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1 Johdanto 
Aloitin kirjan taittoprosessin syksyllä 2005. Pekka Lähde kysyi minulta, haluaisinko 

työskennellä taittoprojektin assistenttina Jorma Hinkalle. Tehtävänäni olisi alunperin 

ollut avustaa Jorma Hinkkaa Juha Suonpään valokuvakirjan visuaalisessa suunnittelussa 

ja toteutuksessa. Suunnittelisimme Juhan kanssa kirjaa ensin kaksin tarkoituksena 

rakentaa kirjasta dummy
1
, jolla haettaisiin valokuvateosten laatutukea Taiteen Keskus-

toiminkunnasta. Keskustoimikunnan antama mahdollinen tuki vaikuttaisi huomattavasti 

kirjan lopulliseen ulkoasuun. Jorma Hinkka jäi kuitenkin lopulta pois suunnittelutyöstä, 

joten kirjan taitollinen ja typografinen vastuu siirtyi kokonaan minulle. 

Kirja julkaistiin keväällä 2007 saman nimiseen valokuvanäyttelyyn Tampereen 

Tr1:ssä 20.1.-25.2.2007. 

Kirjan kuvat esittelevät turismia hieman erilaisesta näkökulmasta kuin mitä olemme 

tottuneet näkemään. Kuvat on kuvattu kaikille tutuista paikoista, mutta kuvat kertovat 

niistä sen, mitä kuvakirjoissa ja turistioppaissa ei näy. Kirja koostuu pääosin panoraa-

mavalokuvista, joita Juha Suonpää on kuvannut ympäri maailmaa vuosina 1997–2006, 

sekä tutkimuksellisesta artikkelista. 

Vaikka haaveet ja odotukset tulevaisuuden toivetaitoista ovat saattaneet kyllä hipaista 

valokuvakirja -aihetta, ihan oikeaa taidekirjaa en ole kuvitellut koskaan taittavani. 

Ihmeellistä kyllä, ei se sen kummempaa ole kuin mikään muukaan taittotyö. Tavallaan. 

Tärkeää kumpaakin osapuolta miellyttävän lopputuloksen saavuttamiseksi on ollut 

tiivis yhteistyö, keskustelu ja ideoiden vaihto valokuvaaja Juha Suonpään kanssa. Hyvin 

tärkeää on ollut sisäistää valokuvaajan oma käsitys kirjasta, valokuvista ja niiden keski-

näisestä suhteesta. 

Taidekirjana Sacred Places | Pyhät paikat on tyyni ja kertova. Sen taitto on siistiä ja 

kurinalaista, ollen kuitenkin tekijöidensä näköinen. Sekä minun että Suonpään ajatukset 

ja visiot ovat löytäneet kirjassa oman paikkansa. 

Kutsun tässä analyysissani itseäni taittajaksi, vaikka en ole täysin yksin kirjan taittoa 

miettinytkään. Kirjaa on rakennettu hyvin tiiviissä yhteistyössä Juha Suonpään kanssa, 

sen olemusta ja muotoa on hiottu yhdessä tarkasti koko taittoprosessin ajan. 

Aiheeseen liittyvää lähdeaineistoa, varsinkin typografiaa koskevaa, on saatavilla 

                                                 

1 Dummy = painotuotteen rakennemalli, joka on toteutettu valituista materiaaleista (Loiri, s.190) 
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erittäin paljon. Valitsin lähdeaineistoksi mahdollisimman hyvin graafisen suunnittelun 

eri osa-alueet kattavan kirjavalikoiman. Otin lähdeaineistoksi kattavia graafisen 

suunnittelun yleisteoksia sekä hieman tarkemmin tiettyihin alueisiin pureutuvia kirjoja. 

Monet lähdeteoksistani ovat tuttuja jo ennestään useille alan opiskelijoille sekä 

ammattilaisille, ja se onkin ollut yhtenä valintakriteerinäni lähdekirjallisuutta etsiessäni. 

Monet näistä kirjoista ovat käytössä tenttikirjoina, joten niiden sisältö on siis 

ammatillisesti kattavaa, mutta ei varsinaisesti pureudu mihinkään osa-alueeseen. Tämän 

vuoksi otin lähteiksi myös hieman syventävää kirjallisuutta esimerkiksi typografiasta. 

Nimenomaan kirjan taittoon ja sen henkiseen puoleen perehtyvää kirjallisuutta taas 

löytyy yllättävän vähän. Paljon löytyy teoksia, jotka kertovat taittamisen ja typografian 

säännöistä, mutta ei sen kummemmin siitä mikä oikeasti tekee kirjasta taitollisesti 

hyvän ja toimivan ja miksi. Halusin kuitenkin perehtyä enemmän juuri tähän, enkä 

niinkään graafisen suunnittelun ”oikeellisuuteen” yleensä. 

Minulla kävi onni kun sain käsiini Jan Tschicholdin teoksen The Form Of The Book. 

Tschicholdin pohdinnat kirjan taittamisesta, taittoprosessista sekä taittajasta ovat olleet 

hyvin ajatukset selventäviä, helpottavia ja avartavia. Tschichold ei pureudu pelkästään 

kaipaamaani kirjataiton mentaaliseen puoleen vaan myös ”täydellisen” kirjan ulko-

muotoon ja sen rakentamiseen.  
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2 Ajatuksia taittamisesta 
Jan Tschichold puhuu graafisista suunnittelijoista ja kirjan suunnittelijoista erikseen ja 

muistuttaa samalla miksi tämä erottelu täytyy ylipäätään tehdä. Graafisen suunnittelijan 

tavoitteena on tuottaa persoonallista ja ajan hengen mukaista jälkeä. Hänelle tärkeitä 

asioita ovat itseilmaisu ja jatkuva ajan tasalla pysyminen sekä uuden luominen. 

Tuotteiden ei ole tarkoitus olla pitkäikäisiä, toisin kuin kirjan. Sanan tarkassa 

merkityksessä kirjan typografiassa ei voi olla mitään todella ’uutta’ eikä suunnittelijan 

päätarkoitus ole ilmaista itseään vaan palvella kirjoitettua sanaa. Kaikki typografiaan ja 

kirjan suunnitteluun liittyvät säännöt ja metodit ovat kehittyneet vuosisatojen kuluessa, 

eikä niitä noin yhtäkkiä voi mennä muuttamaan. Kaikessa kirjasuunnittelussa 

päämääränä täytyy olla täydellisyys: löytää täydellinen typografinen esitysmuoto kirjan 

sisällölle. (Tschichold, 1991, 8-11.) 

Aidossa kirjan suunnittelussa on kyse tahdista (rytmi, tempo, tuntuma), joka syntyy 

tyylistä. Kirjan suunnittelijan täytyy pyrkiä kohti täydellisyyttä ja olla äärimmäisen 

herkkä löytääkseen ne pienet asiat, jotka rakentavat täydellisen kokonaisuuden. 

