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TIIVISTELMÄ
Tutkimuksessani on tarkoitus selvittää kuinka katsoja 
kokee visuaalisen ja verbaalisen suhteen typografisessa 
kuvituksessa. Haluan selvittää mitkä ovat katsojan ensi-
vaikutelmat, kuinka hän arvottaa näkemäänsä ja millaisia 
mielikuvia kuvitus hänessä herättää. Tarkoitukseni on ym-
märtää sitä, millä tavoin kuvan ja sanan suhde katsojalle 
välittää.

Tutkimukseni fokusoituu kuvan ja sanan tutkimuksen 
kentälle. Lähestyn tutkimuskysymystäni representaation 
näkökulmasta. Representaation tulkinnallinen prosessi 
pitää sisällään muun muassa mielikuvat, katsomiskonven-
tiot, tekemisen tavat ja tulkinnat. Tutkimukseni näkökul-
man lähtökohta on konstruktivistinen, eli pohdin millaise-
na kuvitus koetaan ja mitkä sen keinot ovat. Tutkimukseni 
menetelmänä käytän kyselytutkimusta. Tutkimukseeni si-
sältyy taiteellinen osio, jota käytin apuna aineiston keruus-
sa. Aineiston keräsin avoimia ja monivalintakysymyksiä 
sisältävän internetissä julkaistun kyselylomakkeen avulla. 
Vastauksia kertyi yhteensä 123 kappaletta. 

Keskeisimpänä tuloksena selvisi, että ensivaikutel-
man pohjalta kuvitus nähdään lähes ainoastaan kuvana ja 
vasta toissijaisesti tekstinä. Kuvan ja sanan erottamiseen 
vaaditaan enemmän aikaa tarkastella kuvaa. Kuvituksen 
muotokieli sekä kirjainten koot vaikuttavat olennaisesti 
katsomisen järjestykseen. Kuvitusten tunnelmaa kuvailtiin 
keskeisesti synkäksi ja ahdistavaksi. Kuvaa itsessään kom-
mentoitiin sekavaksi ja epätavalliseksi. 

Avainsanat: typografinen kuvitus, visuaalinen, verbaalinen, 
representaatio, mielikuva
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Typografinen kuvitus on kuvittamisen tyyli, jossa 
kuvitus luodaan kuvan muotoon asetelluilla kirjai-
milla. Sitä käytetään varsin vähän missään informaa-
tiota sisältävässä materiaalissa ja lähes kaikki kyseisen 
tyylin kuvitukset ovat niin sanottuja taiteellisia töitä. 
Kiinnostuin tyylistä ollessani vaihto-opiskelemassa 
Pietarin Stieglitz akatemiassa, jossa tällaiseen kuvit-
tamiseen oli tarjolla kokonainen typografia-kurssi. 
Olenkin nähnyt varsin hienoja ja mielenkiintoisia ku-
vituksia. Alunperin kiinnostuin siitä, miksi tätä tek-
niikkaa ei käytetä missään. 

Kiinnostukseni herättyä tämän tyylin kautta ajau-
duin lopulta tutkimaan kokonaisuudessaan kuvan ja 
sanan suhteita. Mielestäni esimerkiksi katsomisen 
järjestykset, niiden arvottaminen, mielikuvat ja puh-
taasti estetiikan näkökulma ovat äärimmäisen mie-
lenkiintoisia ja haluaisin tutkia niitä laajemminkin.

Pro gradu-tutkielman suppeuden takia jouduin 
rajaamaan itseäni kiinnostavaa aihealuetta rankasti ja 
lopulta päädyin sinne mistä kaikki alkoi. Päätin tutkia 
näitä katsomisen tapoja nimen omaan typografisen 
kuvituksen kautta. Odotan saavani vastauksia tutki-
muskysymykseeni ja toivon, että niistä saisi osviittaa 
muuhun kuvan ja sanan laajempaan tutkimukseen.

Tässä tutkielmassa käyn ensin läpi aiheeseen liit-
tyvät keskeiset käsitteet sekä esittelen käyttämäni 
metodin ja teoreettisen viitekehyksen. Tutkielmaani 
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liittyy taiteellinen osio, jota tulen käyttämään apuna 
tutkimuksen loppuun viemiseksi. Taiteellisen osion 
jälkeen siirryn varsinaiseen analyysivaiheeseen, jonka 
jälkeen muodostan lopputulokset. 

Toivon, että saan tutkielmastani mahdollisimman 
paljon irti sellaista informaatiota, jonka koen tärkeäk-
si kuvan ja sanan tutkimuksessa. Uskon, että hyvällä 
toteutuksella saan myös hyviä tuloksia. Vaikka olen 
joutunut rajaamaan tutkimustani koskemaan vain 
tiettyä kuvittamisen tyyliä, olisin tyytyväinen mikäli 
vastauksia voisi yleistää tai tulevaisuudessa hyödyntää 
uusissa tutkimuksissa. 



TEORIA2



TEORIA 2
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Viitekehys 2.1.
Tässä tutkimuksessa tutkin kuvan ja sanan suhdet-
ta typografisessa kuvituksessa katsojan kautta. Aion 
tutkia minkälaisena katsoja kokee typografisen kuvi-
tuksen visuaalisen ja verbaalisen suhteen. Aineistoa 
analysoituani minun tulisi ymmärtää typografisen 
kuvituksen suhteita katsojan kannalta. Kuvan ja sanan 
suhteita käyvät tutkimuksissaan läpi Altti Kuusamo 
Kuvien edessä (1990) ja Kai Mikkonen Kuva ja sana 
(2005), mutta he eivät ole fokusoituneet tietyn kuvi-
tustavan suhteisiin. Heidän tutkimuksistaan kuvan ja 
sanan suhteen asiantuntijoina on suuri merkitys esi-
merkiksi tutkimukseni aineiston analyysissa. 

Lähestyn tutkimuskysymystäni representaation 
näkökulmasta. Representaatiolla tarkoitetaan niin 
kirjoitettua, kuin puhuttua kieltä, visuaalisia esityksiä 
tai kuvien ja sanojen kokonaisuuksia. Representaatio 
on ikään kuin ilmiön uudelleen esitys, jonka voi ym-
märtää visuaaliseksi ja verbaaliseksi esitykseksi, jolla 
on oma käyttötarkoituksensa tietyllä kohderyhmällä. 
Representaation tulkinnallinen prosessi pitää sisäl-
lään muun muassa mielikuvat, katsomiskonventiot, 
tekemisen tavat ja tulkinnat. (Mäkiranta, 2010). Tut-
kimukseni lähtökohta on konstruktivistinen, eli poh-
din millaisena kuvitus koetaan ja mitkä sen keinot 
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ovat. Tutkimukseni menetelmänä käytän kyselytutki-
musta. Laadin kyselylomakkeen ja kokeilen yhdessä 
haastateltavien kanssa. 

Tutkimukseni lähteinä käytetään laaja-alaisesti 
kuvaa ja kuvan ja sanan suhteita määrittelevää kirjal-
lisuutta. Tutkimukseni vahvimpimpia käsitteitä ovat 
kuva ja sana. Näiden käsitteiden kokonaisvaltainen 
ymmärtäminen tutkijana on avainasemassa tutki-
mukseni onnistumisen kannalta. Kuva itsessään on 
visuaalinen esitys ja varmasti useimmiten ymmärretty 
vain kuvana. Minua kuitenkin kiinnostaa kuvan muut 
ulottuvuudet. Voiko myös kuvan ymmärtää sanana? 
Onko sana vain puhuttua/kirjoitettua? Usein kuva 
voidaan tulkita todellisuuden esittämisenä. Mitä ta-
pahtuu, kun kuvaa ja konkreettista kirjoitettua sanaa 
yhdistetään tavalla, joka on jokseenkin epätavallinen. 
Kuinka eri tavalla eri ihmiset katsovat ja ymmärtävät 
näkemäänsä. Olisi hyvin mielenkiintoista ottaa mu-
kaan ikä-, sukupuoli- ja kulttuurijakaumat, mutta se 
ei tässä kohtaa ole mahdollista muuten kuin mainin-
nan tasolla. 

Tutkimukseeni kuuluu oleellisena osana taiteel-
linen osio, joka taas kytkeytyy aineiston hankintaan. 
Toteutan itse typografisen kuvituksen. Käytän kuvi-
tusta materiaalina kyselytutkimuksessa, jonka avul-
la selvitän minkälaisia mielikuvia kuvitus katsojassa 
herättää. Laadin kysymykset mahdollisimman yksin-
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kertaiseen muotoon, jotta vastaaminen on nopeaa ja 
vaivatonta. Avoimen internet-kyselyn luonteen huo-
mioon ottaen on tärkeää tunnistaa mahdolliset vir-
heet, jotta tutkimuksen validiteetti ei kärsi. Tarkoi-
tukseni on kerätä mahdollisimman paljon vastauksia, 
jotta saan kattavan aineiston tutkimukseeni. Analyy-
sikysymyksiä aineistolleni voisivat olla esimerkiksi: 
Minkälainen on ensivaikutelma? Kuinka kuva ja sana 
erottuvat toisistaan? Mitä mielikuvia kuvitus herättää?

Käsitteet 2.2.
TypOgRAfINEN KUVITUS 2.2.1

Käsitettä typografinen kuvitus ei ole sellaisenaan 
käytetty tutkimuskirjallisuudessa, joten on tärkeää 
selventää, mitä tällä käsitteellä tarkoitan siitä puhues-
sani. Alustan käsitettä irrottamalla typografian ja ku-
vituksen itsenäisiksi osikseen, jonka jälkeen selvitän 
näistä muodostettua yhtenäistä käsitettä.

Teoksessaan Typografian käsikirja (2012) Mar-
kus Itkonen määrittelee typografian tekstin muo-
dostamiseksi ennakkoon valmistelluilla kirjaimilla. 
Typografia tarkoittaa valmiita kirjaimia, joita toiste-
taan jatkumona niin, että ne eivät muuta muotoaan. 
Tällöin typografiaan kuulumattomina rajautuvat pois 
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erilaiset kalligrafia, käsintehdyt kirjaimet sekä piir-
rokset. Typografiaa voi kutsua kielen nähtäväksi eli 
visuaaliseksi ilmentymäksi. Yhtä kaikki verbaalisen 
kielen visuaalinen puoli toimii ikään kuin jatkuvana 
semioottisena järjestelmänä, jonka liikkeen luovat vii-
vojen paksuudet ja niiden vaihtelut. (Nørgaard 2009.) 
Typografian suunnittelussa yksi tärkein käsite on le-
gibility, joka tarkoittaa kykyä tunnistaa ja ymmärtää 
kirjain. Readability taas tarkoittaa tekstin tai sanojen 
luettavuutta. Kirjaintyypin valinta on näissä tapauk-
sissa todella tärkeää. (Heller & Meggs 2001, 193.) 

