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Karttojen historia kietoutuu tiiviisti tarinankerrontaan. Karttojen ja kartoittamisen analyysi 
lastenkirjallisuudessa on lupaava aihe, jonka tutkimus on vielä verrattain alussa. Kartat 
lastenkirjoissa eivät kuvaile ainoastaan paikkaa tai sijaintia, vaan niiden avulla käsitellään 
laajemmin mm. hahmojen tunteita ja ajatuksia. Siksi aiheen tutkimus uusista näkökulmista on 
tarpeen.  
    Tutkielman tavoitteena oli selvittää, milloin kuva on määriteltävissä tarinalliseksi kartaksi, ja 
mistä elementeistä kartan tarinallisuus muodostuu. Tavoitteena oli myös hahmottaa kuvituksen ja 
tarinallisen kartan rajapintaa. Tutkimuskysymykset olivat: mitä ovat tarinallisen kartan elementit 
lasten kuvakirjoissa? Miten tarinallinen kartta määritellään? Tutkielma tarkastelee karttoja pitkälti 
lastenkirjallisuuden näkökulmasta, mutta lisäksi sivuaa myös paikkatutkimusta sekä kirjallisuuden 
ja kuvituksen tutkimusta. 
     Tutkielman menetelmänä oli visuaalinen analyysi, jonka aineistona oli lasten kuvakirjat. Osa 
aineistosta oli yksittäisiä kuvituksia, ja osa kokonaisia kirjoja, joissa tarkasteltiin kirjoja 
kokonaisuutena. Analyysin pohjalta tutkielma jaotteli tarinallisen kartan elementtejä, mutta 
paljastui, ettei tarinallinen kartta toteudu yksittäisten tekijöiden perusteella.  
     Merkittäviksi tekijöiksi muodostuivat paikan ja hahmon välinen yhteys sekä hahmon sisäisen 
maailman kuvaaminen. Siten kartta ei koskaan voi olla objektiivinen: tarinallista karttaa määrittää 
aina tarinan hahmon henkilökohtainen näkökulma. Tarinallisen kartan ja kuvituksen rajapinta on 
häilyvä, sillä visuaalisilla tekijöillä, kuten kartan realistisuudella, symboliikalla tai tyylillä, ei ole 
merkitystä tarinallisen kartan määritelmässä. Tarinallisen kartan määritelmä toteutuu, jos se kuvaa 
suoraan hahmon sisäistä maailmaa, hahmon suhdetta paikkaan tai tarinan tapahtumapaikkoja, 
jolloin hahmon ja paikkojen yhteys paljastuu lukijalle tarinassa. Kartan ei myöskään tarvitse 
välttämättä olla yksittäinen kuva, vaan se voi muodostua lukijalle kirjasta kokonaisuutena: tämä 
toteutui tutkielman analyysin matkoja kuvaavissa kertomuksissa.  
     Tutkielman tulokset vahvisttavat, että kartta on tehokas tarinankerronnan väline. Kartan rooli 
tarinassa voi olla paljon monipuolisempi, kuin toimia vain tapahtumien sijainnin tai alueen 
kuvaajana. Soisin, että tarinallisia karttoja näkisi käytettävän lastenkirjallisuudessa useammin ja 
nykyistä monipuolisemmin. Tutkielma tarjoaa yhden uuden tavan tarinallisen kartan 
tarkastelemiseksi kuvituksen ja lastenkirjallisuuden aloilla sekä jatkaa alkanutta keskustelua 
tarinallisen kartan tutkimuksessa.  
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Abstract 
Storytelling and maps have had a long relationship over the history. In the field of children’s liter-

ature, analysis of maps and mapping is a promising and comparatively young subject. Maps in chil-
dren’s books perform not only place, but varied range of other functions, like describe charatcter’s 
feelings and thoughts. Therefore, research on the topic from new perspectives is necessary.  

The purpose of this thesis is to explore narrative maps and the elements it may consist of. In ad-
dition, it views the boundary between illustration and narrative map. This thesis aims to answer the 
questions: what are the elements that a narrative map consists of? How to define a narrative map? 
Mainly this thesis examines the subject from the viewpoint of children’s literature, but also discusses 
in the fields of illustration and human geography. 
I approach the subject through a visual analysis, by examining existing illustrations of children’s 
books. Some of the books were reviewed as a whole and partly material consisted of single images. 
Based on the analysis I divided the elements of the narrative maps. As it turns out, narrative maps 
cannot be defined by certain elements.  

Significant factors found in the analysis were the connection between the place and the character 
of the story, as well as the representation of the character’s inner world. Thus, narrative map is al-
ways from subjective point of view. The boundary between illustration and map is vague, as narra-
tive map can be illustrative: illustration style or other visual factors are irrelevant to the definition 
of a narrative map. An image can be defined as narrative map if it conveys character’s inner world, 
the relationship between the place and the character, or if the image depicts scenes of the story. In 
the latter case, story reveals the relation between the space and the character. Map can also form 
during the story in the book as a whole, when the narrative map is not a physical picture. 

This research confirms that a map is an effective narrative tool. The role of the map in children’s 
literature could be more diverse and it should be used more frequent in storytelling in general. This 
thesis presents one additional viewpoint to explore maps in the fields of children’s literature and 
illustration and continues the discussion on the narrative maps. 
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1. Johdanto

Lapsuuden lempikirjani oli Valittujen Palojen karttakirja, valtava atlas, 
joka on kenties yhä kirjahyllyni suosikkeja. Lapsena selailin atlasta ja 
uppouduin sen maailmoihin. Lumouduin aukeamista, jotka käsitte-
livät tähtitaivasta, jalokiviä ja meren syvyyksiä. Vaikka en etsinytkään 
kirjasta varsinaisesti tietoja, minua kiehtoi sen luoma illuusio kaikesta 
maailman tiedosta yksien kansien välissä: koko maailma käsitettävässä 
muodossa. Atlas olikin suurin koskaan näkemäni kirja. Kirja tuoksui 
vanhalta paperilta ja sidonta oli alkanut jo pettää. Luonnollisesti kirja 
oli myös täynnä karttoja – eksoottisia kaukaisia mantereita, kaupun-
keja ja saaria, joista en tiennyt mitään. Siispä saatoin vain kuvitella, ja 
keksiä itse tarinoita tuntemattomista paikoista. 

Kartoissa on jotakin perustavanlaatuisen kiehtovaa, vaikka 
lapsena emme vielä edes osaisi käyttää niitä. Karttoihin tuntuu aina 
sisältyvän ripaus seikkailua ja jännitystä. Pitkälti mielikuva perustunee 
tutkimusmatkailijoiden löytöretkiin, sekä tarinoihin aarrekartoista ja 
kaukaisista saarista. Karttojen mystiikkaa on luotu jo varhaisissa las-
tenkirjoissa: kartta kirjan etulehdillä on tuttu ilmiö ja usein sen avulla 
lukijan mieli virittyy alkavaan seikkailuun. 

Ensimmäinen mielleyhtymä kartasta liittyy arjessamme useim-
miten maantieteeseen ja paikantamiseen, vaikka kartta onkin varsin 
laaja käsite. Maiden ja mantereiden lisäksi voidaan kartoittaa myös 
abstraktia maailmaa: ajatuksia, tunteita, värejä - oikeastaan mitä vain. 
Karttojen avulla hahmottomat asiat ja laajat kokonaisuudet voidaan 
havainnollistaa konkreettisempaan muotoon. 

Kartoissa yhdistyy visuaalisuus, tilallisuus sekä tekstit, jolloin ne 
ovat tehokkaita tarinankerronnan välineitä. Niiden avulla voidaan esi-
merkiksi luoda kuvitteellisia maailmoja, osoittaa tarinassa esiintyviä 

Valittujen Palojen Suuri Karttakirja,1965. Kuva (c) Miia Puustinen, 2021
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Jalokiviaukeama Valittujen Palojen atlaasta
Tuntematon. 1965. Maan aarteita. Teoksessa F. Debenham: Valitut Palat - Suuri Karttakir-

ja (s.110-111). 1965. Tukholma: AB Kartografiska Institutet Esselte, 1965.
Kuva (c) Miia Puustinen

Käsinkirjottu sidonta Daniel Defoen kirjasta Robinson Crusoe, 1791
Tuntematon. 1791. The Farther Adventures of Robinson Crusoe. Photo Courtesy of The 

Newberry Library, Chicago. 
Kuva teoksesta H. Lewis-Jones: The Writer’s Map (s.197).  

London: Thames & Hudson Ltd, 2018.
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sisäistä maailmaa. Siksi aiheen tutkimus laajemmin on tarpeen.
Aineistosta johtuen käsittelen aihetta pitkälti kuvitettujen lasten-

kirjojen näkökulmasta, mutta en ole halunnut rajoittaa tutkimustani 
pelkästään siihen. Tarinallisten karttojen kenttä on lastenkirjallisuutta 
monialaisempi, joten olen käyttänyt aineistonani myös paikkakoke-
muksen tutkimusta (kuten Karjalainen 2006, Tuan 2006, Knuuttila 
2006) sekä kuvituksen tutkimusta, erityisesti Sisko Ylimartimon (1998) 
tutkimusta, joka käsittelee mielikuvitusmaailman ja todellisuuden 
rajapintaa. Osana tutkielmani aineistoa on myös karttoihin liittyviä 
tekstejä kirjoista Writer’s map (Lewis-Jones 2018) ja You are here (Har-
mon 2004) eri alojen edustajilta, ja käsittelen myös mm. Denis Woodin 
(2013) toteuttamia tarinallisia karttoja.

Vaikka aihe mahdollistaisi laajemmankin monialaisen tutki-
muksen, olen rajannut analysoimani kuva-aineiston ulkopuolelle 
tietokirjat, puhtaasti maantieteelliset ja tieteelliset kartat, sekä erilaiset 
interaktiiviset, tilalliset ja pelilliset kartat. En myöskään käsittele tari-
nallisia karttoja nykytaiteen tai muiden taiteenalojen näkökulmasta, 
lukuunottamatta kuvitusta ja kirjallisuutta. 

Tutkimukseni teoriaosuus (luku 2) jakautuu kahteen osioon. En-
simmäisessä osassa avaan lyhyesti tarinallisen kartan historiaa, ja toi-
sessa esittelen karttojen tutkimusta lastenkirjallisuudessa sekä muuta 
aineistoani kirjallisuuskatsauksen muodossa. Luvussa 3 esittelen 
tutkimusmetodini sekä kuva-analyysin aineiston ja rajauksen. Tästä 
etenen analysoimaan kuva-aineistoa luvussa 4. Avaan kuvissa arvioi-
miani elementtejä ja niihin liittyviä termejä, sekä analyysissä nousseita 
havaintoja. Lopuksi havainnollistan taulukon avulla, miten kartan eri 
elementit toteutuvat aineistossani. Luvussa 5 pohdin kerronnallisen 
kartan määritelmää havaintojeni sekä kirjallisen aineiston pohjalta.

paikkoja sekä avata tarinan hahmojen ajatuksia ja tunteita. Usein kart-
toja näkeekin kirjallisuudessa osana tarinaa. Erityisen kiinnostavana 
pidänkin juuri karttoja, jotka eivät noudata maantieteellisistä kartoista 
tuttua symboliikkaa. Mitkä ominaisuudet määrittävät ne kartoiksi? 

Tässä tutkielmassa perehdyn tarinallisiin karttoihin. Tavoitteeni 
on selvittää, milloin kuva on määriteltävissä tarinalliseksi kartaksi, 
ja mistä elementeistä kartan tarinallisuus muodostuu. Pyrin hah-
mottamaan lastenkirjan kuvituksen ja tarinallisen kartan rajapintaa. 
Tutkimuskysymykseni ovat: Mitä ovat tarinallisen kartan elementit 
lasten kuvakirjoissa? Miten tarinallinen kartta määritellään?

Tutkimusmetodina hyödynnän kuva-analyysiä, jossa jaottelen 
kartan elementtejä lasten kuvakirjoissa.

Tarinalliset kartat (‘story maps’), fiktiivinen kartografia (‘fictional 
cartography’), tarinallinen atlas (’narrative atlas’) ja paikkatieteellinen 
tarinankerronta (‘geospatial storytelling’) ovat muun muassa termejä, 
jotka kuvaavat kartan ja narratiivien välistä suhdetta (Caquard 2013). 
Kirjallisuuden alalla käytetään myös laajalti termiä ‘literary map’. Tut-
kielmassani olen käyttänyt termejä ‘kerronnallinen kartta‘ ja ’tarinallinen 
kartta’ kuvaamaan karttoja, jotka ovat tarinallisia itsessään tai jotka 
ovat osana jotakin kertomusta.

Termien kirjo kuvaa myös kiinnostusta kerronnallisia karttoja ja 
sen tutkimusta kohtaan, mikä on nähtävissä Caquardin (2013) mukaan 
myös lukuisista narratiiveihin ja karttoihin liittyvistä keskusteluna-
vauksista eri alojen keskuudessa. Karttojen ja kartoittamisen analyysi 
on myös lastenkirjallisuudessa lupaava aihe, ja alan tutkimus on vielä 
verrattain alussa (mm. Goga & Kümmerling-Meibauer 2017, Pavlik 
& Hazel 2017). Lastenkirjallisuudessa aihe liitetään usein tarinan 
sijaintiin perustuviin karttoihin, sillä niitä myös esiintyy lastenkirjoissa 
useammin. Etenkin uudemmissa lastenkirjoissa karttojen rooli on 
monipuolisempi, ja niiden avulla käsitellään enemmän mm. hahmojen 
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2. Katsaus karttoihin - mitä kartat ovat?

Ihmisille on luonteenomaista jatkuvasti kartoittaa, nimetä ja määritel-
lä ympäristöään.

Kartat syntyivät halusta ymmärtää maailmaa jossa elämme, sekä 
paikkaamme siellä. Jokainen kartta on tallenne hyvin spesifistä hetkes-
tä ajassa - hetkestä joka koostuu historiasta, maantieteestä ja kielestä. 
Kun määrittelemme paikkamme maailmassa, se tekee olemassa-
olostamme varmempaa. Samoin mielikuvituksessa sijaitsevat paikat 
muuttuvat todellisemmiksi, kun niille määrittää pituus- ja leveyspiirit. 
(Lewis-Jones & Sibley 2018, 42.) Maailma, oli se sitten tarinoissa tai 
ympärillämme, muuttuu kartoittamalla hallittavammaksi ja samalla 
konkreettisemmaksi. 

Kaikki kartat ovat ihmismielen tuotoksia. Ne ovat ajattelun ja 
päättelyn muovaamia ja ilmentävät tarinankerrontaa kaikissa eri muo-
doissaan. Jokaisella viivalla, muodolla ja symbolilla on merkityksensä 
sekä karttojen tekijöille, että heille, jotka niitä myöhemmin tulkitsevat. 
Yhä vuosienkin päästä kartoille voi syntyä uusia merkityksiä uusien 
ihmisten katsoessa niitä. (Lewis-Jones 2018, 20.)

Karttojen avulla voi hahmottaa asioita ja hallita abstrakteja koko-
naisuuksia. Maailma kaikkinensa on valtava, mutta kartat pakottavat 
fokusoimaan olennaiseen. Jos kartta käsittelee Afrikan mannerta, 
muut maanosat voidaan rajata pois - jos taas kaupungin raitiovaunu-
reittejä, alueen lähikaupat voi jättää merkkaamatta.

Kaikista maailman asioista hyvä kartta esittää yleensä vain 
muutamia asioita rajojensa sisällä. Se, mikä kartasta jätetään pois, 
on yhtä oleellista kuin se, mitä näytetään (Larsen 2018, 168). Näin 
kartan välittämä viesti on voimakkaampi: sama tehokeino pätee myös 

Vasemmalla yksityiskohta Ebstorfin kartasta, joka oli eräänlainen maailman 
tiedon tietosanakirja visuaalisessa muodossa.

Tuntematon. n. 1300. The Ebstorf World Map. Kloster Ebstorf.
Kuva teoksesta H. Lewis-Jones: The Writer’s Map (s.206).  London: Thames & 
Hudson Ltd, 2018.
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Keskiaikaisten karttojen sommittelu ja tyyli oli vapaampaa.
Beatus of Liebanna. n.1047. World Map, Facundus Beatus Commentary on the Apocalypse. [Manuscript]. 
Haettu osoitteesta https://library-artstor-org.libproxy.aalto.fi/asset/ARTSTOR_103_41822003186218
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kirjallisuudessa ja tarinankerronnassa. Kartan avulla voidaan välittää 
tietoa tehokkaasti ja hyvin vähällä informaatiolla. Mikään muu media 
ei kykene samaan. (Larsen 2018, 168.)

Kun aihe rajataan tiukasti, epämääräisyys muuttuu selkeydeksi. 
Kartan - muodosta riippumatta - tarkoitus on pakata kaoottinen infor-
maatio tehokkaaseen muotoon. On siis valikoitava määrätietoisesti, 
mikä kartassa on oleellista ja mikä ei. Kartografia on tiivistämisen 
muoto ja atlaissa tämä prosessi toteutuu moninkertaisena. (Lewis-Jo-
nes 2018, 23.) 

2.1 Tarinallisten karttojen historiasta

Historian ensimmäiset atlaat eivät kenties onnistuneet tiivistämisessä 
erityisen hyvin - tai ainakin pyrkimys kartoittaa koko maailmankaik-
keuden tieto yksien kansien väliin oli vähintäänkin kunnianhimoista. 
Ensimmäiset atlaat olivat yksittäisille asiakkaille räätälöityjä, yhteen-
sidottuja karttakokoelmia 1500-luvun Italiasta (Lewis-Jones 2018, 
23).  Atlas karttakokoelman nimityksenä juontaa juurensa vuoteen 
1595, jolloin Gerardus Mercator kuvaili teostaan seuraavasti: “Atlas, or 
Cosmographic Meditations on the Fabric of the World and the Figure of the 
Fabrick’d.” ‘Kosmografinen meditaatio’ käsitteli mm. maailmankaikkeu-
den luomista, muinaisia ja nykyisiä maantieteitä, valtioiden historiaa 
ja universaalia aikajärjestystä. Mercatorin visioissa Atlas siis käsitti 
vaatimattomasti kaiken - ja kartat olivat vain osa tätä kokonaisuutta. 
(Wood 2013, 12.)

