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1 Johdanto 

Opinnäytetyöni keskittyy levynkansitaiteeseen ja sitä kautta graafisen suunnittelun 

tärkeyteen musiikkiteollisuudessa ja populäärikulttuurissa, erityisesti 

vaihtoehtomusiikin ja rockmusiikin kansissa ja grafiikassa.  

Opinnäytetyössäni pohdin graafista suunnittelua ja levynkansikuvan merkitystä ja 

niiden suunnittelua. Ikoniset levynkannet ovat omia taideteoksiaan ja melkeinpä 

jokainen ihminen tunnistaa tiettyjen artistien levynkannet sukupuolesta, iästä tai 

kansallisuudesta riippumatta. Minua erityisesti kiinnostaa kappaleiden kiteyttäminen 

tunnelmaan, jonka pitäisi kertoa tarinaa jo itsessään. Kansi johdattaa kuulija jo 

halutulle matkalle, ennen kuin on kuullut säveltäkään teoksesta. Kuvan merkitys on 

muuttunut, mutta jokainen aikakausi heijastuu myös levynkansitaiteeseen. 

Maailmantilanne ja sen ilmiöt näkyvät levynkansissa. 60-luvun hippibuumi ja 90-luvun 

grunge ovat saavuttaneet osan estetiikkaansa juuri musiikin ja levynkansien avulla.  

Nykypäivänä kuka vain voi luoda artistiprofiilin ja ladata levynkannen esimerkiksi 

suoratoistopalvelu Spotifyyn tai YouTubeen. Tutkimalla tunnettuja levynkansikuva pyrin 

pääsemään lähelle graafista suunnittelua, joka on vaikuttanut monella eri tapaa 

kulttuuriimme. Tutkin kirjaa A Brief History of Album Covers (Jason Draper ja Paul du 

Noyer, 2008) jossa listataan aikamme merkittävimpiä levynkansia. Poimin sieltä 

vaihtoehtoisen rockin levynkansia ja tutkin niitä tarkemmin, millaisia kuvan keinoja oltiin 

käytetty. Lisäksi tutkin vastakohdaksi 2021 julkaistuja uusia vaihtoehtomusiikin 

levynkansia.   

Taiteellisessa osuudessa suunnittelin Mi-Hajlo Band -nimiselle yhtyeelle heidän Muzika 

Pok kappaleelle kannen Spotifyyn ja YouTubeen. Halusin työssäni tuoda ilmi, miten 

yhtye ja sen esittämä punk/rock genre syntyy eläväksi kuvana. Sovelsin tutkimiani 

vaihtoehtomusiikin levynkansitaiteen ja graafisen suunnittelun keinoja ja loin 

mahdollisimman bändiä ja sen singleä tukevan visuaalisen linjan. Kerron teoksen eri 

vaiheista ja miten päädyin mihinkin, niin typografiassa kuin materiaaleissa.  



2 Visuaalinen suunnittelu luovassa projektissa 

Kuvat kilpailevat keskenään, ihminen näkee päivittäin valtavan määrän mainoskuvia, 

kansikuvia, taidetta, typografiaa. Kuvan on erotuttava sommittelunsa, typografian tai 

sanoman suhteen. (Tarja Ahjopalo-Nieminen, 1999, s 14) Levynkannen on siis oltava 

myös jokin, joka erottuu ja iskee syvälle kohdeyleisöönsä. Musiikkia on valtavasti, täten 

myös levynkansia.  

Levynkansitaiteilija on kuvittaja, joka tulkitsee asiakkaan viestejä, ei hänen omiaan. 