Näillä molemmilla käsitteillä on merkitystä typo-
grafisessa kuvituksessa, riippuen kuvituksen luon-
teesta. Ensisijaisesti legibility on välttämättömyys 
puhuttaessa typografisesta kuvituksesta. Mikäli kat-
soja ei tunnista kuvituksessa käytettyjä elementtejä 
kirjaimiksi kuvituksen typografinen puoli menettää 
merkityksensä. Typografisen kuvituksen visuaalisen 
muodon pohjautuessa typografiaan voi myös luetta-
vuudella olla merkitystä, jos kirjaimia haluaa käyttää 
puhutun kielen ilmentämiseen.

Kuvitus eli illustraatio (lat. illustrare ’valaista’) taas 
tarkoittaa käytännössä melkein mihtä tahansa teosta, 
jolla on visuaalinen muoto. Esimerkkeinä vaikkapa 
maalaus, valokuva tai piirros. Kuvitusta käytetään ta-
vallisesti havainnoillistamaan tekstiä. Erityisesti sil-
loin kun tekstissä esiintyvää asiaa on erityisen vaikea 
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kuvailla sanoin. Tällöin kuvituksen tarve korostuu ja 
asian selventämiseen käytetään visuaalisia keinoja. 
Kuvituksella on monia merkityksiä; havainnoillista-
minen, elävöittäminen, informatiivinen konteksti tai 
toimia puhtaasti koristeena. Kuvituksia käytetään esi-
merkiksi kirjoissa, infografiikkana, mainoksissa ja tie-
teen kuvittamisessa. Kuvan käyttäminen kerronnan 
välineenä pohjautuu kauas historiaan. Jo ensimmäi-
set luolamaalaukset ovat tästä oiva esimerkki. Niistä 
edespäin ihminen on käyttänyt kuvittamista apuna 
erilaisissa selkeyttämistä vaativissa asioissa. Hyvänä 
esimerkkinä voidaan käyttää raamatun kuvittamista 
aikana, jolloin lukutaito oli harvinaista. Kuvittamisen 
menetelmät ovat aikojen saatossa monipuolistuneet 
ja tietotekniikan kehittymisen myötä jopa tavallisten 
käsin tehtyjen kuvitusten määrä on nykyisin vähenty-
nyt. (Bengtsson & Loivamaa 2002.)

Typografisen kuvituksen määrittelyä varten olen 
koonnut auttavia lähikäsitteitä kuvan ja sanan suhtei-
ta käsittelevästä tutkimuskirjallisuudesta. Käsitteitä 
ovat kuvaruno, visuaalinen runous sekä Imagetext. 
Teoksessaan Kuva ja sana (2005) Kai Mikkonen pu-
huu käsitteestä kuvaruno (eng. Concrete Poetry), jos-
sa kirjoitettua kieltä, kirjainten muotoa sekä niiden 
asettelua voidaan katsoa myös kuvana. Kuvarunossa, 
kuten typografisessa kuvituksessa, verbaalinen teksti 
ja kuva yhdentyvät ja tällä tavoin luodaan kuva sii-



tä, mistä puhutaan. Visuaalista runoutta (eng. Visu-
al Poetry) käytetään terminä silloin kun teksti ottaa 
typografian avulla visuaalisen muodon runon sisäl-
lön pohjalta. Typografiaa käytetään ikään kuin kan-
kaana, jonka yhteyteen runosta annetaan kuitenkin 
myös verbaalinen vastine. Tällainen tyyli on erityisen 
suosittua arabialaista aakkostoa käyttävissä maissa. 
(Schwarcz 1982, 65-66.) W.J.T. Mitchell on luonut kä-
sitteen Imagetext, joka tarkoittaa kuvaa ja sanaa yh-
distelevää yhdistelmätyötä. Tällainen teos antaa kat-
sojalle sekä verbaalisen, että visuaalisen kokemuksen. 
Erityisen tärkeää yhdistettäessä kuvaa ja tekstiä ovat 
näiden väliset suhteet sekä niiden tarkoitusten sekoit-
tuminen. (Mitchell 1994, 89.) Käsitteestä Imagetext 
käytetään alkuperäistä nimeä, sillä se kääntyy suo-
meksi hyvin kömpelösti ja ohjaa tarkoittamaan täysin 
toista asiaa (kuvateksti). (Mikkonen 2005, 48.) 

Kaikkien edellä mainittujen käsitteiden avulla 
oletan lukijan saavan käsityksen siitä, mitä tarkoitan 
typografisella kuvituksella. Taiteellista osiota varten 
työstämäni kuvitukset noudattavat typografisen ku-
vituksen määritelmää. Kuvitukset on esitelty sivuilla 
39 ja 47.
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REpRESENTAATIO 2.2.2.

Representaatio tarkoittaa sanatarkasti uudelleen esi-
tystä, eli esitystä jostain olemassa olevasta asiasta. 
Representaation voi määritellä lyhyesti merkityksen 
tuottamiseksi mielessämme olevien käsitteiden avul-
la. Representaatiolla on kaksi tehtävää: A) tehdä jokin 
läsnä olevaksi silmälle ja mielelle, B) edustaa jotakin, 
joka ei ole läsnä. (Seppänen 2005, 82). Tutkielmassani 
tutkin visuaalisen ja verbaalisen suhdetta, sitä kuin-
ka tämä suhde representoituu. Haen tutkimuksessa-
ni vastauksia tämän suhteen kokemukseen katsojan 
kautta. Kuinka katsoja mahdollisesti arvottaa visuaa-
lista ja verbaalista ja rakentaa järjestyksiä näiden kah-
den välille. Miten niitä mahdollisesti vertaillaan, rin-
nastetaan tai minne fokus kiinnittyy. Tätä kautta pyrin 
tulkitsemaan sitä, milloin visuaalinen on verbaalinen 
ja toisinpäin sekä millaisen viestin ne rakentavat.

Tutkimukseni näkökulman lähtökohta on 
konstruktivistinen. Konstruktivistisuudella tarkoi-
tetaan representaation keinoja tuottaa esitys todel-
lisuudesta, sekä millaisen todellisuuden esitys tuot-
taa. Näiden keinojen ja kokemusten kautta pystyn 
analysoimaan visuaalisen ja verbaalisen suhdetta 
representaation kautta. Konstruktivistisuudessa ja 
representaatiossa on yhteistä esitysten tarkastelu. Re-
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presentaatio on kuitenkin näkökulmana varsin laaja 
ja sitä on mahdollista käyttää useamman eri lähtö-
kohdan kautta. Tästä syystä on tärkeää määritellä 
lähtökohta. Tämä asettaa representaation tutkimiselle 
tietyt rajat ja näin ollen näkökulma saadaan fokusoi-
tua palvelemaan tutkimuskysymystä. Tutkimuskysy-
mykseni varsinaisen kysymyssanan ollessa ”Millaise-
na…” (Millainen?), on valittava tähän kysymykseen 
vastaava lähtökohta. Onnistuttuani ensin ymmärtä-
mään typografisen kuvituksen keinot sekä sen millai-
sena katsoja kyseessä olevan kuvituksen kokee, pystyn 
siirtymään visuaalisen ja verbaalisen suhteen määrit-
telyyn representaation näkökulmasta.

Pyrin ymmärtämään visuaalisen ja verbaalisen 
suhteen representoitumista analysoimalla kyselytut-
kimukseeni saamia vastauksia. On erityisen tärkeää 
ottaa huomioon millä tavoin vastaajat kokevat visuaa-
lisen sekä verbaalisen, mikä on nostettu fokukseksi, 
kuinka katsomiskonventiot ilmenevät sekä mitä mie-
likuvia kuvitus herättää. Lopuksi minun on muodos-
tettava representaatio, eli oma tulkintani, suhteesta.



METODI3
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Tutkielmani on kyselytutkimus, jonka lähtökohta on 
ilmiöiden, ominaisuuksien tai tapahtumien yleisyy-
den, esiintymisen, vuorovaikutuksen ja jakautumi-
sen selvittäminen. Omassa tutkimuksessani haluan 
selvittää typografisen kuvituksen ominaisuuksia sekä 
visuaalisen ja verbaalisen vuorovaikutusta keskenään 
katsojan kautta. Koska tarkoituksena on pyrkiä yleis-
tämään katsojien mielikuvia kuvituksesta, on tärkeää 
saada suuri perusjoukko kyselyyn vastaajia.

Ennen kuin pääsen toteuttamaan kyselyä suoritan 
taiteellisen osion hieman poikkeuksellisesti ennen 
varsinaista tutkimusta. Taiteellinen osio tulee toimi-
maan aineistoni hankkimisen lähtökohtana, jonka 
kautta luon kysymykset, joihin kyselyyn osallistuja 
vastaa. Näitä vastauksia käytän tutkielmani varsinai-
sena aineistona.

Kuten jo aikaisemmin totesin (tällä viittaan 2.2., 
jossa määrittelen käsitteet), typografisen kuvituksen 
luonteen huomioon ottaen itse tekstin luettavuudella 
ei niinkään ole väliä. On kuitenkin välttämätöntä ym-
märtää kirjaimet kirjaimiksi. Mikäli tämä ei toteudu, 
muuttuu kuvituksen visuaalisen ilmeen pohtiminen 
tämän edellyttämättä tavalla tarpeettomaksi. Tällä taas 
tarkoitan seuraavaa: jos kuvituksen vastaanottaja, eli 
katsoja, ei kykene ymmärtämään elementtien olevan 
kirjaimia olisi täysin yhdentekevää muodostuuko ku-
vitus kirjaimista vai täysin toisista elementeistä. Tässä 
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kohtaa mukaan astuvat myös kulttuuriset konventiot. 
Erilaisia aakkostoja on olemassa lukuisia. Nämä taas 
voivat poiketa toisistaan jopa radikaalisti ja tällöin on 
mielestäni oikeutettua olettaa, että kaikille tietynlais-
ten kirjainten ymmärtäminen ei ole itsestään selvyys. 
Henkilökohtaisena esimerkkinä voisin käyttää ara-
bialaista aakkostoa. Koska en ole perehtynyt näihin 
kirjaimiin, ne näyttäytyvät minulla vain kuvioina. 
Tällaisista kirjaimista tehty typografinen kuvitus siis 
menettää silloin merkityksensä. Tämän tutkimuksen 
laajuuden puitteissa minulla ei ole mahdollisuuksia 
käsitellä kulttuurisia eroavaisuuksia enempää, mutta 
halusin kuitenkin ottaa ne esimerkin tasolla esiin, jot-
ta kirjainten luettavuuden merkitys korostuisi. Tähän 
tutkimukseeni olen valinnut käytettäväksi latinalaisen 
aakkoston sekä kieleksi suomen. Näin ollen minun on 
kaikkein helpoin kerätä tarvitsemiani vastauksia ky-
selyyn. Mahdollisen jatkon kannalta tuntuisi vähin-
täänkin mielenkiintoiselta ottaa käsittelyyn myös eri 
kulttuurisia näkökulmia.