Tästä kaikesta voisi ehkä helposti päätellä, että kirjan suunnittelijan ja taittajan työ 

olisi tylsää ja väritöntä. Tämä ei tosin pidä ollenkaan paikkaansa. Suunnittelijalla on 

tehtävänään monta asiaa, joilla voi nauttia työstään ja edistää arvokasta työtä 

kirjallisuuden alalla: valita kirjasin joka sointuu sisällön kanssa, suunnitella täydelliset 

sivut marginaaleista lähtien, valita rytmillisesti oikeat kirjasinkoot otsikoille ja leipä-

tekstille, latoa kaikki kirjan osiot samoilla säännöillä aidosti kauniiksi ja eleganteiksi. 

(Tschichold, 1991, 9) 

Itse pidän suunnattoman paljon siitä ajatuksesta, että pienet asiat muodostavat 

kokonaisuuden. Pidän tästä ajatuksesta myös kiinni niin paljon kuin mahdollista. Pidän 

äärettömän paljon esimerkiksi typografian kanssa näpertämisestä ja taittopohjan 

suunnittelusta. Miettiminen ja pohdiskelu on mukavaa sekä typografia palkitsevaa 

ongelmanratkaisua. 

 

2.1 Mistä taitto alkaa ja mitä se pitää sisällään? 

Pekka Loiri ja Elisa Juholin kertovat kirjassaan Huom! Visuaalisen viestinnän käsikirja 

(2002, 70), että taitolla tarkoitetaan tekstin ja visuaalisten osatekijöiden saattamista 

yhteen siten, että lopputulos on mahdollisimman informatiivinen ja mielenkiintoa 
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herättävä. Taiton pitää edesauttaa viestin perillemenoa mahdollisimman miellyttävässä 

muodossa. Kuvien ja tekstin olisi oltava mahdollisimman houkuttelevasti tasapainossa 

ja vuorovaikutuksessa keskenään. 

Taittaminen alkaa kirjan olemuksen ja kohderyhmän määrittelyllä. Onko kyseessä tie-

tokirja, oppikirja, romaani, satukirja vai jokin muu? Jokaiselle tuotteelle on olemassa 

tietyt taiton peruslähtökohdat, joita sovelletaan tapauskohtaisesti. Onko tuote suun-nattu 

tutulle, homogeeniselle kohderyhmälle vai tuntemattomille henkilöille? Jos koh-

deryhmä odottaa omaa käsittelytapaa, se tulisi ottaa huomioon myös taiton ja sisällön 

suunnittelussa. (Loiri, 2002, 71.) 

Taittamiseen sisältyy nykypäivänä myös ladonta, joka ennen aikaan tehtiin erikseen 

painossa ja jota teki erikseen nimetyt latojat. Wikipediassa latominen määritellään näin: 

”The general principle of typesetting remains the same: the composition of glyphs into 

lines to form body matter, headings, captions and other pieces of text to make up a page 

image, and the printing or transfer of the page image onto paper and other media.”  

Eli toisinsanoen ladonta on tekstinkäsittelyä, tekstin tavutusta ja saattamista mahdol-

lisimman luettavaan muotoon. 

 

2.2 Taidekirjan taittamisesta 

Eri kirjan muodoilla on eri tarkoituksensa ja kohderyhmänsä. Myös taitto on rakennet-

tava sen mukaan, onko kyseessä taidekirja, oppikirja, romaani tai kenties valokuvakirja. 

Esimerkiksi romaanissa tärkeintä on teksti ja luettavuus. Romaanin suunnittelussa ja 

taitossa on otettava huomioon muun muassa se, että kirjaa pidetään kädessä pitkiäkin 

aikoja. Kirja ei saa siis olla hankalan kokoinen eikä painava. Reunan marginaaleihin on 

jätettävä tilaa peukalolle ja paperin on mieluiten oltava hieman kellertävää, jotta mustan 

tekstin ja paperin kontrasti olisi mahdollisimman miellyttävä silmälle. Lisäksi 

kirjaintyypin valinta on tärkeää, sen on oltava helposti luettavaa sekä hyvin ladottua. 

Romaanin suunnittelussa tärkeintä on siis mukavuuden maksimointi. 

Taidekirjoissa kuvien täytyy olla niin isoja kuin mahdollista, jotta kuvien yksi-

tyiskohdat tulisivat mahdollisimman hyvin esille. Kirjan muodon tulee olla asiaan-

kuuluvan kokoinen, ja vaikka kirja ei sopisikaan kirjahyllyyn pystyasennossa sen täytyy 

sopia makaamaan hyllylle niin että se ei törrötä liikaa ulos. (Hochuli, 2003,  62.) 

Taidekirjassa pääpaino on taiteella, oli taide siinä sitten missä muodossa tahansa. 

Taiton on palveltava sisältöä, esimerkiksi tässä tapauksessa valokuvia parhaalla 
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mahdollisella tavalla. Kirjan muodon käyttömukavuus ei itsessään ole tärkeää, toisin 

kuin esimerkiksi romaanissa, jota täytyy pystyä pitämään mukavasti ja rennosti kädessä 

pitkiäkin aikoja. Typografialla ja grafiikalla voi taitossa jopa leikitellä, unohtamatta 

niiden tarkoituksenmukaisuutta tai kirjan valittua visuaalista ja sisällöllistä linjaa. 

Tekstin on joka tapauksessa oltava luettavaa, riippumatta kirjan tarkoituksesta. 

 

2.3 Sacred Places | Pyhät paikat 

Sacred Places | Pyhät paikat on taidevalokuvakirja, jonka kohderyhmänä on turismista, 

taiteesta, valokuvauksesta sekä valokuvataiteesta kiinnostuneet. Taiton suunnittelussa 

tämä on otettu huomioon siten, että valokuvat ovat saaneet mahdollisimman suuren ja 

näyttävän roolin kirjassa. Itse asiassa koko taitto on rakennettu kuvien ehdoilla. 

Graafiset elementit on minimoitu, jokainen asia ja ratkaisu kirjassa on hyvin perusteltu, 

esimerkiksi teosnimen yhteydessä olevat horisontaaliviivat, englannin ja suomenkielen 

erottavat pystyviivat ym. 

Teos on pyritty rakentamaan siten, että sen tutkiminen ja lukeminen olisi mahdol-

lisimman mielenkiintoista ja mukaansatempaavaa. Pureudun tähän suunnitelmaan ja 

tulokseen johtaneisiin seikkoihin yksityiskohtaisemmin seuraavissa kappaleissa. 