Kuvittaja onkin ollut nimeltään kaupallinen graafinen taiteilija, (Hinkka 2002, 10). On 

siis tärkeää syventyä todella kappaleen sanoituksiin, genreen ja viestiin, joka halutaan 

välittää. Tämä näkyy hyvin tiettyjen musiikkigenrejen kansitoteutuksissa. Kun tutkii 

klassisen musiikin levynkansia, niissä huomaa paljon enemmän yhteneväisyyksiä ja 

tiettyä kaavaa. Niissä kuvataan yleensä soittimia, orkesteria tai maisemia, kun taas 

toisaalta esimerkiksi rock musiikin levynkannet voivat olla monitulkintaisia ja ottaa 

paljon taiteellista vapautta. Esimerkkinä Storm Thorgersonin teos The Cranberries – 

Bury the Hatchet (1999) albumille. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Bury_the_Hatchet_(album) (Viitattu 8.4.2022) 

  

Tämä näkyy hyvin esimerkiksi levykansien kuvituksien siirtymisenä paitoihin, julisteisiin 

ja populäärikulttuuriin yleisesti. Kiinnostavan kuvan haluaa seinälleen ja se toimii hyvin 

taideteoksena. 

 



2.1 Suunnittelun tavoitteet  

Suunnittelu on asiakkaan ongelman ratkaisua ja ymmärrettävää kommunikointia. Hyvä 

suunnittelu pitää sisällään selvän viestin sekä tarkasti mietityt tavoitteet. Välillä 

projektissa voi ilmentyä asiakkaan puolesta painostusta ja huolta esimerkiksi politiikan 

tai muun ulkopuolisen tekijän suunnalta. Pitää miettiä millaisen riskin tai kohun asiakas 

on valmis ottamaan, jos teos jakaakin ristiriitaisia tunteita ja mielipiteitä. Suunnittelijaa 

taas voi ohjata pinnalla olevat trendit ja tekniikat. ( Oldach 1995, 5) Voi olla vaikeaa 

löytää erottuva kansikuva, jos yrittää kopioida juuri sillä hetkellä pinnalla olevaa tyyliä. 

Uniikin idean löytämiseen tarvitaan syvemmälle kaivamista. Yleensä paras idea ei tule 

ensimmäisenä ja mentävä syvemmälle. Paras olisi tyhjentää aivot ilmiselvästä 

ratkaisusta, joka saattaa olla hyvä mutta ei uniikki. Tärkeä on miettiä mikä saa yleisön 

ajattelemaan, teoksen dynamiikkaa, emotionaalista arvoa, sopivaa lähestymistapaa ja 

ymmärrettävyyttä. (Mark Oldach 1995 s. 49)  

 

2.2 Asiakas ja yleisö 

Yksi suunnittelun tärkeimpiä lähtökohtia on tuntea asiakas ja yleisö. Päätöksen lopulta 

tekee asiakas, vaikka pitäisi enemmän miettiä mikä vetoaa itse kuluttajaan, kenelle 

tuote oikeasti halutaan suunnitella. Jos asiakas ei usko ideaan, sitä ei toteuteta. 

Asiakkaan kuunteleminen ja aiheesta kysyminen ja sen tutkiminen on yksi tärkeimpiä 

suunnittelun vaiheita. Jos jotain kohtaa ei ymmärrä, on siitä kysyttävä asiakkaalta. 

Myös asiakkaan haastaminen on hyväksi luovalle prosessille, sen jälkeen 

todennäköisesti hän on avoimempi luovimille ratkaisuille. Asiakasta kuuntelemalla voi 

myös määrittää sen kuinka isoja riskejä hän on valmis ottamaan toteutuksen suhteen. 

(Mark Oldach 1995, s. 12-13) Myös tärkeää on kartoittaa kilpailijat. Niiden tutkiminen 

tuo paljon informaatiota siitä mikä osuu kohdeyleisöön. Jos selvittää miten muut 

genressä ovat toimineet, on helpompi erottua joukosta. (Mark Oldach 1995, s. 12-13) 

2.3 Levynkansitaide, taidetta vai kuvitusta?  

Parhaimmillaan kuvitus on paljon muutakin kuin markkinoinnin keino. Kansikuvat 

välittävät ja ruokkivat katsojan mielikuvan syntymistä. Kuva voi alkaa jopa elää omaa 

elämäänsä. Taiteen ja kuvituksen raja on häilyvä, voi olla, että levynkannesta tulee 



ajansaatossa itsessään oma taideteos. Taiteeksi luokittelu saattaa muodostua vasta 

ajan saatossa. (Tarja Ahjopalo-Nieminen 1999 s. 14) Moni kansitaiteilija on toiminut 

esimerkiksi mainostoimiston taiteellisena johtajana ja moni suunnittelija on tehnyt 

sivulla kuvittajan töitä. 

