistä ahdistusta tai kuoleman uhkaa. (Ylimartimo 

2012, 112–115.)  

 

Siksi erilaisten perspektiivien käyttö tilanteen mukaan tuo kuvitukseen huo-

mattavasti mielenkiintoa ja niin on myös korostaa kutakin kuvakohdetta sekä 

tapahtumien liikettä ja tunnelmaa. Perspektiiveistä ehkä erikoisin ja mielenkiin-

toisin on niin kutsuttu nukkekotiperspektiivi, missä katsoja kykenee näkemään 

nukkekodin omaisesti kuvituksen moniin eri kerroksiin, kuten esimerkiksi talon 

kaikkiin huoneisiin, maan tai veden alle tai muihin suljettuihin paikkoihin, joita 

emme todellisessa elämässä pysty näkemään. Tämän avulla kuvittaja pystyy 

myös näyttämään monta eri tarinan sisäistä tarinaa ja tapahtumaa yhtäaikaa. 

(Ylimartimo 2012, 105). Lasten kuvituksissa käytetään usein sivuperspektiiviä, 

koska se on ensimmäinen tapa lapselle piirtää asioita, mutta se voi pitkän 

päälle muodostua hyvin tasapaksuksi ja tylsäksi niin sommittelun kuin tarinan 

itsensäkin kannalta. 

 

Myös pysähtyneessä kuvassa on jonkinlainen liike, jota pystytään korosta-

maan muun muassa aiemmin mainituilla diagonaaleilla ja vinoilla linjoilla. Ku-

vakirjassa liike etenee “sivun kääntämisen draamana” ja se voi myös olla 

sommittelun tehokeino esimerkiksi vaihtoehtoisesti joko jatkumon luojana tai 

äkkinäisenä täyskäännöksenä. Vasemmalta oikealle suuntautuvat tapahtumat, 
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aukeaman rakenne ja kuvituksen liike on helppo hahmottaa ja ne voidaan tul-

kita ajan kulkuna. (Ylimartimo 2012, 110–112.) 

 

Negatiivinen tila voi olla suuri korostava ja ryhtiä tuova elementti kuvituksessa, 

vaikkei sitä käytettäisi kovinkaan paljoa (Valta 2016, 42). Aiempi esimerkki 

negatiivisen tilan käytöstä sekä kuvion ja taustan laista oli Rubinin kasvot-

maljakkokuva (kuva 7, s.15) ja kuvituksissa  näitä periaatteita voidaan käyttää 

hyvin myös luomaan lisäsisältöä tarinaan tai vain esittämään se visuaalisesti 

mielenkiintoisella tavalla. Esimerkkeinä monimerkitykselliset kuvitukset, joissa 

ensimmäisessä (kuva 13) luolan suusta muodostuu nukkuvan valaan silhuetti  

 

 
Kuva 13. Valas (The Brave Union s.a.) 
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Kuva 14. Prinsessa Tähkäpää (Bird s.a.) 
 
 
ja toisessa (kuva 14) prinsessan hiukset voidaan tulkita myös ajatuskuplaksi 

tai haavekuvaksi. Molemmissa on hyödynnetty hyvin ihmisen kykyä nähdä 

vain toinen merkityksistä kerrallaan, mikä luo kuviin moniulottuvuutta ja lisä-

mielenkiintoa, jotka toki avautuvat paremmin vasta itse tarinan tekstissä. 

 

4.2 Värit 

Värejä pidetään usein itsestäänselvinä, koska nykypäivänä niiden käyttö on 

niin halpaa ja helppoa toisin kuin melko lähihistoriassa. Läpi koko ihmishistori-

an värien valmistaminen on ollut vaativaa käsityötä ja joidenkin värien osalta 

hyvinkin kallista. Lisäksi taiteilijoiden oli osattava itse sekoittaa värinsä, kun-

nes 1800-luvulla kemian teollisuus mullisti koko alan. Nykyään värien kirjossa 
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suurin piirtein vain mielikuvitus on rajana, ainakin melkein. (Töyssy ym. 1999.) 

Toki teknologialla on omat rajoituksensa yhäkin, mutta yleisesti neliväripaina-

tuksella tehty digitaalinen printtaaminen ei maksa montaa kymmentä senttiä 

enempää per A4-sivu ja värimahdollisuudet ovat kotitulostimillakin varmaan 

enemmän kuin esi-isämme koskaan osasivat kuvitellakaan. Digipaino on 

usein rajoittunut siihen, mitä syaanista, magentasta, keltaisesta ja mustasta 

on tehtävissä, mutta maalatessa mahdollisuudet ovat ihan omaa luokkaansa, 

kunhan viitsii vähän sekoitella ja kokeilla – tai sitten vain ostaa valmiin väri-

tuubin kaupasta. 

 

Väreillä kuitenkin on suuri vaikutus kuvan tulkintaan, sen tunnelmaan ja sa-

nomaan, vaikkemme näitä tietoisesti huomaisikaan. Ylimartimo (2012, 53) 

toteaakin, että “värillä on väliä”. 

 

“Väri ei ole pelkästään jotakin, mitä me katsomme, vaan se on va-

lon itsensä kokemista.” (Ylimartimo 2012, 53.) 

 

Värien tulkinta on kuitenkin aina subjektiivista (Guild 2000/1992, 15) eli henki-

lökohtaista ja puolueellista, koska tulkintaan vaikuttaa hyvin paljon henkilön 

omat kokemukset ja se kulttuuri, minne ja millä aikakaudella kukin on synty-

nyt. Tähän olen kerännyt listan (Hintsanen s.a.) muutamista yleistetyistä vä-

risymboliikasta ja myös joistakin  niiden eroista maailmanlaajuisesti: 

 

• Musta – suru, kuolema, paha. Yleisesti negatiivista ympäri maailman, 

mutta Japanissa myös häitä. 

• Harmaa – Länsimaissa arki, tylsyys, neutraalius, vanhuus. Kiinassa ja 

Japanissa edullisuus. 

• Valkoinen – viattomuus ja puhtaus kansainvälisesti. Euroopassa iloa ja 

rauhaa, mutta Aasiassa usein surua ja hautajaisia. 

• Vihreä – melko yleisesti turva, nuoruus, tuoreus, toivo, hedelmällisyys, 

elämä, kasvu, luonto ja ekologisuus. Myös kateutta ja myrkyllisyyttä. Is-

raelissa huonoja uutisia. 

• Sininen – Länsimaissa usein rauha, vapaus, meri, jalosukuisuus, mas-

kuliinisuus. Afrikassa hyvyys, onni, rakkaus ja hengellisyys. Aasiassa 

usein suru, epäterveellisyys, kalpeus. Tiibetissä pyhä väri. 
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• Punainen – yleisesti usein voima, rakkaus, intohimo, radikalismi, veri, 

sota, viha ja paha. Afrikassa suru. Intiassa ja Meksikossa hedelmälli-

syys. Venäjällä kauneus. Kiinassa ilo ja muut elämän positiiviset puolet. 

• Keltainen – Euroopassa usein Aurinko ja ilo, mutta myös kateus ja sai-

raus. Aasiassa ja Afrikassa erityisesti usein ilo, varallisuus, onnellisuus. 

Amerikassa koulubussit. Venäjällä, Meksikossa ja Kreikassa surun tai 

kuoleman väri. 

• Violetti – suru, mystisyys, kuninkaallisuus ja ylhäisyys 

 

Valta (2016) kuitenkin toteaa hyvin, että “tietyt kliseet ovat jopa hyödyllisiä”, 

väreistä kun on niin monia mahdollisia tulkintoja ympäri maailman. Yleisesti 

kuitenkin luonnonilmiöihin sidonnaiset värit ymmärretään kansainvälisesti, 

koska värit tulevat luonnosta. Taide on yksi keino liittää ne eri tunteisiin ja aja-

tuksiin (Guild 2000/1992, 22). Esimerkiksi tumma taivas koetaan uhkaavana 

ukkosen ja rankkasateiden enteenä, sade taas on yleinen surun elementti elo-

kuvateollisuudessa. Aurinko ja kirkkaus koetaan pirteänä ja iloisena. Kylmät 

sävyt rauhoittavat ja viilentävät kuvituksen tapahtumien tunnelmaa ja voimaa, 

kun taas puolestaan voimakkaat ja lämpimät sävyt vahvistavat niitä (Ylimarti-

mo 2012, 58). 