Sacred Places | Pyhät paikat poikkeaa suuresti Suonpään edellisistä kirjoista, jotka 

ovat olleet maanläheisiä (Petokuvan raadollisuus, Metsä liikkuu). Alunperin halusimme 

jatkaa edellisten kirjojen visuaalista ilmettä myös tässä kirjassa, mutta jo pelkästään 

kuvien muoto teki siitä lähes mahdotonta. Tämän kirjan aihekin poikkesi valtavasti 

edellisten Suonpään kirjojen teemoista, joten päätimme lähteä viemään tätä projektia 

ihan omaan suuntaansa. 
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3 Kuvat ja värit 
Kuvat ovat Sacred Places | Pyhät paikat –kirjan sielu. Kirjan pääosassa on suuri määrä 

panoraamakuvia, jotka muodostavat kirjan ytimen. Kirjan kaikki muu visuaalisuus 

typografiaa ja taittoa myöten rakentuu näiden kuvien ympärille.  

Kirja sisältää valokuvia myös Suonpään matkoiltaan tuomista tuliaisista ja niitä 

käytettiin syvättyinä artikkelin kuvituksena. Lisäksi kirjassa on muutamia ns. tavallisia 

valokuvia Suonpään matkoilta. Viimeksi mainittuja käytettiin kirjassa lisäkuvituksena 

sekä keventämään, värittämään ja antamaan lisäarvoa kirjan teemalle ja sisällölle. 

Kirjassa on käytetty lisäksi käsinpiirrettyjä karttoja Juhan kulkemista reiteistä 

kuvittamaan osioiden vaihtumisesta kertovia aukeamia. Kuvat on piirtänyt Juha 

Suonpää omien matkamuistiinpanojensa pohjalta. Kirjan kannessa on valokuvat Juhan 

matkalaukun kuluneesta pinnasta. 

Koska kuvat ovat kirjan pääosassa, muiden visuaalisten elementtien oli oltava 

mahdollisimman hyvin kuvien tarinaa tukevia. Samoin kuvien keskinäiset merki-

tyssuhteet ja järjestys oli mietittävä hyvin tarkkaan. Tämän seikan pohtiminen oli 

kuitenkin pääosin Juha Suonpään heiniä. 

Tahdoimme myös vahvistaa entisestään panoraamakuvien horisontaalisuutta sekä 

perspektiiviä. Päätimme, että kuvien pitää antaa jatkua taitossa mahdollisimman usealta 

sivun reunalta yli. Tämä synnytti vaikutelmaa siitä, että kuva jatkuu vielä kirjan 

reunojen ulkopuolelle. Missään tapauksessa emme halunneet jättää valkoisia margi-

naaleja, se olisi tuonut liian kehystetyn vaikutelman. Tarkoitus ei ole nostaa kuvia 

ihmisten yläpuolelle niitä kehystämällä, vaan tuoda ne lukijan lähelle, jotta niihin olisi 

helppo samaistua. 

Kuvat on jaoteltu eri osioihin  ja jokaisen kappaleen aloittaa aina täyden aukeaman 

kokoinen kuva. Näin kirjassa toistuu tietynlainen kaava ja lukijan on helppoa pysyä 

kirjassa mukana ja lukeminen tuntuu luontevalta ja tutulta. 

Väri kertoo kohteestaan aina jotakin. Niillä voidaan vaikuttaa, koska väreihin liittyy 

paljon tunteita, tunnelmia, aistielämyksiä sekä symboliikkaa. Ihmiset ovat tottuneet 

kokemaan tietyt asiat tietynvärisinä ja nämä toistuvat myös kielessä: viininpunainen, 

kullankeltainen ja taivaansininen. (Loiri, 2002, 112.) 

Väreillä on aina koettu olevan vaikutusta ihmisen mieleen. Sininen on luonteeltaan 
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keveä ja etäinen: taivas, vesi, jää ja hanget. Sininen väri kuuluu myös klassisiin heral-

disiin
2
 väreihin (www.wikipedia.fi). Tummansininen ennakoi myös yötä ja myrskyä ja 

sitä nähdään usein myös mm. poliisin uniformuissa. Sinistä on pidetty myös viatto-

muuden värinä ja siihen liittyy myös puhe ”sinisilmäisyydestä”. (www.coloria.net.) 

Kirjan typografiassa ja grafiikassa on käytetty leipätekstin mustan lisäksi vain yhtä 

väriä, joka napattiin kansikuvan väreistä. Ihan ensimmäisissä versioissa värinä oli 

silloisen kannen (The Spring) mukaan valittu tummahko vihreä. Aika pian projektin 

edetessä kuitenkin väri muuttui siniseksi, kun kansikuva muuttui kuvaan syvän sinisestä 

taivaasta. Sinisessä värissä pysyttin jatkossakin, joskin sitä sävyiltään hieman muutettiin 

lopulliseen kansikuvaan sopivaksi.  

Kuvassa 6 näkyy, että ensimmäisissä taittosuunnitelmissa käytin otsikoissa kahta 

sinisen sävyä. Informaation määrän myöhemmin vähentyessä, myös värin eri sävyjen 

käytön määrä väheni. Lopulta kirjassa kaikki on yhdellä sinisen sävyllä, paitsi 

artikkeliteksti, joka on mustalla. Lopputulos on selkeä ja harkittu. 

                                                 

2 Heraldiikka eli vaakunaoppi on oppi vaakunista ja lipuista. (www.wikipedia.fi) 

http://www.coloria.net
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4 Muoto ja gridi3 
Bo Bergström (2001, 219) kirjoittaa muodon tehtävästä näin: ’Man brukar säga att form 

inte får bli ett självändamål och existera endast för sin egen skull. Formens främsta 

uppgift är i stället att bereda väg för budskapet genom att Attrahera och Orientera.’ 

Bergström kertoo kirjassaan lähinnä ehkä yleisesti mainonnan suunnittelusta, mutta hä-

nen ajatuksensa voi mielestäni aivan hyvin soveltaa myös kirjan ja taiton suunnitteluun. 

Muodo tehtävänä on siis vetää puoleensa ja tutustuttaa. Jokainen yksittäinen osa 

osallistuu vastaanottajan, tässä tapauksessa siis lukijan, kokonaisnäkemykseen teoksesta 

eikä muoto saa olla olemassa itsetarkoituksellisesti. (Bergström, 2001, 129 ja 219.) 

Painotuotteen muodolla on suuri merkitys luettavuuden ja käytön kannalta.  

Pystysuora muoto on aktiivisen painoarkin muoto, jossa katse joutuu tekemään työtä. Se 

on myös luonnollinen paperiarkin kannalta, koska siinä on valmiiksi paperin oikea 

kuitusuunta. Tuote pysyy siis ryhdikkäästi lukijan käsissä. 

Neliönmuotoinen tuote antaa hyviä mahdollisuuksia kuvien ja muiden elementtien 

käytölle, koska siihen voi vaivattomasti sijoitella sekä vaaka- että pystypintoja. Tämä ei 

kuitenkaan ole kovin taloudellinen muoto. 

Vaakasuora muoto on passiivisin pinnan muoto. Ihmissilmällä se on mahdollista 

hahmottaa kerralla varsin tarkkaan, eikä silmiä tarvitse liikutella. Se on myös taittajan 

helpoiten hallittavissa. Lukijalle vaakamuotoinen painotuote on usein vaikea hallita. 