Esimerkiksi David Carson on luonut ikonisimpien levynkansien lisäksi lukemattomia 

teoksia ja toimii graafisena suunnittelijana myös muille projekteille. Hän loi työllään 

oman estetiikkansa, joka on tunnistettavissa niin lehtien kansissa ja levynkansissa. 

(Lewis Blackwell, 2000) 

Monen kansityön takana on levy-yhtiön graafikko tai taiteellinen johtaja ja tiimi, joka 

työstää koko visuaalisuutta. Esimerkiksi Hipgnosis ja Storm Thorgerson on hyvä 

esimerkki aikamme tunnetuimpien teosten toteutuksesta. Hipgnosis toimi kuin muutkin 

design toimistot, jotka ottivat asiakkaikseen aikamme suurimpia yhtyeitä ja toteuttivat 

heille mitä erikoisempia teoksia. Thorgerson ei edes välillä ollut kuullut kappaletta 

ennen kuin oli jo päättäneet yhtyeelle sopivan kuvan. (Taken by a Storm: Hipgnosis ja 

levynkansien taide, 2011) Tämä kertoo siitä, miten levykannen tekijä voi olla samalla 

myös itse taiteilija. 

Taideteoksen ja kuvituksen erottaa siitä, että kuva on luotu tukemaan jotain asiaa, 

musiikkia tai esimerkiksi kirjallisuutta. Kuvituksen ei ole tarkoitus noudattaa orjallisesti 

tekstiä vaan siivittää mielikuvitusta. Kuvittaja muuntaa oman mielikuvituksensa 

tuotoksen tukemaan musiikkia. (Tarja Ahjopalo- Nieminen 1999, s.15) 

2.4 Suunnittelun historiaa ja sen vaiheita 

Nimi albumi tulee toisen maailmansodan ajalta. Sillä tarkoitetaan valokuva-albumin 

tyylistä pakkausta, joka suojasi levyä. Nimi albumi jäi yleiseen käyttöön puhuttaessa 

musiikkilevyistä. (https://en.wikipedia.org/wiki/Album_cover) Alex Steinweiss, graafinen 

suunnittelija, teki ensimmäisen modernin levynkannen vuonna 1938, ja teki 

lukemattomia kansikuvia yli kolmenkymmenen vuoden ajan. Ennen häntä ei ollut 

kaupallisia levynkansia, niin kuin ne tänä päivänä tunnemme. Häntä pidetäänkin 

kansitaiteen yhtenä luojana ja kehittäjänä. (Kevin Reagan 2009, s. 23) Levynkannet 

ovat joutuneet muuttamaan muotoaan tekniikan ja digitalisoitumisen takia, kun vinyylit 

vaihtuivat CD-levyihin ja kasetteihin ja nykypäivänä digitaaliseen ympäristöön.  

 



 

2.4.1 Tunnettuja levynkansia 

 Kokoelma levynkansia 

 

Kuva 1: Joy Divison: Unknow Pleasures 

Kuva 2: Sex Pistols: Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols 

Kuva 3: The Offspring: Americana 

Kuva 4: The Rolling Stones: Sticky Fingers 

Kuva 5: The Mothers of Invention: Weasels Ripped My Flesh 

Kuva 6: Iron Maiden: The Number Of The Beast 

Kuva 7: Pink Floyd: The Dark Side Of The Moon 

Kuva 8: The Prodigy: The Fat Of The Land  

 

 

Tutkin A Brief History of Album Covers (Jason Draper ja Paul du Noyer, 2008) 

kokoamaa kirjaa levynkansista, jotka ovat jääneet historiaan. Kokosin niistä eniten 

mieleeni jääneet ja mietin niiden visuaalisuutta ja genreä. Poimin näistä 

1. 2. 3. 4.  