Teoksessaan Kuvien edessä Altti Kuusamo käy 
kuvan ja sanan historiaa mielenkiintoisesti läpi. Hän 
kuvailee kuvan ja sanan, havaitun maailman ja kielen, 
keskinäisen taiston olevan yksi taidehistorian turhim-
pia projekteja. Milloin on vallalla ollut sana, milloin 
kuva. Aina renessanssista modernismiin saakka ovat 
valtasuhteet vaihdelleet ja kehittyneet. Kuusamo kui-
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tenkin esittää, että kuvan ja sanan suhde on jäänyt 
loukkuun 1960-luvulle. (Kuusamo 1990, 73.) Omasta 
mielestäni ajan saatossa on käynyt pikemmin päin-
vastoin. Itse koen kuvan ja sanan suhteen monipuolis-
tuneen ja rakentuneen nykyiseen muotoonsa pitkälti 
erilaisten medioiden ansioista tai niiden takia. Uskon 
tietotekniikan räjähdysmäisen monipuolistumisen 
jatkuvan edelleen ja näin luoden taas kerran erilaisia 
muotoja kuvan ja sanan suhteille. Pohdintaani tukee 
Kai Mikkonen. Hän kuvaa nimenomaan erilaisten 
medioiden yhdistäneen kuvaa ja sanaa uudella tavalla 
ja näin ollen kehittäneen niiden suhdetta. Visuaalisen 
ja verbaalisen suhde ja keskinäinen vuorovaikutus 
muuttuu ja tulee muuttumaan vastedeskin. (Mikko-
nen 2005, 14.) Visuaalisten ilmiöiden suhde verbaa-
liseen kieleen on jaettavissa useaan eri kategoriaan. 
Sanan semioottisten eroavaisuuksien ja yhtäläisyyk-
sien pohtimisen lisäksi on syytä tarkastella sitä, mit-
kä sanat toimivat visuaalisen esityksen pohjana. Voi 
tehdä kuvataiteen ja runouden vertailua ja tarkastella 
sitä, millä tavalla sana käyttäytyy kuvan läheisyydessä 
ja sen sisällä. (Kuusamo 1990, 74-75.)
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Taiteellinen osio 3.1.
pROSESSI

 Pro graduni taiteellisena osiona suunnittelin kaksi 
erilaista typografista kuvitusta, joita käytin aineiston 
haussa siten, että kyselytutkimuksen kysymykset poh-
jautuivat näihin kuvituksiin. Kyselyssä esitettiin kuvi-
tukset vastaajalle.

ALKU

Taiteellinen osio prosessina lähti liikkeelle kuvituksen 
tarpeesta aineiston keruuta varten. Jotta kyselyyn voi-
si vastata, on oltava jokin objekti jota arvioida, tässä 
tapauksessa kuvitus. Tuntui luonnolliselta yhdistää 
taiteellinen osio tähän kohtaan gradua ja edetä tai-
teellisen osion tarve edellä ennemmin kuin taiteelli-
sen osion toteuttaminen tulosten perusteella. 

Ennen varsinaisten kuvitusten tekemistä minun 
oli ratkaistava montako kuvistusta tarvitsen ja mil-
laisia näiden tulisi olla. Pyörittelin mielessäni vaihto-
ehtoja kahdesta tai kolmesta kuvituksesta. Alusta asti 
oli ollut selvää, että ainakin yhdessä kuvituksessa on 
selkeää luettavaa tekstiä ja jossa kuva liittyy tekstiin. 
Toisessa taas teksti ei ole luettavaa. Aikani mietittyäni 



26

tulin siihen tulokseen, että teen kaksi kuvitusta; yh-
dessä kuva ja teksti liittyvät toisiinsa ja teksti on ym-
märrettävää, toisessa taas kuva on selkeästi tunnistet-
tava, mutta tekstiä ei voi lukea. Tavoitteena olisi, että 
molemmat kuvitukset ovat tunnistettavia ja helposti 
yleistettäviä niin, että suurin osa tulevaan kyselyyn 
vastaajista tunnistaisi mistä kuvituksissa on kysy-
mys. Tämä osaittautui vaikeimmaksi päätökseksi tä-
hän mennessä. Listasin ylös mahdollisuuksia helposti 
tunnistettavista kuvista; henkilöitä, jos niin keitä (po-
liitikot, näyttelijät, muusikot), tunnistettavia paikkoja 
(Pariisi, Lontoo, New York) vai esimerkiksi tunnis-
tettavia satuja. Ajattelin, että kuvitusten aiheuttamat 
mielleyhtymät tulisi olla mahdollisimman neutraalit, 
jotta mahdolliset vahvat negatiiviset tai positiiviset 
tuntemukset eivät vääristä tai haittaa kuvitusten ana-
lysointia. 

Mielestäni paikat tuntuivat jo heti alusta asti tylsäl-
tä ja liian helpolta ratkaisulta. Haluaisin tehdä jotain 
paljon mielenkiintoisempaa ja luovempaa. Henkilö-
kuvissa taas haasteeksi nousi tarpeeksi tunnettujen 
henkilöiden keksiminen, jotka eivät kuitenkaan asso-
sioidu turhan voimakkaasti millään tietyllä tapaa. Esi-
merkiksi maailman johtavat poliitikot ovat varmasti 
tarpeeksi tunnettuja, mutta yhtä varmasti myös niin 
vihattuja kuin rakastettuja. Päädyin lopulta siihen tu-
lokseen, että sadut ovat yhtä aikaa tarpeeksi tunnettu-
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ja sekä mielleyhtymiltään tarpeeksi neutraaleja. Usein 
ihmisillä on omat henkilökohtaiset lempi-satunsa, 
mutta harvemmin kuulee, että jotain satua erityisesti 
vihattaisi. 

Tämän jälkeen alkoi pohdinta siitä, mitkä kaksi 
satua valitsen. Ensimmäisenä mieleen tulivat Lumik-
ki ja Tuhkimo. Selasin internetistä erilaisia listauksia 
tunnetuista saduista, sekä kyselin ystäviltäni vinkkejä 
heidän mielestään tunnetuista saduista. Lista oli pitkä. 
Liisa ihmemaassa, Robin Hood, Prinsessa ja sammak-
ko, Kaunotar ja hirviö, Leijonakuningas, Punahilkka, 
Prinsessa Ruusunen ja niin edelleen. Tuntui todella 
vaikealta tehdä päätöstä satujen väliltä. Lopulta pää-
dyin ensin rajaamaan pois hieman uudemmat sadut 
sekä prinsessa-sadut. Prinsessa-sadut saattaisivat 
mahdollisesti vaikuttaa vastaajien kokemukseen liian 
tyttömäisinä. Uudemmat sadut taas rajaavat tunnet-
tuutta ikäluokkien kautta. Valitsin lopulta Liisa ihme-
maassa ja Punahilkka. Nämä kaksi tarinaa täyttävät 
mielestäni kriteerit tunnetuista klassikoista, jotka oli-
si myös helppo kuvittaa tunnistettaviksi sekä toiseen 
kuvitukseen olisi helppo käyttää luettavana tekstinä 
itse tarinaa.
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LUONNOSTELU

Ennen varsinaista luonnostelua etsin inspiraatiokuvia 
internetistä. Tarkoitukseni oli totetuttaa kuvituksista 
mahdollisimman tunnistettavia, jotta mahdollisim-
man suuri prosentti tulevaan kyselyyn vastaavista 
henkilöistä ymmärtäisi mistä sadusta on kyse. Etsin 
erilaisia kuvituksia ja kuvia, joista etsin yhdistäviä 
elementtejä. Mitä enemmän elementit toistuvat, sitä 
enemmän katsojat ovat ehdollistuneet näiden ele-
menttien nimenomaan liittyvän kyseessä olevaan ta-
rinaan. 

Tämän tutkielman luonteen huomioon ottaen 
en kokenut tarpeelliseksi ryhtyä kikkailemaan ja te-
kemään kuvista muista vastaavista radikaalisti eriä-
viä. Jo kuvittamisen tyylini ollessa varsin poikkeava 
totuttuun lastenkirjakuvitukseen nähden liika oma-
laatuisuus ei palvelisi tutkielmani tarkoitusperiä. Ke-
rättyäni kattavan ryhmän satujen kuvituksia (kuvia 
ja kuvalähteitä tulossa) aloitin samankaltaisuuksien 
etsimisen. Katsoin kuvia vieretysten ja ympyröin sekä 
kirjasin ylös useissa kuvissa toistuvia elementtejä. 
Muodostettuani listan molempiin satuihin liittyvistä 
elementeistä pystyin vihdoin aloittamaan varsinaisen 
luonnostelun.

Punahilkkaan yhdistetään lähen poikkeuksetta 
metsässä vaaniva susi, joka yrittää napata tytön tä-
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män ollessa matkalla isoäitinsä luokse. Kuvituksissa 
vilahtaa myös susi isoäidin asussa sekä metsästäjä, 
joka lopulta surmaa suden. Kuitenkin kuvitukset, jot-
ka ikäänkuin kokoavat sadun ytimen yhteen (esimer-
kiksi kansikuvat tai julisteet), ovat sadun alkupuolelta 
otettu. Niissä esiintyvät hahmot ovat nimenomaan 
Punahilkka sekä susi ja miljöönä toimii korpimetsä-
mäinen metsä. Liisa ihmemaassa-sadun kuvituksissa 
on havaittavissa huomattavasti enemmän hahmoja 
kuin Punahilkassa. Koska olin päätynyt Punahilkan 
osalta siihen, että hahmoina käytän vain Punahilkkaa 
ja sutta tehdäkseni kuvituksesta mahdollisimman yk-
sinkertaisen, oli Liisan hahmojen valitseminen huo-
mattavasti vaikeampaa. Tottakai kuvituksessa tulisi 
olemaan Liisa itse, mutta hän hahmona ei yksin mie-
lestäni riitä. Miljöö sen sijaan oli helppo isoine sieni-
neen ja kukkineen.  

Kyselin myös lähipiiristäni, mitä heillä tulee en-
simmäisenä mieleen sadusta. Omissa mielikuvissa-
ni ensimmäisenä ajatuksena on valkoinen kani, joka 
johdattaa Liisan ihmemaahan. Hahmo toistui lähes 
poikkeuksetta kaikissa inspiraatiokseni valitsemissa-
ni kuvissa ja myös useat tuttavani mainitsivat kanin. 
Kävin kirjastosta lainaamassa kyseisen kirjan ja sitä 
selailtuani päädyin siihen, että tekstin, jota aion ku-
vituksessa käyttää, otan heti kirjan alkupuolelta. Näin 
tarinan alusta on helppo napata hahmoksi tekstissä 
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esiintyvä kani. Näin myös teksti ja kuva tukevat toi-
siaan.