Vaakamuotoinen voi myös olla kalliimpi kuin pystymalli painoarkkimittojen vuoksi. 

(Loiri, Juholin, 2002, 61-62.) 

Gridi tarkoittaa painotuotteen pinnanjaon perusratkaisua, jolla huolehditaan 

systemaattisuudesta. Sen avulla työn sisäinen rytmi pysyy suunnittelijan hallinnassa. 

Gridiin suunnitellaan julkaisussa vakiona toistuvat elementit joita ovat: marginaalit, 

palstoitus, horisontaalilinjat, tekstialueet, sivunumeroiden paikat sekä leikkausvarat. 

(Lyytikäinen, 1998, 12-13.) André Jute (1996, 7) ilmaisee taittopohjan perimmäisen 

merkityksen näin: ”The primary purpose of the grid is to create order out of chaos.” 

Sacred Places | Pyhät paikat –kirjan muoto ja taittopohja on rakennettu kuva-

lähtöisesti, jotta kuvat saisivat mahdollisimman suuren arvon. Tärkeänä osana kirjassa 

on myös Juha Suonpään artikkeli. 

                                                 

3 Gridi = taittopohja, jonka mukaan elementit sijoitellaan 
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Taitollisesti ja visuaalisesti kirjan suunnittelu lähti liikkeelle oikeastaan vasta sen 

jälkeen, kun kirjan formaatti oli päätetty. Kuvien sisältö ja koko vaikutti merkittävästi 

gridin laatimiseen. Päätimme käyttää kuvien horisontaalisuutta mahdollisimman paljon 

hyväksemme taittopohjassa vahvistaaksemme entisestään kuvien voimaa. Alussa suun-

nittelin taittopohjan siten, että kuvat asettuivat aukeamalle vuorotellen vasempaan 

reunaan, oikeaan reunaan ja aukeaman keskelle. Sama käytäntö soveltui myös kuvien 

nimiin, jotka suunniteltiin olevan heti kuvan yhteydessä sivun jommassakummassa 

reunassa. Tällä tavoin kirjan rytmi oli koko ajan sama, mikä mielestäni helpotti 

lukemista suuresti. Paperin opasiteettiongelma oli tällä tavalla myös minimaalinen. 

Tämä tiukka ja systemaattinen kuvajärjestyssuunnitelma ei kuitenkaan lopulta toi-

minut, koska kuvat eivät sisältönsä vuoksi aina välttämättä istuneetkaan tälle tarkoin 

ennalta asetetulle paikalleen. Kuvien luonnollinen leikkauskohta saattoi olla aivan eri 

kohdassa kuin mikä olisi ollut suunnitelmani mukaan optimaalinen (kuva 1). Lisäksi 

kuvien järjestys muuttui suhteellisen usein, joten sekään ei edesauttanut tämän tiukan ja 

rytmillisen taittopohjan toteuttamista. Alkuperäisellä järjestelmällisellä suunnitelmallani 

halusin ehkä liiaksi kontrolloida kaikkia elementtejä ja pakottaa niitä mukautumaan 

luomaani gridiin ja horisontaalisääntöihin. Pelkäsin kenties menettäväni tämän 

kontrollin ja että kirjasta tulisi sekava, jos kuvat liehuisivat reunoistaan miten sattuu. 

Kirjan fyysinen koko mietitytti kovasti. Se, että kirja tulisi olemaan vaakasuuntainen oli 

selvää, mutta mitat olivatkin ongelma erikseen. Pientä kirjaa on mukava käsitellä, mutta 

kuvien voima ja osa niiden yksityiskohdista jäisi siinä auttamatta pois. Iso kirja taas 

toisi kuvat yksityiskohtineen hyvin esille, mutta kirjan käsiteltävyys kärsisi 

huomattavasti. Kultainen keskitiekään ei houkuttanut, halusimme kirjan olevan 

huomiota- ja kiinnostustaherättävä. Päädyimme Suonpään kanssa aluksi kokoon 350 

mm x 195 mm ja sen kokoisena kirjan dummy lähti tukihakemusreissulleenkin. 

Myöhemmin kuitenkin selvisi, että tämän kokoinen kirja ei olisi mahtunut painon 

kansituskoneeseen, joten kirjaa jouduttiin pienentämään suhteellisen paljon, kokoon 300 

mm x 176,2 mm, joka on suhteessa piennennetty alkuperäisestä koosta. 
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Kuva 1  Ylemmässä kuvassa taitekohta on väärässä paikassa. Tällaisella rajauksella kuvasta katoaa perspektiivin voima ja jopa 

sisältöä.  Alemmassa kuvassa taitekohta on optimaalinen, vahva perspektiivi säilyy ja tärkeää informaatiota ei katoa.  

 

 

 

Teoksen taittopohja on hyvin yksinkertainen sisältäen vain tarpeellisen määrän 

noudatettavia päälinjoja: palstat ja niiden välit, horisontaalilinjan sekä marginaalit. 

Taittopohja on rakennettu InDesignissa, marginaalit ovat ylhäällä 25,5 mm ja alhaalla 

30 mm, oikealla ja vasemmalla 20 mm. Palstoja on neljä, jotta teksti olisi helposti 

luettavaa. Kolmipalstainen jako olisi tehnyt palstoista liian leveitä ja hitaammin 

luettavia. Palstojen väli on 6 mm, jotta ne erottuisivat tarpeeksi riviväleistä. Tämän 

lisäksi sivu on halkaistu horisontaalisesti hieman keskikohtaa ylempää, jotta 

horisonttiviiva tuntuisi silmälle luonnollisimmalta (kuva 2). 

Jo projektin alussa päätimme kirjan olevan kovakantinen, koska kirja on suuri-

kokoinen ja leveä. Pehmeäkantisena kirja olisi löysä ja sitä olisi epämukavaa käsitellä. 

Kovat kannet ovat myös arvokkaan oloiset. 
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Kuva 2 Sivun perustaittopohja eli grid. 
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5 Typografia – yksityiskohtien taidetta 
Typografiaa ei pidä koskaan ottaa itsestäänselvyytenä, oikeasti kauniisti ladotut sivut 

ovat aina kokemuksen ja kovan työn tulosta. Jopa sellaiselle henkilölle, joka pohtii 

tietoisesti luettavuutta, on vaikeaa määritellä onko jokin helposti luettavaa vai ei. 

Tavallinen lukija taas ärtyy ja häiriintyy heti, kun tekstityyppi on liian pientä tai  se 

muuten häiritsee silmää ja lukukokemusta. Kirjainten muoto edesauttaa suuresti 

luettavuutta ja päinvastoin. Oikean kirjasimen valinta onkin monesti hyvin vaikeaa eikä 

se ole ainoastaan makukysymys. Hyvän julkaisun  täytyy miellyttää silmää, kuitenkaan 

herättämättä erityisempää huomiota. (Tschichold, 1991, 12-22.) 