 

Toisiinsa hyvin sointuvat värit, kuten esimerkiksi rinnakkaisvärit vihreä ja sini-

nen sekä niiden mahdolliset sekoitukset koetaan miellyttäviksi ja harmonisiksi. 

Mikäli halutaan herättää katsojan huomio, niin hyvässä kuin pahassa, ja tuoda 

kuvitukseen jotain aktiivisempaa toimintaa tai jännitystä, käytetään usein vas-

tavärejä. Vastavärit korostavat ja voimistavat toisiaan erityisesti, jos vastavärit 

ovat täysin rinnakkain. Pieni määrä hallitsevan värin vastaväriä on usein jopa 

suotava raikastus kuvituksessa, kuten esimerkiksi oranssi kettu ja marjat sini-

sessä talvimetsässä (kuva 15). Liian suuri määrä molempia vastavärejä voi 

kuitenkin tuntua silmään liian räikeältä tai jopa alkaa vilkkua silmissä, joten 

määrää kannattaa harkita tarkkaan. (Guild 2000/1992, 24.) 

 

Vastavärien tai ylipäätään värien suuri sävyllinen tai määrällinen kontrastiero 

luo kuvaan jännitettä ja ne ovat myös keinoja ohjata katsojan katsetta halut-

tuihin suuntiin ja kuvan itsevalaisevaan kuvakeskukseen, missä kaikki tarinalle 

olennainen tapahtuu (Ylimartimo 2012, 100–105). Myös vain yhden värin 
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Kuva 15. Oranssi kettu (Söderlund s.a.)              Kuva 16. Punainen kettu (Mela 2013) 
 

käyttö on vahva tehokeino näinä nykypäivän värin yltäkylläisessä maailmassa 

(Ylimartimo 2012, 47–49). Näitä voidaan ajatella myös sommittelun keinoina. 

Näistä esimerkkeinä otin kaksi kuvitusta (kuvat 15 ja 16), joissa molemmissa 

on kohteena kettu talvisessa metsässä. Silti kuvat ovat pelkästään värimaail-

maltaan ja tunnelmaltaan melko erilaiset. Vastavärikuvitus (kuva 15) on sopi-

vassa harmoniassa ja tunnelma on melko rauhallinen sekä samalla raikas, 

koska sävyt ovat hieman murrettuja ja valkoinen tasapainottaa niitä hyvin. 

Myös toisessa kuvassa (kuva 16)  on rauhallinen tunnelma, mutta sitä voisi 

jopa kuvailla hiljaisen pysähtyneeksi. Tähän tulkintaan voi toki vaikuttaa ketun 

suora katsekontakti, mikä myös osoittaa sen, ettei värejä voi täysin eriyttää 

muista tunnelmaan vaikuttavista tekijöistä. 

 

Värien tulkinta kuitenkin vaatii myös oletettavasti kyvyn nähdä värejä. Siispä 

lopulliseen värien ja siten myös koko kuvituksen tulkintaan voi vaikuttaa myös 

eriasteiset värisokeudet (Kalakoski ym. 2002, 42), joista täysi värisokeus on 

hyvin harvinainen ja punavihersokeus on kaikkein yleisin värisokeuden muoto. 

Punavihersokeutta esiintyy erityisesti miehillä, pienissä määrin myös naisilla. 

Siinä henkilön on vaikea erottaa punaista ja vihreää toisistaan, sillä heillä nä-

mä värit helposti puuroutuvat ruskean, keltaisen ja oranssin eri sävyiksi. Tämä 

voi vaikuttaa huomattavasti kuvituksen tunnelman ymmärtämiseen tai esimer-
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kiksi, jos kuvassa olisi mansikoita vihreässä puskassa, niiden erottaminen voi 

olla vaikeaa. Kuvitusta voi olla yleisesti vaikea tehdä myös värisokeille täysin 

sopivaksi, mutta esimerkiksi pitämällä vihreät enemmän siniseen taittuvina 

sekä keltaiset, oranssit ja punaiset mahdollisimman selkeästi erillään toisis-

taan värikartassa, sekä lisäksi käyttämällä vahvoja kontrasti- ja valöörieroja 

voi ainakin helpottaa eri alueiden kuten hahmojen ja taustan erottamista toisis-

taan, sekä mahdollisesti myös värien hahmottamista. Yleisimmissä kuvankä-

sittelyohjelmissa on myös usein toiminto, jonka avulla voi tarkistaa, miten vä-

risokea näkisi kuvat. Sitä kannattaa hyödyntää varsinkin, jos kuvitusten 

kohderyhmä sitä vaatii. 

 
 

5 SATUKUVITUSTEN TEKOPROSESSI 

Valitsin kiinalaisista lohikäärmeistä kertovan kansansadun The Four Dragons 

(World of Tales s.a.) ensisijaisesti siksi, että se oli hyvä tarina muiden autta-

misesta. Sadussa ei ollut mitään turhaa raakuutta tai väkivaltaa, mutta sen 

sijaan siinä oli itsekäs keisari, joka kohteli muita epäoikeudenmukaisesti. Sa-

dun loppukin oli melko neutraali, koska vaikka olikin surullista, että lohikäär-

meet menettivät vapautensa, niiden ansiosta ihmisten ei tarvinnut enää ikinä 

pelätä kuivuutta. Lisäksi satu oli sopivan mittainen ja tykästyin ajatukseen lo-

hikäärmeiden sekä luonnon piirtämisestä sisätilojen ja tavallisten ihmisten tai 

eläinten sijaan. 

 

Törmäsin satuun useasti eri verkkolähteissä, mutten löytänyt tietoja kansan-

sadun alkuperäisestä kirjoittajasta tai kääntäjästä, saati mitään vuosilukuja 

mistään lähteistä. Siksi mahdollisista tekijänoikeudellisista rajoituksista ja 

myös opinnäytetyön tiukasta aikataulusta johtuen, päätin tehdä julkaistavan 

kirjan sijasta kirjakonseptin, josta kuvitan kannet ja kolme sisäsivujen kohtaus-

ta. Jätin kuvituksiin paikan teksteille, mutta en julkaise alkuperäistä tekstiä. 

Opinnäytetyön painotus on vahvasti itse kuvituksissa. Kuvitusten kohdeikä-

ryhmäksi valitsin hieman vanhemmat lapset, eli noin 8–12-vuotiaat, jolloin ku-

vituksissa uskalsi käyttää hieman enemmän yksityiskohtia. Kuvituksien visu-

aaliset valinnat tein täysin omasta näkemyspohjasta, kiinalaisen kulttuurin tai 

symboliikan täydellinen todenperäisyys tai oikeellisuuden sijasta toimivan ja 

mielenkiintoisen kuvituksen luominen oli olennaisinta. 
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The Four Dragons -satu lyhyesti ja vapaasti suomennettuna: 
“Merellä asustavat pitkä, keltainen, musta ja helmen värinen lohikäärme. 

Eräänä päivänä ne huomaavat mantereella sadetta rukoilevat kiinalaiset, jotka 

ovat kuolla nälkään loputtoman kuivuuden tuhottua riisipellot. Lohikäärmeet 

menevät kaikkivaltiaan Jade-keisarin puheille ja pyytävät häneltä sadetta, 

vaikka se selvästikin närkästyttää keisaria. Lupauksistaan huolimatta itsekäs 

keisari ei koskaan anna sadetta. Lohikäärmeet haluavat kuitenkin auttaa ihmi-

siä ja keksivätkin hakea mereltä vettä pirskottaakseen sitä riisipelloille. Keisari 

ei ilahdu tästä ja rangaistuksena hänen uhmaamisesta, lohikäärmeet vangi-

taan vuorien alle lopun iäksi. Lohikäärmeet eivät kuitenkaan kadu tekojaan ja 

päättävät muuttaa itsensä joikisi, jotta ihmisillä olisi aina tarpeeksi vettä. Näin 

syntyivät Kiinan neljä suurinta jokea, jotka ovat Heilongjian (musta) pohjoises-

sa, Huanghe (keltainen) keskellä, Yangtze (pitkä) etelässä ja Zhujiang (helmi) 

kauimpana etelässä.” (World of Tales s.a.) 

