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1 JOHDANTO 

 

Opinnäytetyönä suunnittelin ja toteutin kaksi kolmen julisteen sarjaa. Toimeksiantajana toimi 

Centria-ammattikorkeakoulun työhyvinvointiryhmä, joka kahden sosionomiopiskelijan projektin 

pohjalta halusi luokkien seinille julisteita. Aiheeksi valikoitui lopulta tauotus ja sen tärkeys. Ta-

voitteena oli tehdä selkeät julistesarjat, joista tauotuksen tärkeys tulee ymmärretyksi niin opis-

kelijoille kuin myös opettajille. 

 

Toisessa pääluvussa käyn läpi graafisen suunnittelun perusteita julistesuunnittelua ajatellen. 

Aiheina ovat sommittelu, värit sekä fontit. Kolmannessa pääluvussa tutkin julistesuunnittelun 

periaatteita ja vaikuttamisen keinoja. Viimeisessä pääluvussa kuvaan työprosessia ja sen vai-

heita.  

 

Julisteiden suunnittelussa käytin Adobe Illustator – ohjelmaa. Työssä on käytetty apuna monia 

lähteitä, pääosin painettuja. Painetuista teoksista mainittakoon etenkin Pekka Loirin ja Elisa 

Juholinin Huom! - Visuaalisen viestinnän käsikirja, Tapani Huovilan ”look” Visuaalista viestisi, 

sekä englanninkieliset teokset Robin Landan Graphic Design Solutions ja David A Lauerin 

sekä Stephen Pentakin Design basics.  
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2 GRAAFISEN SUUNNITTELUN PERUSTEITA 

 

 

Suunnittelun tavoite on lähetettävän viestin tukeminen ja tunnistettavan identiteetin luominen 

viestin lähettäjästä. Lisäksi sommittelun tulee antaa tärkeysjärjestys informaatiolle jota se esit-

tää, sekä pysäyttää ja saada vastaanottaja ajattelemaan. (Huovila 2006, 12-13.) Hyvästä tyy-

listä kertoo ulkoasun toimiminen viestin sisällön ja käytettävän tilanteen kanssa (Huovila 2006, 

29).  

 

Piste on kuvallisen viestinnän peruselementti. Kun pisteitä on useampi jonossa ja tarpeeksi 

lähellä toisiaan, syntyy viiva, viivoista taas muodostuu kuvioita. Kun kuvassa on useita eri ele-

menttejä, täytyy ne ryhmitellä niin, että kokonaisuus olisi selkeä. Mitä vähemmän elementtejä 

on, sitä paremmin ne tulevat esiin. (Huovila 2006, 38-42.)  

 

 

2.1 Aktiiviset ja passiiviset elementit 

 

Sommittelu on teoksen elementtien järjestämistä niin, että niistä syntyy kokonaisuus, joka an-

taa joko tasapainon, tai liikkeen tunnun (Loiri & Juholin, 1998, 62).  

 

Silmä löytää ensin kaikkein parhaiten erottuvan kohteen (Huovila 2006, 55). Yleensä nämä 

kohteet ovat aktiivisia elementtejä, joita ovat esimerkiksi kuvat, värit, pääotsikot sekä anfangit. 

Passiiviset elementit eli leipäteksti sekä tyhjä tila luovat tarvittavan kontrastin, jolloin myös nii-

den sommittelu on otettava huomioon. 

 

Viestin vastaanottajan voi parhaimmillaan laittaa käymään kuva läpi tietyssä järjestyksessä ja 

huomioimaan tärkeimmät kohdat (Huovila 2006, 55.).  

 

 

2.2 Tasapainolinja ja optinen keskipiste 

 

Sommittelussa on tärkeä ottaa huomioon sommiteltavan tilan painopiste. Keskellä kuvapintaa 

oleva painopiste luo pysähtyneen ja tehottoman vaikutelman. (Pesonen 2007, 66.)  
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Optisen keskipisteen ylä- ja alapuolisten osien suhde on sama kuin painopinnan 
leveyden ja korkeuden suhde (Pesonen 2007, 66) 

 

Tasapainopiste sekä tasapainolinja saadaan määriteltyä piirtämällä kuvapintaan ensin lävis-

täjä. Sen jälkeen piirretään ympyrän kaari, jonka säde on yhtä suuri kuin kuvapinnan leveys. 