Tänä päivänä miellämme kartat useimmiten käytännöllisiksi 
apuvälineiksi: niiden avulla löydämme reitin perille tai hahmotamme 
sijaintimme vieraassa paikassa. Google Maps ja muut GPS-laitteet ovat 
nykyään arkipäivää. Kartan käsite on kuitenkin laaja. Nykyään kartoit-
tamisen mahdollisuudet ovat kasvaneet entisestään. Tiedetoimittaja 
Stephen S. Hall kirjoittaa, kuinka viimeisen kolmenkymmenen vuoden 

de Beziers, M. E. 1300-luvun alku. Enkelit pyörittävät machina 
mundia teoksessa Breviari d’Amor (Rakkauden rukouskirja). 
Kuva teoksesta M. T. Nurminen: Maailma piirtyy kartalle (s. 30). 
Helsinki: John Nurmisen Säätiö, 2015

Kartta Mercatorin Kosmografisesta atlaasta.
Mercator, G. 1595. Atlas sive Cosmographicæ Meditationes de 
Fabrica Mundi. [printed]. Haettu osoitteesta https://library-arts-
tor-org.libproxy.aalto.fi/asset/BODLEIAN_10310769651
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aikana kartoittaminen on kehittynyt huomattavasti verrattain lyhyessä 
ajassa. Tieteen avulla on kartoitettu maapallon syrjäisimmätkin kolkat 
monin eri tavoin. Teleskooppien, mikroskooppien, satelliittien ja fluo-
resoivien molekyyliantureiden avulla mitattavissa oleva maailma on 
laajentunut - karttoja voidaan tehdä kromosomeista galakseihin. Tästä 
voisi päätellä, että maailma on muuttunut - mutta ennen kaikkea on 
muuttunut tapamme katsoa maailmaa. Uudenlaiset mahdollisuudet 
luovat uusia tapoja tehdä karttoja. Silti modernienkin karttojen juuret 
ovat perinteisissä kartan teon menetelmissä. (Hall 2004, 16–17.) 

Karttojen historia kietoutuu tiiviisti tarinankerrontaan. Keskiajal-
la kartat olivat pitkälti tarinallisia. Niiden avulla välitettiin esimerkiksi 
henkistä tietoa lukutaidottomalle kansalle. Mittakaavalla tai realisti-
suudella ei ollut merkitystä toisin kuin maantieteellisissä kartoissa. 
Sommittelu oli vapaampaa ja värit olivat voimakkaita. Esimerkiksi 
kristillisisissä keskiaikaisissa maailmankartoissa, mappaemundeissa, 
olennaista oli synnin ja henkisen yhteyden kuvaaminen sekä maal-
lisen ja taivaallisen erottaminen – ne eivät olleet navigointia varten. 
Keskiaikaiset kartat voidaan nähdä pikemminkin taideteoksina kuin 
informatiivisina karttoina. (Turchi 2004, 35.)

Kuitenkin myös myöhemmin kartan ja tarinankerronnan historia 
kulkevat käsi kädessä. Kartografit nojasivat perinteisesti tutkimus-
matkailijoiden tarinoihin, jotka kulkivat suullisesti merimiehiltä 
toisille (Caquard 2013). Villit tarinat saattoivat saada matkan varrella 
runsaastikin värikynää, jotka puolestaan ruokkivat mielikuvia oudoista 
alueista ja tuntemattomista mantereista. Karttojen tyhjät kohdat, 
kartoittamattomat alueet, täytettiin piirustuksilla. Kartoissa vilisivät 
erilaiset merihirviöt, lohikäärmeet, aarnikotkat ja muut oliot. Vieraita 
kansoja kuvattiin mielikuvituksellisina olentoina, joilla oli vääristyneitä 
raajoja ja muita erikoisia piirteitä. (Turchi 2004, 34–35.)

Oikealla Psalmien kirjan maailmankartta Englannista. Kartan 
oikeassa reunassa hirviömäisiä kansoja.

Tuntematon. 1262-1300. Maailmankartta teoksessa Psalter. 
Kuva teoksesta M. T. Nurminen: Maailma piirtyy kartalle (s. 
53). Helsinki: John Nurmisen Säätiö, 2015.
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Osittain piirrosten tarkoitus oli koristeellinen, mutta toisinaan ne 
edustivat myös entisaikojen urbaaneja legendoja – kertomuksia, joita 
merenkulkijat ja tutkimusmatkailijat kertoivat toisilleen ja ihmisille 
kotona. Sen sijaan, että tällaisia karttoja olisi pidetty hyödyttöminä, 
koristeellisia ja mielikuvituksellisia karttoja arvostettiin. Pitkän aikaa 
tarinalliset kartat olivat vähintäänkin yhtä yleisiä kuin käytännölliset 
kartat. (Turchi 2004, 34–35.) 

Toisaalta myös taidemaalarit, kirjailijat ja elokuvaohjaajat ovat 
hyödyntäneet karttoja laajasti paikantaakseen kertomuksiaan ja 
antaakseen tarinoille konkretiaa ja uskottavuutta, sekä virittääkseen 
yleisön mielikuvitusta (Caquard S. 2013). Kirjallisuuden alalla tutkijat 
tarkastelevat karttoja ymmärtääkseen paremmin, miten kertomus 
sijoittuu maantieteellisesti, miten maantiede on vaikuttanut kirjaili-
jaan tai miten tarina liittyy tiettyyn maantieteeseen tai maisemaan. 
Karttojen avulla ei kuitenkaan vain paikallisteta tarinoiden tapahtu-
mia, vaan niiden avulla voidaan myös kertoa tarinoita. (Caquard & 
Cartwright 2014.)

Kun jokin paikka esitetään vaikkapa kirjassa, tarinassa, runossa 
tai taideteoksessa, sen äärelle voi aina palata – edellyttäen, että se 
todella on taideteos, joka on kyennyt vangitsemaan jotain todellista 
paikasta ja sen olemuksesta. Fyysinen paikka on aina muutoksille altis, 
mutta taideteoksessa kuvattu paikka on immuuni vaihtelulle: teos 
taltioi paikan sellaisenaan, jolloin sinne voi aina palata. Esimerkiksi 
maalaus maisemasta ei ole vain litteä pinta, vaan kokonainen kol-
miulotteinen maailma, jonne astua ja jossa saada lohtua tai innoitusta. 
(Tuan 2006.) 

Samalla tavalla myös karttaan muodostuu runsas oma maailman-
sa, jonne voi matkustaa aina halutessaan. Karttojen avulla mieli voi 
kulkea paikkaan, jossa ei ole kehollisia rajoitteita. Kartat tempaavat 

Vasemmalla Islannin ympärille kuvattuja merihir-
viöitä.

Ortelius, A. 1598. Theatrum Orbis Terrarum. British 
Library, London.
Kuva teoksesta H. Lewis-Jones: The Writer’s Map 
(s.108). London: Thames & Hudson Ltd, 2018.
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Yllä: Eksoottinen eläin Guillaume Le Testun kartastosta

Oikealla: Guillaume Le Testun atlas, 1556 eli “Universaali kosmografia niin entisaikojen 
kuin nykyistenkin merenkulkijoiden mukaan”. 

Le Testu, G. 1556. Maailmankarttaprojektio ja kuvitusta teoksessa Cosmographie Univer-
selle. Kuvat teoksesta M. T. Nurminen: Maailma piirtyy kartalle (s.223). 

Helsinki: John Nurmisen Säätiö, 2015
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mukaansa: ne ovat täynnä ihmeitä, mahdollisuuksia, seikkailua. Kuten 
hyvä kirja, myös kartta voi viedä toiseen todellisuuteen milloin vain 
haluamme. (Lewis-Jones 2018, 16.) Karttoihin voidaan tiivistää valtava 
määrä informaatiota, jolloin sen vaikutus on esimerkiksi yksittäiseen 
kuvaan verrattuna voimakkaampi. Kartta voi joko kuvata olemassa 
olevaa paikkaa tai se voi olla kokonaan mielikuvituksen tuotosta.

Ei ole ihme, että lasten kirjallisuudesta löytyy lukuisia karttoja. 
Kirjatyyppien kirjo on laaja: kuvakirjoja, lastenkirjoja, nuorten kirjoja, 
tietokirjoja. Kartat, jotka kuvaavat matkareittiä, aluevaltauksia, maa-
merkkejä ja maiseman tai kaupunkikuvan vaihteluita, ovat tarinallisia 
luonteeltaan ja valmistelevat lukijaa tulevaan tarinaan. Kartat voivat 
myös korostaa tarinan tunnelmaa: lisätä tarinan jännitystä tai luoda 
kuvan idyllistä, rikospaikasta tai fantasiamaailmasta. Kuvitettujen 
karttojen lisäksi joissain kirjoissa voi olla myös karttoja, jotka esiintyvät 
vain tekstitasolla. Tällöin kartat ovat yksityiskohtaisesti kuvailtuja ja 
tiiviisti yhteydessä tarinaan. (Goga & Kümmerling-Meibauer 2017.)

Yksi ikonisimpia ja tunnetuimpia lastenkirjallisuuden kartoista 
on Robert Louis Stevensonin Aarresaaren (1883) alussa esiintyvä kartta, 
johon usein myös viitataan alan kirjoituksissa. Se esiintyy kirjassa sekä 
visuaalisella että tekstuaalisella tasolla. Käsin piirretty kartta antaa 
yleiskatsauksen saareen, jossa päähenkilö ja muut aarteenmetsästäjät 
etsivät mystistä aarretta. Lähempi tarkastelu osoittaa, että kartta 
esittää vain aarteenetsinnän kannalta oleellista tietoa, kun taas muut 
saarille tyypilliset kartografiset symbolit ja merkinnät puuttuvat. 
Lukija voi kirjan edetessä katsoa kartasta, missä eri tarinan hahmot 
kulkevat, ja siten nähdä mihin tarinan tapahtumat sijoittuvat. Lisäksi 
teksti viittaa karttaan useita kertoja, kuvaillen sen ulkomuotoa ja 
näyttäen sen merkityksen eri omistajilleen, jotka jatkuvasti taistelevat 
pitääkseen kartan itsellään - kartta on tärkein väline aarteen löytämi-
seksi. (Goga & Kümmerling-Meibauer 2017.)

Kartta Aarresaaresta

Stevenson, R.S. 1850-1894. Aarresaari (Treasure Island): etulehti. 
Haettu osoitteesta https://library-artstor-org.libproxy.aalto.fi/asset/ARTS-

TOR_103_41822003627807
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2.2. Kirjallisuuskatsaus

2.2.1 Kartat lastenkirjoissa

Kartoilla ja kartoittamisella on pysyvä paikkansa lastenkirjallisuudessa 
ja usein ne ovat erottamaton osa tekstiä. Vaikka kartat usein mielle-
täänkin vain yhdeksi - usein vähäiseksi - suuntaukseksi lastenkirjojen 
kuvittamisen kentällä, niiden tehtävä on oletettavasti paljon laajempi, 
kuin vain tarjota rakenne kuvitteelliselle maailmalle. Kirjallinen karto-
grafia (literary cartography) näkee näiden karttojen merkityksen paljon 
monitahoisempana: karttojen tehtävä on merkittävässä osassa kerto-
muksen rakenteen kannalta, mutta sen lisäksi niiden merkitys näkyy 
mm. esteettisesti, ideologisesti ja pedagogisesti. (Pavlik & Hazel 2017.)

On ilmeistä, että karttojen ja kartoittamisen analyysi lasten-
kirjallisuudessa on lupaava aihe alan tutkimuksessa (mm. Goga & 
Kümmerling-Meibauer 2017; Pavlik & Hazel 2017). Kartat eivät ole 
vain visuaalisena tukena tekstille, vaan lisäksi ne voivat kutsua lukijan 
seuraamaan tarinallista reittiä tai kuvittelemaan väyliä epätodellisiin 
maailmoihin. Jotkut kartat saattavat haastaa totuttuja tapoja ajatella, 
ja siten johdattaa lukijat luovaan, mielikuvitukselliseen ja metaforiseen 

ajatteluun - tai stimuloida heitä kehittämään näitä taitoja. Näiden 
teemojen tutkiminen tarjoaa uusia näkökulmia karttojen vaikutukseen 
sekä historiallisessa että teoreettisessa mielessä. (Goga & Kümmer-
ling-Meibauer 2017.) Kartat itsessään sekä se, miten ne muovaavat 
lukukokemusta, ovat mielenkiintoisia aiheita. Lisäksi itse kartoitta-
misen aktia - sitä, kuinka tila muuttuu monimutkaiseksi merkkien ja 
symboleiden verkostoksi - on tutkittu varsin vähän lastenkirjallisuuden 
näkökulmasta, ja tarvetta syvemmälle tutkimukselle olisi. (Pavlik & 
Hazel 2017.) 

Ensimmäisen lastenkirjojen karttoja kategorisoivan tutkimuksen 
tekivät Patton ja Ryckman vuonna 1990. He tutkivat karttojen esiin-
tyvyyttä ja niiden käyttöä lastenkirjoissa kahden lastenkirjatyypin 
mukaan: vasta lukemaan oppiville lapsille suunnatut kirjat, sekä 3.–6. 
-luokkalaisille suunnatut kirjat. Tutkimuksessa arvioituja kirjoja oli 

C. S. Lewisin Narnian kartta.
Baynes, Paulina. 1950. Teoksessa C. S. Lewis: Prince Caspian. 

London: Geoffrey Bles, 1951.
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lähes tuhat. Tutkimuksessa huomioitiin karttojen lukumäärä, tyyppi, 
tarkoitus ja mittakaava. Vanhemmille lukijoille suunnatuissa kirjoissa 
oli kaksinkertaisesti karttoja verrattuna nuoremmille suunnattuihin 
kirjoihin. Suuren mittakaavan karttoja esiintyi useammin kuin pienen. 
Kuvitteellisia karttoja (fantasy maps) oli suunnilleen yhtä paljon kuin 
‘todellisia’ karttoja (real maps). Yleisesti karttoja käytettiin avaamaan 
tarinan tilallisia tapahtumia, mutta monet niistä toimivat myös tarinan 
lisänä tai yleisenä paikallistavana kuvituksena, jolla oli vain vähän 

yhteyttä tarinaan. (Patton & Ryckman, 1990.)
Sittemmin aihetta on lähestytty muistakin näkökulmista. Pavlik 

ja Hazel ovat koonneet laajasti aihepiirin ajankohtaisia tutkimuksia 
julkaisussa Maps and mapping in children’s literature lehden Children’s 
Literature in Education erityisjulkaisuun (maaliskuu 2017). Esimerkiksi 
Peter Doherty (2017) ilmentää artikkelissaan keskiaikaisten mappae-
mundien ja nykylastenkirjojen karttojen yhtäläisyyksiä. Molemmissa 
sommittelu on vapaampaa ja moniperspektiivistä, pituus- ja leveyspii-
reillä ei ole merkitystä, ja niissä on löydettävissä paljon samantyyppisiä 

Fanelli, S. 1995. Map of My Day. Teoksessa My Map Book. New York: HarperCollins, 1995.
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visuaalisia tehokeinoja.
Bettina Kümmerling-Meibauer ja Jörg Meibauer (2015) käsittelevät 

karttojen ja kuvakirjojen välisiä suhteita sekä karttojen kognitiivisia 
ja kerronnallisia tehtäviä. He toteavat tutkimuksessaan, että kartat 
lastenkirjoissa eivät ole vain kuvituksia, vaan muodostavat oleellisia 
tekijöitä kerronnassa. Myös Christopher Meunier (2017) on tarkastellut 
ranskalaisten lastenkirjojen karttoja ja tehnyt niistä visuaalista analyy-
sia. Tutkimus käsittelee, millaisin eri tavoin kartta on osana kertomus-
ta, haastaen osaltaan ajatusta, jossa kartat olisivat vain kuvituksen 
muoto. Tutkimuksen mukaan kuvakirjojen karttojen tehtävät vaihte-
levat riippuen niiden muodosta ja paikasta kertomuksessa. Meunier 
määrittelee myös kartan tilallisuudelle kolme päätehtävää, joiden 
avulla kirjan hahmo voi joko löytää tai valloittaa paikan, tai järjestää 
tilaa. (Meunier 2017.) 

2.2.2 Tarinalliset kartat

Historioitsija Huw Lewis-Jones on toimittanut laajan esseekokoelman 
- tai pikemminkin atlaan - Writer’s map (2018), jossa luovat tarinanker-
tojat kirjoittavat suhteestaan karttoihin. Teos sisältää runsaasti sekä 
historiallisia karttoja että karttoja kirjallisuuden klassikoista, mutta 
se käsittelee myös kirjoittajien omia karttoja. Nämä kartat ovat joko 
julkaistu heidän kirjoissaan, ne toimineet kirjoittamisen työkaluina, tai 
ovat inspiroineet kirjoitustyössä. Kokoelma on monelta osin toimi-
nut tutkielmani innoittavana voimana. Olen poiminut kokoelmasta 
muutamia esseitä, joita olen hyödyntänyt tutkielmani aineistona. Mm. 
kirjailija Cressida Cowell käsittelee kirjoituksessaan lapsuutensa paik-
kakokemuksia ja niiden vaikutusta kirjoittamiinsa seikkailutarinoihin 
ja niiden karttoihin.

Samoin Katharine Harmon on koonnut vastaavan kokoelman 
kirjoituksia ja kerronnallisia karttoja kirjaansa You are here (2004). 

Kirjaan on koottu monipuolisesti karttoja eri aikakausien taiteilijoilta, 
tutkijoilta ja tutkimusmatkailijoilta, ja kirjan painotus onkin runsaassa 
kuvituksessa. Kirja on kattava katsaus mielikuvituksellisten karttojen 
maailmaan.

Yksi merkittävä esimerkki karttojen tarinallisuudesta on Denis 
Woodin (2013) toteuttama karttaprojekti Yhdysvaltalaisesta naapu-
rustosta, Boylan Heightsista. Projekti sai alkunsa, kun Wood opetti 
yliopistossa maisema-arkkitehtuuriopiskelijoille uusia tapoja ha-
vainnoida maisemaa kartoittamisen avulla. Hän halusi opiskelijoiden 
kiinnittävän huomiota asioihin, joita he olivat tottuneet opinnoissaan 
sivuuttamaan: maan tuoksuun, maaperän tuntuun jaloissa, tuulen 
suhinaan tammissa. Oppilaiden oli määrä kartoittaa havaintojaan. 
Perinteisistä kartan elementeistä oli kuitenkin lähes mahdotonta pääs-
tää irti: esimerkiksi kadut ilmaantuivat karttoihin vuodesta toiseen. 
Ne tuntuivat olevan elementti, joka tekee naapurustosta naapuruston. 
Kadut kuitenkin tuntuivat rajoittavan muiden ympäristön ominai-
suuksien havainnointia. Lopulta vuonna -82 Wood onnistui, kun 
opiskelijaryhmä työsti kokonaista atlasta Boylan Heightsista. Hiljalleen 
kaikki ylimääräinen “kartoille tyypillinen roska” karsiutui pois, kuten 
suorat linjat, mittakaava ja naapuruston rajat - ja lopulta myös kadut. 
(Wood 2013.) (ks.kuvat s. 32.)