 

Tässä projektissa koin suurimmaksi haasteeksi hahmolakien tietoisen hyödyn-

tämisen niin, että ne parantaisivat selkeästi kuvitusta, koska niiden tulkinta on 

ihmiselle pitkälti täysin alitajuista. Siksi pyrin pääasiassa tiedostamaan niiden 

olemassaoloa kuvituksia tehdessäni sekä osoittamaan kuvituksista näitä koh-

tia, mitkä voidaan soveltaa hahmolakien esimerkkinä. 

 

 

5.1 Ideointi, inspiraatio ja luonnostelu 

Aloitin ideoinnin jakamalla tarinan eri kohtauksiin ja miettimällä niihin erilaisia 

kuvakulmia, jotta kuvat eivät sommitelmallisesti toistaisi itseään joka aukea-

malla ja muodostuisi siten tylsäksi. Valitsin kuvitettavaksi kannet ja kolme si-

säsivujen kuvitusta. Ensimmäinen näistä oli tarinan alkukohtaus, kun lohi-

käärmeet leijuvat pilvissä ja huomaavat ihmiset, toinen oli kohtaus tarinan lop-

pupuolelta, missä riisikasvit virkoavat eloon sekä aivan viimeinen kohtaus, kun 

lohikäärmeet muuttuvat joiksi auttaakseen ihmisiä ikuisesti. 

 

Löytämäni tekstin mukaan rangaistuksena Jade-keisarin vastustamisesta vuo-

ret asetettiin lohikäärmeiden päälle. Aloin kuitenkin miettiä, että liiskautuneet 

lohikäärmeet olisivat sekä vaikeahko toteuttaa fiksusti että saattaisivat olla 

pienemmille lapsille jopa hieman liian pelottava tai kurja juttu tarinan lopussa. 
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Siksi päädyin muuttamaan tulkintaa niin, että lohikäärmeet joutuvat rangais-

tuksena vuorten sisään – eivät niiden liiskaamaksi – ja uinuvat sielä samalla, 

kun muuttuvat vuorilta virtaaviksi joiksi. 

 

Alkuperäisen kansi-idean mukaan suunnittelin muotoilevani neljä lohikäärmet-

tä symbolin muotoon. Mietin erityisesti turvaa tai suojelusta symboloivaa keltti-

läistä solmua (kuva 17). Lopulta kuitenkin luonnostellessa (liite 1) koin lohi-

käärmeiden sommittelun siihen epäkäytännölliseksi. Pelkistettynä se olisi voi-

nut olla hieno idea, mutta koska kyseessä on lasten kuvitukset, kannen pitää 

olla lapsenomaisempi. Lisäksi se olisi ollut ehkä hieman liikaa sekoittaa kah-

den täysin eri kulttuurin symboliikkaa keskenään. 

 

 
Kuva 17. Kelttiläinen symboli (PinArt 2018) 
 
 

 
Kuva 18. Kirjankansi-ideoita (Pinterest 2018) 
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Käytin Pinterestiä paljon inspiraation lähteenä. Sieltä löytyi todella paljon hyviä 

ideoita. Keräsin kuvia kirjan kansista (kuva 18), joiden tyylistä tai värityksestä  

pidin. Yleisimpiä yhdistäviä tekijöitä niissä oli toinen toistaan tarkemmat ja 

graafiset yksityiskohdat. Hain sieltä paljon ideoita myös lohikäärmeiden raken-

teisiin (kuva 19).Vaikken koskaan aikonutkaan noudattaa kiinalaisen taiteen 

tai kulttuurin piirteitä orjallisesti, halusin silti ottaa joitakin vaikutteita, kuten 

esimerkiksi kiinalaisille lohikäärmeille tyypilliset viiksikarvat. Halusin myös, että 

lohikäärmeet ovat siivettömiä. Pyrin silti toteuttamaan ne omalla tavallani. 

 

 
Kuva 19. Kuvitusideoita. (Pinterest 2018) 

 

   
Kuva 20. Alkuluonnokset (Raunio 2018)    Kuva 21. Lisää luonnoksia (Raunio 2018) 
 

Hahmojen luonnosteluvaiheessa (kuva 20) kokeilin monia eri tyylejä monimut-

kaisista yksinkertaistetumpiin ja lapsenomaisempiinkin, jotka alkoivat näyttää 

liikaa Playstation1 pelin Spyro-hahmolta. Lisäksi totesin aika pian, että kun 
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kyseessä oli kuitenkin mahtavat legendaariset lohikäärmeet, en osannut mi-

tenkään kuvitella niitä pieninä ja lapsenomaisina. Sanan “mahtava” toi mielee-

ni myös rinnakkaiskäsitteet “suuri, kunnioitettava ja jopa pelottava”. Aloin 

myös miettiä, että koska kuvitukset tulisivat hieman vanhemmille lapsille, heil-

le voisi tehdä jo monimutkaisempaa viivaa. Näiden pohjalta lähdin kokeile-

maan uusia luonnoksia erityisesti lohikäärmeiden kasvojenpiirteitä ajatellen 

(kuva 21). Kokeilin myös hieman erilaisia ilmeitä, mutten halunnut kuitenkaan 

tehdä mitään liian pelottavan näköisiä lohikäärmeitä. 
 

Monta vuotta erityisesti hevosia piirtäneenä huomasin, että hevosen kaltaisia 

piirteitä ja alkuluonnostelun apuviivoja pystyin hyödyntämään todella helposti 

pään muodoissa (kuva 22). Vain pienillä muokkauksilla sain oikeinkin toimivia 

lohikäärmeitä, ehkä hieman länsimaalaisia tyyliltään, mutta kuitenkin selkeitä 

lohikäärmeitä. Päätin valita tämän tavan pääosin myös siksi, että kuvituksista 

tulisi tyylillisesti yhteneväisiä. Kun tyyli on pitkälti omaa kädenjälkeä, se on 

silloin myös helpompi toistaa. 

 

 
Kuva 22. Vastaavien apuviivojen käyttö luonnostelussa. (Raunio 2018) 

 

Varsinainen idea lopullisten kuvitusten lohikäärmeisiin tuli yhdestä puhtaaksi 

piirretystä, varjostamattomasta luonnoksesta (kuva 23), mihin olin yhdistänyt 

hieman graafisia yksityiskohtia. Halusin kuitenkin vielä enemmän yksityiskoh-

tia, jota varten piti käydä täydentämässä minimissään vain 0,3 mm:iin huven-

nutta tussivarastoa parilla ohuemmalla 0,05–0,1 mm kärjellä, jotta homma 

saatiin taas sujumaan. 
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Kuva 23. Paras idea (Raunio 2018)    Kuva 24. Riisipeltojen luonnostelua (Raunio 2018)    

 

  
Kuva 25. Riisipelto1 (WallpapersWide s.a.)      Kuva 26. Riisipelto2 (Feel The Planet 2015) 
 
 

Riisipeltoimaisemaan (kuva 24) otin mallia toinen toistaan upeammista valo-

kuvista, joista esimerkkeinä pari kuvaa (25 ja 26), vaikka kuvituksiin päädyin-

kin tekemään todella pelkistettyjä versioita. Toisaalta etäältä kuvattuna edes 

valokuvissa ei aina näy yksittäiset kasvit, joten ajattelin sen olevan täysin toi-

miva ratkaisu. 
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Kuva 27. Pilviluonnoksia (Raunio 2018) 
 

 
Kuva 28. Mulan logo (The Walt Disney Company 1998) 
 

Pilviä luonnostellessa (kuva 27) tuli heti mieleen kiekura muoto, joka voinee 

johtua omista sisäisistä malleistani kiinalaisesta kuvituksesta. Koska Disney-

elokuvat ovat aina olleet lähellä sydäntäni, niistä erityisesti Disneyn Mulan-

piirrosanimaatio (kuva 28) on varmasti vaikuttanut suuresti tähän alitajuiseen 

ajatukseen, koska Mulanin alkuintrossa on kiekuraisia pilviä.  
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5.2 Tekniikka ja värit 

Kuvitusten tekniikaksi valikoitui melko nopeasti käsintehdyn ja koneellisen yh-

distelmä, koska se on toimivin kompromissi niin tyylillisesti kuin ajallisestikin. 