 Tarkoitukseni oli saada kuvista yhtäaikaa mah-
dollisimman kiinnostavia, selkeitä ja tunnistettavia. 
Ajattelin, että kuvassa olisi hyvä olla ilmaa ympärillä 
ja itse tapahtumat ovat kuvan keskellä. Kuvitus kirjai-
milla tekee kuvasta hyvin intensiivisen sekä siinä on 
paljon elementtejä ja liikettä samaan aikaan. Kuvituk-
sesta tulee helposti liian sekava. Tämä korostaa tyhjän 
tilan ja selkeyden tärkeyttä entisestään. Koska Puna-
hilkan luonnos oli päässäni jo varsin vahvana päätin 
aloittaa luonnostelun siitä. Olin myös jostain syystä jo 
kuvitukset valittuani ajatellut niin, että  toteutan Pu-
nahilkan ensin ja sellaisena, että itse tekstissä ei lue 
mitään. Pohdin, että kuvitusten teko on todennäköi-
sesti helpompaa aloittaa kuvituksesta, joka ei ole luet-
tava. Tämän jälkeen siirtyisin sitten Liisa ihmemaassa 
-kuvituksen pariin. Tein karkeita lyijykynäluonnoksia 
molemmista yhtä aikaa. Huomasin, että Punahilkan 
luonnostelu oli paljon helpompaa ja sain jo alku-
metreillä itseäni miellyttävän luonnoksen valmiiksi. 
Liisan kanssa sain taistella huomattavasti enemmän. 
Erilaisten versioiden jälkeen olin kuitenkin tyytyväi-
nen molempiin lyijykynäpiirustuksiin, joita käytin 
tietokoneella työskennellessäni taustalla, saadakseni 
palaset oikeille paikoilleen helpommin.
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TEKEMINEN

Aloitin kuvituksen luomisen lisäämällä taustelle mus-
tan värin, jonka läpinäkyvyyttä laskin niin, että luon-
nos edelleen näkyi sen takaa. Tämän jälkeen päätin, 
että aloitan tekstien luomisen ensin miljööstä ja vas-
ta sen jälkeen siirryn tekemään punahilkkaa ja sutta. 
Nämä tarvitsevat enemmän tarkkuutta, jotta hah-
moista saa kolmiulotteisemman näköiset. 

Ensimmäisenä tein polun, jonka jälkeen siirryin 
nurmikkoon ja puihin. Loin ensimmäisenä kuvaan 
tekstipolut, joihin kirjaimet laitetaan. Myös heti alus-
sa oivalsin, että vaikka teksteissä ei lue mitään, tulee 
siitä sulavamman näköistä ilman välimerkkejä. Tämä 
myös lisää merkittävästi kuvitusten erilaisuutta. Täs-
sä vaiheessa työjärjestykseni oli, että ensimmäiseksi 
lisään polkuihin kirjaimet, jonka jälkeen muokkaan 
niiden pistekokoa niin, että polku näyttää loitontu-
van. Tämän jälkeen muokkasin reittejä niin, että kir-
jaimia ei mennyt päällekkäin. Tein näin käytännös-
sä koko kuvituksen ennen kuin tajusin, että pääsen 
huomattavasti helpommalla vaihtamalla pistekokoa 
jo kirjoittaessani tekstiä. Kun pistekokoa vaihtoi kir-
joittamisen kanssa samaan tahtiin oli myös helpompi 
välttää päällekkäin meneviä tekstiobjekteja. Tämä oli 
ensimmäinen ja huomattavasti työskentyä helpotta-
va ja nopeuttava opetus seuraavaa kuvitusta varten. 
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Seuraavaksi, vasta luotuani polun ja sitä ympäröivän 
nurmikon ymmärsin, että kannattaa luoda jokaisen 
elementin tekstipolut jo ennakkoon. Tämä taas auttoi 
huomattavasti kuvituksen eri elementtien hahmot-
tamista etukäteen. Miljöön luotuani ymmärsin, että 
tekstit tulevat näkymään läpi edessä olevista hahmois-
ta. Koska olin luonut omat tasot jokaiselle hahmolle ja 
miljöön osalle keksin, että minun täytyy tehdä jokai-
sen näiden alle niin sanottu maski, jotta tausta ei näy 
läpi. 

Miljöön ja taustan luotuani oli hahmojen, puna-
hilkan ja suden, vuoro. Nämä vaativat huomattavasti 
enemmän työtä kuin taustan elementit. Koko kuvi-
tuksessa yksi vaikeimmista tehtävistä oli valita sopi-
vat kirjaintyypit. Tämä oli huomattavasti vaikeampaa 
kuin olin kuvitellut. Käytin jokaisessa elementissä eri 
kirjaintyyppejä ja halusin, että ne tukevat jokaisen ku-
vituksen osan tarkoitusta. Nurmikko näyttäisi nurmi-
kolta ja mekko mekolta. 

Kun vihdoin olin saanut tekstit paikoilleen, muu-
tin maskit sekä taustan mustaksi. Ja näin kuvitus oli 
valmis. Olin heti tyytyväinen lopputulokseen ja jopa 
yllättynyt, että kuvituksen luominen sujui näinkin 
kivuttomasti. Toki kuvituksen teko vei paljon aikaa, 
mutta opin myös paljon asioita, jotka helpottaisivat 
seuraavan kuvituksen tekoa.
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KäyTTäMäNI KIRJAINTyypIT:

Andale Mono regular

Apple Chancery regular
Birch Std regular

Conchin regular italic 

Myriad Pro regular

Palatino regular
PT Sans Narrow regular
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Ensimmäisen kuvituksen jälkeen toisen kuvituksen 
teon aloitus oli huomattavasti johdonmukaisempaa 
ja helpompaa. Todistetusti opin jotain ensimmäises-
tä. Aluksi loin kuvitukseen jokaiselle elementille niin 
tasot, maskit kuin tekstipolut. Tekstipolkujen eri värit 
helpottivat heti alusta liikkeelle lähtöä. 

Tällä kertaa lähdin etenemään hieman erilaisessa 
järjestyksessä ja aloitin kuvan etualalta. Kirjoitin teks-
tit kuten ne kirjassa ovat käyttäen myös välimerkke-
jä. Vaikka tiedostin faktan, että kuvituksen teko tulee 
kestämään huomattavasti kauemmin kuin edellisen, 
en tosiaan ymmärtänyt kuinka paljon se tuo lisää vai-
vaa työhön. Tässä kohtaa myösin itselleni, että olen 
pahasti aikataulua jäljessä ja sitä olisi mahdotonta ku-
roa enää kiinni. Tuntui, että olen pulassa kuvituksen 
kanssa vaikka pidänkin itseäni nopeana kirjoittajana. 
Oli olo, että tämä ei etene eikä valmistu ikinä. Kir-
joitin keskittyneesti niin, että olin suurentanut kuvaa, 
jotta näkisin tarkemmin myös pienissä pistekoo’issa 
mitä olen kirjoittamassa. Myös tässä kuvituksessa, ku-
ten edellisessäkin, käytin paljon aikaa kirjaintyyppien 
valintaan. Käytin jopa taustana oma suunnittelemaani 
Meadow Thin kirjasintyyppiä, sillä se sopi mielestäni 
kuvan tunnelmaan hyvin. Vaikka tällä kertaa aikaa ei 
kulunut hukkaan samoista syistä kuin ensimmäisessä 
kuvituksessa, löytyi ongelmia silti. Koska olin päättä-
nyt säilyttää isot kirjaimet ja välimerkit, näytti teksti 
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ajoittain hieman oudolta. Pohdin jo pitäisikö minun 
luopua tästä tavasta, mutta päädyin kuitenkin jatka-
maan samaan malliin. Halusinhan, että kuvitusten 
tekstien eroavaisuus enemmänkin pomppaisi katso-
jan silmille kuin, että sitä ei huomaisi juuri lainkaan.

Vihdoin kuvtuksen ollessa valmis pääsin vertaile-
maan kuvituksia toisiinsa. Tätä hetkeä olin odottanut. 
Olisi varmaankin pitänyt myös pelätä. Tuntui, että ku-
vitukset ovat hyvin erilaisia. Niitä ei pysty näkemään 
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kuvaparina, kuten olin aluksi haaveillut. Punahilkan 
kuvitukseen olin edelleen erittäin tyytyväinen, mutta 
Liisa Ihmemaassa kuvitus sai heti aikaan epätoivon. 
Siinä oli elementtejä huomattavasti enemmän, joista 
osan olin onnekseni ymmärtänyt jättää pois jo te-
kovaiheessa. Tämän lisäksi olin kirjoittanut tekstejä 
niin lähellä kuvaa, että en ollut ymmärtänyt, että kun 
kuva on huomattavasti pienemmässä koossa tekstiä ei 
meinaa erottaa lainkaan. Pyysin ystävääni katsomaan 
kuvituksia ja hän totesi saman, jonka itsekin huoma-
sin. Tässä vaiheessa todella tuntui, että turhaan tehtyä 
työtä oli paljon. Tartuin kuitenkin tuumasta toimeen 
ja lähdin suurentamaan tekstejä sekä poistin joitakin 
tekstipolkuja kokonaan. Lisäsin myös kuvan reunoille 
paljon mustaa, jotta tunnelma tulisi lähemmäs toista 
kuvitusta. 

Vihdoin ja viimein usean muokkaus kerran jäl-
keen sain kuvituksesta sellaisen, että se tyydytti mi-
nua. Näin jälkeenpäin ajatellen tuntuu tyhmältä, että 
en ymmärtänyt tämän kuvituksen olevan yksityis-
kohtaisempi ja täydempi kuin edellisen. Olin kirjoit-
tanut ylös jokaisen vaiheen molemmissa kuvituksissa 
ja näin jälkikäteen kun muistiinpanoja vertailee, voi 
niistäkin huomata työmäärän eron. Toinen ero, jonka 
huomasin vasta tähän kirjaintyyppejä listatessani oli 
se, että niiden määrät erosivat huomattavasti toisitaan. 
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KäyTTäMäNI KIRJAINTyypIT:
 Optima regular

 Myriad Pro regular
 Courier regular

 Cooper Std black

 Zapfino regular
 Nueva Std regular

 PT Sans Narrow regular
 Orator Std regular
 Blackoak Std regular

 Andale Mono regular
 Cooper Std regular
 Giddyup Std regular

 Birch Std regular

 Euphemia Ucas regular
 Meadow thin
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Kysely 3.2.
Kyselyn tarkoitus on kerätä tutkimuskysymykseeni 
vastauksia. Kyselyssä esitän useampia kysymyksia, joi-
den visuaalisena materiaalina käytän tekemiäni kuvi-
tuksia. Näin ollen vastaaja arvioi kuvituksia ja näiden 
vastausten pohjalta muodostan käsitykseni tuloksista.