Karttoihin ja paikkoihin liittyy paljon oletuksia, joista Wood halusi 
eroon. Yksi esimerkki katujen lisäksi on päivänvalo, joka tulee monesti 
oletuksena useimpiin karttoihin. Yksi Woodin viitatuimpia karttoja 
Boylan Heightsista onkin kartta katulyhdyistä. Kyse ei ollut vain 
katulyhtyjen sijainneista naapurustossa, vaan ryhmä halusi tavoittaa 
katulyhtyjen valojen tunnelman ja siirtää sen kartan formaattiin. Oi-
keanlainen tunnelma ei välittynyt pelkistetyillä valkeilla ympyröillä eikä 
radiotornista otetuilla valokuvilla. Valoympyröiden tuli väreillä juuri 
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oikealla tavalla, saavuttaa yöhön liittyvä magiikka. (Wood 2013.)
Perinteinen kartta olisi tiivistänyt alueen kadut, puut, liikenne-

merkit samalle sivulle. Kartta pelkistä öisistä valoista oli epätehokas, 
mutta samalla Woodin toivomaa modernia kartografiaa - kuin 
runoutta. Wood puhuu karttojen poetiikasta. Woodin kartat toimivat 
runojen tavoin: ne menevät yleiseltä tasolta syvemmälle, saavuttaen 
jotain intiimimpää. Siten ne myös koskettavat ja herättävät tunteita eri 
tavalla, kuin perinteiset kartat. (Wood 2013, 19.) Wood toteutti Boylan 
Heightsin kartoista kokonaisen atlaan Everything Sings (2013), joka on 
oleellinen teos modernin ja kerronnallisen kartografian kentällä.

2.2.3 Paikan tutkimus

Seppo Knuuttilan, Pekka Laaksosen ja Ulla Pielan toimittama teos 
Paikka: eletty, kuviteltu, kerrottu (2006) kokoaa yhteen eri alojen tutki-
joiden kirjoituksia paikan käsitteestä kerronnallisuuden näkökulmasta. 
Seppo Knuuttila, Pauli Tapani Karjalainen sekä Yi-Fu Tuan ovat tut-
kineet henkilökohtaisen paikkakokemuksen merkitystä, identiteettiä 
ja muistoja. Paikkakokemus ja sen tutkimus linkittyy kerronnalliseen 
kartografiaan, sillä henkilöiden kokemuksista ja muistoista muodostu-
via karttoja hyödynnetään tutkimuksessa.

Aiemmin, vielä 80-luvulla vallitseva käsitys oli, että yksilö juurtuu 
paikkaan: on osa sitä ja identifioituu siihen. Nykyään ajatellaan pikem-
minkin, että erilaiset ja voimakkuudeltaan vaihtelevat paikkakokemuk-
set ovat osa meitä, sen sijaan että me olisimme osa paikkaa. (Knuuttila 
2006, 9–10.)

Identiteettimme kietoutuu meille tärkeisiin paikkoihin. Maantie-
telijiä Yi-Fu Tuan (2006) käyttää henkilökohtaisesta paikkakäsityksestä 
termiä paikan taju. Tavallisesti käsitys paikasta muodostuu ajan 
kanssa, mikä vaatii paikalta tietynlaista pysyvyyttä. “Paikan taju voi 
olla haihtuva tunne, kuin tuoksu; se voi niin ikään olla täyteläinen, 

Ylhäällä Kartta katulyhtyjen valoista. 
Wood, D. 2013. Pools of light. Teoksessa Everything sings : maps for a narrative atlas (s. 52). 
2nd ed. Los Angeles, CA: Siglio, 2013.

Alhaalla Postimiehen reittiä kuvaava kartta. 
Wood, D. 2013. Mailman. Teoksessa Everything sings : maps for a narrative atlas (s. 64). 
2nd ed. Los Angeles, CA: Siglio, 2013.
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syvä ja kestävä, ja koostua monista elementeistä ja kerroksista ihmisen 
persoonallisuuden tapaan. Suhde kotiin on paraatiesimerkki vahvasta 
ja rikkaasta paikan tunnosta.” (Tuan 2006, 16.)

Karjalainen kuvaa henkilökohtaisia paikkasuhteita ja niihin 
liittyviä merkityksiä termillä topobiografia. Topobiografia on elämä-
kerrallisten paikkakokemusten tulkintaa.  Paikkaan liittyvät muistot 
rakentavat ja muokkaavat yksilön minuutta. Jos kadottaisimme muis-
tomme, alkaisi minuutemme menettää rajansa ja hajota. Jokaisella on 
omat merkitykselliset paikkansa. Niitä ei voida tyhjentävästi kartoittaa 
tai kuvata, sillä ne ovat eletyn ajan luomia henkilökohtaisia tiloja. 
Karjalainen kirjoittaa: “Elämäkerralliset paikat kiertyvät auki muis-
toissa. Koska kukaan ei muista samalla tavalla kuin itse muistamme, 
ei ole olemassa kaikille samanlaisia paikkoja. Topobiografinen paikan 
tulkinta kääntää päälaelleen objektiivisen tarkastelutavan. (Karjalainen 
2006, 83.) 

Kartta kirjailijan työvälineenä. Kirjailija David Mitchellin luonnos reppureissulta Japanista 1994 
hänen kirjoittaessaan kirjaansa The Thousand Autumns of Jacob Zoet.

Mitchell, D. 1994. David Mitchellin luonnoskirjasta. Teoksessa H. Lewis-Jones: The Writer’s Map 
(s.123).  London: Thames & Hudson Ltd, 2018.



36 37

3. Metodit

Tutkielmassani analysoin lastenkirjojen kuvituksia sekä lastenkirjoja. 
Olen tehnyt aineistosta visuaalista analyysiä ja kyseessä on laadulli-
nen tutkimus. Menetelminä olen hyödyntänyt piirteitä teemoittelusta 
(Juhila 2021) sekä Panofskyn mallin mukaisesta kolmivaiheisesta 
ikonologiasta: esi-ikonografista kuvailua, ikonografista analyysiä ja 
ikonologista tulkintaa (Lehmuskallio 2021). Olen tulkinnut kuvista 
silmin havaittavia elementtejä, kuten sommitelmaa, väritystä, tyyliä, 
liikettä ja kuvattuja kohteita. Kuvien ulkoisten ominaisuuksien lisäksi 
tulkitsen niitä myös syvemmin käsitellen niiden sisältöä ja merkityksiä, 
kuten kulttuurisia viittauksia ja kuvissa näkyviä tunteita. Teemoittelun 
avulla nostan aineistosta esiin keskeisiä asiakokonaisuuksia ja kuvissa 
usein esiintyviä piirteitä, joista lopuksi kokoan havainnollistavan tau-
lukon. Näiden menetelmien avulla pyrin määrittelemään tarinallisen 
kartan elementtejä sekä selvittämään, missä menevät kuvituksen ja 
kartan rajat. 

3.1 Aineisto ja sen rajaus

Aineisto koostuu kahdeksasta yksittäisestä kuvasta ja viidestä kuva-
kirjasta, joita olen tarkastellut kokonaisuutena sekä useampia kirjan 
yksittäisiä kuvia. Kaikki analyysini kuvat ovat kuvituksia lastenkirjois-
sa. Pääosin valitut lastenkirjat ovat kuvakirjoja, eli kuvituksen rooli on 
niissä merkittävä ja runsas. Kirjat sisältävät myös tekstiä. Muutama 
yksittäinen kuva on kirjoista, joissa tekstin rooli on merkittävämpi, ja 
siten ne ovat suunnattu hiukan vanhemmille lukijoille tai vanhemman 
ääneen luettavaksi lapselle. Kyseisten kirjojen kartat nousivat esiin 
tutkimukseni kirjallisuudesta, ja lisäsin ne mukaan saadakseni laajem-

Vasemmalla:  MAIJALA, M., 2018. Ruusun matka. Helsinki: Etana Editions.
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man katsauksen karttoihin lastenkirjallisuudessa. 
Aineistoni valikoitui Kallion kirjastossa marraskuussa 2020, jolloin 

tein katsauksen lasten osaston kuvakirjahyllyyn. Kävin läpi hyllyn 
kirjoja ja valitsin kirjan, jos siitä löytyi 

1. selkeä kartta / kartaksi tunnistettavaa kuvitusta, 
2. vahva paikkakeskeisyys tai muuten voimakas paikan kuvaus. 
Aineiston yksi kriteeri ole se, että kuvat ovat tarinallisia ja niiden 

tuli olla suunnattu lapsille. Kirjojen kohderyhmänä on suurpiirteisesti 
4–7-vuotiaat lapset, jotka eivät välttämättä lue vielä itse sujuvasti pitkiä 
tekstejä. Rajasin ulkopuolelle tietokirjat, kuten lasten atlaat ja kart-
takirjat, koska katsoin tarinallisuuden olevan niissä vähäistä. Lisäksi 
aineistona ovat nimenomaan kirjat, jolloin tutkimuksen ulkopuolelle 
jäivät mm. interaktiiviset kartat, mediasisällöt ja pelit. Nämä olisivat 
mielenkiintoisia jatkotutkimuksen kannalta, mutta tämän tutkimuk-
sen puitteissa halusin pitää aineiston tiiviinä sekä keskenään mahdolli-
simman vertailukelpoisena. Esimerkiksi vuorovaikutus lukijan ja kirjan 
tarinan välille syntyy erilaisin keinoin, kuin vaikkapa pelissä. 

1. MILNE, A.A. and SHEPARD, E.H., 1928. The House at Pooh Corner. 
London: Methuen & Co.

2. TRAVERS, P.L. and SHEPARD, M., 1952. Mary Poppins in the 
Park. London: Peter Davies.

3.2 Aineiston esittely
Yksittäiset kartat:
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4. JANSSON, T., 1958. Vaarallinen juhannnus. 2007 edn. Juva: Wsoy.3. JANSSON, T., 1958. Taikurin Hattu. 2007 edn. Juva: Wsoy.
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8. KARLSTRÖM, S. and MAIJALA, M., 2016. Siilin laulu. Keuruu: Kustantamo S&S.

7. MAJALUOMA, M., 2009. Isä, ostetaan kesämökki! Porvoo: Werner Söderström Osakeyhtiö.
5. FLOOD, C., 2016. Täydellinen eväsretki. Karkkila: Kustannus-Mäkelä Oy.

6. KUNNAS, M. and KUNNAS, T., 2010. Seitsemän tätiä ja aarre. Helsinki: Otava.
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Kuva 9c. / (tähystys) 

Kuva 9b / (reitti) 

Kirjat, usempi kartta:

Kuva 9a. / (piha) 

Kuvat 9: HÄRMÄLÄ, A., 2011. Sinä et kuulu tänne, Beiron. Helsinki: Schildts Kustannus Oy.
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Kuva 10a./ Liukuportaat

Kuvat 10: NOUSIAINEN, I. and KETTUNEN, S., 2018. Olematon Olga. Helsinki: Otava.

Kuva 9d. / (suru) 
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Kuva 10d. / Kissat 

Kuva 10c. / Huone 

Kuva 10b. / Lintsi 
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Kuva 11C/ Saaret 2 

Kuva 11D/ Saaret 3 

Kuvat 11: HURME, M., 2018. Yksinäisten saarten kartasto. Helsinki: Etana Editions.

Kuva 11A/ Kaappi 

Kuva 11B/ Saaret 1 
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Kuvat 13: MAIJALA, M., 2018. Ruusun matka. Helsinki: Etana Editions

Kuva 13A / Rouva

Kuva 13B / Merimatka

Kuvat 12: HÄRMÄLÄ, A., 2019. Postikortteja Mummi Muuttolinnulta. Helsinki: Kustantamo S&S. 

Kuva 12A / Pariisi

Kuva 12B / Intia
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Kuvat 14: HOLMBERG, A. and TALVITIE, V., 2010. Karkausyön ratikkamatka. Helsinki: Weder 
Söderström Osakeyhtiö.

Kuva 14A / Kauppatori

Kuva 14B / Katajanokka

Kuva 13C / Zoo

Kuva 13D / Puisto
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Kuva 13D / Puisto
Kuva 14C / Ullanlinna
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4. Visuaalinen analyysi

Arvioin edellä esitellyn aineistoni visuaalisen analyysin avulla. Tässä 
kappaleessa kerron mitä asioita kuvissa analysoin, sekä avaan niihin 
liittyviä termejä ja teoriaa. Lopuksi esittelen toteuttamani taulukon, 
jonka avulla visualisoin havaintojani eri tekijöiden toteutumisesta 
aineistossa. Näiden havaintojen pohjalta pyrin määrittelemään, mitkä 
ovat tarinallisen kartan elementtejä. 

4.1 Kartan maailma

Kümmerling-Meibauer ja Meibauer (2015) perustavat artikkelinsa 
kahteen karttakategoriaan: todellisuuteen perustuvat kartat (real maps) 
sekä mielen kartat (mental maps tai cognitive maps). Molemmat kartat 
voivat sijoittua joko olemassaolevaan tai kuvitteelliseen maailmaan. 
Todellisuuteen perustuvat kartat kuvaavat maailman fyysisiä omi-
naisuuksia, kun taas mielen kartat kuvastavat ympäristön keskeisiä 
tekijöitä yksilön näkökulmasta. Kümmerling-Meibauer ja Meibauer 
keskittyvät artikkelissaan todellisuuteen perustuviin karttoihin. (Küm-
merling-Meibauer & Meibauer 2015.)

Meunier (2017) sen sijaan näkee tämän tyypillisen jaottelun 
ongelmallisena. Hänen mukaansa kuvakirjojen kartat vaativat vivah-
teikkaampaa tarkastelua, jolloin jaottelu vain kahteen kategoriaan 
on riittämätöntä ja rajoittavaa. Toisekseen Meunier kritisoi karttojen 
jaottelua ‘todellisiin’ ja ‘mielen karttoihin’, sillä kaikkien kuvakirjois-
sa esiintyvien karttojen voidaan sanoa olevan ‘todellisia’. Tarinan 
näkökulmasta maailma on todellinen tarinan henkilöille, ja edelleen 
se muuttuu todelliseksi myös lukijalle. Toisaalta taas kaikki kartat 
ovat yhtä lailla ‘mielen karttoja’, sillä ne ovat yksilöllisen ajattelun ja 
mielikuvituksen tulosta. Siten kaikki lastenkirjojen kartat menisivät 
molempiin kategorioihin. 

Vasemmalla 
HURME, M., 2018. Yksinäisten saarten kartasto. Helsinki: Etana Editions
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Meunierin tutkimus jaottelee lastenkirjojen kartat neljään katego-
riaan: analog, figurative, model map ja mind map. Analoginen kartta 
täyttää kaikki perinteisen kartan määritelmän piirteet ja hyödyntää 
maantieteellisten karttojen symboliikkaa. Esimerkiksi tiet on kuvattu 
ylhäältä käsin ja mittasuhteet pitävät paikkaansa. Figuratiivinen 
kartta antaa kartantekijälle enemmän vapauksia: piirrokset voivat olla 
vapaalla kädellä piirretyt eivätkä pitävät mittasuhteet ole niin oleellisia. 
Kartassa on enemmän figuratiivisia elementtejä pelkkien symboleiden 
sijaan. Mallikartta (model map) hyödyntää graafista symboliikkaa 
pelaten geometrisillä muodoilla ja esim. pääväreillä. Kartta muistuttaa 
mallinnusta tai visuaalista diagrammia. Meunierin kirjaesimerkissä 
hahmot ja elementit on kuvattu erivärisinä muotoina: monta vihreää 
täplää edustaa metsää ja ruskea suorakulmio taloa. Mielen kartta on 
kategorioista epätavallisin kuvakirjoissa. Se ilmaisee paikan havain-
nointia henkilön näkökulmasta, toisin sanoen päähenkilön henkistä 
matkaa. Kartta voi muodostaa useiden hetkien ja paikkojen kudelman. 
(Meunier 2017.)

Eroavaisuus Meunierin kategorioiden välillä on siinä, miten paljon 
kartassa esitettävää tilaa tai paikkaa abstrahoidaan (Meunier 2017). 
Abstrahoinnin keinoja ovat mm. mittasuhteiden ja yksityiskohtien 
liioittelu, joita käyn läpi seuraavassa alaluvussa.

4.2 Kuvan tyyli ja yksityiskohdat 

Kuvan yksityiskohtien avulla voidaan korostaa sadunomaista tunnel-
maa ja erottaa satumaailma reaalimaailmasta. On erilaisia keinoja, 
joiden avulla lukija voi erottaa “todellisen maailman“ ja satumaailman. 
Tyypillisesti kuvasta voi havaita erilaisia merkkejä, joita ei reaalimaa-
ilmassa tavata, ja tällöin katsoja kokee siirtyvänsä toiseen maailmaan. 
(Ylimartimo 1998, 43.) Näitä merkkejä Ylimartimo kuvaa termillä infor-
moiva deformaatio, sillä satukuva rikkoo reaalimaailmalle tyypilliset 
piirteet. 

Informoivaa deformaatiota voivat olla esimerkiksi yksityiskohtien 
liioittelu ja pelkistäminen (groteski), ristiriitaisten seikkojen yhdistely 
ja luonnottomat yksityiskohdat. Liioittelulla ei pyritä vääristelemään 
reaalimaailmaa, vaan sen avulla luodaan ”oma maailmansa, jossa 
kaikki on sen itsensä kannalta normaalia.” (Ylimartimo 1998, 43–44.) 
Groteskia eivät ole vain esimerkiksi hirviömäiset ja karikatyyrisen 
pelottavat piirteet; se voi näkyä myös vaikkapa prinsessan ylenpalttise-
na kauneutena tai kohteen pelkistämisenä. Liioittelua ovat myös monet 
satumaailman tapahtumat, kuten prinsessan unta häiritsevä herne 
patjapinon alla. (Ylimartimo 1998, 46.)