Typografin tärkeimpänä tehtävänä on tehdä tekstistä helposti luettavaa. Lukiessamme 

emme itseasiassa lue kirjaimia vaan kirjainkokonaisuuksia, sanakuvia. Mitä helpommin 

lukijan silmä siirtyyn riviltä toiselle, sen luettavampaa teksti on. (Bergström, 2001, 

132.) 

Typografian laadinnan tärkein asia on siis kirjaintyypin valinta. Paras lopputulos 

syntyy silloin kun käytetään vain muutamaa kirjaintyyppiä. Liian monen tyypin käyttö 

synnyttää yleensä sekavuutta ja vaikeuttaa lukemista. (Loiri, 2002, 34.) 

Tschichold sanoo kirjassaan typografiasta näin: ”Good typography is economical in 

both time and resources. Someone who can set a normal book, title pages excepted, 

using a single typeface including italics, knows his trade. Someone who sets up three 

galleys for a small print job or a simple title still has much to learn.” (1999, 21). Hyvä 

typografia on siis taloudellista sekä ajallisesti että resurssillisesti. Se, joka pystyy 

taittamaan kirjan (lukuunottamatta nimiösivuja) käyttäen vain yhtä kirjaintyyppiä ja sen 

eri leikkauksia, tuntee alansa. Sellaisella joka käyttää montaa eri kirjaintyppiä 

pienessäkin painotuotteessa, on vielä paljon opittavaa. 

 

5.1 Gill Sans ja Garamond 

Sacred Places | Pyhät paikat –kirjassa on käytetty kahta eri kirjasinperhettä, Gill Sansia 

ja Adobe Garamond Prota. Gill Sans on 20-luvun lopulla suunniteltu humanistinen 

groteski
4
 ja sen kirjainmuoto perustuu tiukan geometrisyyden sijasta klassisten 

                                                 

4 Groteski = tasavahva, päätteetön kirjaintyyli (Itkonen, 2004, 147). 
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antiikvojen
5
 kirjainsuhteille. Tämä tekee Gillistä hyvin persoonallisen kirjasimen, jossa 

perinteinen ja moderni ovat molemmat yhtäaikaa läsnä. Gill on myös vaativa ja hal-

litseva. (Lyytikäinen, 1998, 32.) Valitsin Gill Sansin toiseksi kirjan kirjasimista, koska 

se on selkeä ja persoonalllinen. Tässä kirjasintyypin ulkoasussa on myös sympaattista 

”historiansiipien havinaa”, sekä vanhan printtimainonnan ja -grafiikan tyylistä retro-

trendikkyyttä, ja se mielestäni sopi mainiosti tähän Suonpään hieman vitsailevaankin 

turismiaiheeseen. 

Garamond on suunniteltu vuonna 1531 ja se on klassinen ja valoisa renessanssi-

antiikva. Taitavasti käytettynä se antaa hienostuneen ja ajattoman mielikuvan. 

(Lyytikäinen, 1998, 31.) Garamondin valitsin leipätekstikirjasimeksi sen vuoksi, että se 

on klassisen kaunis ja luettava. Otin käyttööni Garamond Pro -perheen, koska se sisältää 

enemmän leikkauksia kuin tavallinen perus Garamond. 

Gill Sansia ja Garamondia yhdistää laatu, perinteikkyys ja arvostus sekä kummankin 

muotokielessä ilmentyvä klassisuus. Koska kirjan ulkoasun täytyy kertoa jo ensi 

silmäyksellä kirjan ja sen sisällön laadusta, on kirjasintenkin oltava sen mukaiset. Ne 

ovat myös keskenään tarpeeksi kontrastiset, jotta ne erottuisivat toisistaan. Kontras-

tisuus toistuu myös kirjan muissa osa-alueissa; muodossa, pinnoissa, materiaaleissa ja 

jopa kirjan sisällössä.  

Kummallakin kirjasimella on oma tehtävänsä kirjan sisällön kuvaamisessa, 

ulkoasussa sekä typografiassa. Gill Sans laatii kirjan typografian reunaehdot, sen 

tarkoitus on ilmoittaa, nimetä ja kertoa ns. sivuseikkoja. Garamond taas on 

luettavuutensa vuoksi pääosin leipätekstin, tässä tapauksessa siis artikkelin, äänitorvena. 

Käytin Garamond -kirjasimen numeroita myös ylivetolakoissa, jotka ovat erottamassa 

toisistaan kirjan eri osia. Koska Garamondin kirjainten muodot ovat erittäin elegantteja 

ja kauniita sekä kestävät myös tarkastelua moninkertaisesti suurennettunakin, oli 

Garamond mielestäni ainoa vaihtoehto isojen ylivetolakalla painettujen numeroiden 

muodoksi. Jos olisin taittanut esimerkiksi biografian myös Garamondilla, olisi biografia 

tavallaan noussut samaan asemaan artikkelin kanssa. Visuaalinen viesti olisi tällöin ollut 

väärä. 

 

                                                 

5 Antiikva = päätteellinen kirjaintyyli, jossa ylöspäiset viivat ovat laihoja ja alaspäiset paksumpia. Antiikva –nimi 

viittaa antiikkiin (lat. littera antiqua = vanha kirjain) (Itkonen, 2004, 147; Loiri, 2002, 185). 
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5.2 Palstat 

Palstan muotoja on neljä: tasapalsta, oikea liehu, vasen liehu ja keskitetty. Näistä vain 

tasapalsta ja oikea liehu soveltuvat pitkiin teksteihin. Oikean liehupalstan etuna on, että 

tekstiin ei synny ylisuuria sanavälejä. (Itkonen, 2004, 78.) 

Kirjan tärkein ja massiivisin typografinen osa, Juha Suonpään artikkeliosa on gridissä 

jaettu pystysuunnassa kahtia; yläosassa kulkee artikkelin teksti englanniksi, alaosassa 

suomeksi. Teksti juoksee kolmessa tasapalstassa, sisimmässä neljännessä palstassa 

sijaitsevat viitteet. 

 

 

Kuva 3 Tarkasti yläreunoista tasatut palstat aiheuttivat hankalia pulmatilanteita mm. sekä orpo- että leskirivien kanssa. 