5. 1.1.3 6. 

 

1.1.2 7. 

 

1.1.1 8. 
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kahdeksan teosta ja tutkin mitä kuvan keinoja oli käytetty. Näistä kansista on 

moni tunnettu, vaikka ei olisi kuullut yhtään kappaletta levyltä. Näistä moni myös 

edusti rock/vaihtoehto genreä, jossa luovaa suunnittelua on käytetty 

taiteellisesti. 

Nämä eri vuosikymmenien teokset ovat tuttuja, paidoista, julisteista ja 

katukuvasta. Teokset ovat saavuttaneet sellaisen tunnettavuuden, jota harvan 

taidemaalarin teokset saavat osakseen. Teoksia tarkastellessa voi huomata, 

että niissä on käytetty eri tekniikoita. Esimerkiksi Sex Pistolsin ikonisen albumin 

(kuva 2.) kannessa on käytetty yksinkertaisesti pelkkää typografiaa. Silti se 

tunnetaan jopa vuosikymmenien jälkeen punkmusiikin visuaalisuuden 

suunnannäyttäjänä. 

Havaitsin että tekniikalla ei ollut väliä, kirjaan oli päässyt niin esimekiksi 

kuvitusta, valokuvia, sekä niiden sekoituksia. Tärkeintä oli kannen oivaltavuus ja 

yhteys albumin sanomaan. Joskus kanneksi voi päätyä sattumanvaranainen 

kuva, joka saavuttaa yllättävän suosion. Hyvänä esimerkkinä toimii The 

Progdigyn The Fat of The Land (kuva 8.) -albumin kansi, jonka piti alun perin 

olla täysin eri näköinen. Alex Jenkins muutti sen kuitenkin tuottaja Liam 

Howlettin pyynnöstä tanssivaksi ravuksi, ja albumi saavutti paikkansa 

tunnetuinpien levynkansien joukossa (The Fat of the Land, 

https://theprodigy.info) 

 

Melkein kaikissa kirjan kansissa toistuu kaava: Ensin tulee ”ahaa” ajatus kun 

katsoja tajuaa kannen idean, sitten tulee ”tajusin” tunne, ja lopuksi ”lisää”. Nämä 

ovatkin varmasti tärkeimmät ajatukset, joka pitää olla, kun miettii levynkannen 

suunnittelua ja miten saada katsoja haluamaan kuulemaan levyn sisällön. Mitä 

nopeammin katsoja tajuaa idean, sitä nopeammin hän todennäköisesti myös 

haluaa kuulla koko tarinan ”lisää” elementin takia. Nämä kolme tunnetta toimivat 

hyvin houkuttimena tarinalle. (Mark Oldach 1995, s. 93) Weasels Ripped My 

Flesh - The Mothers Of Invention (kuva 5) Tämä kaava toteutuu, kun katsoja 

huomaa normaalisti tutun tyylin 40-lukulaisen mainoskuvassa olevan jotain 
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outoa. Seuraavaksi katse kiinnittyy partakoneen näköiseen kärppään. Kärppä 

repii ihoa miehen kasvoilta. Katsoja kokee tajuavansa albumin nimen ja kuvan 

yhteyden. Tyyli on oivaltava koska mainoskuvamainen tyyli, yhdistettynä 

veriseen kuvaan tuo kannelle ”lisää” -arvoa. 
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3 Moderni levynkansitaide 

 

3.1 2021 Julkaistuja levynkansia 

Kuva 1: Angel Du$t: A Collection Of The Songs  

Kuva 2: Isaiah Rashad: House is Burning 

Kuva 3: Aminé: TWOPOINTFIVE 

Kuva 4: Sad Night Dynamite: Sad Night Dynamite 

Kuva 5: Foo Fighters: Medicine at Midnight 

Kuva 6: Altın Gün: Yol 

Kuva 7: Girl in Red: If I could Make it Go Quiet 

Kuva 8: Black Midi: Cavalcade 
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Levynkannet ovat iso osa brändimielikuvaa, jota käytetään koko mainonnassa. 