Ympyrän kaaren ja kuvapinnan leikkauskohdista saadaan piirrettyä viiva. Kahden viivan ris-

teyskohta näyttää optisen keskipisteen paikan. Sen avulla saadaan myöskin hahmoteltua ta-

sapainolinja. (Loiri & Juholin 1998, 62.) 

 

 

KUVIO 1. Optinen keskipiste ja tasapainolinja (mukaillen Pesonen 2007, 67) 

 

 

2.3 Kultainen leikkaus 

 

Ympäristön mittasuhteita voidaan käyttää apuna visuaalisen viestin rakentamisessa, sillä ali-

tajunta mieltää luonnon mittasuhteet miellyttäväksi. Näistä luonnon mittasuhteista yksi on kul-

tainen leikkaus, jonka pohjalta voidaan tehdä suorakaiteen muotoinen sommittelutila, joka 

puolestaan voidaan jakaa uudestaan kultaisen leikkauksen mukaan. (Huovila 2006, 29-30.) 

 

Kultainen leikkaus janojen a ja b välillä vallitsee silloin, kun janan a suhde janaan 
b on yhtä kuin janan b suhde janaan a + b. Eli kultaisen leikkauksen kaava on a : 
b = b : (a + b). (Huovila 2006, 30.) 
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KUVIO 2. Esimerkki kultaisesta leikkauksesta kuvapinnalla (mukaillen Huovila 2006, 30) 

 

Monesti tarkan mittaamisen sijaan jaetaan kuva sekä pysty- että vaakasuorassa kolmeen yhtä 

suureen osaan. Näin saadaan yhdeksän osaa, joiden risteyskohdat ovat riittävän lähellä kul-

taista leikkausta. Tätä sanotaan myös kolmannesten säännöksi. (Huovila 2006, 29-31.)  

 

KUVIO 3. Esimerkki kolmannesten säännöstä kuvapinnalla (mukaillen Huovila 2006, 31) 

 

 

2.4  Elementit ja liike 

 

Rytmi on luonnon perusominaisuus. Vuodenajoilla, päivällä ja yöllä ja jopa planeettojen liik-

keillä on säännöllinen rytminsä. Tämä rytmi koostuu peräkkäisistä kuvioista, joissa samat ele-

mentit toistuvat säännöllisesti. Suunnittelussa ja maalauksessa tätä kutsuttaisiin vuorottele-

vaksi rytmiksi, kun kuviot vuorottelevat jatkuvasti keskenään ja luovat säännöllisen ja ennakoi-

tavan sarjan. Tämä ennustettavuus on välttämätöntä, sillä jos toisto ei ole selkeää, koko idea 

visuaalisesta rytmistä muuttuu epäselväksi. (Lauer & Pentak 2012, 118.) 
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Viivoja, kuten myös kuvioita voidaan tulkita eri tavoin, esimerkiksi vaakasuora viiva on rauhal-

linen ja vino puolestaan dynaaminen, ympyrä viestii jatkuvuutta, ellipsi on liikkuva. (Huovila 

2006.) Sommittelutilan keskelle sijoitettu elementti on tasapainoinen ja levollinen (KUVIO 4), 

symmetrisessä sommittelussa vasen ja oikea reuna ovat toistensa peilikuvia, epäsymmetri-

sessä sommittelussa ylä- ja alapuoli tai vasen ja oikea puoli ovat erilaisia (KUVIO 5). Suljetussa 

tilassa elementit muodostavat yhdessä selkeän ryhmän (Huovila 2006, 46-47.)   

 

 

KUVIO 4. Esimerkki keskitetystä elementistä 

 

KUVIO 5. Esimerkki symmetrisestä ja epäsymmetrisestä sommittelusta 
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Vasempaan reunaan esimerkiksi kultaisen leikkauksen mukaisesti sijoitettu kohde tulee pa-

remmin esille kuin oikeaan reunaan, sillä yleensä lukeminen aloitetaan vasemmalta oikealle. 