 

Ensimmäisissä suunnitelmissa palstat olivat ylä- ja alareunoistaan tiukasti gridiin 

sidottuja (kuva 3). Tämä tuotti ongelmia siinä vaiheessa, kun kummankin kieliset tekstit 

piti juoksuttaa taittoon. Suurimmaksi ongelmaksi muodostui englannin- ja suomen-

kielisen tekstin pituuden ero. Alkuperäisen taittopohjan mukaan taitettuna englan-

ninkielinen teksti oli noin puolitoista sivua pitempi kuin suomenkielinen
6
. Tähän piti 

                                                 

6 Tarkkaa syytä tälle en tiedä, mutta esimerkiksi www.engliscentre.fi kertoo, että käännetty englanninkielinen teksti on yleensä 10-

15% pitempi kuin alkuperäinen suomenkielinen teksti. Osoitteessa www.cs.tut.fi/~jkorpela/kirj/7.3.html kerrotaan lisäksi, että 

suomessa monet asiat ilmaistaan sijapäätteillä, kun taas englannissa samat asiat ilmaistaan erillisillä sanoilla. 

http://www.engliscentre.fi
http://www.cs.tut.fi/%7Ejkorpela/kirj/7.3.html
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tietenkin löytää ratkaisu, koska se näytti todella tökeröltä ja viimeistelemättömältä. Yksi 

ongelman ratkaisumahdollisuus olisi ollut muuttaa taittopohjaa siten, että ylhäällä olevat 

englanninkieliset palstat olisivat olleet korkeampia kuin horisonttiviivan alapuolella 

olevat. Tämä olisi kuitenkin aiheuttanut muutoksen koko kirjassa. Halusimme, että 

kirjan pohja sisältäisi mahdollisimman vähän muuttuvia asioita ja kirja pohjautuisi 

kokonaisuudelle laadittuihin sääntöihin, joten tämä ratkaisu oli mahdoton. En tiedä 

mikä minut oli alunalkaen saanut pakottamaan tekstit tasakokoisiin neliöihin, mutta siitä 

luopuminen oli yllättävän vaikeaa.  

 

Kuva 4 Vasemmalla alkuperäisen suunnitelman mukainen palstan yläreunan tasaus, joka vaikeutti tekstien pituuseron ongelmaa. 

Oikealla ratkaisu jolla pysyttiin horisontaalisuudessa, mutta saatiin myös tekstin eri kieliversiot näyttämään saman pituisilta. 

 

Apua tämän ongelman ratkaisuun minun piti lähteä hakemaan ohjaajaltani Jorma 

Hinkalta G2:sta Helsingistä. Pohdimme yhdessä horisontaalisen mielikuvan antamiseen 

riittävien elementtien määrää. Kuinka paljon vaakasuuntaista muotoa tarvitaan vahvis-

tamaan/tukemaan riittävästi kuvien horisontaalisuutta? Löysimme ongelmaan lopulta 

kirjan horisontaalisuutta noudattavan ratkaisun, joka antoi tekstille tilaa elää ja sitä 

myöten loi joustavuutta tekstin ulkoasun muokkaamiseen (kuva 4). Ratkaisimme teks-

tien pituuseron siis käytännössä siten, että annoimme palstojen elää yläreunoistaan 

maisemanomaisesti (kuva 5). Korottamalla ja pienentämällä palstoja tekstien selkeää 

eripituisuutta sai helposti tasattua. Rivien määrällä ”leikittely” vähensi myös muita 

ladonnan ongelmia, muunmuassa leski- ja orporivien määrää. 

Näin jälkikäteen kun vertaan näitä kahta palstankokolinjausta huomaan, että alku-

peräinen suunnitelma oli kovin jäykkä ja pakotetun oloinen. Lopullisessa versiossa mai-

semanomaisuus pehmentää tasapalstojen järjestelmällisyyttä ja siisteyttä. Teksti näyt-

tää luontevalta ja elävältä ja se tuntuu olevan itsestään selvästi omalla oikealla 

paikallaan. Tämänkin voisi kiteyttää usein kuultuun, mutta osuvaan lauseeseen: 

”onnistunutta taittoa ei huomaa”. 
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Kuva 5 Palsat joustavat yläreunoista ja tekstn käsittely on siten huomattavasti helpompaa. 

 

5.3 Tekstinkäsittely ja typografia 

Tekstinkäsittely vei yllättävän ison ajan prosessin loppuvaiheesta. Englanninkielinen 

teksti istui suhteellisen hyvin kapeaan ja tasattuun palstaan lyhyiden sanojensa ansi-

oista, mutta suomenkielinen teksti tuottikin suuria ongelmia. Asiaa hankaloitti myös 

tekstiä kuvittavat valokuvat matkamuistoista, jotka kavensivat palstoja entisestään. 

Suomenkielessä sanat ovat hyvin pitkiä ja niitä joutuu tavuttamaan todella paljon. 

Toisaalta liika tavuttaminenkaan ei ole kovin kauniin näköistä. 

Englanninkielisen tekstin muokkaus ei myöskään ollut aivan pulmatonta. Vaikka 

InDesign onkin englanninkielinen, ei se kuitenkaan tarkoita sitä, että se tavuttaa sanoja 

oikein. Käytin tavutuksessa apuna tavutussanakirjaa, josta tarkistin ja korjasin jokaisen 

englanninkielisen tavutetun sanan. Ja virheitä löytyi yllättävän paljon. Pieni palstan 

koko jätti myös paljon englannin a, an ja the –sanoja yksin rivin loppuun, mikä on luet-

tavuuden kannalta häiritsevää. 

5.3.1 Kuvien otsikointi 

Halusimme jo projektin alkuvaiheesta lähtien kuvien nimien olevan kirjassa kuvien 

yhteydessä, koska ne antoivat kuville lisäarvoa ja muovasivat osaltaan niistä taidekuvia. 

Alussa teosnimen yhteydessä oli myös kuvan ottopaikka ja –vuosi sekä lisäksi kirjan 
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osan nimi ja numero (kuva 6). Näistä luovuttiin oikeastaan vasta projektin loppu-

vaiheessa. Jos kuvien ottopaikat ja ajat olisi liitetty teoksien yhteyteen olisi kirjan 

lopussa oleva teoslista ollut perusteeton ja turha. Teoslista on taidekirjassa kuitenkin 

hyvin tärkeä jä keskeinen varsinkin kun kyseessä on myös teos, jota voidaan käyttää 

myöhemmin tietolähteenä.  

 

Kuva 6 Ylemmässä alkuperäinen kuvan yhteydessä oleva teosnimi sekä osan nimi. Alemmassa lopullinen versio teoksen yhteydessä 

olevasta tekstistä. 

5.3.2 Pystyviiva 

Kirjan yhtenäistä ja selkeää linjaa noudattaa myös kieliversioita erottava pystyviiva 

(kuva 7). Jo heti kirjan alusta lukija tekee havaintoja ja päätelmiä eri elementeistä ja 

niiden keskinäisistä suhteista ja kovin monessa erilaisessa tehtävässä oleva elementti 

vain hämmentää lukijaa. Tällainen selkeä ”työnjako” eri elementtien välillä on hyvin 

käyttäjäystävällistä ja tekee kirjan lukemisesta helppoa ja mieluisaa. 
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Kuva 7 Pystyviiva erottaa englannin- ja suomenkielisen tekstin toisistaan 

 

5.3.3 Biografiasta 

Biografia lisättiin kirjaan vain muutamaa päivää ennen kuin kirja piti lähettää painoon. 

Sen visuaalisessa ukomuodossa yhdistyy kirjassa tärkeimpien osien eli kuvien ja artik-

keliosan horisontaalisuus sekä tekijätietojen ulkoasu. Biografia on tärkeä, mutta ei 

kuitenkaan nouse artikkelin tai kuvien ohitse. 