Itse kyselyä muokkasin useampaan otteeseen en-
nen varsinaista julkaisua. En meinannut aluksi päästä 
millään irti liian suorien kysymysten esittämisestä. 
Aineiston hankintaan liittyvät kysymykset ja analyy-
sikysymykset menivät ristiin ja rastiin. Se, että minä 
tiedän mihin kysymyksillä pyrin tai millaisia mahdol-
lisia ennakkoajatuksia minulla itselläni on, ei saisi vai-
kuttaa kysymysten asetteluun. Tämän lisäksi tuntui 
haastavalta saada mitään kysymyksiä esitettyä kansa-
nomaisemmin käyttämättä alaani liittyvää spesifim-
pää sanastoa. Olin myös alunperin ajatellut tekeväni 
kyselyn sellaiseen muotoon, että siinä on jokaisen ky-
symyksen kohdalla kaksi vastausvaihtoehtoa; ”Kyllä” 
ja ”ei”. Tämä ei kuitenkaan tuntunut luontevalta taval-
ta ja kysymyksiä pyöritellessäni tulin jo varhain siihen 
tulokseen, että kysymysten täytyy olla joustavampia. 

Kävin kysymyksiä aikani läpi perhe- ja ystävä-
piirin kanssa kunnes sain muodostettua haluamani 
tarpeeksi yksinkertaiset ja suorat kysymykset, joiden 
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vastaukset tulevat antamaan minulle tarpeeksi sisäl-
töä analyysia varten. 

Kyselyn avulla minun on tarkoitus selvittää esi-
merkiksi katsojan huomion kiinnittymisen järjestystä 
sekä mielikuvia lyhyen tarkastelun ja pidemmän  tar-
kastelun jälkeen. Minua kiinnostaa erityisesti se ko-
kevatko katsojat kuvituksen enemmän negatiivisessa 
vai positiivisessa valossa. Tällaiset tulokset antaisivat 
selkeästi viitteitä tämän tyyppisten kuvitusten käyttö-
tarkoituksista sekä käyttämisen määrästä ylipäätään. 
Olen myös lisännyt toisen kuvituksen alle kysymyk-
sen, jossa katsojaa pyydetään vertailemaan kuvituksia 
keskenään. 

Kysely on toteutettu avoimena verkkokyselynä 
nimikkeellä ”mielikuvakysely”. Linkkiä kyselyyn on 
jaettu esimerkiksi Facebookissa ja yliopiston sähkö-
postilistoilla.

Kyselylomakkeet (1. ja 2.) voi katsoa kokonaisuu-
dessaan ”liitteet”-välihden alta sivuilta 92 ja 93.
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Vastaukset
Sain kyselyyni vastauksia 123 kappaletta. Kyselylo-
make oli auki kuukauden ajan elo-syyskuussa 2017. 
Mielestäni määrä kattaa erinomaisesti tutkimukselle 
asettamani vaatimukset. Sanallisiin kysymyksiin oli 
tullut runsaasti erilaisia kommentteja ja pidempiäkin 
pohdintoja, josta olin positiivisesti yllättynyt. Tämä 
osaltaan helpottaa johtopäätöksien muodostamista. 
Seuraavaksi käyn läpi kaikki vastaukset kysymys ker-
rallaan, aloittaen ensimmäisestä kuvituksesta.

MILLAINEN ON ENSIVAIKUTELMA KUVASTA? 
Kerro muutamalla sanalla.

Vastauksia on suuri määrä, joten selventämisen vuok-
si jaottelen vastaukset neljään eri kategoriaan. Katego-
riat käsittelevät kuvituksen eri osa-alueita ja valitsin 
ne niin, että ne auttavat minua vastaamaan tutkimus-
kysymykseeni mahdollisimman hyvin. Ensimmäinen 
kategoria on ”tunnelma”, jonka alle keräsin vastauk-
set, jotka käsittelevät kuvan yleistä tunnelmaa. Toinen 
kategoria on ”kuva”. Tämän kategorian alle olen ke-
rännyt vastaukset, jotka käsittelevät kuvaa toteavasti. 
Kolmas kategoria on ”mielikuva”. Nimensä mukaisesti 
tähän kategoriaan on listattu vastaukset, jotka kerto-
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vat kuvan luomasta mielikuvasta. Viimeinen katego-
ria on ”ylimääräiset”. Tämän alle tulevat vastaukset, 
jotka eivät sovellu muiden kategorioiden alle tai ne 
eivät muuten ole relevantteja tutkimuksen kannalta.

1. Tunnelma
- Synkkä x 20
- Ahdistava x 14
- Pelottava x 5
- Painostava x 3
- Mystinen x 4
- Odottava
- Jännittävä x 6
- Psykedeelinen x 3
- Satumainen x 6
- Rauhaton
- Uhkaava x 4
- Arvoituksellinen
- Runomainen x 2
- Maaninen
- Painajaismainen x 2
- Hämärä
- Salaperäinen
- Yksinäinen
- Leikkisä
- Kylmä
- Masentava
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- Vaaniva
- Unimainen
- Fantasia
- Maaginen

2. Kuva
- Kiinnostava x 3
- Epäselvä
- Sekava x 9
- Hämmentävä x 3
- Pitää katsoa kauemmin, että hahmottaa mitä 
kuvassa on
- Tapahtumarikas
- En jaksa lukea noin paljon
- Hienosti toteutettu
- Sienet x 7
- Metsäinen x 2
- Julistemainen
- Ensikatsomalta huomasin vain suuret sienet, sitten 
jäniksen. En edes tajunnut kuvassa olevan tekstiä.
- Huomasin ensimmäisenä sienet
- Taiteellinen x 2
- Hauskasti tehty x 4
- Erikoinen
- Erilainen
- Informatiivinen
- Täysi
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- En pidä tyylistä
- Sotkee ajatukset
- Bittiavaruusmainen
- Värit käännetty
- Kömpelö
- Tunnistettava
- Hieno
- Outo
-Huomasin ensimmäiseksi tekstin: ”verhon, jota hän 
ei aiemmin huomannut,”. Valtavat sienet, pieni mek-
koon puettu lapsi sekä liivipukuinen kani yhdessä tä-
män tekstin kanssa toivat mieleeni Liisa ihmemaassa 
sadun. Oletan kuvan tekstien olevan sadusta. Väriva-
linnat tuovat mieleen liitutaulun ja sitä kautta vanhan 
ajan.
- Tyylikäs
- Inhottava fontti
- Surrealistinen
- Mitä tässä esitetään?
- Tumma
- Kaunis
- Kiinnittää huomion pidemmäksi aikaa kun alkaa lu-
kea tekstejä
- Kuvan asetelma ja valkoista mustalla -asetelma ai-
heuttaa sen, että jo ensi silmäyksellä kuvan olettaa 
olevan teemaltaan ahdistava, synkkä tai vähintäänkin 
ajatuksia herättävä.
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- Tyylitelty
- Hyvä sommitelma
- Vaatii syventymistä
- Vaikeaselkoinen
- Digitaalinen
- Mustavalkoinen
- Kuvaa ja tekstiä yhdistävä
- Taustan ruma fontti häiritsee
- Ohut
- Hentoinen
- Näyttää siistiltä ja persoonalliselta
- Tylsä
- Mielikuvitukseton
- Ensimmäisenä huomio kiinnittyi sieneen ja aloin lu-
kea vasemman sienen isoa tekstiä. Muut tekstit jäävät 
huomiotta nopealla tsekkauksella. Seuraavaksi huo-
mio kiinnittyy Liisaan.
- Teennäinen, mutta varmasti moniin vetoava
- Rehevä
- Niin paljon yksityiskohtia (tekstiä ja hahmoja), ettei 
tiedä mihin kiinnittää huomio.
- Keksiliäs, tulee mieleen kuvarunot

3. Mielikuva
- Tunteita herättävä
- Lapsuus
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- Öinen satumaailma
- Liisa Ihmemaassa x 20
- Satumetsä x 2
- Tilanne vaikuttaa uhkaavalta ja kuvan keskellä oleva 
hahmo vaikuttaa pelokkaalta ja heikolta.
- Liitutaulu x 6
- Huono sienitrippi
- Tyttö on peloissaan
- Masentunut Liisa ihmemaassa
- Koulu ja oppiminen
- Aikuisen näkemys sadusta
- koodikieli ja tietokone
- Nuori tyttö 
- Hallusinaatio
- Miellekartta
- Eksynyt pieni tyttö pimeässä metsässä
- Tuttu
- Pelko
- Grimm
- Pimeä
- Hämmennys informaatiota tulvivassa maailmassa
- Moniulotteinen
- Liisan mieli sisältä päin
- Laiska
- Kaikki tuntuu värisevän tai liikkuvan
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4. Ylimääräinen
- Copyright
- Kiviniemen Jukka inhoaa tätä tekniikkaa
- Minun mielipiteelläni ei ole väliä
- Jotain, mitä tein teininä

KUMpAAN HUOMIOSI KIINNITTyI NäISTä VAIHTO-
EHDOISTA ENSIMMäISEKSI? 
1. Kuvaan vai 2. Tekstiin.

78,9 % vastaajista valitsi vaihtoehdon 1 ja 21,1% vaih-
toehdon 2. 

78,9%

21,1%
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VALITSE SEURAAVISTA VAIHTOEHDOISTA KOLME 
MIELESTäSI ENITEN pAIKKAANSA 
pITäVää VAIHTOEHTOA. 
Kuva on mielestäni...:
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EPÄTAVALLINEN
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MIELLYTTÄVÄ
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ROHKEA
TYLSÄ

MIELENKIIN
TOINEN

KIIN
NOSTAVA

MUU

Valittuaan kohdan ”muu” vastaaja sai antaa oman 
vaihtoehdon. Tähän kohtaan tuli 16 vastausta, jotka 
olivat seuraavat: uteliaisuuden herättävä, jännittävä, 
rauhaton, pelottava, naivistinen, uhkaava, kuvaava, 
ahdistava, hauska, vaikealukuinen, persoonallinen, 
satumainen, synkkä, mielikuvitukseton, himmeä ja an-
kea.
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MITä HUOMIOITA TEET TARKASTELTUASI KUVAA 
KAUEMMIN? 
Kerro vähintään muutamalla sanalla.

Vastausten suuren määrän ja laajuuden takia en erit-
tele tähän jokaista vastausta yksitellen, vaan tiivistän 
vastausten sisällön ja käsittelen vastauksia tekemieni 
havaintojen kautta.