Satumaailma ei välttämättä ole groteski, jos siihen sisältyy vain 
tuttuja ja luonnollisia elementtejä, jotka eivät hämmästytä tai yllätä. 
Tällaisia voivat olla esim. lastenkirjat, joissa miljöö ja henkilöt eivät 
poikkea lapsen tavallisesta arjesta. (Ylimartimo 1998, 45.) 

Kuvitteellinen maailma herää eloon runsaiden yksityiskohtien 
myötä. Mitä enemmän kartta perustuu todellisen maailman yksityis-
kohtiin, sen todellisempi se on sekä kertojalle, että lukijalle. Fantasiasta 
tulee uskottavampaa, kun se linkittyy aikaan ja tilaan. (Cowell 2018, 85.) 

Kuvan taustalla voi tapahtua paljonkin asioita, jotka vaikuttavat 
näennäisesti tarinan kannalta mitättömiltä. Äkkiseltään niiden voisi 
ajatella olevan vain koristeellisia elementtejä, tuovan kuvituskuvaan 
runsautta, tai olevan lukijoiden huviksi tehtyjä pieniä sivujuontei-
ta. Yksityiskohdat antavat kuitenkin arvokasta informaatiota sekä 
henkilöistä että paikasta, sen kulttuurista ja asukkaista. Taustalla oleva 
tieto on monesti sellaista, jota tarinassa ei muuten tuoda ilmi, mutta 
se antaa paljon lisäinformaatiota lukijalle. Esimerkiksi liikkeen avulla 
voidaan toiminnan lisäksi kuvata myös henkilöhahmojen luonnetta ja 
ominaisuuksia (Happonen 2001).



62 63

Usein teksti on olennainen osa karttaa, joka kulkee kuvan kanssa 
käsi kädessä. Tyypillisesti tekstin avulla osoitetaan paikkoja, kuten 
paikannimiä aluetta kuvaavissa kartoissa (esim. kuvat 1, 2, 3). Teksti 
voi toimia kuvassa myös yksityiskohtana, jonka avulla lukija voi saada 
lisää tietoa. Sen avulla voi esimerkiksi saada vihjeen sijainnista, kuten 
Olematon Olga-kirjan kuvaan sulautetut ”Peilisali” ja ”Kapsäkki” (kuvat 
10b ja 10c) viittaavat Helsinkiin, Sinä et kuulu tänne, Beiron! -kirjassa 
on merkattu Beironin reviiri (9a) ja matkan varrella sjjaitseva hotelli 
(kuva 9b).

Kaikki näkyvät yksityiskohdat ovat valikoitua tietoa 
1. ympäristöstä: millaisesta paikasta on kyse, millainen kulttuuri siellä 
on? Miten luonto on kuvattu, millaisia puita siellä kasvaa? Millainen on 
paikan tunnelma? Onko siellä paljon asukkaita? 

2. päähenkilöstä: millainen hahmo on kyseessä? Missä hän asuu, 
millaisia naapureita tai ystäviä hänellä on? Mitkä ovat hänen lempiasi-
oitaan? Millainen hänen kotitalonsa tai huoneensa on, mitä tavaroita 
siellä on? 

Vasemmalla Aseman vilinää ja runsaita yksityiskohtia (kuvat 13)
MAIJALA, M., 2018. Ruusun matka. Helsinki: Etana Editions.
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Kirja Sinä et kuulu tänne, Beiron! alussa on kuva Beironin kodista 
ja pihapiiristä (kuva 9a). Siinä esitellään lukijalle tarinan päähenkilö ja 
hänen reviirinsä, ja samalla voi nähdä, millaisessa ympäristössä hän 
elää. Taustalla on paljon tapahtumia: hiiret pelaavat krokettia, hiiriper-
he on piknikillä, kaneilla on romanttinen ateria meneillään ja joku on 
juuri löytänyt onnenapilan. Luonto ympärillä on vehreää koivumetsää, 
ja alueen puillakin on tyytyväinen ilme kasvoillaan. Kaikki tapahtumat 
viittaavat onnellisiin asukkaisiin ja viihtyisään asuinalueeseen. Bei-
ronin reviiri on kuvattu siistiksi ja kukkapenkki on hoidettu, kun taas 
hänen naapurillaan (oletettavasti myös ystävällään) piha on sotkuinen. 
Tämä kuvaa henkilöiden luonteenpiirteitä – erityisesti päähenkilön eli 
Beironin siisteyttä korostetaan siivottoman naapurin avulla.

Postikortteja Mummi Muuttolinnulta-kirjassa tunnelmaa korttei-
hin on luotu paikoille tyypillisin värein ja yksityiskohdin. Pariisi (kuva 
12a) on pastellisävyinen ja tyyliltään vähäeleisempi viivapiirroksineen. 
Myös kuvan elementit ovat kauempana toisistaan ja etäämpänä katso-
jasta. Intian (kuva 12b) värit sen sijaan ovat voimakkaammat, kuvituk-
sessa on runsaammin koristeellisuutta ja tunnelma on tiiviimpi: kuvan 
elementit ovat suurempia ja siten lähempänä katsojaa. Myös hahmojen 
toiminta ja kuvien yksityiskohdat kertovat paikan kulttuurista ja 
asukkaista: Pariisissa korkokenkäinen riikinkukko kulkee nokka pys-
tyssä kantaen merkkiliikkeen kassia, kun taas Intiassa Mummi tanssii 
intialaista tanssia koristeellisesti pukeutuneiden kissojen kanssa. 
Intiassa maustekupit rivissä kertovat maan mausteisesta ruokakult-
tuurista, Pariisin ruokakulttuuria kuvastavat sen sijaan hienostuneet 
macaron-leivokset.

Oikealla Mummi Muuttolinnun postikortit Pariisista ja Intiasta (kuvat 12a ja 12b)
HÄRMÄLÄ, A., 2019. Postikortteja Mummi Muuttolinnulta. Helsinki: Kustantamo 
S&S.
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Toisinaan yksityiskohdat voivat myös heijastella tarinassa tapah-
tuvaa tunnelman muutosta tai päähenkilön mielialaa. Kuvan yksi-
tyiskohdat mukailevat Beironin surullista tunnetta kuvassa 9d: kukat 
ovat nuupahtaneet, värejä on vain vähän, puissa ei ole lehtiä ja kivien 
ilmeet ovat yrmeitä ja vihamielisiä. Toimintaa tai muita eläimiä ei ole, 
lukuunottamatta surullista, yksinäistä myyrää kolossaan. Vastaavasti 
kuvissa 9a ja 9b on iloinen tunnelma, ja taustan yksityiskohdat ja 
hahmojen toiminta heijastelee iloa.

Vasemmalla Beironin surua kuvaava kartta (kuva 9d)
HÄRMÄLÄ, A., 2011. Sinä et kuulu tänne, Beiron. Helsinki: Schildts Kustannus Oy.
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Ylhäällä Lineaarinen perspektiivi. Cotman, J. S. 1814. Near Whitby, Yorkshire. Haettu 
osoitteesta https://library-artstor-org.libproxy.aalto.fi/asset/AYCBAIG_10313608377

Alhaalla Moniperspektiivi. Tuntematon. 1505. Nimat-nama (The Book of Delicacies of 
Nasir Shah). Folio 10. Haettu osoitteesta https://library-artstor-org.libproxy.aalto.fi/asset/
ACSAA_MICHIGAN_1039429317

4.3 Perspektiivi 

Lineaarinen perspektiivi on realistinen, ja siinä esimerkiksi taidemaa-
lari kuvaa vain näkemänsä, ikään kuin taulu olisi avoin ikkuna, josta 
tämä katsoo maisemaa. Lineaarinen perspektiivi edellyttää katsojan 
kiinteän aseman, jolloin kuvaan muodostuu vain yksi näkökulma. 
Lineaarinen kuvaustapa on vakiintunut eurooppalaiseen maalaustai-
teeseen renessanssista lähtien - ennen sitä, keskiajalla, kuviin sisälly-
tettiin useita näkökulmia. Moniperspektiivisessä kuvaustavassa katsoja 
siirtyy ”katselupisteestä toiseen teoksen eri osia tutkiessaan.” (Ylimar-
timo 1998, 60.) Moniperspektiivin käyttö on yleistä ikonitaiteessa ja 
yhä esimerkiksi aasialaisessa taiteessa, jossa länsimainen keskeispers-
pektiivi oli tuntematon ennen 1900-lukua. Aasialaisessa taiteessa ei 
useinkaan pyritä realistiseen näköisyyteen, vaan vangitsemaan kohteen 
sielu: jotakin olennaista siitä. (Ylimartimo 1998, 61.)

Realistinen eli lineaarinen perspektiivi vastaa siis optista ha-
vaintoa ja se valitaan, kun halutaan kuvata näkymä mahdollisimman 
objektiivisesti. Moniperspektiivinen sommittelu sen sijaan tukahdut-
taa realismin, sillä se näyttää deformoivan, eli vääristelevän kuvassa 
esitettyjä tiloja ja tasoja. Tämä johtuu siitä, että pakopisteitä on useita. 
Silloin on tyypillistä, että esineet ja asiat saatetaan kuvata niiden 
visuaalisen muodon mukaisina, esimerkiksi matto nelikulmiona. 
Objektit kuvataan katsojalle ikään kuin aina edullisesta näkökulmasta. 
Tämä on nähtävissä usein esimerkiksi persialaisessa ja intialaisessa 
taiteessa, samoin kuin kubismissa. Kuvassa on enemmän vaihtelua, 
ja myös visuaalinen liioittelu on mahdollista. Moniperspektiivinen 
kuvaustapa onkin yksi informoivan deformaation keinoista. (Ylimarti-
mo 1998, 61–64.) 
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Moniperspektiivinen sommittelu siis sisältää enemmän informaa-
tiota kuin lineaarinen perspektiivi, jota rajoittaa vain yksi näkökulma 
esineisiin sekä pyrkimys toisintaa havaintoa. Lisäksi moniperspektiivi-
syys sallii myös näkymättömien kuvasisältöjen, kohteen olemuksen, se-
kä olennaisen ja aineettoman ilmaisemisen. (Ylimartimo 1998, 60–65.) 
Moniperspektiivisessä kuvaustavassa katsojalla voi olla myös enemmän 
tietoa kuin tarinan sankarilla, sillä katsoja saa usein nähdä tilanteen 
laajemmin kuin kuvatut hahmot sillä hetkellä. (Ylimartimo 1998, 67.)

Erityisen hyvin moniperspektiivisyys näkyy kirjassa Ruusun 
matka (kuvat 13). Erityisesti kuvissa 13c ja 13d kuvan elementit menevät 
toistensa päälle vain harvoin ja kauempanakin olevat asiat ovat yhtä 
suuria kuin etualalla olevat. Talojen julkisivut näytetään vain edestä-
päin, lukijalle edullisesta kuvakulmasta. Kuvassa 13a on nähtävissä eräs 
moniperspektiivisyyden keino, nukketalokonstruktio, jossa sisä- ja 
ulkotila on nähtävissä samanaikaisesti (Ylimartimo 1998, 67). 

Moniperspektiivisessä kuvaustavassa katse pysyy jatkuvassa 
liikkeessä, jolloin maisema ei ole koskaan paikoillaan tai kontrollissa 
(Pavlik 2010). Siten, Dohertyn (2017) mukaan, katsoja on kutsuttu osak-
si kartan tilaa, liikkuvana, tarkkailevana vieraana. Tämä ilmiö näkyy 
hyvin kirjassa Karkausyön ratikkamatka (kuvat 14), joka on tyylillisesti 
hyvin abstrahoitu ja moniperspektiivinen. Maisema ei tunnu pysyvän 
aloillaan, ja katseen suunta ja näkökulma vaihtelevat jatkuvasti. Talot 
voivat olla miten päin tahansa, kuten kuvassa 14a. Katajanokkaa kuvaa-
va kuva 14b viittaa rakenteeltaan keskiaikaisiin karttoihin, joissa usein 
on keskiössä pyöreä maapallo – tässä jäätynyt meri – taivaan jäädessä 
reunoille. Talot sivuilla mukailevat rannikon muotoa.

Oikealla ylhäällä kuva 13a: Nukketalokonstruktio, jossa sisä- ja ulkotila on näh-
tävissä samanaikaisesti
MAIJALA, M., 2018. Ruusun matka. Helsinki: Etana Editions.

Oikealla alhaalla Kuvitus Katajanokalta, nähtävissä keskiaikaisten karttojen 
vaikutteita (kuva 14b)
HOLMBERG, A. and TALVITIE, V.,2010. Karkausyön ratikkamatka. Helsinki: 
Weder Söderström Osakeyhtiö
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Koska aineistoni koostuu satukirjoista, missään kuvassa ei varsi-
naisesti näy puhtaasti lineaarinen perspektiivi. Tutkimilleni kartoille 
tyypillisin kuvaustapa oli yläviistosta kuvattu, jokseenkin deformoitu 
näkökulma. Tällaisia olivat esimerkiksi kuvat 1, 2, 3, 4, 6, ja 9abc. Vaikka 
näkökulma on lintuperspektiivistä ”vakio”, kuvan elementit eivät 
juurikaan pienene etäämmällä. Tämä kuvaustapa luo kuitenkin hyvin 
realistisen vaikutelman, eikä kuvaa tarvitse rikkoa liikaa: näin karttaan 
saadaan vakuuttavuutta.

Edellä mainittu kuvaustapa toteutui etenkin kartoissa, joissa tyyli 
oli muutenkin realistinen (esimerkiksi keskinäiset mittasuhteet täs-
mäsivät), ja kartoista, jotka kuvasivat ulkoista maailmaa – yleensä siis 
jotain aluetta. Tällä perspektiivillä kuvaan voidaan mahduttaa kerralla 
erityisen paljon informaatiota kuvatusta paikasta: ylhäältä käsin saa-
daan laaja kuvakulma alueesta, mutta samalla voidaan kuvata alueen 
yksityiskohtia. Jos näkökulma olisi suoraan ylhäältä, olisi vaikeampaa 
kuvata esim. talojen ja ihmisten piirteitä. 

Kirjassa Postikortteja Mummi Muuttolinnulta (kuvat 12) sommi-
telmat ovat moniulotteisia ja kaikki kuvan elementit sitoutuvat toisiin-
sa vain väljästi. Silti voidaan saada viitteitä siitä, missä päin kaupunkia 
mikäkin tapahtuma on suurinpiirtein tapahtunut – esimerkiksi kahvia 
ja croissantia nautitaan joen varrella (kuva 12a). Myös rakennukset 
antavat viitteitä alueista, vaikka ne onkin ripoteltu vapaasti kuvaan. 

Yläviistosta kuvattu, jokseenkin deformoitu perspektiivi Nalle Puhin kartassa (kuva 1)
MILNE, A.A. and SHEPARD, E.H., 1928. The House at Pooh Corner. London: Methuen & Co.
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Happosen (2001) mukaan yksittäinen kuva ei voi koskaan kirjai-
mellisesti esittää liikettä, vaan se tarvitsee suhteen toiseen kuviin tai 
tekstiin. Liike perustuukin aina illuusioon. Lukijan katsetta voi ohjata 
siten, että tämän huomio kiinnittyy kohtiin, joissa liikeilluusio ja 
tapahtuma syntyy. (Happonen 2001, 101–104). 

Kuva voi vaikuttaa staattiselta tai dynaamiselta. Kuvatilan va-
semmalla ja oikealla puolella on merkityksensä siihen, miten toiminta 
etenee kuvassa. Liike suuntautuu länsimaissa lukusuunnan mukaan 
usein vasemmalta oikealle. Siten myös kuvan vasen puoli edustaa usein 
tuttua ja turvallista ja oikea reuna tuntematonta. (mm. Happonen 
2001, Ylimartimo 1998.) Kuvassa esitetyn liikkeen havaitsemissuunta 

4.4 Liike, aika ja muutos

Kuvataiteessa on pohdittu tilan ja ajan yhdistämisen ongelmaa monin 
eri tavoin. Miten kuvata yhdellä kuvalla tapahtumien jatkumoa? Yksi 
tapa on simultaani suksessio, jossa aika ja tila on yhdistetty. Tällöin ta-
pahtuman toisiaan seuraavat jaksot on kuvattu yhtäaikaisesti samaan 
tilaan: kuvassa tapahtuu monta asiaa samanaikaisesti, ja sama hahmo 
voi esiintyä useita kertoja eri tilanteissa. (Ylimartimo 1998, 74.) Sar-
jallisuus synnyttää illuusion liikkeestä. Dohertyn (2017) mukaan tämä 
on tyypillinen kuvaustapa niin keskiaikaisissa kuin lastenkirjojenkin 
kartoissa. Simultaani suksessio toteutuu analyysini kuvissa 9b ja 9d.

Beironin reitti (kuva 9b)
HÄRMÄLÄ, A., 2011. Sinä et kuulu tänne, Beiron. Helsinki: Schildts Kustannus Oy.
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Vuorokauden muutos kirjassa Seitsemän tätiä ja aarre
KUNNAS, M. and KUNNAS, T., 2010. Seitsemän tätiä ja aarre. Helsinki: Otava.

kertoo paitsi kirjaan liittyvistä sommittelukeinoista, myös katsojan 
asemasta. (Ylimartimo 1998, 82.)

Ylimartimo kuvailee, kuinka erityisesti eeppisissä saduissa kuvit-
taja pysäyttää yhden hetken ja laajentaa tarinaa visuaalisin yksityiskoh-
din, eri tavalla kuin kertoja. Monesti kertoja vie tarinaa ajassa eteen-
päin ja kuvaa tilanteita ”tässä ja nyt” -ulottuvuudessa, mutta visuaaliset 
yksityiskohdat ovat lukijan ja kuvittajan vastuulla. (Ylimartimo 1998, 
56.)

Sinä et kuulu tänne, Beiron! -kirjassa on paljon rinnakkaistapah-
tumia, liikettä ja toimintaa, jolloin kuvat ovat hyvin eläväisiä – kuin 
pysäytettyjä tilannekuvia (kuvat 9a ja 9b). Rinnakkaistapahtumilla voi-
daan myös kuvata ajan etenemistä: esimerkiksi matkareitin kuvaukses-
sa (9b) voi nähdä vuorokauden vaihtuvan, kun matkan varrella Beiron 
yöpyy hotellissa. Lukija saa tietoa alueesta ja matkan kulusta: tuolla 
hän söi omenan, tuolla kasvaa suppilovahveroita, tuossa siiliperhe 
grillaa. Lukija myös tietää matkan kulusta ennen Beironia: kartasta voi 
nähdä etukäteen biojäteroskiksen, jonne hetki sitten ostetun omenan 
karan voi heittää, ja lukija näkee ennalta missä ja milloin Beiron tulee 
yöpymään. 