Ääriviivat tein käsin, tusseilla piirtäen, koska se on aina ollut itselleni ominaisin 

tekniikka. Valitsin tämän myös siksi, että käsin piirrettyä jälkeä ei pysty kor-

vaamaan. Piirtopöydällä en osaisi piirtää samalla tavalla, kun tuntuma kynään 

on eri, ja muutenkin tussin jälki on aina erilainen kuin digitaalisella viivalla. Ko-

neella on kuitenkin omat työtä helpottavat puolensa. Siksi päädyin skannaa-

maan piirretyt kuvitukset ja jatkoin työskentelyä koneella. Koneella pystyin 

putsaamaan ja korjaamaan mustavalkokuvia helposti. Piirsin kuvia myös osis-

sa helpottaakseni tussausvaihetta ja se myös mahdollisti korjausten tekemi-

sen helpommin, kun ei tarvinnut tehdä koko A3-aukeaman kuvaa uudestaan, 

jos teki jonkin suuren virheen. Kuvien jakaminen osiin myös antoi parempia 

sommittelumahdollisuuksia siinä vaiheessa, kun yhdistin osat koneella. 

 

Päätin myös värittää kuvitukset koneella nopeuttaakseni tekoprosessia ja hel-

pottaakseni eri väriyhdistelmien kokeilua. Koneella on myös laajempi skaala 

värejä käytettävissä ja mahdollista tehdä tasaiset väripinnat. Aion käyttää eri-

tyisesti kirkkaita värejä, koska niiden on todettu miellyttävän lapsia enemmän 

kuin murretut sävyt (Sinikumpu 2017, 44). Hain inspiraatiota väreihin erityises-

ti Pinterestistä (kuva 29). 

 

 
Kuva 29. Värikarttoja (Pinterest 2018) 
 
Vaikka tässä opinnäytetyössä painotus olikin kuvituksissa, niin mietin silti kon-

septissa kirjan mahdollista kokoa ja muotoa. Pelkkä A4 on liian tavallinen si-

vukoko, mutta paljoa pienempikään ei olisi hyvä. Siksi pohdin, että vähintään-

kin SRA3-aukeama (320 x 450 mm) hieman madalletuna voisi toimia. Tällöin 

aukeama olisi hieman laajempi kuin tavallisessa A3-aukeamassa (297 x 420 
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mm) ja paperin tilankäyttö olisi maksimoitu. SRA3 on lisäksi vielä melko ylei-

nen paperikoko painotaloissa, joten se olisi varmasti myös taloudellisesti hyvä 

ratkaisu. 

 

Toisaalta lastenkirjat on usein myös hieman suurempia ja yksityiskohtaiset 

kuvat tulisivat paremmin oikeuksiinsa. Kirja myös käytännön käytössä pysyisi 

paremmin auki esimerkiksi pöydällä tai sängyllä. Suuremman aukeaman olisi 

hyvä olla tarpeeksi laaja, jotta lapsi mahtuisi vanhempansa kainaloon kirjaa 

luettaessa. Jos siis kirja oikeasti julkaistaisiin ja se olisi taloudellisesti kannat-

tavaa, valitsisin ehdottomasti suuremman sivukoon. 

 

 

5.3 Luonnoksista valmiiksi kuvituksiksi 

Halusin kansiin (kuva 30) kaikki neljä lohikäärmettä, iloisilla ilmeillä ja katso-

van suoraan lukijaan, jotta kansi olisi mahdollisimman kutsuva. Valitsin ni-

meen suurikokoisen päätteettömän fontin tummalla värillä, jotta se olisi helppo 

lukea ja näkyisi kauas kontrastina vaalealle taustalle. Se oli muotokieleltään 

vähän leikkisämpi ja pehmeämpi kuin täysin suoraviivaiset fontit, jotta se ei 

riitelisi käsinpiirretyn kuvitustyylin kanssa liian paljon. Samasta syystä käytin 

 

         
Kuva 30. Kannen kokeiluja, joista kolmas on valittu kansi. (Raunio 2018) 
 

nimen värinä tummaa violettia, jotta se sointuisi paremmin yhteen kuvitusten 

värien kanssa eikä pomppaisi liian vahvasti erilleen muusta kuvituksesta. Py-

rin siihen, että kansi olisi miellyttävän näköinen, ei liian räikeä, mutta kuitenkin 

selkeä, jotta se erottuisi paremmin kaupan hyllyltä monien muiden kirjojen 

joukosta. Piirsin lohikäärmeille eloisammat ilmeet kuin ensimmäisessä kuvitet-
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tavassa sisäkuvassa, jossa ilmeet ovat tarinan kohtauksen vuoksi ihmettele-

vämpiä ja totisempia. Erilaiset ilmeet myös voisivat tuoda esille lohikäärmei-

den luonteita varsinkin, jos kyseessä olisi koko kirjan kattavat kuvitukset, 

vaikkei niistä tarinassa puhutakaan.  

 

 
Kuva 31. Neljä lohikäärmettä (Bruno 2016) 
 

Kolmen lohikäärmeen väritys oli melko lailla selvä alusta lähtien, mutta neljän-

nen ”pitkän lohikäärmeen” väriä ei mainittu tarinassa. Useissa paikoissa se oli 

väritetty punaiseksi, kuten muun muassa eräässä animaatiossa (Waring & 

Font 2015) sekä monissa muissa yhteyksissä (kuva 31). Yritin mielenkiinnosta 

etsiä jotakin perustelua sille, miksi se oli juuri punainen, mutten löytänyt mi-

tään suoraan. Löysin kuitenkin sivuston (Top China Travel s.a.), missä mainit-

tiin Kiinan kulttuurin tärkeimmät värit, joita ovat kuulemma keltainen, punai-

nen, sininen, musta ja valkoinen. Tämä selittänee, miksi monissa lähteissä 

tarinan pitkä lohikäärme oli kuvattu punaisena. Onhan se myös Kiinan lipun 

hallitseva väri. Mietin aluksi vähän purppuraan vivahtavaa punaista, koska se 

olisi voinut toimia hyvin yhteen muiden lohikäärmeiden värien kanssa, mutta 

päädyin lopulta oranssiin, jotta se toisi lämpöä muuten melko sarvekkaaseen 

lohikäärmeeseen. Helmiäiselle lohikäärmeelle kuvittelin mielessäni heti vaale-

an punaisia tai violetteja yksityiskohtia valkean päävärin lisäksi, mustalle sini-

violetteja ja keltaiselle oransseja. Keltainen, oranssi, sininen sekä violetti toi-

mivat hyvin yhteen ja olisivat myös hyvä kontrasti vihreille riisipelloille. 
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Kuva 32. Alkuluonnoksia (Raunio 2018)        Kuva 33. Kuvan kokoaminen (Raunio 2018) 
 

Totesin, että ensimmäinen kuvitettava kohtaus on parempi koko aukeamalle 

sommiteltuna kuin vain yhdellä sivulla (kuva 32), vaikka pidinkin pystysommi-

telmasta todella paljon. Se olisi luonut enemmän korkeuden tuntua, mutta sit-

ten konseptikuvissa ei olisi ollut yhtäkään kuvaa, missä lohikäärmeet näkyisi 

paremmin kuin vain kasvot kansikuvassa. Laajakuvassa (kuva 33) lohikäär-

meille sai myös enemmän tilaa ja ne olisi helpompi asetella kultaisen leikka-

uksen mukaan sekä käyttää niiden päiden suuntaa ja katseita hyödyksi, jotta 

lukijan katse pysyisi koko aukeamassa ja kuvakeskuksessa eli riisipelloissa. 