Ensimmäinen havainto on kiistatta kaikkein ylei-
sin vastaajien antama huomio. Mikäli katsoja ei ole 
heti ensi näkemältä ymmärtänyt kuvituksen olevan 
Liisa ihmemaassa sadusta, hän huomaa sen viimeis-
tään nyt. Valitsin tarkoituksella kuvituksien aiheiksi 
tunnetut sadut. Ajattelin tämän helpottavan katsojia 
tekemään erilaisia huomioita ja auttavan esimerkiksi 
tekstin ja kuvan erottelua. Noin yksi kolmasosa vas-
taajista toi ilmi kyseisen sadun. Vaikka sadun tunnis-
taminen ei olennaisesti liity tutkimuskysymykseeni, 
se on kuitenkin hyvä yleistys siitä, että suuri osa vas-
taajista näkee kuvan hyvin samalla tavalla.

Seuraava havainto on tutkimuksen kannalta mer-
kittvä. Katsottuaan kuvaa uudemman kerran lähes jo-
kainen vastaaja ilmoittaa huomanneensa kuvan koos-
tuvan tekstistä ja erilaisista kirjaintyypeistä. Moni 
kertoo alkaneensa lukemaan kuvassa olevaa tekstiä. 
Viimeistään tässä vaiheessa huomataan, että teksti 
liittyy kuvassa olevaan satuun. Tekstiä itseään kom-
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mentoidaan yleisesti vaikealukuiseksi, mutta monia 
vastaajia olisi kiinnostanut lukea enemmänkin. Osa 
tekstistä kiinnittää liikaa huomiota ja osaa on vaikea 
lukea niiden pienen koon takia. Tämä saa katsojan 
pohtimaan ovatko toiset tekstit merkityksellisempiä 
kuin muut. Muutama kommentti koskee käytettyjä 
kirjaintyyppejä, jotka koettiin osittain häiritseviksi.  
Pidemmän tarkastelun tulosta on myös se, että jopa 
pienimmät ja kapeimmat viivat on muodostettu kir-
jaimista. Tekstin kerrotaan tuovan kuvaan lisää sy-
vyyttä ja se vaikuttaa koko kuvituksen tulkintaan. Osa 
vastaajista pohtii sitä, onko kuvaa ylipäätään tarkoitus 
lukea vaikka he näkevät siinä tunnistettavia sanoja.

Itse kuvaa kommentoidaan suhteellisen vähän 
verrattuna edellisiin havaintoihin. Sitä kommen-
toidaan niin hienoksi, kuin rumaksi. Tämä liittynee 
lähinnä katsojan henkilökohtaiseen kokemukseen 
kuvan miellyttävyydestä. Muutama vastaaja kertoo 
ajattelevansa kuvituksen olevan todella suuri töinen. 
Vastaajat ovat myös alkaneet kiinnittää huomiota ku-
van eri elementteihin ja hahmoihin. Eniten kommen-
toidaan kanin ja mittarimadon huomaamista.

Tunnelmaa kommentoivat enää harvemmat vas-
taajat, mutta tässä ei ole juurikaan eroa ensivaikutel-
maan. Vaikutelma on kokonaisvaltaisempi kun kuvaa 
on tarkastellut hieman pidempään.
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VOIT HALUTESSASI KIRJOITTAA MUITA 
HUOMIOITA.

Tämä kysymys oli vapaavalintainen, eikä siihen ollut 
pakko vastata. Vastauksia oli kuitenkin tullut 25 kap-
paletta. Vastausten vähyyden ja kysymyksen luonteen 
huomioon ottaen en aio avata jokaista vastausta erik-
seen, vaan tiivistän pääpointit tähän lyhyesti.

Suurin osa kommenteista koska kuvan ulkonä-
köä. sitä kuvailtiin muutamilla adjektiiveilla kuten 
epämiellyttävä, hieno ja tylsäksi. Seuraavaksi eniten 
kommentoitiin jälleen kuvan tunnelmaa. Tunnelman 
kuvaamisessa ei esiintynyt radikaaleja poikkeavuuk-
sia verrattuna aikaisempien kysymysten vastauksiin. 
Tunnelmaa kuvattiin suurimmalta osin pelottavaksi 
ja ahdistavaksi. Tutkimukseeni varsinaisesti liitty-
mättömiä kommentit koskivat kyselyn teknistä puol-
ta, useampi huomautti kuvien näkyvän liian pieninä. 
Hajanaisia kommentteja muista asioista olivat esi-
merkiksi pohdinnat siitä kuka kuvitukset on tehnyt ja 
minkä takia.

Seuraavaksi siirryn toisen kuvituksen vastauksiin.
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MILLAINEN ON ENSIVAIKUTELMA KUVASTA? 
Kerro muutamalla sanalla.

Kuten ensimmäisen kuvan kohdalla myös tässä koh-
dassa aion jaotella vastaukset neljään kategoriaan. 
Jaottelu helpottaa vastausten tulkintaa ja kategoriat 
ovat samat, kuin ensimmäisen kuvituksen kohdalla.

1. Tunnelma
- Synkkä x 7
- Pelottava x 3
- Odottava
- Jännittynyt
- Ei vaarallinen
- Taianomainen x 2
- Jännittävä x 2
- Rauhallinen
- Luonnonomainen
- Ahdistava x 4
- Positiivinen
- Arvoituksellinen
- Uhkaava x 3
- Salaperäinen
- Mystinen
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2. Kuva
- Erikoinen x 6
- Selkeä x 3
- Miellyttävä kokonaisuus x 2
- Sekava x 8
- Mielenkiintoinen x 9
- Vaikea/ Vaikeampi kuin ensimmäinen x 9
- Kiinnostava
- Selkeä jälki
- Mutkikas
- Haastava
- Muodot
- Yksittäiset kirjaimet
- Elementtien välillä voisi olla suurempi kontrasti
- Selkeämpi kuin edellinen x 3
- Oletin, että olisi ollut oikeita sanoja x 2
- Tekstin huomaa heti
- Teksti ei pompi silmille
- Kaunis
- Epäselvä x 2
- Tekstillä luotu kuva
- Hallittu
- Outo
- Hämmentävä
- Hyvä rytmi
- Tyylikäs x 2
- Moderni
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- Miellyttävämpi kuin edellinen x 2
- Viimeistelemätön
- Ilmava
- Ei selkeitä sanoja/ ei Lorem ipsumia x 3
- Oivaltava
- Tekstissä ei mitään järkeä
- Epäselvä
- Pyöreä
- Sekamelska
- Ensimmäisenä hahmottui perusmuoto
- Mustavalkoinen
- Tylsä
- Ihan kiva
- Sotkuinen
- Hieno
- Ei selkeitä kiinnekohtia
- Olisi mahtavaa, jos kirjaimet olisi valittu niiden 
ulkonäön mukaan
- Kirjaimellinen
- Kirjainten koko helpottaa hahmotusta

3. Mielikuva
- Vanha puu
- Mielenmaisema
- Veistosmaisuus
- Monitulkintainen x 2
- Kuvassa petoeläin
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- Venäläisen sadun kuvitus
- Punahilkka x 11
- Abstrakti työ x 3
- Katse kiinnittyy vahvasti muotoihin
- Hahmot erottuvat vähitellen/ eivät erotu heti x 2
- Ihmisen torso selkäpuolelta x 5
- Susi x 5
- Ensin ajattelin eläimen olevan suojeleva, mutta 
sitten huomasin sen olevan vihainen
- Nainen vs. eläin
- Mietin muodostaako kuva siluetin
- Kaunotar ja hirviö x 2
- Nainen
- Leijona
- Metsä x 2
- Grimmin satuja
- Kuvassa on paljon liikettä 
- Mikään erillinen kirjaintyyppi ei ponnahda silmille.
- Typografialla toteutetut kuvat ovat mielestäni jo 
kuluneita, niin tämä on ihan mukavan näköinen.
- En keskittynyt tekstiin ollenkaan
- Hahmot x 2
- Hämärä
- Ensimmäisenä kiinnittyi huomio sommitelmaan, 
sitten tekstiin ja viimeiseksi eläimeen
- Kirjainjonot tuntuvat epäolennaisilta
- Possu
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- Kollaasi
- Etsaus
- Kaksoiskuva
- Satumainen
- Perinteinen satukuvitus uudella tyylillä
- Gevaudonin peto
- Tiikeri
- Liekki

4. Ylimääräinen
- Ajaa saman asian
- Sanat eivät selitä kuvaa, ellei se ole algoritmeilla 
rakennettua salakieltä
- En osaa sanoa
- Vittu mitä tekotaiteellista paskaa
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KUMpAAN HUOMIOSA KIINNITTyI NäISTä VAIHTO-
EHDOISTA ENSIMMäISEKSI?
1. Kuvaan vai 2. Tekstiin.

74,8 % vastaajista valitse vaihtoehdon 1 ja 25,2% vaih-
toehdon 2. 

74,8%

25,2%

70



VALITSE SEURAAVISTA VAIHTOEHDOISTA KOLME 
MIELESTäSI ENITEN pAIKKAANSA pITäVää VAIHTO-
EHTOA. 
Kuva on mielestäni...:
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Valittuaan kohdan ”muu” vastaaja sai antaa oman 
vaihtoehdon. Tähän kohtaan tuli 13 vastausta, jot-
ka olivat seuraavat: erikoinen, kontrastiton, kaunis, 
moniulotteinen, vaatii pidempää tarkastelua, hieman 
levoton, hallittu, ahdistava, mystinen, soljuva, selkeäm-
pi kuin edellinen, outo ja jännittävä.
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MITä HUOMIOITA TEET TARKASTELTUASI 
KUVAA KAUEMMIN? 
Kerro vähintään muutamalla sanalla.

Tämän kuvituksen kohdalla selkein huomio on eh-
dottomasti ollut tekstiin liittyvä. Lähes jokainen vas-
taaja on kiinnittänyt huomiota siihen, että teksti ei 
olekkaan luettavaa. Moni kertoo yrittäneensä ensin 
alkaa lukemaan kirjoitusta. Tekstiä kuvaillaan häm-
mentäväksi, siansaksaksi sekä todetaan, että siinä ei 
ole mitään järkeä. On kiinnitetty huomiota siihen, 
että kirjaimia on käytetty ainoastaan kuvan rakenta-
miseen. Osa kertoo jopa pettyneensä tekstisisällön 
puuttumiseen. Mietitään onko kieli vaihtunut ja teks-
ti ei ole suomea. Kirjaimet koetaan osin häiritsevinä, 
mutta kokonaisuuden katsominen tuntuu myöhem-
min helpommalta. Se, että tekstiä ei tarvitse lukea 
antaa itse kuvalle enemmän arvoa. Muutama kom-
mentti koskee kirjainten muotoja ja sitä, miten ne 
on aseteltu. Edelleen kirjainten satunnainen sijoittelu 
huomioidaan muutamassa kommentissa. 