Kyseinen kuva on analyysini ainoita, jossa liike kuvaa ajallista 
muutosta. Muutokset ja ajan kulku ovat usein kartoissa kuvattuja 
ilmiöitä, mutta vastoin ennakko-odotuksiani vaikuttaa siltä, ettei ajan 
kuvaus yksittäisessä kartassa ole kovin tavallista. Analyysini kirjoissa 
esiintyi vuodenajan (Isä, ostetaan kesämökki) tai vuorokauden muutos 
(Seitsemän tätiä ja aarre) juuri karttojen avulla, mutta muutokseen 
usein tarvitaan useampi kartta, vähintään karttapari. 

Muutosta voidaan kuvata myös kirjasarjan kontekstissa. Esim. 
Muumikirjasarjassa kuvataan alussa Muumilaakson kartta, ja kun 
kartta on sarjan edetessä lukijalle jo tuttu, voidaan sitä muuttamalla 
kertoa poikkeuksellisista olosuhteista. Esimerkiksi kuva 3 kuvaa Muu-
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milaakson ”normaalia” tilaa, kun taas kuvassa 4 tuttu alue onkin tulvan 
vallassa. Kirjasarjan sisällä tapahtuva kartan toistuvuus on melko 
yleistä, mutta se vaatii kartan vakiintuneen paikan kirjassa. 

Yksi tyypillinen tapa kuvata muutosta on toistaa kartta ensin 
kirjan alussa, ja esittää se uudestaan muuttuneena myöhemmin. Näin 
tapahtuu edellä mainituissa kirjoissa Seitsemän tätiä ja aarre (kuva 6) 
sekä Isä, ostetaan kesämökki (kuva 7). Jälkimmäisessä toistoa käyte-
tään monesti tehokeinona, mutta alun sisäkannessa esitetään paikan 
normaali tilanne. Myöhemmissä kuvissa on nähtävissä kesämökki 
talviaikaan. Seitsemän tätiä ja aarre -kirjassa alussa näkyy alueen 
kartta päiväsaikaan, ja lopussa taas yöaikaan. Alun kuvien tehtävä on 
johdatella lukija tarinan maailmaan.

Kartat voidaan esittää myös kirjan sisäkansissa alussa ja lopus-
sa, jolloin muutos ja tarinan tapahtumat kerrataan lukijalle tarinan 
lopuksi. Lukija voi myös vertailla alun ja lopun tilannetta kirjan luet-
tuaan, joka luo interaktiota lukijan ja tarinan välille. Tällainen muutos 
toteutuu kirjassa Täydellinen eväsretki (kuva 5). Alussa esitellään kaikki 
mahdolliset eväsretkikohteet, jotka kirjan hahmot tulevat tarinan ede-
tessä kohtaamaan. Kaikissa paikoissa on kuitenkin ongelmia, eivätkä 
he jää mihinkään syömään eväitä. Kirjan lopuksi näytetään sama kartta 
pienellä muutoksella: siinä paljastuu paikka, johon he lopulta päätyivät 
uusien ystäviensä kanssa. Lopun kartassa kerrotaan samalla tarinan 
lopputulos, jonka toki lukija jo tiesi tarinan luettuaan. Kartta toimii 
kertauksena: lukija voi samalla muistella matkan eri kohteita ja tapah-
tumia. Kaikissa edellä mainituissa esimerkeissä sama alue toistetaan 
ikään kuin samanlaisena, mutta olosuhteet ovat muuttuneet - toisto on 
muutoksen apuna. 

Liike ja muutos voivat syntyä myös sarjallisuuden avulla. Yksinäis-
ten saarten kartaston saaria kuvaavissa kartoissa (3b, 3c, 3d) ei ole yksit-
täin tarkasteltuna liikettä, mutta kirjassa kuvat esitetään peräkkäin, 

Vuodenaikaa kuvaava muutos kirjassa Isä, ostetaan kesämökki
MAJALUOMA, M., 2009. Isä, ostetaan kesämökki! Porvoo: Werner Söderström Osakeyhtiö.
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Ylhäällä Kirjassa Täydellinen eväsretki (kuva 5) nähtävä muutos kirjan alussa ja 
lopussa.
FLOOD, C., 2016. Täydellinen eväsretki. Karkkila: Kustannus-Mäkelä Oy.

Oikealla Yksinäisten saarten kartaston (kuvat 11b, 11c ja 11d) 
kuvasarja, jossa saari meinaa lipua pois sivulta.
HURME, M., 2018. Yksinäisten saarten kartasto. Helsinki: Etana Editions.
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aukeama kerrallaan. Tällöin ne muodostavat toisteisen sarjan, jossa ku-
vaan syntyy vain pienillä muutoksilla liikettä. Yhdellä aukeamalla (kuva 
3b) saaret esitellään: nähtävissä on kotisaari muiden saarten joukossa. 
Toisella kartta-aukeamalla (kuva 3c) lukija näkee, kuinka saaret ovatkin 
osa karttakirjaa, ja kuinka kotisaari on lähtenyt lipumaan kohti kirjan 
toista laitaa. Kolmannella aukeamalla (3d) atlas, joka kuvattiin aiemmin 
päähenkilön kädessä, muuttuukin fyysiseksi kirjaksi lukijan kädessä. 
Lukijan ja kertomuksen välille muodostuu interaktio, jossa leikitellään 
kirjan formaatilla: lukijaa pyydetään kallistamaan kirjan sivua, jotta 
karkuun lähtenyt saari lipuisi takaisin paikoilleen. Kaikilla kuvatuilla 
aukeamilla karttanäkymä pysyy kotisaaren sijaintia lukuunottamatta 
samana, jolloin sarjallisuutta ja toistoa käytetään tehokeinona. Saaret 
on kuvattu ylhäältä käsin, jotta liike karttanäkymässä näkyisi, ja toi-
saalta perspektiivillä luodaan myös uskottavan karttakirjan vaikutelma: 
tämä saarten kuvaustapa nimiteksteineen on karttakirjoista tuttu.

Eteneminen ja matkanteko voivat olla myös kirjan kantava teema, 
kuten Ruusun matka -kirjassa. Kirjassa muutos ja jatkuva liike on 
pysyvä elementti: liikkuvan koiran sijainti sivuilla pysyy käytännössä 
melkein samana, mutta liike muodostuu paikkojen vaihtuessa taustal-
la. Koiralla on myös vauhdikas asento, josta voi tulkita sen juoksevan: 
siten myös yksittäisissä kuvissa on liikkeen tuntua. Paikkojen vaihtu-
minen taustalla kuvaavat reittiä, matkan pituutta sekä kuluvaa aikaa. 
Esimerkiksi lukijalle näytetään öinen merimatka (kuva 13b), jossa 
kuvataan vuorokauden vaihtumista: lukija voi aavistaa matkan olevan 
fyysisesti ja ajallisesti pitkä.  

Oikealla Öinen merimatka (kuva 13b)
MAIJALA, M., 2018. Ruusun matka. Helsinki: Etana Editions
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4.5 Todellisuuden ja satumaailman rajat

Lapsille arki ja mielikuvitusmaailma sekoittuvat luonnostaan leikin 
avulla. Arki voi esiintyä jännittävänä seikkailuna ja tavanomaisetkin 
asiat muuttuvat mielikuvituksen avulla taianomaisiksi. Aikuisille tyy-
pillisempää on taipumus pyrkiä pakenemaan arjesta, jolloin todellisen 
ja kuvitteellisen todellisuuden raja piirtyy selkeämpänä. Arjesta pake-
neminen vaatii tietoisempia tekoja, kuten hakeutumista satujen pariin.

Sisko Ylimartimo (1998) kirjoittaa, kuinka läpi kulttuurien ihmi-
sellä on ollut ajatus jostakin toisesta maailmasta - oli se sitten paratiisi, 
onnela, Mikä-mikä-maa tai satumaa. Toinen maailma on pakopaikka 
arkitodellisuudesta tarjoten sen vastapainoksi ikuista nuoruutta, 
kauneutta, onnea ja rikkautta. “Sadut ja kuvitustaide ovat vihkiytyneet 
hahmottamaan toista todellisuutta, mielikuvien maailmaa. Aistien 
tuolta puolen kotoisin oleva tulee kuvallisena ja sanallisena aistittavak-
si”. (Ylimartimo 1998, 39.)

Satukuvitus ei kuitenkaan synny tyhjästä, vaan sen rakennusaineet 
haetaan reaalimaailmasta. Reaalimaailma on aina lähtökohtana satu-
maailman luomiselle, koska kaikki saduksi ymmärrettävä vertautuu 
siihen. Vaikka taiteilija ei pyrkisikään realistiseen ilmaisuun, kuvat-
tavan asian ymmärrettäväksi tekeminen vaatii merkkejä reaalimaa-
ilmasta. “Kertoja tai kuvittaja ei voi esittää satumaailmasta mitään, 
ellei hänellä ole jonkinlaista käsitystä tästä maailmasta, jossa olemme. 
Mutta hän ei kuitenkaan jäljennä tätä maailmaa, vaan hän kertoo 
jotakin ihmeiden eli sadun omalakisesta valtakunnasta. Se on siten 
groteski maailma, jossa reaalimaailmasta tutuilla asioilla on uusissa 
yhteyksissä uusi merkitys.” (Ylimartimo 1998, 47–50.) 

Vasemmalla Kuva 10c kirjasta Olematon Olga
NOUSIAINEN, I. and KETTUNEN, S., 2018. Olematon Olga. Helsinki: Otava.
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Ylhäällä Cowell, C. 2003. Map of Berk. Teoksessa How to Train Your Dragon. 
London: Hodder Children’s Books, 2003.

Alhaalla Lontoon puisto Maija Poppasesta (kuva 2)
TRAVERS, P.L. and SHEPARD, M., 1952. Mary Poppins in the Park. London: 
Peter Davies.

4.5.1 Tunnistettavat paikat

Lastenkirjailija ja kuvittaja Cressida Cowell (2018) kirjoittaa, kuinka 
lapsuuden kokemukset ja paikat ovat vaikuttaneet hänen tarinoihinsa. 
Cowell kuvailee, kuinka hänen karttansa ovat yhdistelmä sekä hänen 
lapsen mielensä luomia karttoja, että tarinoita ja karttoja, joita hän 
luki kirjoista ja joiden parissa hän kasvoi. (Cowell 2018, 88.) Merkittä-
vimmät paikat Cowellin lapsuudessa olivat Lontoo, johon arkielämä 
sijoittui, sekä perheen kesäpaikka saarella Skotlannissa. Käytännössä 
hänen lapsuutensa siis jakautui näiden kahden paikan välille. Perhe eli 
saarella eristyksissä muusta maailmasta, ja lapselle se oli taikamaail-
ma: Cowell kutsuu saarta Mikä-mikä-maaksi. Se oli paikka jossa saattoi 
eksyä, seikkailla ja kirmata vapaana kaiket päivät. Saarella oli asunut 
aikoinaan viikinkejä, joka ruokki entisestään lasten mielikuvitusta. 
Paikallinen kalastaja pyydysti jättimäisen katkaravun, suuremman 
kuin oli elämänsä aikana koskaan nähnyt. Lapsen näkökulmasta tämä 
oli ihmeellistä: jos meren syvyyksissä oli olentoja, joista aikuistenkaan 
eivät tienneet, miksei siellä olisi myös lohikäärmeitäkin? Viikinkileikit, 
lohikäärmeet ja karut rannikkomaisemat ovat vaikuttaneet Cowellin 
kirjojen tarinoihin ja karttoihin. (Cowell 2018, 80–93.)

On mielenkiintoista, kuinka Cowell kuvailee Lontoon ja saaren 
eroa. Saari on arvaamaton seikkailukohde, jossa elämä oli villiä ja va-
paata, kun taas Lontoossa elämä oli melko tavanomaista ja säntillistä. 
Tämän pohjalta voisi karkeasti jakaa kaksi erilaista paikkatyyppiä: tun-
nistettava, “valmis” ja fyysinen todellisuus, sekä tuntematon, kartoitta-
maton ja siten määritelmistä vapaa alue, joka merkitsee seikkailua. 

Cowell käyttää esimerkkinä hänen lapsuudestaan tuttua puistoa, 
joka on sama puisto kuin Maija Poppasen kuvitetussa kartassa (kuva 
2). Tunnistettava paikka, kuten Cowellin lapsuuden Lontoo tai mikä 
tahansa muu todelliseen maailmaan sijoittuva miljöö, on kiehtova juuri 
tuttuuden vuoksi: on innostavaa tunnistaa kuvasta omia lähiseutuja, 
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joissa päivittäin kulkee. Tutut korttelit, puistot, jäätelökioskit, ehkä 
jopa kotitalo: joku on huomannut ne, piirtänyt ja merkinnyt karttaan. 
Siinä tuntuu olevan jotain merkityksellistä tulla huomatuksi, ja paikat 
tuntuvat tärkeämmiltä ja todellisilta. 

Paikan tunnistettavuus on merkittävä tekijä erityisesti analyysini 
kirjoissa Postikortteja Mummi Muuttolinnulta (kuvat 12) sekä Kar-
kausyön ratikkamatka (kuvat 13). Molemmissa esimerkeissä paikan 
rooli oli keskiössä ja sen avulla luodaan myös interaktiota lukijan ja ta-
rinan välille. Mummi Muuttolinnussa lukijalle annetaan mahdollisuus 
arvata mistä paikasta on kyse, ennen kuin paikka paljastuu seuraavalla 
sivulla. Tunnistettavuus on tehty helpoksi, sillä kuvat esittelevät mai-
den tunnettuja nähtävyyksiä ja kulttuurillisia tapoja. Jos paikka ei ole 
ennestään tuttu, lukija voi kuvituksen avulla myös tutustua paikkaan ja 
sen erityispiirteisiin.

Karkausyön ratikkamatkassa nostetaan esiin Helsingin eri 
kaupunginosia. Kirjan tapahtumapaikat sijoittuvat eri kaupunginosiin, 
jotka vaihtuvat aukeamittain. Kaupunginosien nimet paljastetaan 
kuvituksen yhteydessä, mutta on silti hauskaa tunnistaa yksityiskohtia 
kaupungista. Paikat on kuvattu runollisesti ja jokaisessa kaupungi-
nosassa tapahtuu yöaikaan jotain kummallista, jolloin paikan nimeä-
misestä huolimatta lukijalle on mielenkiintoista tutkia, mitä yksityis-
kohtia on nostettu esiin.

Tunnistettavaan reaalimaailmaan sijoittui myös Olematon Olga 
(kuvat 10a, 10b), mutta kirjan kuvituksissa kuvattu paikka ei tuntu-
nut olevan merkityksellinen, vaan pikemminkin taustalla oleva lisä. 
Tunnistettavuus oli havaittavissa paikoitellen lähinnä kuvitukseen 
upotetuista, paikan nimiin viittaavista teksteistä, jolloin kyse oli 
pikemminkin taustan detaljeista.

Ylhäällä Kulttuurillisesti tunnistettavia elementtejä (kuvat 10)
HÄRMÄLÄ, A., 2019. Postikortteja Mummi Muuttolinnulta. Helsinki: Kustantamo S&S.

Alhaalla Öinen Ullanlinna (kuva 14c)
HOLMBERG, A. and TALVITIE, V., 2010. Karkausyön ratikkamatka. Helsinki: Weder Söderström 
Osakeyhtiö.
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Luontoon sijoittuvat kirjat eivät realistisuudestaan huolimatta 
sijoitu mihinkään tiettyyn paikkaan. Silti tuttuja piirteitä vaikkapa 
mökkiympäristöstä voi löytää helposti: pelto- ja järvimaisemat, sauna 
ja mökkitie kuuluvat reaalimaailmaan, vaikka niitä ei olisi suoraan 
osoitettu mihinkään tiettyyn kuntaan tai maahan. Tällainen on esimer-
kiksi kirja Isä, ostetaan kesämökki (kuva 7). Lukija voi päätellä kirjan 
tapahtumien sijoittuvan Suomeen maisemien ja hahmojen perusteella, 
mutta se ei ole tarinan kannalta merkittävää.

4.5.2 Tuntemattomat tai määrittelemättömät paikat

Tuntemattomat paikat edustavat seikkailua, uutta, kartoittamatonta 
aluetta, kuten Cowellin (2018) edellä kuvaillussa lapsuuden saaressa. 
Tällöin kartan tekijä saa itse toimia alueen tutkimusmatkailijana: 
määritellä itse alueen maamerkit ja paikkojen nimet, luoda maailman 
alusta asti. Tietynlainen tyhjyys, vapaus historiallisesta painolastista 
ruokkii mielikuvitusta, sillä mitään ei ole annettu valmiiksi.

Kuvakirjassa maailman luojana toimii kirjailija. Jos kuvittaja on eri 
kuin kirjoittaja, kuvittaja luo oman tulkintansa maailmasta kuvitusten 
kautta. Myös lukija luo oman tulkintansa, ja kirjan maailma tulee 
tutuksi tarinan edetessä.

Joissain kirjoissa paikkaa ei ole varsinaisesti määritelty olemas-
saolevaksi tai keksityksi, mutta paikasta on tunnistettavissa joiden-
kin tuttujen paikkojen piirteitä. Paikan piirteet voivat myös vihjata 
johonkin reaalimaailman paikkaan, mutta sitä ei sanoiteta tai osoiteta 
selkeästi yksittäiseen paikkaan. Tällöin kirja yllyttää etsimään yksityis-
kohtia ja arvuuttelemaan, mikä tai mitkä paikat ovat olleet kuvituksen 
taustalla. 

Oikealla Huvipuistokuvaus (kuva 10b)
NOUSIAINEN, I. and KETTUNEN, S., 2018. Olematon Olga. Helsinki: Otava.
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Määrittelemätön puisto, kuva 13d
MAIJALA, M., 2018. Ruusun matka. Helsinki: Etana Editions.