Tekstille oli myös luontevaa jättää paikka vasempaan yläkulmaan, joka oli 

helppo sulauttaa muuhun kuvitukseen pilven avulla. Lohikäärmeet (kuva 34) 

piirsin erikseen, samoin isoimpien pilvien kerroksen ja ne yhdistettiin lopuksi 

koneella yhdeksi kokonaisuudeksi (liite 4). Photoshopissa tasoja saattoi yhtä-

aikaa olla toista kymmentä, kun kaikki efektit ja väritasot lastetaan mukaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 34. Valmiit lohikäärmeet mustavalkoisina (Raunio 2018) 
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Mietin myös, että pelkät valkoiset tai harmaat pilvet olisivat melko tylsiä, joten 

halusin niihin jonkin kevyen ja pehmeähkön värin varjoiksi. En halunnut valita 

myöskään vaaleansinistä, koska sekin on niin yleisesti käytetty pilvien väri. 

Päädyin lopulta vaaleaan violettiin, koska se sopii yhteen riisipeltojen vihreän 

kanssa. Violetti myös keltaisen vastavärinä toisi virheiden kirkkautta paremmin 

esille, mutta kun kyseessä on vain kevyt violetti, efekti ei ole liian voimakas tai 

epämiellyttävä. Pilvien violetti on kuvitusten ainoa selkeästi murretumpi sävy.  

 

Toisessa kuvitettavassa (liite 5) kohtauksessa halusin tuoda vaihtelua muuten 

hyvin kaukaa kuvattuihin kohtauksiin. Siinä missä ensimmäisessä oltaisiin hy-

vin korkealla ja viimeisessä kauempana sivussa, tässä halusin mennä todella 

lähelle kohdetta. Päätin suunnata kuvakulman lähes riisikasvin juurelle ja jät-

tää taustan väriä vaille tyhjäksi, jotta aukeama olisi rauhallisempi ja vahva 

kontrasti muiden aukeamien yksityiskohtaisille kuvituksille. Täten aukeama 

sekä tasapainottaisi koko kirjan konseptia että tekisi siitä vaihtelevuuden myö-

tä mielenkiintoisemman, kun joka aukeamalla ei toistu sama sommitelma. Li-

säsin jonkin verran pieniä graafisia yksityiskohtia riisin lehtiin sekä niistä valu-

viin vesitippoihin, jotta kuva olisi tyylillisesti yhtenäinen muun kokonaisuuden 

kanssa. Väreissä olennaisinta oli lehtien värien muutos kellertävistä kärjistä-

vihreiksi tyviksi luomassa illuusiota tarinassa puhutusta kasvien virkoamisesta, 

kun lohikäärmeet pirkottavat vettä kuivuneille pelloille. 

 

Viimeisen kohtauksen lähimpään vuoreen päätin laittaa pitkän eli punaisen 

lohikäärmeen (liite 6), jotta vastavärinä vihreälle se pomppaisi kuvasta esiin 

ensimmäisenä. Kuviin tulisi muuten melko tasaiset, kirkkaat värit selkeyttä-

mään yksityiskohtaista kuvitusta. Vuoret, horisontti ja joen suurimmat tyrskyt 

on pyritty sijoittelemaan hieman kultaisen leikkauksen mukaan, mutta ei täysin 

aukeaman vaan sivujen mukaan, koska oikeassa kirjassa keskiaukeama olisi 

yksi hallitsevimmista elementeistä, eikä siihen tai liian lähelle sitä voi sijoittaa 

mitään olennaista. 

 

Kokeilin tehdä lohikäärmeeseen kirkastuskohdan muutamallakin eri tavalla. 

Lukijan katse ohjautuu aina valoa kohti, siksi mietin, olisiko valon pitänyt olla 

lohikäärmeen kasvoissa vai vuorenseinämän lohkeamassa, mistä joki lopulta 

pulppuaa, koska molemmat olivat tärkeitä asioita siinä kohtaa tarinaa. En 

myöskään halunnut valaista koko lohikäärmettä, koska halusin luoda enem-
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män ahtaan vuoren tuntua. Lopulta päädyin laittamaan valokaistaleen, joka 

kulkee lohikäärmeen kasvoista kohti halkeamaa. Tällöin valo on linjassa ku-

van kuvitellun oikealta tulevan valon kanssa sekä osoittaa oikeaan ylänurk-

kaan, missä on tekstille jätetty. Näin katsetta pyrittäisiin ohjaamaan myös 

tekstiin, jos sellainen olisi. 

 

Tein viimeisestä kuvituksesta myös kuvasarjan (liite 2), josta näkee kuvien 

tekoprosessin eri vaiheet paremmin. Alussa luonnostelin kuvia joko pieninä tai 

suoraa suurina, jos idea tuli saman tien. Reaalikokoisien lyijykynäluonnoksien 

päälle piirsin ensin ääriviivat puhtaaksi ja sitten lisäsin myös varjostukset tus-

seilla. Tämän jälkeen kuvat skannattiin ja työskentelyä jatkettiin tietokoneella 

putsaamalla kuvista selvät virheet ja skannautuneet pölyhiukkaset. Värityksen 

tein Photoshopissa digimaalaamalla monia eri tasoja ja käyttämällä likuvärjä-

ystä. Sama järjestys päti kaikkiin kuviin. Kansiin lisäsin tekstit InDesignissa. 

 
Osan tekniikan puuttuminen kotoa sekä käsintehdyn ja koneellisen tekniikan 

yhdistäminen vaivattomammin vaati vielä hieman treeniä ja tämä oppari oli 

hyvä juuri siihen. Välillä perinteinen ikkuna toimi valopöydän korvikkeena ja 

puhelimella on otettu käytännössä kaikki kuvat luonnoksista ja välivaiheista, 

silloin kun skanneria käytettävissä. Valmiit kuvitukset menin erikseen koululle 

skannaamaan samalla kun aloitin värittämisen koulun piirtonäytöllä, koska en 

omista sellaista ja työskentely oli sillä paljon nopeampaa kuin tavallisella piir-

topöydällä. Skannerin kanssa käyneiden ongelmien takia skannaukset tuli al-

kuperäisen kokoisina ja 300 ppi printtilaatuisella resoluutiolla, vaikka alkupe-

räinen ajatus oli skannata ne hieman suurempina. Mutta huomasin virheen 

vasta siinä vaiheessa, kun olin jo päässyt värityksessä niin pitkälle, ettei ollut 

enää järkevää lähteä korjaamaan asiaa. Piirsin kuvat alkujaan aikalailla reaa-

likoossa, joten niitä pystyi ihan hyvin suurentamaan hitusen, jos tuli tarvetta, 

kun alkuperäinen skannausten resoluutio oli kuitenkin niin hyvä. Täten suurta 

katastrofia ei päässyt onneksi syntymään. 

 
Olisin ehdottomasti halunnut digimaalata kuvat kunnolla, mutta opinnäytetyön 

tiukan aikataulun takia se ei ollut mahdollista tällä kertaa. Sen sijaan käytin 

gradienttia eli liukuvärjäystä värityksessä lisävarjojen luojana.Ylimääräisen 

tekstuurin lisäämiseen kuviin en nähnyt tarvetta, koska kuvissa itsessään oli 
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niin paljon yksityiskohtia. En halunnut tehdä kuvista liian levottomia, jotta ne 

eivät olisi liian vaikeita pienemmillekään lapsille ymmärtää. 