Seuraavaksi eniten kommentoidaan kuvaa. Varsi-
naisen kuvan hahmottaminen on ollut paikoin jopa 
vaikeaa ja vaatii ehdottomasti pidempää tarkastelua. 
Erilaiset hahmot erottuvat vasta kun kuvaa on saanut 
katsoa pidempään. Taustan puut on mainittu useam-
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massa kommentissa. Mikäli puita kommentoitiin vas-
taukset jakautuivat liki tasan. Puut ja metsä on huo-
mioitu heti kun kuvaa on tarkastellut kauemmin tai 
sitten ne aiheuttavat epävarmuutta siitä mitä ovat. Itse 
hahmojen tunnistaminen on vastausten perusteella 
ollut vaikeampaa kuin ensimmäisen kuvituksen koh-
dalla. Kuvan muotoa on kommentoitu siten, että se on 
ollut aluksi liian hallitseva suurien mustien alueiden 
takia, joka puolestaan on haitannut yksityiskohtien 
näkemistä. 

Muutamat kommentoivat edelleen kuvaa suuri 
töiseksi. Kuvaa on vastausten perusteella ollut vaikea 
tulkita, vaikka sitä on voinut katsoa kauemmin. Ku-
vassa mainitaan olevan kontrastia ja erilaisia pintoja 
sekä syvyysvaikutelma on voimakkaampi. Kuvan es-
tetiikkaa kommentoidaan varsin vähän, mutta sitä 
kutsutaan muun muassa moderniksi, hienoksi, tyl-
säksi ja harmoniseksi.

Vastaajat, jotka kommentoivat hahmoja ovat suu-
rimmilta osin tunnistaneet ne tytöksi ja sudeksi tai 
joksikin muuksi eläimeksi. Punahilkka-satu maini-
taan huomattavasti harvemmin kuin ensimmäisen 
kuvituksen liisa ihmemaassa-satu. 

Kuvan tunnelmaa ei kuvailla juuri ollenkaan. 
Muutama satunnainen vastaaja mainitsee satumai-
suuden ja uhkaavuuden.
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VERTAILE KAHTA KUVAA KESKENääN. 
Kerro ajatuksistasi vähintään muutamalla sanalla.

Tämä kysymys on tutkielmani kannalta erityisen kiin-
nostava, koska kuvitusten erilaisten tekstirakenteiden 
sekä tyylillisten seikkojen vertailu korostuu vastauk-
sissa. Kuvituksia on verrattu keskenään niin tekstillis-
ten, kuvallisten kuin tunnelmallisten konventioiden 
kautta.

Yleisesti kuvitusten henkilökohtaista miellyttä-
vyyttä on kommentoitu enemmistössä vastauksia ja 
tulokset jakautuvat lähes tasan. Vastaajat ovat kerto-
neet kummasta kuvituksesta pitivät enemmän ja mik-
si. Ensimmäistä kuvitusta luonnehditaan tavanomai-
semmaksi ja helpommaksi hahmottaa sekä se koetaan 
iloisemmaksi ja kuvitusmaisemmaksi. Toista kuvitus-
ta taas kuvaillaan taiteellisemmaksi, rauhallisemmak-
si, kauniimmaksi ja synkemmäksi. Moni kommentoi 
molempien kuvien olevan outoja tai sekavia. On mah-
doton vastata siihen, kumpi kuvituksista olisi yleisesti 
parempi. Voi vain todeta, että toinen miellyttää yhtä 
ja toinen toista.

Kuvituksia verrataan myös tekstin kautta. Edel-
leen kiinnitetään huomiota luettavuuteen. Ensimmäi-
sen kuvituksen kohdalla tekstin luettavuus on osan 
mielestä vienyt huomiota pois itse kuvasta, kun taas 

74



osa sanoo sen helpottaneen kuvan ymmärtämistä. Sa-
moin toista kuvitusta kommentoidaan niin, että teks-
tin ymmärtämättömyys häiritsi tai se vastaavasti antoi 
itse kuvalle enemmän arvoa. Kuvituksista ensimmäi-
nen on koettu helpommaksi katsoa ja tarinan sisäl-
lyttäminen kuvaan on tuonut mielenkiintoisen lisän. 

Kuvia pelkkinä kuvina analysoidaan enää var-
sin vähän, lähinnä kerrotaan siitä kumman kuvan 
koki omasta mielestään parempana. Mainitaan, että 
sommitelma on molemmistta kuvissa keskus painot-
teinen, mutta yleisesti se koetaan kuvituksessa kaksi 
paremmaksi. Kuvia vertaillaan myös niin, että ensim-
mäisen kuvituksen näki yhdellä kertaa selkeämmin, 
mutta toista kuvitusta joitui katsomaan kauemmin. 
Tästä syystä ensimmäinen kuvitus on koettu helpom-
maksi. Yksityiskohtien määrää vertaillaan useassa 
kommentissa. Tarinoiden tunnistettavuudesta maini-
taan, mutta se ei enää ole vastausten ydin. 

Tunnelmaa ei juurikaan vertailla kuvien välillä. 
Lähes kaikki asiaa kommentoineet toteavat molem-
missa kuvissa olleen samanlainen tunnelma. Sitä ku-
vaillaan pelottavaksi, uhkaavaksi ja jännittyneeksi.
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VOIT HALUTESSASI KIRJOITTAA TäHäN MUITA 
HUOMIOITA.

Kyselyn lopussa omia huomioitaan kertoivat 28 vas-
taajaa. Tämän ollessa viimeinen kysymys vastaajat 
kommentoivat suurelta osin kyselyä kokonaisuudes-
saan. Kuten aiemmassa vastaavassa kysymyksessä 
kerron tiivistetysti vastaajien huomioista. 

Suurin osa vastauksista käsitteli kuvituksia koko-
naisuutena tai kuvituksia edelleen vertailtiin keske-
nään. Vertailevia kommentteja olivat esimerkiksi se, 
että ensimmäinen kuva oli ahdistavampi, se oli hel-
pompi lukea ja se asetti odotuksia seruaavalle kuvalle. 
Yleisesti kuvituksia kehuttiin hienoiksi, oivaltaviksi 
ja taitaviksi, mutta esimerkiksi eräs kommentoi niitä 
niin sanotusti sekametelisopaksi. Muutama kuvituk-
siin tai tutkielmaan varsinaisesti liittymätön kom-
mentti oli myös mahtunut joukkoon. Yksi totesi ai-
heen olevan kiinnostava ja toinen olisi halunnut tietää 
kenen gradusta on kyse.
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JOHTOPÄÄTÖKSET5



JOHTOPÄÄTÖKSET 5



Kyselyyn vastanneiden suuren määrän ja laajojen 
sekä analysoivien vastausten ansiosta johtopäätösten 
muodostaminen on tarpeeksi yksinkertaista sekä ne 
vastaavat analyysikysymyksiini. Analyysikysymyksiä-
ni ovat: Millainen on ensivaikutelma? Muuttuuko vai-
kutelma pidemmän tarkastelun jälkeen? Mitä mieli-
kuvia kuvitus herättää? Kuinka kuva ja sana erottuvat 
toisistaan? 

MILLAINEN ON ENSIVAIKUTELMA?

Ensivaikutelmaa vastaajat saivat kuvailla ensin 
omin sanoin ja sen jälkeen vastata monivalintakysy-
myksessä minun antamiini vaihtoehtoihin. Samoin 
vastaajat valitsivat ensivaikutelman perusteella sen, 
kiinnittivätkö he ensimmäisenä huomiota kuvaan vai 
tekstiin. 

Jaoin ensivaikutelmaa koskevan kysymyksen tu-
lokset neljään eri kategoriaan: tunnelma, kuva, mie-
likuva ja ylimääräinen. Mielikuvaa käsittelen oman 
analyysikysymyksen kautta. Molempien kuvitusten 
kohdalla ylimääräinen-kategoriaan tuli vain neljä vas-
tausta. Kategorian tarpeettomuuden ja vastausten vä-
hyyden takia rajaan tämän kokonaan pois johtopää-
töksien muodostamisesta. Jokaista muuta kategoriaa 
kohden oli kuitenkin selkeitä vastauksia, joita enem-
mistä oli vastannut. Tämä on erittäin mielenkiintois-
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ta, koska vastaajille ei annettu vaihtoehtoja vaan he 
saivat kuvailla omin sanoin. Olen koonnut kaikkien 
kategorioiden vastaukset niin, että saman vastauksen 
on antanut useampi kuin yksi vastaaja.

Ensimmäisen kuvituksen kohdalla useampi kuin 
yksi vastaaja kuvaili tunnelmaa seuraavasti: synkkä, 
ahdistava, pelottava, painostava, mystinen, jännittävä, 
psykedeelinen, satumainen, uhkaava, runomainen ja 
painajaismainen. Näiden lisäksi oli useampi yksittäi-
nen vastaus. Ensimmäisen kuvituksen kohdalla tun-
nelmaa kuvailtiin huomattavasti enemmän ja moni-
puolisemmin kuin toisen kuvituksen kohdalla. Toisen 
kuvituksen tunnelmaa kuvailtiin eniten seuraavilla 
sanoilla: synkkä, pelottava, taianomainen, jännittävä, 
ahdistava ja uhkaava. Molempien kuvitusten koh-
dalla ensivaikutelman kuvailu oli suurin piirtein sa-
manlaista. Yleistetysti voi sanoa, että ensivaikutelma 
tunnelman osalta näissä kuvituksissa koettiin varsin 
negatiivisena. 

Kategoriassa ”kuva” ensimmäistä kuvitusta kom-
mentoitiin seuraavasti: kiinnostava, sekava, hämmen-
tävä, sienet, metsäinen, taiteellinen ja hauskasti tehty. 
Päinvastoin kuin tunnelmaa kuvatessa, tässä kategori-
assa toisena esitettyä kuvitusta kommentoitiin enem-
män ja monisanaisemmin: erikoinen, selkeä, miellyt-
tävä kokonaisuus, sekava, mielenkiintoinen, vaikea/
vaikeampi kuin edellinen, odotin oikeita sanoja, epä-
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selvä, tyylikäs, ei selkeitä sanoja/ Lorem ipsumia. Näin 
ollen kumpaakin kuvaa pidettiin ensivaikutelmaltaan 
yleisesti sekavina mutta kuitenkin kiinnostavina. Toi-
sesta kuvituksesta  pidettiin kuvana enemmän kuin 
ensimmäisestä.