Esimerkiksi Ruusun matka -kirjassa (kuvat 13) näkyvät paikat 
ovat täynnä mielenkiintoisia yksityiskohtia, jotka viittaavat eri maihin 
ja kaupunkeihin: talojen arkkitehtuuri, ihmisten määrä, puiston 
suihkulähteiden muodot, ympäristön koristeet. Elementit ovat jollain 
lailla tuttuja, mutta silti viitteellisiä. Ne pätevät moniin paikkoihin, 
mutta eivät silti lukitu mihinkään, sillä kadunnimiä, maamerkkejä tai 
nähtävyyksiä ei näytetä. Tällöin lukijalla on vapaus kuvitella itse tarinan 
ympäristö: ehkä tämä on se puisto, jossa vierailin Italian matkalla, tai 
ehkä nämä ovat meidän korttelimme kerrostaloja. Kuvittajalla on ollut 
omat lähtökohtansa – paikat, joihin hänen luomansa maailma perus-
tuu – mutta niiden tietäminen ei ole oleellista tarinan kannalta.

Taiteilija voi myös tietoisesti yhdistää palan tunnettua  
reaalimaailmaa osaksi satumaailmaansa. Ylimartimo käyttää esimerk-
kinä J.M. Barrien teosta Peter Pan in Kensington gardens (ilm. 1912, 
kuvittanut Arthur Rackham), jonka tapahtumat sijoittuvat todelliseen 
miljööseen, eli Kensingtonin puistoon Lontoossa. ”Tunnistettavaan 
ympäristöön sijoittuvat keijut ja gnoomit kertovat, että kokemusmaa-
ilma ja satumaailma läpäisevät toisensa. Jotta (lapsi)lukijalle tämä 
rajattomuus olisi vielä uskottavampi - ja vielä enemmän todellisuuden 
ja sadun rajoja hämmentävä - kirjaan on sijoitettu puiston kartta, johon 
oli merkitty tapahtumapaikkoja ja keijujen asuinsijoja (Ylimartimo 
1998, 47).” Kartta keijuista sijoitettuna todelliseen ympäristöön toimii 
siis ikään kuin todisteena satumaailman olemassaolosta, tehden siitä 
uskottavamman. 

Toisena esimerkkinä Ylimartimo käyttää Andersenin satuja, 
jotka sijoittuvat tanskalaiseen miljööseen. Arthur Rackham, sama 
kuvittaja kuin edellisessä esimerkissä, matkusti Tanskaan saadakseen 
kuvituksiinsa enemmän paikallisväriä. Aiemmissa Andersenin satujen 
kuvituksissa ei näkynyt juurikaan yksityiskohtia ympäristöstä, joten 
Rackhamin kuvituksissa tanskalaiset miljööt toimivat ns. silmänkään-
tötemppuna: todellisuus ja satumaailma limittyvät, näkyvät toistensa 
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Helsingistä. Liukuportaisiin sijoittuvassa kuvassa (10b) mittasuhteet 
ja perspektiivi vastaavat todellisuutta ja kuvan hahmot ovat pääosin 
ihmisiä, mutta joukon seassa kulkeekin muutama karhu. Myös 
kuvatuilla ihmisillä on liioiteltuja piirteitä. Inhimillistetyt, vaatteisiin 
sonnustautuneet karhut kuitenkin rikkovat arkipäiväisen, realistisen 
kaupunkikuvan luoden sadunomaisen vaikutelman.

Yksinäisten saarten kartasto (kuvat 11) sijoittuu kuvitteelliseen 
maailmaan, mutta sitä ei kerrota lukijalle ennen kirjan loppua, jossa 
paljastuu tarinan olleen päähenkilön mielikuvitusta. Lopussa kirjassa 
seikkaillut oranki-hahmo onkin lapsen lelu, ja kirjan saari on hiekka-
linna. Kirjassa kuvattu paikka on kuitenkin kokonaisuudessaan melko 
realistinen ja paikkaa kuvaillaan yksityiskohtaisesti. Paikka ei siis 
vaikuta päähenkilön mielikuvituksen tuotteelta, vaikka kirjan tarina 
sitä onkin. Voisi siis myös ajatella, että paikka sijoittuu päähenkilölle 
tuttuun kotisaareen – tarinan maailmassa ”olemassaolevaan” paikkaan. 

Saari paljastuu hiekkakasaksi,
HURME, M., 2018. Yksinäisten saarten kartasto. Helsinki: Etana Editions

lävitse, eikä rajaa voikaan erottaa selvästi.  Kööpenhamina lakkaa 
olemasta reaalikaupunki, ja se muuttuu toisen maailman metaforaksi. 
(Ylimartimo 1998, 48.)

Usein siis satumaailma ja reaalimaailma sekoittuvat, ja niiden 
välille voi olla vaikea vetää rajaa. Monesti kuvituksista onkin löydettä-
vissä elementtejä molemmista. Joskus taas tarina sijoittuu realistiseen 
maailmaan, jossa silloin tällöin pilkahtelee kummallisia, sadunomaisia 
yksityiskohtia: joitain yksityiskohtia on voitu liioitella, tai esimerkiksi 
eläimillä on vaatteet. ”Satukuvassa liioittelu on tarpeen, jotta katsoja 
oivaltaisi eron reaalimaailmaan (Ylimartimo 1998, 46).”

Esimerkiksi kirjassa Olematon Olga (kuvat 10) on useita pieniä 
yksityiskohtia, jotka rikkovat todellisuuden. Kirja sijoittuu selvästi 
reaalimaailmaan ja paikkojen tunnistettavuutta korostetaan kuviin 
upotettujen tekstien avulla, jolloin lukija voi tunnistaa niistä paikkoja 

Karhut liukuportaissa 10a,
NOUSIAINEN, I. and KETTUNEN, S., 2018. Olematon Olga. Helsinki: Otava.



96 97

4.6 Taulukko

Visualisoidakseni tekemiäni havaintoja toteutin niistä taulukon. Arvi-
oin kunkin kuvan tai kirjakokonaisuuden kohdalla seuraavia element-
tejä:

1. Kartan maailma: Ulkoinen / sisäinen
Arvioin, kuvaako kartta ulkoista maailmaa vai henkilön sisäistä maail-
maa. 
a. Ulkoinen maailma: Kartta esittelee tarinan miljöön tai jonkin tapah-
tuman paikan. Se voi olla maa, kaupunki tai alue, tai spesifimpi, kuten 
hahmon koti, piha tai huone. Luo lukijalle mielikuvan miljööstä ja sen 
ominaisuuksista. Voi olla myös reitti: Esittelee useampia tapahtuma-
paikkoja tai matkan etappeja, kuvaa erityisesti tarinassa esiintyvän 
matkan kulkua
b. Henkilön sisäinen maailma: käsittelee hahmon sisäistä maailmaa, 
kuten tunnetta tai hahmolle tärkeitä asioita. Subjektiivinen.

2. Tyyli: realistinen / liioiteltu / abstrakti 
Arvioin kuvitustapaa realistisesta abstraktimpaan. Koska kyse 

on kuitenkin sekä lastenkirjan kuvituksesta että kartasta, valokuva-
maista realismia tai täydellistä mittakaavan vastaavuutta ei ole siten 
löydettävissä. Arvioin kuinka paljon kuvan keskinäiset mittasuhteet ja 
perspektiivi vaihtelevat, ovatko kuvan elementit ”oikeilla paikoillaan” 
(esim. kasvavatko puut maasta jne.)

-Realistinen: Kuvan keskinäiset mittasuhteet pitävät paikkansa, 
asiat kuvattu kuten reaalimaailmassa voisi olettaa asioiden olevan. 
Pyritty esittämään objektiivisesti. Voisi sijoittua reaalimaailmaan. 
Lineaarinen perspektiivi

Vaikka tarina olikin osa lapsen leikkiä, sen maailma on todellinen 
lapselle ja siten myös tarinassa todellinen.

Kirjailija Helen Moss (2018) kertoo, kuinka lapset kysyvät häneltä 
usein, onko hänen kirjoittamiensa Adventure Island seikkailukirjojen 
Castle Key-saari oikea paikka. Kysymys on Mossin mukaan oleellinen, 
mutta siihen on vaikea vastata - onko mikään paikka lopulta epätodel-
linen? Saari on kuvitteellinen, mutta se perustuu Mossin lapsuuden 
mielikuvaan täydellisestä saaresta: paikka on todellinen ainakin hänen 
päässään, mielikuvituksessaan. (Moss, 2018, 139.) Paikan “aitoutta” ei 
siis voida määritellä maantieteellisin perustein, vaan kuvitteellinen 
maailma on yhtä olemassaoleva kuin reaalimaailmaan sijoittuva 
paikkakin. 

Hartas, L. Map of Castle Key. teoksessa H. Moss: The Mystery of Midnight Ghost.  
London: Orion Children’s, 2011
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6. Aika / muutos
- Ulkoinen muutos: ympäristö tai olosuhteet muuttuvat, esim. 

vuorokausi, vuodenaika, vuodet 
- Sisäinen muutos: tunteiden tai tunnelman muutos 

7. Teksti
- Informatiivisia (esim. paikan nimet)
- Henkilökohtaisia 

8. Reaalimaailma vs. satumaailma
- Reaalimaailma: tunnistettava (merkattu kahdella täplällä)
- Reaalimaailma: määrittelemätön
- Satumaailma
- Elementtejä molemmista 

-Liioiteltu: Kuvan elementit tunnistettavia ja suunnilleen oikein, 
mutta sijoittuu selkeästi kuvitteelliseen maailmaan: mittasuhteita on 
korostettu, kuvasta on löydettävissä myös ”outoja” elementtejä kuten 
inhimillistettyjä eläimiä, groteski. Lineaarinen tai moniperspektiivi.

-Abstrakti: Paljon informoivaa deformaatiota, moniulotteinen 
perspektiivi 

3. Kartan perspektiivi 
Tila:
- Realistinen / lineaarinen perspektiivi
- Moniperspektiivinen
Kuvakulma:
- yläviisto
- täysin ylhäältä
- suoraan edestä
- tapahtumien keskeltä

4. Kartan sijainti kirjassa
- Alussa 
- Keskellä
- Alussa & lopussa

5. Liike kartassa
- staattinen / pysähtynyt
- elementtien/hahmojen liikettä (kuvaavaa)
- ajan/tarinan etenemistä sarjana
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pelkän tyylin analysoinnin lisäksi saatoin arvioida kuvan lähtökohtaista 
”karttamaisuutta”.

Toteutin jakolinjat seuraavasti: 

1. Karttamainen: 
Muistuttaa maantieteellisiä karttoja: löydettävissä perinteisiä 

kartan elementtejä tai symboliikkaa, kuten teitä/tie, rakennuksia, 
paikannimiä, ilmansuuntaruusuke jne. Kuvaa jotakin aluetta tai 
paikkaa; erityisesti paikat, jotka ovat tunnistettavissa reaalimaailman 
paikoiksi (esim. Lontoo).  Voi kuvata myös reittiä. Tyylillisesti realistisia 
elementtejä.

2. Kuvituksellinen: 
Kuva muistuttaa enemmän perinteistä kuvitusta kuin karttaa tai 

diagrammia. Kuvassa mittasuhteiden ja värien käyttö sekä sommittelu 
vapaata; kuvassa on sadunomaisuutta tai groteskeja elementtejä, kuten 
liioiteltuja yksityiskohtia. Tyylillisesti abstraktimpi. 

sekä:

3. Ulkoinen maailma 
Kuvaa ulkoista maailmaa esim. kotia, kaupunkia, aluetta tai 

matkareittiä. Kuvattu ulkopuolisen näkökulmasta.
4. Sisäinen maailma
Kuvaa henkilön sisäistä maailmaa, kuten tunnetilaa, mieltymyksiä 

tai muistoja. Kuvattu henkilön näkökulmasta.

 
 

4.7 Nelikenttä 

Kaikkien analysoimieni karttojen pohjalta ehkä merkittävimmiksi 
tekijöiksi nousivat ulkoisen ja sisäisen maailman jaottelu, sillä kaikki 
aineistoni kuvitukset kuvasivat joko 

1. tarinan miljöötä
2. tarinan hahmoa tai 
3. sekä miljöötä että hahmoa.

Kuvattu maailma ja sen tyyli tuntuivat myös olevan kytköksissä toisiin-
sa visuaalisessa analyysissä. Niiden toteutumista oli kuitenkin vaikea 
tulkita pelkän taulukon avulla, sillä nämä tekijät eivät olleet yksiselittei-
siä: molemmat tekijät muodostuivat monista seikoista. Päätin syventyä 
näihin teemoihin tarkemmin ja toteuttaa niistä nelikentän. 

Aluksi lähdin tekemään nelikenttää jaottelulla tyylin ja kuvatun maail-
man mukaisesti:

1. realistinen <-> abstrakti ja
2. ulkoinen <-> sisäinen maailma. Totesin kuitenkin pian, ettei 

jaottelu pelkän kuvitustyylin realistisuuden mukaisesti ole riittävä, 
sillä kuvan realistisuus tai informoivan deformaation määrä (kuten 
liioitellut mittasuhteet tai perspektiivi) ei suoraan korreloinut sen 
kanssa, muistuttaako kuva karttaa tai kuvitusta. Laajensin siis käsit-
teiksi kuvituksellinen <-> karttamainen. Tämän jaottelun avulla pystyin 
tarkemmin havainnoimaan kuvituksen ja kartan rajapintaa, sillä 
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Kartta 5
Täydellinen
eväsretki

Kartta 6
Seitsemän tätiä ja aarre

Kartta 7
Isä, ostetaan kesämökki

Kirja 4 / kartat 12
Postikortteja Mummi...

Kartta 11a.
Kaappi

ULKOINEN
MAAILMA

KUVITUKSELLINEN

KARTTAMAINEN

Kartta 9a.
Piha

Kartta 9b.
Reitti

Kartta 9d.
Suru

Kartta 10c.
Huone

Kirja 5 / 
kartat 13
Karkausy
ön 
ratikka-
matka

Kartta 8
Siilin lauluKartta 10d.

Kissat

Kartta 2
Maija
Poppanen

Kartta 1
Nalle Puh

Kartat 3&4
Muumilaakso

Kartta 11b.
Saaret

Kartta 11c.
Saaret

Kartta 11d.
Saaret

Kirja 5 / kartat 13
Ruusun matka

SISÄINEN 
MAAILMA

Jää ulkopuolelle:

⬤ Kartta 9c. / Tähystys
⬤ Kartta 10a. / Liukuportaat
⬤ Kartta 10b. /  Lintsi

 
Taustatutkimukseni mukaisesti odotin, että realistisesti kuvatut 

kartat kuvaisivat useammin tilaa objektiivisesti, yleisesti hyväksytyillä 
säännöillä ja kartoille tutulla symboliikalla. Edelleen arvelin, että kar-
tat, jotka kuvaavat hahmon sisäistä maailmaa, olisivat myös tyyliltään 
abstrahoidumpia sekä sommitelmaltaan ja mittasuhteiltaan vapaam-
pia. Tyylin realistisuus tai abstraktius ei kuitenkaan korreloinut sen 
kanssa, kuvasiko kartta ulkoista vai henkilön sisäistä maailmaa. Tyylillä 
voidaan esimerkiksi luoda kuvaan tunnelmaa, mutta tyyli itsessään ei 
juurikaan tunnu vaikuttavan kartan sisältöön. 

Lisäksi jako ulkoiseen ja sisäiseen maailmaan ei ollutkaan aivan 
yksioikoinen, sillä keskenään hyvin erityylissä kuvissa oli nähtävissä 
henkilön sisäistä maailmaa: vaikka kartta näyttäisikin kuvaavan tari-
nan ulkoista maailmaa, karttaan valitut elementit paljastivat samalla 
tietoja tarinan jostakin hahmosta tai hahmoista. Paikan ja henkilön 
välinen suhde tuntui olevan läsnä kaikissa kartoissa. Ulkoisen ja sisäi-
sen maailman linja nelikentässä siis kuvastaa oikeastaan sitä, kuinka 
paljon hahmon sisäistä maailmaa kuvassa paljastetaan: puhtaasti 
ulkoista maailmaa kuvaavia karttoja ei ollut.

Jätin osan kuvista myös jaottelun ulkopuolelle. Ne olivat luonteel-
taan kuvituksellisia kuvia ja kuvasivat ulkopuolista maailmaa. Ne eivät 
kuitenkaan asettuneet kyseiseen nelikenttään samalla tavalla suhteessa 
muihin, joten päätin jättää ne ulkopuolelle. Mahdollisesti ne voisi kate-
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gorisoida kuvituksiksi kartan sijaan. Pohdin tätä havaintoa tarkemmin 
seuraavassa luvussa.

5. Pohdinta

Visuaalinen analyysi sekä havaintojen teemoittelu auttoivat hahmot-
tamaan kerronnallisen kartan mahdollisia ominaisuuksia. Kerronnal-
lisen kartan rajat ovat joustavammat, kuin voisi äkkiseltään olettaa: 
kartta voi sijoittua kuvitteelliseen tai todelliseen maailmaan, eikä se 
tarvitse pituus- ja leveyspiirejä tai muita perinteisiä maantieteellisen 
kartan elementtejä ollakseen kartta. Kerronnallinen kartta voi siis olla 
hyvinkin abstrakti ja subjektiivinen. Silti kerronnallisen kartan mää-
ritelmä tuntuu yhä häilyvältä: mikä erottaa sen kuvituksesta? Kuinka 
laaja kartan käsite voi olla? Tässä luvussa pohdin tarinallisen kartan 
määritelmää havaintojeni sekä kirjallisen aineiston pohjalta.

Hahmon sisäinen maailma ja paikkasuhde tuntuisivat olevan 
keskeisiä tekijöitä, jolla tarinallisuus muodostuu karttaan. Hahmon 
suhde paikkaan oli tavalla tai toisella nähtävissä kaikissa lähes aineis-
toni kuvissa, mutta siitä ei voinut luoda selkeästi omaa kategoriaansa. 
Paikkakokemus ilmenee kuvissa eri tavoin, jolloin se tuntuisi piilevän 
kaikissa jaotteluni kategorioissa.  Seuraavaksi syvennyn tarkemmin 
subjektiiviseen paikkakokemukseen.