 

Tarkoitukseni oli luoda kuvituksista yhtenäinen kokonaisuus (liitteet 4–6), mis-

sä onnistuin mielestäni oikein hyvin. Tietoisesti valittuja yhdistäviä tekijöitä 

olivat erityisesti tyyli, värimaailma ja graafiset kuvioinnit. Kiekurat olivat myös 

yksi elementti, joka toisuus joka kuvassa muun muassa pilvissä, helmiäisen ja 

pitkän lohikäärmeen harjoissa, riisikasveista valuvissa vesitipoissa sekä pau-

haavassa joessa. 

 

 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

Opinnäytetyön päätutkimuskysymyksenä oli pohtia, miten suunnitellaan toimi-

va kuvitus kansansadun pohjalta 8–12-vuotiaille tai millainen on toimiva satu-

kuvitus kyseiselle ikäryhmälle. Toimivalla tarkoitin tässä kuvitusta, joka olisi 

lapsille sekä mielenkiintoinen että lapsen tarpeisiin sopiva ja että kuvittaja on-

nistuisi myös ohjaamaan katsojan huomion kuvissa haluttuihin kohtiin tai 

suuntaan. Kuvituksissa on käytetty hahmolakeja ja visuaalisia kuvavihjeitä 

runsaasti, värien valintaan ovat vaikuttaneet niin kohdeikäryhmä kuin tarkoitus 

ohjata katsojaa ja luoda tunnelmaa ja sommittelussa on käytetty erityisesti 

kultaista leikkausta. Lisämielenkiintoksi tarinaan on tehty erinäköisiä lohikäär-

meitä ja melko paljon yksityiskohtia. Koen onnistuneeni luomaan toimivat ja 

tutkimuskysymykseen vastaavat kuvitukset melko hyvin. Perustan johtopää-

tökseni opinnäytetyössä jo aiemmin mainittuihin teorialähteisiin. 

 

Ensimmäisenä alakysymyksenä haluttiin selvittää, miten ihminen hahmottaa ja 

tulkitsee visuaalisia signaaleja. Teorian pohjalta voidaan todeta, että ihmiset 

tulkitsevat kuvia kukin hyvin eri tavalla ja kiinnittävät huomionsa ensin hyvin 

eri asioihin. Syy näihin löytyy muun muassa jokaisen sisäisistä malleista, jotka 

muodostuvat kunkin elämässä eletyistä ja saaduista kokemuksista ja tiedoista, 

– tutut asiat huomataan ensin ja vanhoja käsityksiä muokataan, jos saadaan 

uutta tietoa. Kuitenkin psykologiasta tuttujen hahmolakiteorioiden mukaan on 

olemassa eräitä säännönmukaisuuksia ihmisen hahmotuskyvyssä, jotka ovat 

ikään kuin sisäänrakennettuina meillä kaikilla. Näiden perusteella jokainen 

ihminen tulkitsee hahmolakeja ja visuaalisia kuvavihjeitä hyvin samankaltai-
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sesti. Lisäksi monenlaiset havaintokonstanssit vaikuttavat tulkintaan, mutta 

niiden ymmärtäminen harjaantuu ja kehittyy vielä lapsuudessa. 

 

Värit ovat tärkeässä asemassa tunnelmien luomisessa, koska väreillä on 

symbolista ja kulttuurista merkitysarvoa. Lisäksi erilaisilla värien kontrasteilla 

ja vastaväreillä voidaan luoda kuvaan liikettä ja mielenkiintoa sekä ohjata kat-

sojaa. Sommittelulla voidaan luoda illuusioita esimerkiksi tilasta ja liikkeestä 

eri kuvakulmien avulla. Kultaista leikkausta pidetään klassisena sommittelun 

apuvälineenä, jotta voidaan luoda mielenkiintoisia kuvia, koska teorian mu-

kaan kultaisen leikkauksen linjoille sijoitellut kohteet huomataan ensimmäise-

nä ja lisäksi kuva näyttää tasapainoisemmalta. Tätä periaatetta rikkomalla, 

voidaan myös luoda erilaisia ja levottomampia tunnelmia. Hahmosuunnittelus-

sa voidaan ottaa huomioon erityisesti ilmeet, katseen suunta, kehon asento 

sekä ulkoinen tyyli, mutta myös tarinasta mahdollisesti esiin tuleva luonne. 

Kuvituksen tyylillä on myös merkitystä ainakin aikuisille, mutta ei välttämättä 

niin paljoa lapsille. 

 

Yhtenä alakysymyksenä haluttiin hieman pohtia, mitä pitäisi ottaa huomioon 

lasten kuvituksissa. Kävi ilmi, että lapsille kohdennetuissa kuvituksissa on 

suositeltavaa käyttää ennemmin puhtaita ja kirkkaita värejä kuin murrettuja 

sävyjä. Silti liian räikeitä kokonaisuuksia tulisi välttää, koska lapset ovat her-

kempiä kuin aikuiset. Kuvitusten tarkkuudessa ja sisällössä on huomioitava 

myös lasten ikä ja siten asioiden ymmärryskyky. Mitä pienemmille lapsille ku-

vitus on tarkoitettu, sitä yksinkertaistetumpia kuvien kannattaa olla. Vasta kou-

lunsa aloittaneiden lasten ja sitä nuorempien huomio herpaantuu itse asiasta 

helposti, jos yksityiskohtia ja muita häiriötekijöitä on liikaa. Tällöin kuvien ja 

kokonaisuuden ymmärtäminen voi jäädä vähäiseksi. Noin 12-vuotiaista alkaen 

varhaisnuoret osaavat tietoisemmin keskittyä johonkin ja jättää jopa epäolen-

naisempia asioita huomiotta. 

 

Käytin kuvituksissa kirkkaita värejä, jotta ne olisivat lapsille innostavampia. 

Käytin myös paljon erilaisia graafisia kuvioita ja yksityiskohtia luomaan teks-

tuuria, jotta pinnat eivät olisi liian pelkistettyjä. Berlynen mukaan (Hatva 1993, 

71) ”kuva on mielenkiintoinen, jos se on tarpeeksi monimutkainen, muttei kui-

tenkaan liian vaikea ymmärtää”. Siksi en lähtenyt lisäämään kuviin oikeastaan 

mitään muuta ylimääräistä kuvioiden ja värien lisäksi, jottei niistä tulisi koko-
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naisuutena liian räikeitä. Lisäksi koen, että tarina oli hyvä valinta opettavaisen 

sisällön lisäksi myös siksi, että siinä oli neljä erilaista lohikäärmettä, joista yk-

sikään ei ollut stereotyyppisesti vihreä. Lisäsin kuvituksissa jokaiselle lohi-

käärmeelle muun muassa oman panssarikuvion ja erilaisen muotoiset sarvet 

tehdäkseni kuvituksista mielenkiintoisempia. Näin kuvituksilla voisi laajentaa 

myös lasten sisäisiä malleja, että lohikäärmeitä voi olla monenlaisia, vaikka 

kyse onkin vain taruolennosta. Tämä voi rohkaista lapsen mielikuvitusta. 

 

Kuvien tärkeimpiä kohteita ja teksteille jätettyjä paikkoja pyrin sijoittelemaan 

kultaisen leikkauksen mukaan. Lisäksi hahmolakien  ja visuaalisten kuvavih-

jeiden tiedostaminen kuvituksia tehdessä oli mielenkiintoista, koska vaikkei 

niitä juurikaan ollut ennen ajatellut, niitä oli loppuen lopuksi kuvituksissa joka 

paikassa. Hyvän hahmon lakia, joka on yksi tärkeimmistä ellei kaikkein tärkein 

hahmolaki (Kalakoski ym. 2002, 32), löytyi käytännössä melkein mistä vain. 