Universal Musicin tuotantopäällikkö Soile Salovaara kiteyttää tämän hyvin 

sanoessaan, että ”Visuaalisuus tulee olemaan aina osa artistiuutta.”  (Artistin 

visuaalinen ilme, Johanna Aronen, 2021) 

Yleensä visuaalisuuteen kuuluu myös musiikkivideot, promootiokuvat ja muu 

kaupallinen viestintä musiikin myymiseksi yleisölle. Digitaalisen markkinoinnin 

ajalla ei riitä vain hieno vinyyli, vaan mietittynä hallittuun kokonaisuuteen pitää 

olla kaikkiin suoratoistopalveluihin sopivat visuaalisuudet.  

Kokosin vuonna 2021 julkaistuja levynkansia, jossa on kattava näyttö siitä miten 

eri tekniikoilla, tehdään toimivia kokonaisuuksia. Kuluttajat yhä haluavat tietoa 

bändeistä ja artisteista ja digitaalisuus on tuonut myös uusia mahdollisuuksia 

toteuttaa levynkansia. Artisti on yhä keskiössä ja heiltä odotetaan musiikin 

lisäksi myös visuaalisuutta. Parhaimmillaan artisti saa uusia kuuntelijoita, jos 

visuaalisuus on onnistunut. Myös nykyään kannen yhteyteen tehdään Spotifyyn 

noin seitsemän sekunnin Spotify Canvas video, joka sopii yhteen muun 

markkinoinnin kanssa. (Artistin visuaalinen ilme, Johanna Aronen, 2021) 

 

3.2 Esimerkkejä 2021 visuaalisuuden toteutuksesta 

Thisisdig-musiikkilehden artikkelissa Best Album Covers Of 2021: 40 Great 

Artworks Of The Year listattiin vuoden 2021 parhaita paloja levynkansista. 

Tarkastelin niitä ja ne täyttivät samankaltaisesti ”ahaa-tajusin - lisää” teorian 

kuin aikaisemmin kootut vanhemmat levynkannetkin. Idea ja luovuus ovat 

vieläkin keskiössä suunnittelussa. Jokainen valitsemani kansi luo erilaista 

tunnelmaa katsojalle ja samalla tavalla niissä on kantava luova idea keskiössä. 

En huomannut tässäkään otannassa mitään tiettyä tekniikkaa, joka olisi ylitse 

muiden. Oli paljon kuvitettuja kansia, mutta paljon myös valokuvia, tai näiden 

yhdistelmiä.  Esimerkiksi (kuva 6.) Altin Günin albumin kansi voisi kuvituksen 

tyylinsä puolesta löytyä monen vinyyliarkistosta. Anne Caesar on kuvittanut 

tunnelman, joka voisi olla 80-luvulta ja sopii näin yhtyeen musiikkiin.  
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Aminé – TWOPOINTFIVE (numero 3) albumin kansi on tehty Iphone 8: ksalla ja 

luotu suositun Picsart kuvamuokkausohjelman kanssa. Sovellus on jokaisen 

älypuhelimen omistajan kädenulottuvilla. Charmander kappale on kerännyt 

huimat 2 6300 051 kuuntelukertaa (tarkistettu 19.4.2022), joten kansikuva on 

ollut monen silmäparin alla. Foo Fighters löysi oman kansitaiteilijansa 

YouTubettajasta Kel Laurenista, joka tekee ohjevideoita YouTubeen 

kansitaiteesta (kuva 5).  