Elementit pyritään sommittelemaan katsojalle miellyttävään tasapainoon, joka voi olla staat-

tista eli paikallaan pysyvää tai dynaamista eli epäsymmetristä, liikettä tuovaa. Tasapainoton 

sommittelu vaikuttaa epävakaalta ja saa katsojan levottomaksi. Suunta vasemmalta oikealle 

viestii lähtemistä ja oikealta vasemmalle jonkin loppumisesta. (Huovila 2006, 47-53.) 

 

Kontrastillakin voidaan luoda eloa julkaisuun. Kokokontrastilla yhdistellään pientä ja suurta, 

jolloin suurempi korostuu. Muotokontrasti syntyy kun yhdistetään eri muotoja. Vahvuuskont-

rastissa kirjainten paksuutta vaihdellaan. Värikontrastissa kontrasti luodaan värien avulla; 

tumma paperi ja vaalea teksti. (Pesonen 2007, 40.)  

 

 

2.5 Tyhjä tila 

 

Aktiiviset elementit kuvastavat kuvan tai tekstin pääasiaa. Se voi olla kuva tuotteesta tai iso 

otsikko. Tyhjä tila, leipäteksti sekä huomaamattomat linjat ovat puolestaan passiivisia element-

tejä. (Loiri & Juholin 1998, 64.) Painotyössä tyhjän tilan merkitys oli vanhan ajan latojille itses-

tään selvää. Kirjainlaattoja ei aseteltu sattumalta, vaan takana oli taitavaksi kehittynyt latojan 

silmä; kirjainkappaleilla rakennettiin rivi- ja sanavälit sekä marginaalit. (Hinkka 2003.) 

 

Esittävissä maalauksissa ero kohteen ja taustan välillä on yleensä selvä. On tärkeä muistaa, 

että molemmat elementit on suunniteltu ja sommiteltu huolella. Aihe on keskipiste, mutta luodut 

negatiiviset (tyhjät) tilat ovat yhtä tärkeitä kuvan lopullisessa vaikutuksessa. (Lauer & Pentak 

2012, 170.) Tyhjä tila on suunnitteluelementti. Sillä voidaan ohjata lukijan katsetta ja kiinnittää 

huomiota oikeisiin kohtiin julkaisua – se luo myös kontrastia. Tyhjää tilaa voidaan käyttää esi-

merkiksi kuvien ympärillä. (Pesonen 2007, 40.) 

 

Tyhjä tila on myös kirjeen ja typografian suunnittelussa tärkeää. Musta kirjain voi olla kohde ja 

paperi tausta. (Lauer & Pentak 2012, 171.)  
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2.6  Fontit 

 

Typografia tarkoittaa tekstin graafista ulkoasua. Kun typografia on kunnossa, ovat sommittelun 

elementit helposti havaittavissa ja luettavissa. Suunnittelu kannattaa muotoilla vastaanottajille 

sopivaksi. (Loiri & Juholin 1998, 32-33.)  

 

Julistetypografiassa täytyy ottaa huomioon lukuetäisyys; fontin täytyy olla tarpeeksi suuri jotta 

se näkyisi kauemmas. Sisätiloihin tarkoitettu juliste luetaan lähempää kuin ulkona oleva, joten 

siinä voi olla enemmän tekstiä. Ulkona julisteen täytyy toimia pysäyttäjänä jotta se huomattai-

siin ympäristöstä. (Bohman & Hallberg, 1985.)  

 

Teksti on tärkeä osa viestiä, mutta mukana on usein myös paljon muita viestejä ja merkityksiä, 

joiden hallinta on suunnittelijan tehtävä. Typografia on laajimmillaan sitä, minkälainen koko-

naisuus ja mitä se kertoo viestistä. Suppeimmillaan se on tekstin kirjoitusasu: miten se on si-

joiteltu ja mitä fonttia on käytetty. (Pesonen 2007, 13.) 