5.1 Subjektiivinen paikkakokemus 

Kaikki kantavat mukanaan henkilökohtaista atlastaan. Aivot taltioi-
vat pieneen tilaan valtavan määrän tietoa, havaintoja ja kokemuksia, 
joiden avulla voimme vaeltaa muistoissa ja kaikissa käymissämme 
paikoissa ympäri maailman. (Hall 2004, 15–16.) Hahmotamme tuttuja 
paikkoja, kuten kotipaikkakunnan ja lapsuuden korttelit, muistojen 

Vasemmalla: MAIJALA, M., 2018. Ruusun matka. Helsinki: Etana Editions.
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vähän tilaa tulkinnalle. Tämän vuoksi maantieteellisen kartografin on 
useimmiten sivuutettava omat mieltymyksensä ja tunteensa. Karjalai-
sen (2006) mukaan objektiivinen kartta on yksiaistinen, sillä se avautuu 
tavallisesti vain visuaalisen havainnon kautta. Sen sijaan esimerkiksi 
jonkin paikan asukas kokee paikan moniaistisesti, tuntee sen läpikotaisin: 
hänen karttaansa voitaisi merkata vaikkapa kevättuulen tuoksu tai käen 
kukunta. Asukas elää paikkaa sisältäpäin, kun taas objektiivisen kartogra-
fin on tarkkailtava sitä ulkopuolisen silmin. (Karjalainen 2006, 84.)

Woodin (2013) toteuttamat kartat kirjassa Everything Sings 
kuvaavat Boylan Heightsiä naapurustona, mutta yhtäältä mitä tahansa 
naapurustoa missä tahansa – naapurustojen olemusta ylipäätään. 
Kartat ja tekstit ovat hyvin henkilökohtaisia ja samalla pohjimmiltaan 
yleisluontoisia. Tavallisetkin kaupungin ilmiöt muovautuvat naapu-
rustoissa tärkeiksi, henkilökohtaisiksi asioiksi. Mikä tahansa katu tai 
puu muuttuu omaksi, muistojen sävyttämäksi: se katu jossa kasvoin, 
tämä puu josta poimin omenoita, tuo kahvila, josta haen aamukahvini. 
Ajatus vaikeasti lähestyttävästä, ruuhkaisesta tai kylmästä kaupungista 
muuttuukin eläväksi, paikaksi joka on osa elämäämme. (Wood 2013, 
22.) Objektiivinen taso muuttuu henkilökohtaiseksi, subjektiiviseksi.

Woodin atlaan johdannossa Ira Glass (2013) kuvailee, kuinka 
useimmat kartat ovat kuin säntillisen tylsiä palkkatyöläisiä, jotka 
ilmoittavat asioiden paikat armottomalla tarkkuudella. Kartat Boylan 
Heightsista ovat Glassin mukaan täysin epäkäytännöllisiä ja tarpeet-
tomia, ja siten ne irvailevat perinteisille kartoille. Kirjan kartat eivät 
kartoita ainoastaan Boylan Heightsiä, vaan ilmaisevat myös Woodin 
tunnesidettä paikkaan, sekä tämän uteliaisuutta ja ihmetyksen 
tunnetta kaikkia paikan mitättömiltäkin tuntuvia seikkoja kohtaan. 
Kartoista välittyy tunne maailman herkkyydestä ja kallisarvoisuudesta, 
kun taas “tavalliset” kartat toimivat päinvastoin: tarkoin määritellyt 
tiedot tekevät maailmasta kaikkea muuta kuin hauraan. Mutta koska 

sekä visuaalisten maamerkkien avulla. Puheessa mainitsemme usein 
sijaintina “sen entisen pankin luona”, tai “sen punaisen markiisin jälkeen”. 
Vaikka joitain paikkoja ei enää olisi, ne elävät muistoissamme ja tila 
muodostuu yhä niiden kautta. (Davis 2004, 130.) Vaikka maantieteelli-
sesti paikkojen määritelmä on pysyvä, niiden kulttuuriset merkitykset 
muodostuvat elämästä, kokemusten ja kertomusten kautta. Paikat 
voivat olla yhtä hyvin olemassaolevia kuin keksittyjä, väärin muistettu-
ja tai unohtuneita. (Knuuttila 2006, 7.)

Kaikki kartat ovat aina jonkun tekemiä, mutta perinteisesti kartat 
pyrkivät objektiivisuuteen. Jotta voidaan välittää tarkkaa tietoa esimer-
kiksi maantieteestä tai katuverkostosta, on jätettävä mahdollisimman 

Subjektiivinen paikkakokemus. 
Fulford, J. 2003. The Walk to South School 1964-71. Teoksessa K. Harmon: You 

are here (s. 131). New York: Princeton Architectural Press, 2004.
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nimet on merkattu tekstein. Näennäisesti kartta kuvaa ulkopuolisen 
silmin, objektiivisesti, tarinan tapahtumapaikkoja ja siten johdattelee 
lukijaa alkavaan seikkailuun. Lähemmin tarkasteltuna kartasta nousee 
kuitenkin muutakin: Kartassa näytetään myös talon pohjapiirros, jossa 
mainitaan talon asukkaiden huoneet. Keitä he ovat? Millaisia luonteen-
piirteitä heillä on? Kuka on istuttanut pihaan sireenejä ja jasmiineja – 
ja kuka on merkinnyt ne tähän karttaan? Entä kenelle luola, puuvaja ja 
hiekkasärkkä ovat merkittäviä maamerkkejä kartassa? Paljastuu, ettei 
kartta olekaan niin objektiivinen, kuin aluksi vaikuttaa. 

Kartan näennäinen objektiivisuus tai realistisuus ei siis korreloi 
sen kuvastaman maailman kanssa. Tavallisesti kartan tehtävänä tari-
noissa onkin kuvata sekä hahmon sisäistä maailmaa ja yhtäältä tietoa 

maailma on hauras, Woodin kartat ovat tarkempia kuin mikään muu 
kartta voisi olla. (Glass 2013.)

Tämä on mielestäni tärkeä huomio. Maailmaa ei voida määritellä 
ainoastaan säntillisillä mitoilla, pituus- ja leveyspiireillä tai koordinaa-
teilla. Ympäristö jossa elämme sisältää niin paljon muutakin: tunteita, 
muistoja ja yllättäviä havaintoja. Paikka ei siten ole ainoastaan paikka 
maantieteellisessä mielessä, vaan siihen sisältyy myös kaikki henkilö-
kohtainen, havainnoijasta riippuvainen, yksilöllinen tieto.

Subjektiivinen paikan hahmottaminen näkyy esimerkiksi siinä, 
miten kiinnitämme huomiota itseämme kiinnostaviin asioihin. 
Kartta paljastaa aina jotakin tekijästään, sillä se syntyy aina tekijänsä 
valinnoista: mitä osia haluamme piirtää karttaan ja mitä jättää pois. 
(Harmon 2004, 10–11.) Yksilölliset kartat muodostuvat näistä henkilö-
kohtaisista havainnoista, muistoista ja mielleyhtymistä, joita paikkoi-
hin liittyy. 

Hyvä esimerkki mielenkiinnon kohteita kuvaavasta kartasta on 
analyysini kartta Maija Poppasesta (kuva 2). Lapsen näkökulmasta kiin-
nostavat, karttaan merkitsemisen arvoiset maamerkit ovat erilaisia, 
kuin vaikkapa puistonhoitajan tai lenkkeilijän näkökulmasta kuvatut. 
Lapsi kiinnittää huomiota puiston portin yksisarviseen ja leijonaan, 
karuselliin, keinuihin ja ilmapallomyyjään, sekä kokee puiston läpi 
kulkevan tien pitkänä kävelynä. Kartta vaikuttaa ulkoisesti objektiivi-
selta kartalta: ympäristö on realistinen, se sisältää pieniä tekstejä, on 
kuvattu yläviistosta karttamaiseen tyyliin ja paikka sijoittuu olemas-
saolevaan puistoon Lontoossa. Kartan sisältö kuitenkin kuvastaa 
henkilön sisäistä maailmaa. 

Samoin Muumilaakson kartta (kuva 3) on hyvin tyypillinen, karto-
grafinen kartta, jossa hyödynnetään maantieteellisen kartan symbo-
liikkaa. Kartassa on ilmansuuntaruusuke, teitä, joki, läheinen saari ja 
merestä löytyy jopa vanhoille kartoille tyypillinen merihirviö. Paikan-

Kuva 3, JANSSON, T., 1958. Taikurin Hattu. 2007 edn. Juva: Wsoy.
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toisiinsa, vaikka mitään merkkejä hahmon sisäisestä maailmasta ei 
näkyisikään kuvassa. 

5.2 Paikkasuhde kuvassa

Yhteys hahmon ja paikan välillä vaikuttaisi olevan kerronnallisen 
kartan määrittävä tekijä. Paikka voi tässä yhteydessä olla ulkoisen 
paikan lisäksi myös hahmon sisäinen maailma, jolloin yhteys hahmoon 
on ilmeinen. Jos hahmolla ei ole merkittävää suhdetta paikkaan, se jää 
irralliseksi taustaksi – pikemminkin koristeeksi. Kuvituksessa toki 
kaikki kuvan elementit ovat syystä osana kokonaisuutta, mutta suhde 
paikkaan voisi erottaa kuvituksen ja kerronnallisen kartan. 

Tarkastelin uudestaan aiempaa nelikenttää paikkasuhteen näkö-
kulmasta, ja siihen hahmottui viisi sektoria. Jokainen värisektori ku-
vastaa tapaa, jolla paikkasuhde tai hahmon sisäinen maailma tarinassa 
ilmenee. Nämä voisivat olla keinoja määritellä kerronnallinen kartta. 

1. Paikkasuhde paljastuu tarinassa tapahtumien kautta: kuvan 
näkökulma on objektiivinen ja kartta kuvaa ulkoista maailmaa. Paikan 
ja hahmojen suhde paljastuu lukijalle tapahtumien myötä tarinan 
edetessä. Paikat ovat merkityksellisiä hahmo(i)lle tapahtumien kautta.

2. Paikkasuhde tarkentuu tarinassa: kuva vaikuttaa objektiivi-
selta, mutta siitä on löydettävissä myös jonkun hahmon näkökulma ja/
tai mieltymyksiä. Kartta kuitenkaan ei paljasta kenen näkökulma on 
kyseessä. Kun hahmot ja paikka tulevat tutummiksi tarinassa hahmo-
jen esittelyn ja tapahtumien myötä, paikkasuhde tarkentuu lukijalle. 
Kuvaa enimmäkseen ulkoista maailmaa, mutta kertoo tietoja myös 
sisäisestä maailmasta.

3. Kuvaa paikkasuhdetta: Keskittyy kuvaamaan hahmon/hah-
mojen suhdetta paikkaan. Paikkasuhde on nähtävissä suoraan kuvasta. 
Paikka on merkityksellinen tarinan hahmoille, kertoo jotain oleellista 
päähenkilöstä ja/tai tarinan henkilöistä, kuten koti, oma huone, piha, 

maailmasta, jossa hän elää. Raja näiden välillä voi olla myös hyvin 
häilyvä, tai kartalla ei ole pyrkimystä esittää vain jompaa kumpaa. 

Esimerkiksi kirjassa Postikortteja Mummi Muuttolinnulta (kuvat 
12) kuvataan ulkoista maailmaa: paikat löytyvät reaalimaailmasta ja ku-
vitukset ovat tyylillisesti postikorttimaisia. Osasta kortteja löytyy myös 
karttamaisia elementtejä, kuten rakennuksia ja kuvan halki kulkeva 
joki (esim. kuva 12a). Kuvat ovat koosteita paikan ominaisuuksista sekä 
tunnelmasta, kuten turistipostikorteilla on tapana. Toisaalta mummi 
voidaan nähdä yhtenä hahmona korttien tapahtumissa: korttien 
teksteissä paljastuu, että kortin tapahtumat ovat mummin omia koke-
muksia. Objektiivisen kortin sijaan kyseessä onkin siis myös mummin 
matkakertomus, ja paikat kuvataan hänen näkökulmastaan. Kortit 
kuvaavat samanaikaisesti mummin kokemuksia, paikkoja itsessään 
sekä maiden tunnelmaa ja kulttuuria.

Sisäinen maailma voi näkyä kartassa myös hahmon tunteiden ku-
vauksena. Surullista Beironia kuvaava kartta 9d on hyvin subjektiivinen 
kuvaus, vaikka tilanne onkin kuvattu ulkopuolisen silmin yläviistosta. 
Kuva on myös karttamainen: siinä on nähtävissä polku, joka kuvaa 
Beironin reittiä. Näkökulma vaikuttaa aluksi objektiiviselta, mutta ym-
päristön elementit heijastelevat voimakkaasti päähenkilön tunnetilaa: 
värit ovat synkemmät kuin kirjan muissa kuvissa, yksityiskohtia on 
vähemmän, kivet murjottavat ja ruohokin on vihreämpää aidan toisella 
puolella, missä muut koirat ovat - koirat jotka hylkäsivät Beironin. 
Ulkopuolinen katsoja tuskin havaitsisi tilannetta yhtä synkkänä, eli 
tunnepitoinen kuvaus ilmentää Beironin sisäistä maailmaa.

Kuten aiemmin todettu, mikään kartta, maantieteellinenkään, ei 
voi antaa tyhjentävän objektiivista tietoa, sillä valittu aihe rajaa aina 
sen sisältöä. Lastenkirjojen kartoissa tämän rajauksen muodostaa 
vähintäänkin tarina itse. Muumilaakson asukkaat ja kartassa esitetyt 
paikat tulevat lukijalle tutuiksi tarinan edetessä. Mummi Muuttolintu 
sulautuu aluksi korttien muuhun väestöön, mutta kortteja lukiessa 
lukija tunnistaa mummin kuvista, ja kuva muotoutuu hänen matka-
kertomuksekseen. Tarinan maailma ja hahmot limittyvät vääjäämättä 
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kaupunki tai muu merkityksellinen alue). Tilanne tai paikka on kuvattu 
ulkopuolisen näkökulmasta. Kuvaa sekä sisäistä että ulkoista maailmaa.

4. Kuvaa sisäistä maailmaa: 
4a.) Hahmon ajatuksia/mieltymyksiä paljastuu kuvassa: kuvattu 

selkeästi jonkun näkökulmasta. Kuvaa tämän mieltymyksiä tai ajatuk-
sia. Kuvaa ensisijaisesti sisäistä maailmaa, voi kuvata samalla myös 
ulkoista maailmaa.

4b.) Hahmon tunnetila paljastuu kuvassa: kuvattu selkeästi 
jonkun näkökulmasta. Kuva käsittelee henkilön tunteita. Mahdollinen 
ympäristö muuttuu tunnetilan mukana. Kuvaa voimakkaasti sisäistä 
maailmaa, ulkoinen maailma heijastelee myös sisäistä maailmaa. 

Kerronnallisissa kartoissa on siis monenlaisia tapoja ilmentää 
paikkasuhdetta. Tarinan hahmo ja tämän suhde paikkaan ovat aina 
keskeisinä tekijöinä. Jos suhdetta paikkaan ei löydy, kuva ei täytä 
kerronnallisen kartan kriteerejä ja määritellään siten kuvitukseksi. Osa 
analyysini kuvista ei asettunut nelikenttään. 

Kirjan Olematon Olga kuvat 10a ja 10b olivat mielestäni kuvituksia. 
Vaikka molemmissa kuvissa on voimakas paikan kuvaus, se ei yksistään 
riitä kerronnallisen kartan määrittelemiseksi. Huvipuisto-kuvassa 
(10b) tila kuvataan tavallaan jonkun henkilön näkökulmasta: tämä 
ei näe Olgaa suuren hattaran takaa. Silti valittu näkökulma ei kerro 
mitään henkilöstä, vaan oikeastaan siitä, että Olgaa on vaikea nähdä. 
Tämä teema toistuu läpi kirjan. Tulkitsen siis paikan olevan vain yksi 
uusi miljöö, jossa Olgaa ei näe; paikka ei kuvasta ketään tarinan henki-
löä, eikä paikka sinänsä ole varsinaisesti merkityksellinen edes tarinan 
kannalta. Paikan tehtävä tarinassa on luoda puitteet tapahtuvalle (ja 
toistuvalle) tilanteelle, mutta se voisi olla missä vain. Paikkakuvaus ja 
sen tunnelma on voimakas, mutta paikka jää silti irralliseksi. Sama 
pätee kirjan liukuportaita kuvaavaan tilanteeseen 10a.
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luonteeltaan kuvituksellisia. Seuraavaksi perehdyn näihin kartan ja 
kuvituksen rajapinnalla oleviin esimerkkeihin tarkemmin.

5.3.1 Kokoelma

Kuvat 8 ja 11a valitsin alun perin mukaan aineistooni siksi, että ne 
muistuttivat minua tietosanakirjojen ja atlaiden tietokirjaosuuden ku-
vista. Etenkin Siilin laulun kivikokoelma (kuva 8) kiehtoi minua, sillä se 
toi mieleeni lapsuuden atlaan kiviaukeaman, jonka mainitsin johdan-
nossa. Halusin tutkia, olisiko tällaiset kokoelmakuvat luokiteltavissa 
kartoiksi. Molempiin kuviin on koottu kokoelma esineitä. Varsinaista 
perspektiiviä ei ole, kuvan elementit leijuvat ilmassa. Kuva 8 on hyvin 
abstrahoitu, kivet ovat pyöreitä ja värikkäitä, kun taas Yksinäisten saar-
ten kartaston (kuva 11a) esinekokoelma on varsin realistisesti kuvattu.

Siilin laulun kuva esittää päähenkilölle tärkeää kivikokoelmaa, 
joka tuo hänelle lohtua surun keskellä. Kokoelma on henkilökohtainen 
ja kuva välittää hahmon tunnetilaa. Kuitenkin tulkitsen kuvan enem-
män kuvitukseksi, sillä kuva itsessään ei anna informaatiota riittävästi 
paikasta eikä hahmosta. Kuvassa on voimakas tunnelataus, mutta se 
vaatii tarinan ja taustatietoa tilanteesta tuekseen. Kuva voisi toimia 

Irralliseksi paikkakuvaukseksi jää myös kuva 9c, jossa Beiron 
tähystää kielekkeellä kaukaisuuteen. Tulkitsen kuvan eräänlaiseksi 
koristeeksi, välikuvitukseksi, jonka tehtävä on kertoa pitkän matkan 
etenemisestä. Kuvassa herättää mielenkiintoa karttamainen kuvaus 
myyrien onkaloista, jossa toteutuu nukketalokonstruktio. Myyrien 
toiminta ei kuitenkaan liity kuvaan tai tarinaan. Beironin suhdetta 
paikkaan ei myöskään ole kuvassa havaittavissa.