Myös nykypäivänä pienemmällä budjetilla saadaan aikaan helposti kansikuvia. 

Näin myös pienemmät, ei suurten levy-yhtiöiden käsissä tuotetut kannet, voivat 

saada suuren yleisön huomion ja laadun. Sosiaalinen media hyödyntää niin 

levynkansitaidetta kuin sen ympärille rakennettua muuta visuaalisuutta. 

Spotifysta voi helposti jakaa omiin medioihin kiinnostavan kappaleen. Yleensä 

jakajan seuraajat eivät pysty kuuntelemaan koko kappaletta, vaan 

mielenkiinnon herättää juuri se kansi, joka päättää onko kappale kokeilemisen 

arvoinen. Hyvä kansi herättää mielenkiinnon esimerkiksi Instagramin Story -

osiossa ja ohjaa kuluttajan Spotifyyn, josta kappale on kokonaan 

kuunneltavissa. Näin pienetkin artistit pystyvät nousta viraaleiksi, eli erityisen 

nopeasti suosiota saaneiksi teoksiksi. Vaikuttava kansikuva voi levitä 

sosiaalisessa mediassa myös juuri uniikin visuaalisuuden avulla. Jos 

levynkansitaide olisi kuollut niin kappaleet olisivat vain nimiä ja numeroita 

puhelimessa tai tietokoneella.  
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4 Oma työni kansitaiteen kentällä 

 
Ми-Хайло Бэнд - Музыка Рок 

Suomennos: Mi-Hajlo Band – Rokkimusiikki 

Mi-Hajlo band on erikoinen, venäjäksi soittava bändi. Heidän musiikkinsa on 

hurjaa ja täynnä räjähtävää tunnetta. Genreksi määrittyy rock, jossa on paljon 

punk -piirteitä, vaihtoehtoista se ainakin on. Yhtye on omakustanteinen, joten 

käytössä ei ollut levy-yhtiön budjettia tai markkinointikoneistoa. Sain 

tehtäväkseni suunnitella heidän uuden sinkkunsa Музыка Рок (suom. 

Rokkimusiikki) -kannen. Viittaan tekstissäni tästä eteenpäin ”Rokkimusiikki” 

nimellä teokseen.   

Työssäni hain inspiraatiota vanhoista käsintehdyistä maalauksista ja 

levykansista. Koska biisi on raju ja rosoinen rock/punk kappale, ajattelin että 

käsin saan aikaan parhaiten tunnelman. Digitaalinen taide ei sopinut mielestäni 

kappaleen estetiikkaan ja sanomaan. Mietin myös valokuvaa, mutta kappaleen 

erityisyys oli mielestäni maalauksellinen, joten tutkin maalaustaidetta. Erityisesti 

minua inspiroi Jean Michel Basquiatin työt. Kuunnellessani kappaletta 

Rokkimusiikki, varsinkin tutkiessani sanoitusta, minulle päähäni tuli Basquiatin 

tyylinen maailma, jossa kaikki on vähän erikoista ja värikästä, mutta rujon 

kaunista.  
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4.1  

4.2 Lähtökohdat ja käyttötarkoitus  

Lähtökohdat olivat pienen budjetin teoksen. Otin tämän huomioon miettiessäni 

toteutustapaa ja materiaaleja.  

Käyttötapa olisi striimauspalveluihin, sekä YouTubeen tehtävä kansi. Kantta ei 

siis tehtäisi fyysisesti vaan jäisi digitaaliseksi julkaisuksi.  