 

Antiikva on päätteellinen fontti, jonka tunnuspiirteitä ovat kirjainten eri osien paksuuksien vaih-

telu, sekä pääteviivat kirjainten ylä-, ala- tai ääriosissa. esim. Times. Antiikvaa pidetään per-

soonallisimpana ja ilmaisuvoimaisempana päätteidensä ansiosta, sekä asiallisena kirjaintyy-

linä, joka yhdistetään arvovaltaisuuteen. Antiikvaa käytetäänkin yleensä asiapainotteisissa sa-

nomalehdissä. Antiikvaa pidetään helppolukuisimpana kirjainten paksuusvaihteluiden kontras-

tisuuden sekä päätteidensä vuoksi. (Huovila 2006, 88-96.) 

 

Groteski on tasapaksu tikkukirjain, jossa ei yleensä ole päätteitä. Esim. Helvetica. Sitä pidetään 

kylmänä sillä se on hyvin pelkistetty. Groteski mielletään radikaaliksi fontiksi, mutta koska ra-

dikaalisuus liittyy kulttuuriin ja sitä myötä ajanmukaisuuteen, on groteski monesti ollut esimer-

kiksi kulttuurilehtien käytössä. Groteskia pidetään vaikeampana, sillä se on tasapaksu eikä 

muodosta rivilinjaa kirjainten alle. Vaikeimmin luettavana pidetään groteskin alalajia geometric, 

sillä siinä kaikki osat ovat yhtä paksuja. Sen sijaan Humanic on helpommin luettava, sillä siinä 

on eripaksuisia kirjainten osia sekä pienissä kirjaimissa päätteet. Groteski on kuitenkin hel-

pompi lukea ruudulta kuin Antiikva, sillä ruutu koostuu pikseleistä, jotka voivat saada antiikvan 

näyttämään epätarkalta. (Huovila 2006, 89-97.) 
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Pitkissä teksteissä suositaan antiikvaa, lyhyissä groteskia. Groteskit ovat vähäeleisinä uskot-

tavampia kuin koristeelliset ja päätteelliset antiikvat. (Loiri & Juholin 1998, 35.) Tekstipalstojen 

ollessa kapeita groteski käy myös leipätekstiksi (Pesonen 2007, 30). 

 

Egyptienne yhdistää antiikvan ja groteskin. Siinä on päätteet, mutta ne ovat saman paksuisia 

kuin runko. Päätteet ovat sekä isoissa, että pienissäkin kirjaimissa. esim. courier. Egyptienne 

on graafinen ja rohkea fontti. Fraktuura, talttatyyli, on goottilaistyylinen fontti. Esimerkkinä Old 

English. Viidentenä fonttityyliryhmänä on muut, johon kuuluvat sellaiset fontit, jotka eivät mene 

mihinkään edellä mainituista ryhmistä, esimerkkinä kaunokirjoituksen tapainen fontti Allegro. 

(Huovila 2006, 90-91.) 

 

Erikokoisilla kirjaimilla saadaan julkaisulle arvojärjestys sekä vaihtelevuutta. Pienet kirjaimet eli 

gemenat ovat helppolukuisempia ja luettavampia yhdessä ylä- ja alapidennyksiensä ansiosta 

kuin isot kirjaimet eli versaalit. (Huovila 2006, 93-96.)  

 

 

2.7  Värit 

 

Värit eivät ole pelkästään mekaanisia ja fysiologisia havaintoja, vaan niihin liittyy myös miel-

leyhtymiä esimerkiksi havainnoijan iän, kokemusten ja kulttuurin kautta. Myös värien symbo-

liikka vaihtelee kulttuureittain. (Pesonen 2007, 56.) 

 

Väreistä punainen, sininen ja keltainen ovat päävärejä, kaikki muut ovat näiden sekoituksia. 

Esineen tai asian pinta sekä valon koostumus vaikuttavat värien näkemiseen. Kohteen pin-

nassa kaikkien värien summa on musta, valoaaltojen yhdistelmä taas on valkoinen. Paino-

tuotteissa käytetäänkin CMYK värejä, eli Cyan, Magenta, Yellow ja Key, jossa Key tarkoittaa 

mustaa. Näytöillä ja ruuduilla väriarvot määritellään valon mukaan RGB (Red, Green, Blue). 