5.3 Kuvitus vai kartta?

Osa aineistosta oli selkeästi todettavissa kartoiksi, mutta joidenkin 
kohdalla kartaksi tai kuvitukseksi määrittely ei ollut aivan yksioikoista. 
Näitä olivat kuva 8 kirjassa Siilin laulu, kuva 11a kirjassa Yksinäisten 
saarten kartasto sekä kokonaisuudessaan kirjat Ruusun matka (kuvat 
13), Karkausyön ratikkamatka (kuvat 14) ja Olematon Olga (kuvat 
10). Kaikki edellämainitut asettuvat nelikentän yläosaan, eli ne ovat 

Beironin tähystys, kuva 9c
HÄRMÄLÄ, A., 2011. Sinä et kuulu tänne, Beiron. Helsinki: Schildts Kustannus Oy.

Kuva 8, KARLSTRÖM, S. and MAIJALA, M., 2016. Siilin 
laulu. Keuruu: Kustantamo S&S. 
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karttana, jos siinä kerrottaisi vaikkapa kuvassa olevin tekstein kivien 
merkityksistä hahmolle. 

Yksinäisten saarten kartaston kokoelma (kuva 11a) sen sijaan 
kertoo informaatiota sekä paikasta, paikan asukkaista sekä päähen-
kilöstä. Siten se antaa runsaasti informaatiota lukijalle. Kokoelma 
esittää talossa olevan kaapin tavaroita, joiden avulla se kertoo talosta 
ja sen asukkaista. Kalastustarvikkeista ja lokin sulasta voidaan päätellä 
talon sijoittuvan meren äärelle, kynttilä taas viittaa siihen, että talo on 
eristyksissä eikä siellä välttämättä, ainakaan aina, ole sähköä. Asukkaat 
ovat oletettavasti vanhoja ihmisiä, sillä tavaratkin näyttävät vanhoilta: 
kalastus- ja ompelutarvikkeet voisivat viitata esimerkiksi käytännön-
läheisiin isovanhempiin. Valikoima tavaroista kertoo myös päähen-
kilöstä, sillä hän on valinnut esitettävät tavarat ja ne esitetään ikään 
kuin aarteina. Arkiset tavarat ovat jännittäviä, kuten käy ilmi atlaan 
kuvauksesta: “sininen kirja, jonka kannessa on kimalteleva pallo”.

Myös kirjan Olematon Olga kuva 10d voisi olla tällainen kokoel-
mallinen kartta. Kuva on subjektiivinen, sillä siinä esitellään hah-
mon valitsemia asioita, joista tämä tykkää. Siten se on tietynlainen 
miellekartta henkilön sisäiseen maailmaan. Kerronnallinen kartta voi 
mielestäni hyvin olla myös tällainen kokoelmallinen kuva, jos siinä 
vain annetaan tarpeeksi informaatiota lukijalle henkilöstä tai tämän 
suhteesta kuvattuun paikkaan.

5.3.2 Kirja karttana

Kirjoissa Ruusun matka (kuvat 13), Karkausyön ratikkamatka (kuvat 14) 
teema kietoutuu matkantekoon. Karkausyön ratikkamatkassa tapah-
tumapaikkana on Helsinki, ja reitti noudattaa raitiovaunun – kirjan 
päähenkilön – kulkua läpi eri kaupunginosien. Tavallisesti reitti on tut-
tu ja arkinen, mutta yöaikaan paikoissa tapahtuu taianomaisia asioita. 
Ruusun matkassa kilpakoira Ruusu pakenee kilparadalta ja juoksee Kartta henkilön mieltymyksistä, kuva 10d

NOUSIAINEN, I. and KETTUNEN, S., 2018. Olematon Olga. Helsinki: Otava.
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on ohikulkumatkalla. Yksittäistä aukeamaa voi vain häilyvästi kutsua 
kartaksi, mutta niistä syntynyt kokonaisuus voidaan todeta kartaksi. 
Kartta ei vain ole totuttu yksittäinen sivu tai kuva, vaan se muodostuu 
lukijan päässä kirjan edetessä: kirja itsessään on kartta. Kartta vain on 
aineeton ja hajanaisempi kuin on totuttu näkemään: se on sama kartta, 
jonka kirjan tekijä on muodostanut itselleen kirjaa tehdessään.

Monille kirjoittajille kartta on keskeinen apuväline tarinan luomi-
sessa ja hiomisessa. Kirjailijan kartta voi olla muutakin kuin fyysinen 
objekti: se voi näkyä kirjassa esiin nousevina maailmoina. Kartta on se 
valtakunta, jota kirjoittaja rakentaa ja asuttaa kirjoittaessaan – kartaksi 
voi ajatella myös sen, miten lukija kuvittelee nämä maailmat uudelleen 
lukiessaan tarinaa. (Lewis-Jones 2018, 22.) 

Vastaava kartta muodostuu myös esimerkiksi kirjassa Täydellinen 
eväsretki, mutta reitti on kuvattu kirjan alussa ja lopussa (kuva 5). 

Kuva 14a, HOLMBERG, A. and TALVITIE, V., 2010. Karkausyön ratikkamatka. Helsinki: Weder 
Söderström Osakeyhtiö

pitkän matkan monenlaisten paikkojen ohi, kunnes löytää mukavan 
puiston jonne pysähtyy.

Tarinat koostuvat useista paikoista, joiden läpi päähenkilöiden 
reitti kulkee. Jokainen aukeama kuvaa uutta miljöötä, jolloin molem-
missa kirjoissa paikat nivoutuvat toisiinsa ja muodostavat jatkumon. 
Kirjojen kuvat ovat hyvin kuvituksellisia: värit ovat voimakkaita, kuvi-
tustyyli on runsasta ja vapaata, kuvien sommittelu moniperspektiivistä 
ja liioiteltuja yksityiskohtia on paljon. Informoivaa deformaatiota on 
siis käytetty runsaasti. Kirjojen kuvat ovat kuitenkin vain häilyvästi 
määriteltävissä kartoiksi, jos lainkaan. 

Jäin kuitenkin pohtimaan näiden osalta kuvituksen ja kartan 
rajapintaa, sillä molemmissa tarinoissa paikan rooli on hyvin merkittä-
vä. Henkilöillä ja paikoilla on selkeä suhde toisiinsa, mikä muodostuu 
matkanteon kautta. Tämä ei välttämättä näy aina yksittäisissä kuvissa, 
mutta läpi molempien kirjojen henkilön ja paikkojen välinen suhde 
on voimakkaasti läsnä: matkustamisessahan on loppujen lopuksi aina 
kyse henkilön suhteesta paikkaan tai niiden vaihtumiseen. 

Molemmissa kirjoissa siis esitellään useampi kuin yksi paikka, 
ja paikan vaihtuminen on oleellinen osa tarinaa. Raitiovaunun matka 
eroaa Ruusun matkasta kuitenkin siten, että paikkojen rooli itsessään 
on merkityksellisempi. Raitiovaunulla on paikkoihin jo valmiiksi 
reittinsä vuoksi suhde, ja nyt hahmo nauttii uudesta vapaudestaan 
öisessä kaupungissa. Ratikka pysähtyy eri paikkoihin kuvaten niiden 
tunnelmaa, ominaispiirteitä ja näyttäen ne uudesta näkökulmasta. 
Kuvat yksittäin toimivat itsenäisinäkin karttoina eri kaupunginosista 
ja samanaikaisesti kirja piirtää karttaa Helsingistä kokonaisuutena. 
Ruusun matkassa paikkoihin ei pysähdytä, vaan niiden on tarkoituskin 
pysyä taustalla ja vaihtua aina uusiin. Paikkojen tiheä vaihtuminen 
ilmentää jatkuvaa muutosta, ajan kulua ja Ruusun vauhtia. 

Ruusun matkassakin siis paikkojen rooli on merkittävä, mutta 
ovatko kirjan kuvat runsaita ja monipuolisia paikan kuvauksia vai 
karttoja? Ruusun suhde paikkoihin jää kuitenkin irralliseksi, sillä hän 
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Muodostunut kartta eri paikoista on siis osa kuvitusta, jolloin syntyy 
myös vuorovaikutus lukijan ja tarinan välille (ks. luku 4.4). Voisi aja-
tella, että kyseisen kirjan lukijakunta on hieman nuorempaa ja kartan 
muotoutuminen voi olla haastavampaa, jolloin kartta alussa ja lopussa 
auttaa hahmottamaan matkareittiä. 

Väitän kuitenkin, että valmiiksi tehty kartta ei ole tarinan kannalta 
välttämätön, ja monissa tapauksissa se voi jopa latistaa tarinan. 
Ruusun matkassa muodostuva kartta on siis Ruusun kulkema reitti ja 
samalla henkinen matka vapauteen. Tarinan jännite perustuu siihen, 
ettei lukija tiedä, miksi Ruusu lähti ja minne hän on matkalla. Kirjan 
edetessä näihin kysymyksiin tulee vastaus, mutta etulehdelle piirretty 
kartta olisi turhan alleviivaava ja paljastaisi kaiken ennakkoon. Myös 
Karkausyön ratikkamatkassa vastaava reittikartta alussa veisi paljon 
pois kirjan tunnelmasta. Osa tarinaa on aina jännitys seuraavasta 
paikasta: aukeaman vaihtuessa aukeaa myös uusi paikka, jota lukija ei 
voi ennakkoon tietää. Näin syntyvä vuorovaikutus lukijan ja tarinan 
välillä on tehokkaampi kuin se, jossa kartta paljastaisi paikat etukäteen. 

Oikealla: Kilpakoira Ruusu kiitää 
läpi erilaisten paikkojen, kuva 13c 

MAIJALA, M., 2018. Ruusun matka. 
Helsinki: Etana Editions.
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lä tarinalliseksi kartaksi. 
Merkittäviksi tekijöiksi tarinallisen kartan määritelmässä nousivat 

siis hahmon sisäisen maailman kuvaus sekä hahmon ja paikan välinen 
suhde. Toteuttamani nelikentän avulla määrittelin tapoja, joissa nämä 
tekijät ja siten tarinallisen kartan määritelmä toteutuu: 

1. Kartta kuvastaa suoraan hahmon sisäistä maailmaa, mikä voi 
näkyä tämän ajatuksina, mieltymyksinä tai tunteina. 

2. Kartta kuvastaa hahmon tai hahmojen suhdetta paikkaan, 
esimerkiksi esittelee kotia tai muuta hahmoille merkityksellistä aluetta. 

3. Kartta kuvaa tarinan tapahtumapaikkoja, jolloin sen merki-
tys hahmoille ilmenee lukijalle tapahtumien kautta.

Pohdin myös tarinallisen kartan ja kuvituksen rajapintaa. Aina 
kuvituksen ja kerronnallisen kartan välinen raja ei ole selkeä. Kuvan 
tyyli, realistisuus tai esimerkiksi karttoihin liitetty symboliikka ei vai-
kuta siihen, onko kyseessä kuvitus vai kartta. Hyvin kuvituksellinenkin 
kuva voi olla kartta, mikäli se antaa riittävästi informaatiota paikasta, 
hahmoista ja niiden välisestä suhteesta. 

Kartta voi ilmetä kirjassa myös muulla tavoin kuin kuvallisessa 
muodossa: se voi esimerkiksi olla tarinan ja kuvien muodostama koko-
naisuus, jolloin varsinainen kartta muodostuu lukijan päässä tarinan 
edetessä. Siten kirja itsessään voi myös olla kartta.

6. Johtopäätökset

Tutkimuskysymykseni olivat: mitä ovat tarinallisen kartan elementit 
lasten kuvakirjoissa? Miten tarinallinen kartta määritellään? Havain-
tojeni pohjalta voin todeta, ettei ole määriteltävissä elementtejä, joista 
lasten kuvakirjan kartta yksiselitteisesti koostuu. Kuva-analyysini 
pohjalta jaottelin kerronnallisissa kartoissa esiintyviä tekijöitä, kuten 
tyyli, perspektiivi, kartoissa kuvattu maailma ja sen realistisuus, kartan 
sijainti kirjassa, liike ja teksti; mutta ne eivät sinällään riitä täyttämään 
tarinallisen kartan määritelmää. Esimerkiksi kartta voi muistuttaa 
ulkoisesti maantieteellistä karttaa tai olla hyvin kuvituksellinen, mutta 
tarinallisen kartan ydin on muualla kuin ulkoisissa seikoissa. 

Myöskään vahva paikkakuvaus ei yksistään ei riitä määrittelemään 
tarinallista karttaa. Paikalla on oltava merkittävä rooli kertomuksessa 
ja sen on liityttävä tarinan hahmoihin, jolloin kuvassa on nähtävissä 
paikkasuhde. Kartta voi kuvata pelkästään myös hahmon sisäistä 
maailmaa, eli kartan ei tarvitse kuvata fyysistä aluetta tarinassa. 

Ilmeni, että tarinallista karttaa määrittää aina henkilökohtainen 
ulottuvuus: kartan avulla lukija saa tietoja esimerkiksi hahmojen toi-
minnasta tarinassa, tämän kotipaikasta, tunteista tai mieltymyksistä. 
Vaikka kartta ei kuvastaisikaan suoraan hahmon sisäistä maailmaa, se 
paljastaa silti aina jotakin tarinan hahmoista sekä heidän suhteestaan 
kuvattuun paikkaan. 

Tarinallinen kartta liittyy myös aina tarinan sisältöön. Mikäli 
kartan tehtävä on kuvata vain matkareittiä tai puhtaasti tarinan ta-
pahtumapaikkojen sijaintia, kietoutuvat ne silti tarinaan, jonka myötä 
lopulta tarinan hahmoihin. Siten hahmojen paikkasuhde voi määrittyä 
myös toiminnan kautta. Jos kartta ei liittyisi tarinan sisältöön millään 
tavalla, se olisi vain koriste, irrallinen kuva, jolloin sitä ei voisi määritel-
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olin ehtinyt tehdä kuva-analyysini kirjastovisiitin ennen kirjastojen 
laajempaa sulkua. Rajoituksista johtuen en voinut juurikaan täydentää 
visuaalista aineistoani enää työn edetessä. Juuri tämä toisaalta tekee 
aineistosta hyvin totuudenmukaisen: se edustaa todellista helsinkiläi-
sen kirjaston lastenkirjahyllyn valikoimaa sillä hetkellä, kun käyntini 
toteutin. 

Tulevaisuudessa olisi kiehtovaa myös tutkia kerronnallisia karttoja 
huomattavasti laajemmalla aineistolla. Tästä tutkimuksesta rajasin 
pois mm. interaktiiviset kartat ja pelit, mutta jatkotutkimuksen kan-
nalta olisi merkittävää ja olennaista perehtyä myös niissä esiintyviin 
kerronnallisiin karttoihin. Olisi mielenkiintoista analysoida, miten 
kerronnallinen kartta ilmenee vaikkapa digitaalisessa tai tilallisessa 
muodossa. Ympäristömme digitalisoituu harppauksin, mutta tällaisten 
visuaalisten materiaalien sekä tuotanto että tutkimus ovat vielä alussa.

Opinnäyteprosessi oli kaiken kaikkiaan antoisa. Valitsin tari-
nalliset kartat aiheekseni puhtaasti kiinnostukseni mukaisesti, ja se 
kannatti: työ pysyi mielekkäänä ja jaksoin motivoitua sen tekemiseen 
tiukasta aikataulusta huolimatta. Yksi prosessin ehkä merkittävin on-
nistuminen on se, että aikatauluni töiden ohella piti, ja sain tutkimuk-
sen asettamassani tavoiteajassa valmiiksi. Olen iloinen myös siitä, että 
uskalsin tehdä työhön suuriakin muutoksia prosessin edetessä. 

Opinnäyteprosessin aikana suunnittelin konseptin lasten tarinal-
lisesta karttakirjasta, jossa kuvataan arkisia ilmiöitä lapsen näkökul-
masta. Vaikka projekti ei toteutunutkaan opinnäytteen osana, aion silti 
toteuttaa sen seuraavaksi. Oman kuvitusprojektin myötä pääsen myös 
tarkastelemaan aiempien paikkakokemusten merkitystä taiteellisessa 
työssä, sillä monissa kirjan kartoissa aion hyödyntää omia lapsuus-
muistojani. Koen, että tämä tutkielma antaa hyvän pohjan  heittäytyä 
luovaan, vapaaseen työskentelyyn karttojen parissa.  

7. Lopuksi

Tutkielman tulokset vahvistavat, että kartta on tehokas tarinankerron-
nan väline. Kartan rooli tarinassa voi olla paljon monipuolisempi, kuin 
toimia vain tapahtumien sijainnin tai alueen kuvaajana. Tutkielma 
tarjoaa yhden uuden tavan tarinallisen kartan tarkastelemiseksi kuvi-
tuksen ja lastenkirjallisuuden aloilla sekä jatkaa alkanutta keskustelua 
tarinallisen kartan tutkimuksessa. Soisin, että tarinallisia karttoja nä-
kisi käytettävän lastenkirjallisuudessa useammin ja monipuolisemmin.

Jatkossa olisi mielenkiintoista tutkia myös kartoittamista sekä 
kartan muodostumisprosessia. Se on teema, johon olisi mielenkiin-
toista syventyä: miten tarinallinen kartta muotoutuu, ja millainen on 
taiteilijan omien kokemusten ja muistojen rooli kartan syntymisessä. 
Alunperin tutkimukseni oli tarkoitus sisältää myös produktio-osuus, 
jonka avulla olisin tutkinut näitä kysymyksiä. Tutkimuksen edetessä 
koin, että tuo osuus tutkielmasta jäi irralliseksi suhteessa muuhun työ-
hön, joten päätin jättää sen pois. Mielestäni tälle tutkielmalle oli eduksi 
edetä sen vaatimilla ehdoilla ja pitää fokus hyvin rajattuna. 

Kiinnostukseni toteuttaa omia kuvitettuja karttoja oli työn 
lähtökohtana ja innoittajana, ja osaltaan se on vaikuttanut valitsemaani 
kirjalliseen aineistoon. Jos olisin tiennyt alusta asti päätyväni täysin 
kirjalliseen opinnäytteeseen, olisin todennäköisesti päätynyt myös 
erilaisiin lähteisiin. Tämä voi osaltaan vaikuttaa tutkimuksen uskot-
tavuuteen. Toisaalta koen myös, että monialainen kirjallinen aineisto 
on myös tutkimuksen vahvuus. Syvällinen perehtyminen paikkakoke-
muksen käsitteeseen johdatti minut tuloksiin, joita en muuten olisi 
välttämättä tullut havainneeksi.

Omat rajoitteensa tutkielman toteutukseen toi COVID 19-virus, 
joka esti kirjastojen vapaan käytön - haluttu aineisto piti varata etu-
käteen, joka taas ei toimi visuaalista aineistoa haettaessa. Onnekseni 
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