Kaikki puut ja pilvet, jotka ovat limittäin toisensa tai vuorien takana ymmärre-

tään tästä huolimatta ehjiksi kokonaisuuksiksi, joista ei vain näy kaikkea. Sa-

mankaltaisuuden laki oli toinen mihin löytyi paljon esimerkkejä, kuten oli toivot-

tavaakin, jotta kuvitukset näyttäisivät yhtenäisiltä. Esimerkiksi lohikäärmeet, 

riisipeltojen kummut, vuorijonot, pilvet, vesipisarat ja riisikasvien lehdet koe-

taan kuuluvan yhteen, koska ne ovat kaikki jollain lailla samankaltaisia keske-

nään verrattuna muihin aukeamien elementteihin. Myös läheisyyden lain mu-

kaan esimerkiksi toisiaan lähekkäin jonossa tai rivissä olevat vuoret ymmärre-

tään kuuluvan yhteen. Kuvitusten yhtenevyyttä voidaan määritellä myös ha-

vaintokonstanssien kautta, kun esimerkiksi joka aukeamalla toistuvat osittain 

samat värit ja tyyli. Kansien (liite 3) taustan keskustaan viettävällä viivoituksel-

la pyrin ohjaamaan katsojan katsetta kansien keskelle, eli lohikäärmeisiin. Li-

säksi halusin luoda niillä illuusion pilven muodosta, vaikkei Kanizan kolmion 

tapaan siinä olekaan oikeasti pilveä, vaan meidän aivot kuvittelevat sen. 
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Kuva 35. Ensimmäisen kohtauksen välivaihe (Raunio 2018) 
 

Hahmolakeja maisemissa 
Hyvän jatkon lain mukaisesti oletamme, että alapuolella oleva maisema jatkuu 

suurempien pilvien alla esimerkiksi ensimmäisen kohtauksen kuvituksessa 

(kuva 35 ja liite 4). Horisontin epäselvyys ja kohteiden epäselvemmät äärivii-

vat luovat illuusion ilmakehän vaikutuksista, jolloin kohteiden ymmärretään 

olevan kauempana. Sulkeutuvuuden lain myötä kuitenkin ymmärrämme kat-

konaisen viivojen muodostavan kokonaisuuksia, esimerkiksi kaukana oleviksi 

pilviksi tai horisonttiin jatkuviksi riisipelloiksi. Pintagradientti on myös yksi 

olennainen keino varjostuksessa ja esimerkiksi riisipeltojen porrastuksen sekä 

pyöreän muodon ilmentämisessä. Riisipeltoihin myös tuli muutamia piirtovir-

heitä, kun kuvasta ei saa ihan täysin selvää, onko maasto kohoava vai madal-

tuva. Jätin ne kuitenkin kuvituksiin, koska tajusin niiden toimivan ikään kuin 

monitulkintaisina kuvioina, koska se kummin päin jokin riisipellon kohdan koe-

taan olevan  riippuu lopulta siitä, mitä ympäröiviä vihjeitä silmä käyttää. Tilan-

ne on hieman vastaava kuin Rubinin kasvot-maljakkossa (kuva 7), mutta lie-

vempänä, joten virhe ei välttämättä haittaa katsojaa lainkaan. 
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Kuva 36. Pilvet ja vuoret (Raunio 2018) 
 
Hahmolait pilvissä 
Hyvän hahmon lain mukaisesti esimerkiksi vuoria ympäröivät pilvet ymmärre-

tään kokonaisiksi (kuva 36). Hyvän jatkon lain mukaan niiden ymmärretään 

jatkuvan vuorien takana eikä olevan vain kaksi epämääräistä palasta vuoren 

molemmin puolin.  Visuaalisten kuvavihjeiden perusteella pienempi kohde, eli 

esimerkkitapauksessa pilvi koetaan kiertyvän vuoren takaa sen etupuolelle, 

vaikka todellisuudessa kuva on kaksiulotteinen ja siinä on piirrettynä vain kak-

si pilvenmuotoista päätä vuoren molemmille puolille. Illuusio ei muutu, vaikka 

asian tiedostaisi, mikä vahvistaa käsitystä hahmotuskyvyn synnynnäisyydestä. 

Värittäessä huomasinkin, että vaikka kuinka tiesin joidenkin kohtien olevan 

väritetty vain näkyviltä osin tai että Photoshopin tasojen järjestys ei aina nou-

dattanut silmän olettamaa järjestystä, näin ne silti aina tietyllä tavalla. 

 

 

Hahmolakeja lohikäärmeissä 
Jo aiemmin mainittu ja yleinen hyvän hahmon laki toimii esimerkiksi kansiku-

vassa (liite 3) ja ensimmäisessä kohtauksessa (liite 4) lohikäärmeet ymmärre-

tään kokonaisiksi, vaikka niistä näytettäisiinkin vain toinen puoli. Esimerkiksi 

myös edestä kuvattujen lohikäärmeiden kohdalla voisi puhua myös symmetri-

an laista, vaikkeivät kasvojen piirteet olekaan näin käsin piirrettyinä välttämät-

tä täysin symmetriset. Kasvojen piirteistä kuten silmistä, sarvista ja sierainpa-

reista kuitenkin hahmotetaan muodostuvan yhtenäinen kokonaisuus, eli kas-

vot. Samankaltaisuuden lain perusteella lohikäärmeet havaitaan kuuluvan 

samaan ryhmään, koska niillä kaikilla on samankaltaisia piirteitä, kuten viikset, 

vartalon muotokieli, tekstuureja ja päästä häntään jatkuvat harjakset.. Hyvän 

jatkon lakia voisi soveltaa erityisesti viimeisen kohtauksen (liite 6) solmussa 

olevaan lohikäärmeeseen. Sen kiemuraa vartaloa pystytään seuraamaan lo-
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pulta melko helposti, koska hyvän jatkon lain mukaisesti risteävien kohtien 

oletetaan muuttavan suuntaa mahdollisimman vähän. Tämän perusteella 

myös ymmärretään, että joki alkaa hännän päästä, koska ne ovat niin saman 

suuntaisia. Sulkeutuvuuden lain ansiosta ymmärrämme lohikäärmeiden suo-

mut rajattuina kokonaisuuksina, vaikka niiden ääriviivat saattaisivatkin olla 

katkonaisia jostain kohtaa. 

 

Kuvituksissa on siis käytetty hahmolakeja ja visuaalisia kuvavihjeitä kattavasti, 

sekä lisäksi on käytetty vähintäänkin lapsia miellyttäviä värejä ja sommittelus-

sa erityisesti kultaista leikkausta. Lisäksi tarinan lohikäärmeet ovat hieman 

stereotyypeistä poikkeavia, mikä luo sekä sopivasti lisämielenkiintoa että 

mahdollisesti myös kehittää lapsen sisäisiä malleja ja mielikuvitusta. Näitä 

ominaisuuksia hyödyntämällä uskallan väittää, että voidaan suunnitella ja luo-

da melko lailla toimiva satukuvitus 8–12-vuotiaille lapsille ja koen onnistuneeni 

tehtävässä melko hyvin. 

 

 

7 POHDINTA 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa neljä kuvitus-

kuvaa noin 8–12-vuotiaille lapsille kansansadun pohjalta. Teoreettinen tausta 

johdettiin psykologian hahmolaeista sekä värien ja sommittelun teoriasta. 

Merkittävimpiä tekijöitä tunnelman luomisessa ja katsojan katseen ohjaami-

sessa, joita teoriassa tuli esille, olivat muun muassa vastavärit, värien ja valo-

jen kontrasti, pysty tai vaakasommitelma, suuret suuntaa näyttävät visuaaliset 

linjat, liikkeen tai hahmojen katseen suunta, kultainen leikkaus ja –spiraali se-

kä moninaiset hahmolait. Näitä tekijöitä pyrin huomioimaan ja soveltamaan 

kuvituskirjan visuaalisessa suunnittelussa mahdollisimman paljon. 

 

Koen onnistuneeni tavoitteissani melko hyvin. Kohdeikäryhmän huomioiden 

käytin paljon kirkkaita värejä ja pyrin muun muassa hyödyntämään vastaväri-

en käyttöä katseen ohjauksessa sekä elävämpien kuvien luomisessa. Ensim-

mäisessä kuvitetussa kohtauksessa lisäsin sinistä väriä pilvien alla näkyviin 

osiin luomalla illuusion ilmakehän vaikutuksesta ja siten kuvan korkeudesta, 

taustan värien rauhoittaminen myös toi itse kohteita eli lohikäärmeitä parem-

min esille. Lisäksi lohikäärmeet katsovat kohti aukeaman keskiosaa, jonka 
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tavoitteena oli pitää katsoja pois aukeaman laitamilta ja keskittyä olennaiseen. 