(Huovila 2006, 42-44.) 
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KUVIO 6. CMYK ja RGB 

 

Punainen väri voi samaan aikaan merkitä sekä sotaa että rauhaa, tulta, rakkautta ja lämpöä. 

Se voi myös merkitä varoitusta. Keltainen merkitsee auringonvaloa, läheisyyttä ja lämpöä. Vih-

reä on luontoväri, joka symboloi uuden syntyä. Sininen on keveä ja etäinen, kylmä. Musta on 

väri sekä suruun että juhlaan. Siihen on helppo rinnastaa muita värejä. Valkoinen on puhtautta 

ja juhlallista. (Loiri & Juholin 1998, 111-112.)  

 

Värejä miettiessä kannattaa lähteä julkaisun tavoitteista. Värien avulla korostetaan, erotetaan 

ja järjestellään elementtejä. Ne elävät vuorovaikutuksessa, jolloin sama sävy näyttää erilaiselta 

eriväristä taustaa vasten. Värien keskinäistä suhdetta voidaan käyttää apuna hakemalla kont-

rasteja tai harmonioita. Yleensä apuna on sävyjen sijainti väriympyrällä (KUVIO 7). (Pesonen 

2007, 56-57.) 

 

 

KUVIO 7. Väriympyrä 
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Lähiväriharmoniassa värit ovat vieretysten, vastaväriharmoniassa käytetään nimensä mukai-

sesti väriympyrän vastakkaisilla puolilla olevia sävyjä. Yksiväriharmoniassa käytetään vain yh-

den värin eri sävyjä. Sävykontrastissa käytetään puhtaita pää- ja välivärejä ja niiden vuorovai-

kutuksia, valöörikontrastissa eri tummuus ja vaaleus rinnastetaan. Laatukontrastissa kylläi-

syyttä muutellaan ja komplementtikontrastissa rinnastetaan vastavärejä. Simultaanikontrastia 

käytettäessä rinnastetaan kylmiä ja lämpimiä värejä. (Pesonen 2007, 57.) Kylmät värit etään-

nyttävät ja lämpimät tuovat lähemmäs. Kylmiksi väreiksi luokitellaan yleensä väriympyrässä 

sinivihreän lähellä olevia ja lämpimiksi oranssin ympärillä olevia värejä. (Huovila 2006, 44.) 

Kvantiteettikontrasti on värien valovoimaan perustuva (Pesonen 2007, 57). 

 

 

2.8  Kuvat 

 

Joskus pelkkä kuva riittää. Tarpeeksi hyvä kuva pystyy vaikuttamaan ilman tekstiäkin, mutta 

tehokas teksti on sitäkin vaikuttavampi. Kuvan ollessa vähemmän informatiivinen, typografialla 

voidaan tehostaa viestiä. Kuvan tehtävänä on tällöin kiinnittää viestin vastaanottajan huomio. 

(Loiri & Juholin, 1998, 52-53.) 

 

Kuva vaikuttaa monella eri tavalla katsojaansa; se voi luoda esimerkiksi mielikuvia ja tunnelmia 

hetkessä. Kuvalla onkin aina jokin tehtävä, mikä voi olla informatiivinen eli kuva täydentää 

tekstiä tuomalla lisää informaatiota, tai sitten dekoratiivinen jolloin kuva yhdessä sommittelun 

sekä typografian kanssa luovat tunnelmaa julkaisulle. Hyvä kuva on näitä molempia: Se tuo 

piristystä ulkoasuun sekä välittää ja tukee viestiä. Kuvaa ei kannata käyttää pelkkänä koristuk-

sena tai täytteenä. (Pesonen 2007, 48-49.) 

 

Jos kuva on hyvä, tekstiä ei tarvitse olla paljon. Sama pätee toisinpäin. Jos teksti kertoo kaiken 

oleellisen, kuvaa ei tarvitse käyttää ollenkaan. Kuvia on monenlaisia: Valokuva on dokumentti 

sekä tunnelman luoja, piirrokset tuovat eloa julkaisuihin, graafiset esitykset kuten kaaviot ovat 

loistavia selkeään tiedon välittämiseen. (Pesonen 2007, 48.) 