Kun vastaaja sai valita kiinnittikö hän ensimmäi-
senä kuvituksessa huomion kuvaan vai tekstiin, ovat 
tulokset selkeät. Lähes kolme neljäsosaa vastaajista 
valitsi kummankin kuvituksen kohdalla vaihtoehdon 
kuva. Näin ollen voi yleistää, että tämän tyyppinen 
kuvitus nähdään ensisijaisesti kuvana ja vasta tämän 
jälkeen kiinnitetään huomiota tekstiin. 

Seuraavassa kysymyksessä olin itse antanut vaih-
toehdot kuvan tulkinnalle. Ensimmäisen kuvituksen 
kohdalla kolme eniten ääniä kerännyttä vastausta 
olivat epätavallinen, sekava ja rohkea. Kolme vähiten 
ääniä saanutta olivat kiinnostava, tavanomainen ja 
mielenkiintoinen. Vastaukset olivat hyvin samanlaisia 
toisen kuvituksen kohdalla. Vain ensimmäisen kuvi-
tuksen kohdalla rohkea oli vaihtunut miellyttävään. 

MUUTTUUKO VAIKUTELMA pIDEMMäN 
TARKASTELUN JäLKEEN?

Ensivaikutelman jälkeen kiinnitin huomiota siihen, 
muuttuiko vaikutelma pidemmän tarkastelun jälkeen. 
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Molempien kuvitusten kohdalla ensivaikutelma kes-
kittyi enemmän kuvaan ja vasta kun kuvaa oli tarkas-
teltu pidempään kiinnitettiin huomio tekstiin. 

Kuva alettiin nähdä visuaalisen sijaan verbaali-
sena. Ensivaikutelmassa kuvituksia kuvattiin eniten 
tunnelman ja kuvan kautta, mutta sen jälkeen kuvailu 
painottui lähinnä tekstiin. Vaikutelman muuttumista  
kuvaillaan lähes tasan negatiivisen ja positiivisen vä-
lillä. 

Toisen kuvan kohdalla vastaajat ovat hämmen-
tyneet koska teksti ei ollutkaan luettavaa. Tähän on 
varmasti vaikuttanut se, että he näkivät luettavaa teks-
tiä sisältäneen kuvituksen ensin. Koin kuitenkin, että 
tällainen järjestys palvelee tutkismuskysymykseeni 
vastaamista paremmin.

MITä MIELIKUVIA KUVITUS HERäTTää?

Mielikuvaa analysoidakseni palaan ensin takaisin 
molempien kuvitusten ensivaikutelmaa kuvaavaan 
kategoriaan mielikuva. Käyn molempien kuvitusten 
kohdalla läpi mielikuvat, joita on vastattu useammin 
kuin yhden kerran.

Ensimmäisen kuvituksen kohdalla ensivaikutel-
man mielikuvaa on kuvailtu kolmella tavalla: satumet-
sä, liisa ihmemaassa ja liitutaulu. Tästä voi päätellä, 
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että jo ensivaikutelmasta lähtien kuvituksessa oleva 
satu on tunnistettu selvästi. Uskon liitutaulumaisen 
mielikuvan tulevan kuvan värityksestä. Toisen kuvan 
ensivaikutelmaa kuvailtiin huomattavasti laajemmin: 
monitulkintainen, punahilkka, abstrakti työ, hahmot 
erottuvat vähitellen, ihmisen selkä, susi, kaunotar ja 
hirviö, metsä ja hahmot. Näyttää siltä, että toisen kuvi-
tuksen kohdalla ensivaikutelma ei ole ollut niin selkeä 
kuin ensimmäisessä.

Myöhemmin annettujen vastausten perusteella 
voi todeta, että mielikuvat satumaisuudesta ovat edel-
leen selviä. Kuitenkin esimerkiksi tunnelman kautta 
mielikuvat ovat muuttuneet edelleen enemmän tari-
naan keskittyviksi.

KUINKA KUVA JA SANA EROTTUVAT TOISISTAAN?

Tähän kysymykseen saan vastauksen tarkastellessani 
kaikkia edellisiä havaintoja sekä niitä vastauksia, jois-
sa kuvia verrataan keskenään.

On selvää, että ensivaikutelman pohjalta kuvitus 
nähdään lähen ainoastaan kuvana kiinnittämättä sen 
enempää huomiota yksityiskohtiin. Kuvan muotokie-
li sekä kirjainten koot vaikuttavat ensimmäiseen ha-
vaintoon samalla tavoin, kuin esimerkiksi pensselin 
vedot. Suurpiirteisemmät osat huomioidaan ensim-
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mäisenä. Myös sommittelulla on osuutta asiaan. Kes-
kitetyllä sommittelulla katse kohdistuu ensimmäisenä 
kuvan keskelle. Näillä tehokeinoilla saadaan myös tä-
män tyyppisessä kuvituksessa aikaan katseen järjestys.

Katsottuaan kuvaa tarkemmin katsoja huomaa ää-
riviivojen muodostuvan kirjaimista ja hän alkaa näh-
dä muitakin yksityiskohtia. 

Voin todeta, että kuva ja sana erottuvat toisistaan 
vasta pidemmällä tarkastelulla. Näin ollen niiden 
erottamiseen toisistaan vaaditaan enemmän aikaa ja 
vain vilaukselta nähty kuvitus edustaa enemmän ku-
vaa kuin tekstiä.

Kyselytutkimuksen lähtökohtia olivat eri ilmiöiden, 
ominaisuuksien tai tapahtumien yleisyyden, esiinty-
misen, vuorovaikutuksen ja jakautumisen selvittämi-
nen. Käytin analyysini lähtokohtana representaation 
tutkimusta.
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Minulla oli joitakin ennakko-odotuksia tutkielma-
ni tuloksista, jotka osittain kävivätkin toteen. Omia 
ajatuksiani olivat, että kuvituksia pidetään sekavina 
ja tunnelmaltaan epämiellyttävinä. Minua kuitenkin 
yllätti se, että monet vastaajat pitivät niitä kauniina ja 
kiinnostavina. Osasin myös odottaa, että kuvituksia 
tulkitaan enemmän visuaalisina tuotoksina kuin ver-
baalisina. Ensivaikutelman jälkeen suurin osa vastaa-
jista kuitenkin tarttui kuvituksissa enemmän tekstiin. 
Olin ajatellut, että teksti sivuutettaisi myös pidemmän 
tarkastelun jälkeen.

Omasta mielestäni onnistuin tutkielmassani 
omien tavoitteideni mukaisesti. Tein johdonmukai-
sen kyselyn, jonka avulla sain kerättyä tarvitsemani 
materiaalin analyysia varten. Olen tyytyväinen tulos-
teni laajuuteen ja siihen, että ne vastasivat asettamii-
ni analyysikysymyksiin. Olin positiivisesti yllättynyt 
vastausten suuresta määrästä sekä siitä, että suurin 
osa vastaajista oli todella nähnyt vaivaa.

Vaikka vastausten suuri määrä oli tutkielmani 
kannalta merkittävä asia, en ollut osannut varautua 
siihen. Vastausten auki purkamiseen meni paljon ai-
kaa ja se tuntui osin jopa haastavalta. Jos voisin nyt 
tehdä kyselyn toisin, rajaisin sitä enemmän. Vaihtai-
sin myös todennäköisesti omin sanoin vastattavia ky-
symyksiä useampaan lyhyempään kysymykseen, jos-
sa vastaajille olisi annettu vastausvaihtoehdot. Tämä 
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olisi helpottanut merkittävästi vastausten jaottelua ja 
analysointia. Osa kysymyksistä, joita pidin itsestään-
selvinä eivät sitä välttämättä kaikille olleet. Samoin 
jos pyytää vastaajia kuvailemaan asioita muutamalla 
sanalla voi tuottaa vaikeuksia. Toiselle muutamalla sa-
nalla todella tarkoittaa muutamaa sanaa ja yhtä hyvin 
toiselle miltei viittä lausetta.

Tutkielmani on varsin rajattu ja käsittelee yleisiä 
katsomisen tapoja ja mielikuvien syntyä. Tutkimusta 
olisi todella mielenkiintoista jatkaa rajaten sitä vastaa-
jien kautta. Kuinka eri ikäluokat, sukupuolet ja kult-
tuuri vaikuttavat visuaalisen ja verbaalisen arvottami-
seen ja mielikuviin. Minua kiinnostaisi myös tutkia 
erilaisia aakkostoja ja sitä kuinka ne representoituvat 
katsojalle, joka ei ymmärrä niiden verbaalista merki-
tystä.

Tein taiteellisen työn jo ennen varsinaista analyy-
sivaihetta, jotta pystyin käyttämään sitä materiaalina 
aineiston keruussa. Tämän takia tein kuvitukset jo 
alusta pitäen hyvin tutkimuslähtöisesti, jotta ne aut-
taisivat minua saamaan haluamiani tutkimustuloksia.
Vaikka olin lukenut alaan liittyvää tutkimuskirjalli-
suutta ennen kuvitusten tekoa, en antanut sen varsi-
naiseti vaikuttaa omaan tyyliini.

Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen tutkielmalleni 
asettamiini tavoitteisiin ja niissä onnistumiseen. 
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Kyselylomake 1.
KATSO KUVA S. 49

Millainen on ensivaikutelma kuvasta? Kerro vähintään muu-
tamalla sanalla.

Kumpaan huomiosi kiinnittyi näistä vaihtoehdoita ensimmäi-
seksi?

Tekstiin
Kuvaan

Valitse seuraavista vaihtoehdoita kolme mielestäsi eniten paik-
kaansa pitävää vaihtoehtoa. Kuva on mielestäni...

Selkeä
Vaikea
Helppo
Luettava
Epätavallinen
Miellyttävä
Tavanomainen
Epämiellyttävä
Ymmärrettävä
Sekava
Rohkea
Tylsä
Muu

Mitä huomioita teet tarkasteltuasi kuvaa kauemmin? 
Kerro vähintään muutamalla sanalla.

Voit halutessasi kirjoittaa tähän muita huomioita.



Kyselylomake 2.
KATSO KUVA S. 41 

Millainen on ensivaikutelma kuvasta? Kerro vähintään muu-
tamalla sanalla.

Kumpaan huomiosi kiinnittyi näistä vaihtoehdoita ensimmäi-
seksi?

Tekstiin
Kuvaan

Valitse seuraavista vaihtoehdoita kolme mielestäsi eniten paik-
kaansa pitävää vaihtoehtoa. Kuva on mielestäni...

Selkeä
Vaikea
Helppo
Luettava
Epätavallinen
Miellyttävä
Tavanomainen
Epämiellyttävä
Ymmärrettävä
Sekava
Rohkea
Tylsä
Muu

Mitä huomioita teet tarkasteltuasi kuvaa kauemmin? 
Kerro vähintään muutamalla sanalla.

Vertaile kahta kuvaa keskenään. Kerro ajatuksistasi vähintään 
muutamalla sanalla.

Voit halutessasi kirjoittaa tähän muita huomioita.
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