 

5.4 Kannet 

Kansikuva muuttui projektin edetessä muutamaan otteeseen. Lopulliseksi kansikuvaksi 

kelpuutettiin valokuvat Suonpään matkalaukusta, etupuoli kannessa ja laukun taus taka-

kannessa.  

Kirjan ”logon” muotoilu oli äärettömän tärkeä seikka, jonka Jorma Hinkka otti esille 

käydessämme läpi ja hioessamme kirjan ulkoasua. Vaikka kirjan nimi on kirjoitettu 

yhdellä kirjasintyypillä ja –tyylillä, on nimestä luotava logonomainen, jotta se näyttäisi 
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siistiltä ja arvokkaalta. Kuvassa 8 ylempi teksti on kirjoitettu suoraan ohjelman omilla 

asetuksilla, ilman minkäänlaisia korjauksia. Kirjainten välit näyttävät siinä olevan eri-

suuruisia (kts. Ä- ja T -kirjainten väli). Tämä on yleinen ongelma varsinkin skandi-

naavisten kirjainten Ä, Ö ja Å kohdalla. Lisäksi kirjasimen oma pystyviiva näyttää 

hullunkurisen laihalta sekä roikkuvalta ja väljyys viivan ympärillä erottaa englan-

ninkielisen ja suomenkielisen tekstin toisistaan turhan raa’asti. 

Kuvassa alempanaa on nimi korjattuna. Sanavälit näyttävät samansuuruisilta ja pys-

tyviiva näyttää nyt sulautuvan paremmin jakavaksi elementiksi eikä sen ympärillä 

olevat välit näytä enää liian ulospäintyöntäviltä. Nimi on nyt logomainen ja 

viimeistellyn oloinen. 

 

 

 

Kuva 8  Kirjan nimi korjaamattomana ja korjattuna. 

 

Takakannen suunnittelu jäi projektissa melko viime tinkaan, koska sen sisältö oli 

viime metreille asti kohtalaisen epäselvä. Takakanteen päätettiinkin laittaa rohkeasti 

ainoastaan kirjan, voitaisiinko sanoa ”alaotsikko”: A Journey among the tourist scenes 

of the world - Matka maailman näyttämöille. Takakansi olisi ollut mahdollista 

suunnitella myös perinteisesti takakansitekstin kanssa, mutta halusimme tässäkin tehdä 

oman mie-lemme mukaan. Otin suunnittelussa huomioon, Jorma Hinkan neuvoista 

viisastuneena, myös viivakoodin. Kovin usein nykyisin näkee viivakoodin ahdettuna 

jompaankum-paan kirjan alanurkista, jossa se näyttää pakon edessä lätkäistyltä 

pakolliselta objektilta. Koska viivakoodin on kuitenkin nykyisin oltava selkeästi 

näkyvillä, niin miksei sitä myös voisi ottaa luonnolliseksi osaksi suunnittelua ja 

ulkoasua? Sacred Places | Pyhät paikat –kirjan takakansi jatkaa edelleen kirjan 

horisonttiteemaa. Kirjan selkämys suun-niteltiin erillisenä osana muista kansista, koska 

sen piti näyttää tasapainoiselta myös yksin. Kirjan selkämyksiähän tarkastellaan pääosin 

kirjahyllyssä. 
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5.5 Muut graafiset elementit ja efektit 

Kirjassa on melko vähän muita graafisia ja kuvituksellisia elementtejä, jotka eivät ole 

valokuvia tai typografiaa. Tällaisiksi ”lisäefekteiksi” voidaan oikeastaan lukea 

ainoastaan teosnimien yhteydessä olevat viivat, jotka johdattelevat lukijaa seuraavalle 

aukeamalle. Tällainen viiva toistuu myös pidempänä Suonpään biografiassa, jossa 

viivassa yhdistyy panoramavalokuvien horisontaalisuus sekä artikkelin kielijako. 

Vaikka kirjan osioiden nimeämisestä luovuttiin, jaottelu piti kuitenkin merkitä jollain 

tavalla. Kontrastin muodostamisen vuoksi osioiden erottelu tehtiin isoilla, yli reunojen 

menevillä Garamond –kirjasimen numeroilla, jotka suunniteltiin painettavaksi lakalla. 

Ne erottuvat paperista hennon elegantisti ja ovat suuresta koostaan huolimatta hyvin 

siroja. Tällä samalla lakalla painettiin myös turistimerkeistä ja -kartoista tuttuja 

merkkejä rohkeasti artikkelin tekstin päälle. 

Ne merkit, jotka päätyivät kirjaan karsiutuivat suhteellisen isosta määrästä merkkejä. 

Koska nämä merkit ovat oikeassa tarkoituksessaan tarkoitettu informoimaan kartoissa ja 

tienviitoissa eri kansallisuuksien ihmisiä ovat ne hyvin pelkistettyjä ja yksinkertaisia. 

Useat kirjasta pois jääneistä merkeistä näyttivät siksikovin kankeilta ja niissä oli liikaa 

yhtenäistä pintaa. 

Lakalla painettiin myös artikkeliosan aloitukseksi ja lopetukseksi sivuja Juha 

Suonpään matkapäiväkirjasta. Ne erottavat artikkelin panoramakuvista, mutta myös 

samalla auttaa yhdistämään kirjan eri osat kokonaisuudeksi. 

Likatittelissä
7
 esiintyvä kirjan logomainen nimi painettiin myös lakalla, jotta lukija 

tottuisi mahdollisimman pian kirjassa esiintyviin muihin lakkapainatuksiin. Tällainen 

hennon oloinen mutta rohkea likatittelin painatustapa antaa hyvän kuvan kirjan 

sisällöstä sekä aloittaa kirjan pehmeästi, mutta varmasti. 

                                                 

7 Likatitteli = kirjan ensimmäinen nimiösivu (Loiri, 2002, 203) 
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6 Viimehetken tapahtumia ja Karisto 
Ajatus kannen tekstin folioinnista tuli esiin vasta projektin loppupuolella. Alun alkaen 

ajatuksena oli viimeistellä kirjan nimi lakalla. Projektin edetessä lakka alkoi tuntua 

hieman liian itsestäänselvältä ja ehkä laimealtakin ratkaisulta. Lakka olisi toiminut vielä 

tasavärisellä taivasvalokuvalla, mutta kun kansikuva muuttui valokuvaan matkalaukun 

etu- ja takapuolesta, olisi lakka ollut näkymätön ja tuhruinen. 

Paremmin tähän tarkoitukseen sopi siis foliointi, joka muistuttaa myös hieman 

ainakin Samsonite –matkalaukun metallisia osia. Foliointi tekee teoksesta myös 

arvokkaan tuntuisen. 