 

Katsoja etsii kuvasta aina jonkinlaista järjestystä, mikä helpottaa suunnittelijan työtä. Katsoja 

ei siis halua nähdä kaaosta. Suunnittelijan tulee tarjota joitain viitteitä, mutta katsoja yrittää joka 

tapauksessa löytää johdonmukaisia kuvioita ja yhtenäisyyttä. Jos mallia ei löydy, on mahdolli-

suus että katsoja vain sivuuttaa kuvan. (Lauer & Pentak 2012, 32.) 
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Tutkimukset ovat osoittaneet tämän ilmiön. 1900- luvun alusta lähtien psykologit ovat tehneet 

paljon tutkimuksia näköhavaintoihin liittyen, yrittäen selvittää kuinka silmä ja aivot toimivat yh-

dessä. Suuri osa tutkimuksista on tietenkin hyvin teknisiä ja tieteellisiä, mutta jotkin perusha-

vainnot ovat käyttökelpoisia taiteilijoille tai suunnittelijoille. Tutkijat ovat selvittäneet, että katso-

jat yleensä yrittävät ryhmitellä lähellä toisiaan olevia objekteja isommiksi yksiköiksi. Ensimmäi-

nen vaikutelma kuviosta A (KUVIO 8) ei ole pelkästään joitain satunnaisia neliöitä, vaan kaksi 

ryhmää pienempiä elementtejä. Negatiivinen (tai tyhjä) tila näyttää niin ikään järjestetyltä. 

(Lauer & Pentak 2012, 32.) 

 

 

KUVIO 8. Aivot jäsentelevät neliöt kahdeksi ryhmäksi (Lauer & Pentak 2012, 32). 

 

Kuviossa 9 katsojat näkevät heti monet elementit kahtena ryhmänä. Kuitenkin, kaikki kahteen 

yhteiseen rajaan loppuvat elementit luovat vaikutelman vinosta valkoisesta lävistäjästä, jonka 

muoto on yhtä vahva kuin useat neliöt. (Lauer & Pentak 2012, 32.) 

 

 

KUVIO 9. Katsoja näkee elementit kahtena ryhmänä (Lauer & Pentak 2012, 32). 
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Meidän aivoillamme on myös taipumus ryhmitellä objektit jotka ovat samanmuotoisia. Täten 

kuviossa 10 risti-, tai plusmerkki on ilmeisempi kuin yhtenäinen tila täynnä pieniä muotoja. Ku-

viossa 11 malli ei ole pelkästään monta erikokoista ympyrää, vaan sen sijaan silmä yhdistää 

samanlaiset ympyrät ja muodosta viivoja. (Lauer & Pentak 2012, 32.) 

 

 

KUVIO 10. Aivot mieltävät kuvan selvemmin plusmerkiksi kuin ympyröiksi ja neliöiksi (Lauer 

& Pentak 2012, 32). 

 

 

 

KUVIO 11. Samankaltaiset ympyrät yhdistyvät aivoissa viivoiksi ja usean erikokoisen ympy-

rän sijaan nähdään M-kirjainta muistuttava muoto (Lauer & Pentak 2012, 32). 
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3 JULISTE VIESTINNÄN VÄLINEENÄ 

 

 

Koskipa juliste sitten taidenäyttelyä, musiikkiryhmää tai ääntä tyytymättömyydestä, on niitä tyy-

pillistä nähdä kiinnitettyinä seinään tai kehystettynä kotien ja toimistojen seinillä. Mikään muu 

graafisen suunnittelun muoto ei ole ollut niin onnistunut vangitsemaan huomiota ja ihmisten 

sydämiä. Ei ole epätavallista kävellä julkisella paikalla, nähdä juliste ja ajatella, ”Tuon minä 

haluaisin ripustaa kotini seinälle.” Kun joku haluaa ripustaa sosiaalisen protestijulisteen tai kon-

serttijulisteen seinälleen, tämä henkilö totta kai uskoo asiaan tai suosii artistia. Silti, julisteen 

mielleyhtymä voi olla merkittävämpikin – symbolinen. Julistevalinta voi myös ilmaista yksilölli-

syyttä tai ihminen voi samaistua suunnittelijan sosiaaliseen tai poliittiseen kannanottoon. 