Toiseen kuvitukseen valitsin rauhallisemman värimaailman, koska halusin sen 

olevan muita hyvin värikkäitä kuvituksia ja kokonaisuutta tasapainottava au-

keama. Riisikasvin lehdet myös osoittavat vasemmalle eli ikäänkuin kotiin ja 

turvaan päin. Viimeisessä kuvitetussa kohtauksessa halusin erityisesti hyö-

dyntää vastavärejä sekä kultaista leikkausta sommittelussa, jotta katsoja 

huomaisi olennaisimman eli vuoressa olevan lohikäärmeen ensimmäisenä, 

vaikka muu ympäristö onkin hyvin yksityiskohtainen. 

 

Koin hahmolakien ja visuaalisten kuvavihjeiden tietoisen käytön haastavim-

maksi, koska niiden ymmärtäminen ja käyttö on niin alitajuista. Koen kuitenkin, 

että pystyin osoittamaan monien hahmolakien esiintymistä kuvista hyvin. Yllät-

tävän moni itselleni piirtäessä vakiintunut tapa juontaa juurensa hahmolakei-

hin, vaikken sitä aiemmin olekaan tajunnut. Tällaisia huomioita olivat muun 

muassa pintagradientin ja viivaperspektiivin hyödyntäminen varjostuksessa tai 

kohteiden muotojen korostuksessa. Katkoviivalla piirretyt pilvet koettiin olevan 

kauempana, koska se luo illusion ilmakehän vaikutuksesta ja samalla sulkeu-

tuvuuden lain mukaisesti ymmärrämme katkonaisten viivojen kuuluvan yhteen 

ja muodostavan pilven. 

 

Suurin haaste oli opinnäytetyön aikataulu, joka vaikutti väistämättä myös kuvi-

tuksien tekniikoiden valintaan sekä siihen, etten voinut tehdä kokonaista kir-

jaa. Mahdolliset tekijänoikeudelliset rajoitukset sadun tekstin käytössä rajasi-

vat myös kirjan tekemisen pois vaihtoehdoista. Halusin kuitenkin käyttää juuri 

tätä satua, koska koin sen itselleni mieluisaksi, jolloin sitä oli myös mukavampi 

kuvittaa. Varsinaisesti vain teorian huomioiminen vaikutti kuvituksiini, kun 

opinnäytetyöni ei ollut tilaustyö.Työn aikataulutus ja toteutus oli helpompaa, 

kuin jos olisin ollut asiakkaasta riippuvainen. Toisaalta ulkopuolisen näkemys 

ja mielipiteet olisivat varmasti voineet ohjata suunnitelmia ja kuvituksia aivan 

erilaiseen suuntaan, mikä sekin olisi ollut mielenkiintoista nähdä. Asiakastyö 

olisi kuitenkin ollut enemmän kompromissi kummankin osapuolen näkemyk-

sistä ja kuvittaja harvemmin saa valita kuvitettavaa satua, joten siksi halusin 

hyödyntää tämän mahdollisuuden nyt ja tehdä kuvitukset itsenäisesti. 

 

Lisähaastetta toi aiheen ja teorian rajaaminen, koska kuvituksessa vaikuttaa 

niin monet asiat. Lähteitä ja opinnäytetyötä sai hieman pohtia, koska vaikka 



47 
 

kuvituksesta, väreistä, sommittelusta ja psykologiasta löytyykin lähdemateri-

aalia, niin hahmolakien käyttöä löysin vain yhdestä opinnäytetyöstä. Muiden 

vastaavaa aihetta käsittelevien opinnäytetöiden vähäisyys toi omat haasteen-

sa, koska ei ollut selkeää runkoa tai pohjaa, jonka päälle lähteä muotoilemaan 

tätä opinnäytetyötä juuri tästä näkökulmasta. Mielestäni kuitenkin onnistuin 

rakentamaan opinnäytetyöstäni selkeän ja tarpeeksi kattavan kokonaisuuden, 

vaikka toki esimerkiksi lapsen psykologiaa ja hahmotuskyvyn teoriaa olisi voi-

nut olla tärkeää avata hieman enemmän. Aihealue oli kuitenkin niin valtava, 

että siitä voisi kirjoittaa täysin oman opinnäytetyönsä – ja on kirjoitettukin. 

Lapsen psykologia on hyvin yleinen aihe lasten satukuvituksiin liittyvissä opin-

näytetöissä. Ihan jo siitä syystä päätin rajata sen tiiviiksi, jotta opinnäytetyöstä 

ei olisi tullut liian samanlainen kuin muista tai liian laaja. 

 

Ihmisen hahmotuskyvyn ja myös sen rajoitusten ymmärtäminen on tärkeää 

niin kuvittajalle kuin muullekin taiteenalan ammattilaiselle. Omalle työlle so-

keutuu helposti ja sitä saatta tiedostamattaankin ohjata katsojaa täysin vää-

rään suuntaan ja ihmettellä jälkikäteen, miksi muut eivät ymmärrä visiota. Näi-

tä hahmotuskyvyn teoriaa ja visuaalisien elementtien ominaisuuksia hyödyn-

tämällä voi tuoda luomuksestaan esille juuri ne piirteet, mitä on tarkoituskin, 

mutta myös tietoisesti “sääntöjä rikkomalla” voi luoda mielenkiintoisia ja ristirii-

taisiakin tunnelmia ja tilanteita teosten tulkinnassa. Mielestäni onnistuin vas-

taamaan tutkimuskysymyksiin johtopäätöksissä hyvin, mutta silti herää kysy-

mys: onnistuinko luomaan sellaisia kuvituksia, että katsojan tai erityisesti las-

ten katse todella ohjautuisi sinne, minne olen kuvittajana sen halunnut? Voin 

todeta, että teorian pohjalta pohdittuna vastaus olisi aikalailla että kyllä, hyvin 

todennäköisesti, mutta käytännössähän en voi sitä täysin tietää. Kuvitusten 

oikean toimivuuden todentaminen vaatisi vähintäänkin yhden alakoululuokalli-

sen lapsia, joille näytettäisiin kuvituskuvat ja samalla heidän reaktionsa ja kat-

seensa kuvattaisiin silmänliikekameralla. Näin saataisiin tieteellisempää todis-

tetta, katsovatko ja huomioivatko he juuri niitä haluttuja asioita vai eivät. Siinä 

olisi hyvin mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe. 

 

Lisäksi tulee mieleen, että lapsen havaintokyvyn teoriaa ja mahdollisesti joitain 

muitakin psykologisia tekijöitä voisi olla hyvä hyödyntää enemmän esimerkiksi 

koulujen oppikirjojen ja -materiaalien kuvituksissa. Voisiko esimerkiksi teo-

riapohjan mukaan suunnitelluilla kuvilla olla oppimista tai muistamista edistä-
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viä vaikutuksia? Entä olisivatko kuvitukset hyvä keino vaikuttaa erilaisten ste-

reotypioiden vähentämiseen ja edesauttamaan arvojen tai asenteiden muu-

toksissa? Jos näin on, niin hyvin suunnitelluista kuvituksista  voisi täten ehkä 

olla paljon suurempaa yhteiskunnallista hyötyä, kuin mitä tällä hetkellä on. 

 

Itselleni tämän opinnäytetyön tekeminen oli mielenkiintoinen oppimisprosessi, 

joka avasi silmiäni hieman lisää ymmärtämään ihmismielen toiminnan ja kuvi-

tusten syvempää yhteyttä. Toivon, että opinnäytetyöni oli mielenkiintoista ja 

hyödyllistä luettavaa myös teille muille. 
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