Kirja painettiin Hämeenlinnassa Karistolla viisiyksikköisellä painokoneella (C, M, Y, 

K ja lakka) tulostustiheydellä 280 lpi
8
, joka on hyvin tarkka ja hyvin helposti tukkoon 

menevä painotiheys (tässä projektissa meni osittain tukkoon ainoastaan nimiösivun
9
 

sininen teksti) . Kirjan papereina käytettiin kannessa Galeri Art Matt 170g/m2 ja  kirjan 

sivuilla Galerie Art 130g/m2, jotka olivat riittävän laadukkaita papereita näin tarkka-

resoluutioiseen painamiseen.  

Vietimme Suonpään kanssa kaksi päivää painotalossa tarkistaen ja valvoen paino-

jälkeä. Oli yllättävää huomata, kuinka paljon lopullista painojälkeä pystytään korjaa-

maan ja hiomaan vielä painokoneen jo käydessä. Vaikka teoksen kuvat oli käsitellyt 

kokenut kuvankäsittelijä, joidenkin kuvien kohdalla niiden väritasapainoa hiottiin pai-

nossa vielä melko paljon. Kansikuvan värit kokivat suurimman muutoksen, kun niitä 

yri-tettiin saada mahdollisimman saman värisiksi tekstin ja esilehtipaperin sinisten 

kanssa. Viime hetkellä alkuperäisen suunnitelman mukainen esilehtipaperi jouduttiin 

kuitenkin vaihtamaan, koska kansikuvien värisaatelyyn ei pystytty enää tekemään 

muutoksia. Kirjan esilehtipaperiksi valittiin KTA-Yhtiöt Oy:n ylivetopaperi Nortex 115 

g/m2  Myrskyn sijaan Mustikka ja nämä paperit ovat pinnaltaan hieman rosoisia, kuten 

mat-kalaukutkin. Näin jälkikäteen ajateltuna tämä viime hetken nopea muutos oli oikea 

vaikka se arveluttikin päätöshetkellä kovasti. 

Viime hetken yllätyksiä sekä pikaisen pohdinnan ja ratkaisun vaatineita aiheita olivat 

                                                 

8 Perinteisessä rasteroinnissa tulostustiheys on 150-175 lpi ja kuvaresoluutiosuositus 300 ppi, kun taas sublima-

rasteroinnissa tulostustiheys on 240-280 lpi ja kuvaresoluutiosuositus 400 ppi (www.priimuspaino.fi). 

9 Nimiö = Painotuotteen alkuun painettava teksti, josta käy ilmi tuotteen nimi ja tekijät (Loiri, 2002, 207). 
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myös Maahengen logo, joka haluttiin kanteen ja kirjan alkuun alunperin Gill Sansilla 

kirjoitetun Maahenki-nimen sijaan sekä päänauhan värin valinta. (Valokuvia Karistolla 

vietetyistä päivistä liitteessä 1) 
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7 Yhteenvetoa ja oman työn arviointia 
Koko tämä hieman yli vuoden mittainen projekti sujui pääpiirteissäin ihan mukavasti. 

Kirja on onnistunut, ja se on saanut paljon positiivista palautetta. Tärkeintä on ollut 

kuitenkin se, että kirjan ulkoasu on miellyttänyt sekä Suonpäätä että minua. Sacred 

Places | Pyhät paikat on visuaalisesti ehjä kokonaisuus, jossa jokaisella elementillä on 

oma paikkansa ja muotonsa. Työn sujumisen tärkein edellytys on ollut hyvä työryhmä 

ja jokaisen omat korkealle asetetut henkilökohtaiset tavoitteet sekä toisen mielipiteen 

arvostus. Oman onnistumisen kannalta erittäin suotuisaa on ollut projektiin varattu pitkä 

aika. Minulla on ollut tarpeeksi aikaa ”mutustella” ja ”nukkua yön yli”. Niitä minä 

tarvitsen, jotta pystyn luomaan kaunista.  

Tekstien ulkoasun viimeistelyssä on jonkin verran toivomisen varaa, en lopulta 

saanutkaan suomenkielistä tekstiä kunnolla istumaan kapeisiin palstoihin. Joissain 

kohdissa nimittäin on vielä nähtävillä suurehkojakin sanavälejä. 

Pelkäsin myös monessa asiassa taiton kontrollin kadottamista. Kirja on laaja ja osa-

alueita on paljon. Siksi ehkä laadin taittopohjankin erittäin tiukaksi, jotta en missään 

vaiheessa kadottaisi taiton punaista lankaa. Tällä kertaa minua oli auttamassa Jorma 

Hinkka, mutta seuraavissa kirjaprojekteissa minun täytyy itse osata löysätä ja antaa 

elementtien elää vapaammin, jotta jäljestä ei tulisi jäykkää ja pakotetunomaista. 

Kirjan valmistumisen loppuvaiheessa kiire ja vastuu painoi kovasti päälle. Kun työtä 

oltiin kuitenkin tehty jo yli vuosi, minun oli vaikeaa yhtäkkiä ruveta käsittämään, että 

työstä on myös jonain päivänä luovuttava. Kirjasta oli tullut merkittävä osa minun 

elämää ja arkirutiineja, ja työn toisiin käsiin antaminen tuntui todella luopumiselta, ja 

tämä vaivasi ja hämmensi minua. Samoin viimehetkellä tulleet muutokset ja ratkai-

sunhetket aiheuttivat lisästressiä ja satunnaista kärsivällisyyden puutettakin. Toisaalta 

kaikkihan sen varmastikin tietää, että viimehetken kiire ja stressi iskee 100% varmuu-

della aina... 

Olen erittäin tyytyväinen kirjan lakkoihin. Ne näyttävät minusta upeilta ja ne tuovat 

kirjaan särmää. Olen myös erittäin tyytyväinen siihen, miten kirjan ilme yksinkertaistui 

ja minimalisoitui svuoden aikana. Kaikesta visuaalisesta sälästä seuloutui ne parhaat 

ratkaisut tähän kirjaan. 

Opin paljon taittamisesta ja kirjaprojektista yleensä. Nautin suunnattoman paljon 

isoista kirjaprojekteista ja toivon saavani tehdä niitä jatkossa lisää. Ja paljon! Oppimista 

tietysti löytyy vielä paljonkin. 
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Liitteet 
Liite 1: Kuvia Karisto -reissuilta 

 

 Kuva 9 Kuvankäsittelijä Petri Kuokka, painaja sekä minä tutkimassa painettua jälkeä.  

 

 

Kuva 10 Raskaan työn raataja. 
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Kuva 11 Ei painokonekaan saa kaikkea aina menemään ihan putkeen... 

 

 

 

 

 

 

Kuva 12 Painaja tekee kaikkensa, jotta tulos olisi ainakin lähellä oikeaa. 
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Kuva 13 Painettuja arkkeja kuivumassa ja odottamassa leikkuuta. 

 

 

 

Kuva 14 Käytettyjä painopeltejä. 
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Kuva 15 Pitkät päivät väsyttää... 
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