 

4.2.1 Sanoitukset  

Sanoitukset olivat minulle tärkeät prosessissa. ”Mut haudataan seppeleen kera, 

mutta siltikin Rokkimusiikki soi”. Kappaleen sanoitukset ovat synkät, mutta 

kuvaavat hienosti muusikon mieltä. Musiikki ei anna periksi soittajan päässä 

sanoituksissa edes kirjoittajan unissa. Käännöksen luettuani halusin pohjata 

kuvan juuri näihin sanoihin ja luoda tunnelman, jossa on samaan aikaan 

kärsimystä, mutta sitä musiikin pauhua, josta kappaleen kirjoittaja kirjoittaa.  
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4.3 Tekniikka ja toteutus 

 

4.3.1 Luonnokset 

Mielessäni ensimmäisenä oli kappaleen sanoittajan kova tunne siitä, että rock 

musiikki ei kuole esittäjän päästä. Kappaleen rujot kitarasoinnut tuntuvat jäävän 

päähän ja tunkevan sieltä ulos. Siitä ajatuksesta minulle tuli kitarapäinen 

henkilö. Se kuvaa artistin tuskaa, mutta samalla luovuutta, olla yhtä musiikin 

kanssa koko läpi elämän. Artisti piti ajatuksesta ja päädyin toteuttamaan tämän 

idean.  

Lähdin toteuttamaan luonnoksia käyttäen liituvärejä. Kirjassa Creativity for 

Graphic Desingers (Mark Oldach, 1995) kehotettiin kokeilemaan sellaista 

luonnoskynää mitä ei ole ennen käyttänyt ja jopa eri väriä.  

Kappaletta kuunnellessani ja sanat luettuani minulla oli selkeä visio, millaisen 

kuvamaailman haluan luoda ja millainen tunnelma kannessa tulisi olemaan. 

Testasin miestä, joka katsoo peilistä kuvajaistaan, mutta päädyin 

kitarahahmoon ensimmäisen kokeilun jälkeen.  

Luonnos 1

Ensimäisessä luonnoksessa oli kuvattu 
henkilö kitaran kanssa katsomassa itseään 
peilistä. Värit olivat minulle selvät ja olin jo 
testannut niitä tähän, vaikka idea vaihtu-
ikin.  

Luonnos 2

Tässä alkoi jo hahmottua että halusin hah-
mosta osittain kitaran, osittain ihmisen. 
Hahmo muistutti pääkalloa ja halusin 
siihen enemmän liikettä ja syvyyttä. 

Luonnos 3

Hahmottelin miten muoto voisi olla 
elävämpi ja päädyin ikäänkuin katkaise-
maan kitaran. Mietin tässä jo mihin 
asettelisin julkaisun nimen ja muita 
yksityiskohtia. 
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4.3.2 Tausta ja typografia 

Taustalle halusin koulun liitutaulumaisen taustan. Josta tulee mieleen punk 

liikkeen kapinallisuus. Hain tunnelmaa, jossa taululle olisi ripusteltu sanoja 

ennen opettajan tuloa luokkaan. 

Sanat, jotka sommiteltiin YouTube kannen taustalle, tarkoittivat venäjäksi 

erilaisia törkytekstejä ja hakivat vessanseinätaiteen estetiikkaa, joka oli 

asiakkaan toive. Typografiaksi halusin käsintehdyn tekstin, joka olisi 

koristeellinen kuvan ympärillä. Kyrilliset aakkoset olivat mielestäni kaunis lisä 

kannen kuvalle.  

 

4.3.3 Värit 

Värejä halusin käyttää niin että levynkansi olisi voinut olla miltä 

vuosikymmeneltä tahansa. Tutkiessani 2020 muita julkaisuja, huomaisin että 

myös tekotapoja on useita. Halusin että kansi näyttäisi siltä, että se ei ole ehkä 
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tehty tällä vuosikymmenellä, koska laulaja maalaa kuvaa, jossa musiikki on jo 

kauan piinannut häntä. Halusin ikään kuin omakuvan kirjoittajasta. Maalasin 

kuvituksen akryyliväreillä ja tein typografian vahaliiduilla. Sävyjen halusin olevan 

maanläheisiä itse kuvituksessa, joka toisi siitä inhimillisemmän. Halusin 

katsojan heti tunnistavan, että kyseessä on hahmo, jopa ihminen. Tehokeinona 

käytin punaista joka mielettään vihaan ja tuskaan, mutta myös rakkauteen ja 

intohimoon.  
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5 Valmis työ 
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Valmis kuva oli artistin mieleen ja siihen ei tarvittu mitään korjauksia. 

Ainoastaan kyrillisten aakkosten kanssa tarvitsin apua, koska ne eivät ole 

minulle tuttuja. Nekin tulivat valmiiksi pienien korjauksien jälkeen melko 

nopeaan tahtiin.  

 

5.1.1 Julkaisu 

Työ julkaistiin Spotifyn ja Youtuben lisäksi Amazon Music palvelussa 2020 

loppuvuonna. Kannen hahmoa käytettiin myös eri somekanavissa profiilikuvissa 

ja bannerissa.  
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5.2 Työ eri alustoilla 

  

Näkymä Spotify alustalla 

 

Näkymä Youtubessa 
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Youtubea varten tein leveämmän jatketun version, johon kirjoitin erilaisia 

sanontoja tyhjään tilaan. Youtuben kuvakoko on leveämpi kuin 

striimauspalveluiden yleinen neliömallinen formaatti. Tein myös yhtyeelle 

samaa tyyliä olevan bannerin Youtubeen. Hahmoa, joka esiintyy kannessa, 

käytettiin ikonina Twitterissä, Youtubessa ja Instagramissa sekä Tiktokissa.  
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6 Johtopäätökset visuaalisen suunnittelun kannalta 

Levynkansitaide on ja pysyy niin kauan kuin on musiikkia, jota kuvittaa. Se 

vaihtaa jatkuvasti muotoaan, mutta sen arvo ei ole laskemassa. Kun vinyyleistä 

siirryttiin CD-muotoon, luultiin että levynkansitaide on kuollut. Silti levy-yhtiöt ja 

markkinointi panostaa hurjia summia siihen miltä musiikki näyttää. Levynkansi 

ei ole vain neliö Spotify -sivulla, vaan sen avulla luodaan koko visuaalinen 

maailma. 

Itse olen kasvanut digitaalisen levynkansien ajalla, mutta ne ovat aina 

kiehtoneet minua, varmasti yhtä paljon kuin aikoinaan 60-luvulla juuri uuden 

vinyylin ostanutta tyttöä. Visuaalisuus vie musiikkia eteenpäin ja hyvä 

levynkansitaide tuo sellaista lisäarvoa artisteille, että siitä ei tulisi tinkiä. 

Levynkantta jaetaan ahkerasti somessa ja esimerkiksi Instagram ja Spotify 

saumattomasti jakavat levynkannen muille. Seuraavaksi kuvittelisin, että 

musiikiteollisuus käyttäisi hyväkseen vielä enemmän uutta teknologiaa ja uusia 

tekijöitä, jotka voivat vaikka koodata levynkannen maailman koko tilaan omaksi 

maailmakseen jokaisen kotiin. Nykypäivän jakamiskulttuurissa visuaalisuus on 

tärkeä, ellei tärkein markkinointikeino. Nyt Instagram Stories osuudessa voi jo 

levynkannen lisäksi jakaa sen taustalle muuta visuaalisuutta. Uskon että 

levynkansitaide tulee kehittymään niin että sen maailmaa halutaan jatkaa yhä 

enemmän videomuotoon ja yhä helpommin ja kiinnostavammin jaettavaksi.  

Omaan työni olen itse todella tyytyväinen. Se on jäänyt koristamaan omaa 

olohuonettani, pidän sen tunnelmasta ja vaikka hahmo onkin vähän karmiva, on 

siinä jotain sympaattisuutta ja se merkitsee minulle paljon. Oli hienoa päästä 

mukaan projektiin, jossa minulle luotettiin ohjat visuaalisuudesta, se on jotain 

mitä varmasti haluan tehdä tulevaisuudessa.  
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