(Landa 2011, 166.) 

 

Juliste on kaksiulotteinen, yksipintainen muoto jota käytetään tiedottamiseen (tieto, data, aika-

taulut tai tarjoukset) ja vaikuttamiseen sekä mainostamiseen (ihmiset, syyt, paikat, tapahtumat, 

tuotteet, yritykset, palvelut, ryhmät tai organisaatiot). Jokaisen julisteen tarkoituksena on välit-

tää viesti. Tehdäkseen sen, julisteen täytyy ensin saada katsojan huomio. Juliste nähdään sil-

loin kun liikutaan – ajetaan autolla tai kävellään ohi – joten sen täytyy olla riittävän kiinnostava, 

jotta se kaappaisi huomion kaiken muun visuaalisuuden keskeltä. Yleensä julisteita on monia 

kappaleita ja niitä on levitelty ympäri kaupunkia. Silloin ne myös nähdään useammin kuin ker-

ran. Kaikkialla läsnä olevana ja useamman kerran nähty vahvistaa viestiä katsojalle. (Landa 

2011, 172.)  

 

Julkisissa tiloissa näemme julisteita, jotka mainostavat tapahtumia kuten elokuvia, näytelmiä, 

konsertteja, luentoja ja konferensseja. Bussikatoksiin ja metroasemille on ripustettu julisteita 

kiinnostavista malleista ja kuuluisuuksista jotka tukevat brändejä. Teatteri- tai musiikkitapahtu-

mat, julkisen palvelun mainonta, urheilutapahtumat, rallit, protestit, syyt, viestit tyytymättömyy-

destä, poliitikot ja politiikka, propaganda, sodat, museonäyttelyt ja brändimainonta ovat kaikki 

julisteaiheita (KUVIO 12.). (Landa 2011, 172.) 
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KUVIO 12. Esimerkkejä erilaisista julisteista 

 

Jos juliste ei ole hyvin suunniteltu tai on tylsä, se varmasti ohitetaan, kun ympärillä on muutakin 

visuaalista viestintää tai kiinnostava ympäristö. Houkutteleva julistesuunnittelu voi napata huo-

miomme ja mielikuvituksemme ja ehkä provosoi meitä enemmän kuin mikään muu graafinen 

menetelmä. (Landa 2011, 172.) 

 

Jos graafinen suunnittelu ja mainonta voi myydä meille suuvettä ja elokuvalippuja, se voi myös 

edistää poliittisia ideoita sekä sosiaalisia syitä. Julistetta voidaan käyttää toisinajattelijoiden 



15 
 

äänenä, yllyttämään, propagandaan tai tiedottamiseen. Olipa sitten huolestuttavaa propagan-

daa tai yhteisen hyvän puolestapuhuja, juliste voi mahdollisesti vaikuttaa moniin. Yhteiskun-

nassa jokaisella suunnittelijalla on potentiaalia ainutlaatuiseen ja vaikuttavaan muutokseen. 

Yhtenä teoksena juliste voi kuljettaa viestiä niille jotka näkevät sen, ehkä ihmisille jotka eivät 

lue laajasti aiheesta tai kuuntele pitkiä poliittisia keskusteluja. (Landa 2011, 172.) 

 

Kun sanat ja grafiikka on yhdistetty tehokkaasti, julisteella on potentiaalia kommunikoida ja 

tulla enemmän kuin ohikiitäväksi visuaaliseksi viestinnäksi; siitä voi tulla kohde johon palataan 

uudelleen ja uudelleen, miettimään, nauttimaan tai provosoitumaan. On mielenkiintoista, että 

tällä liikkuvan kuvan ja flash-grafiikan aikakaudella liikkumaton juliste vie yhä huomiomme. 

(Landa 2011, 172.) 

 

Useimmat julisteet on tarkoitettu ripustetuiksi julkisiin tiloihin ja voidaan havaita jo kaukaa. 

Minkä tahansa graafisen suunnittelun kontekstin ymmärtäminen on tärkeää. Missä juliste näh-

dään ja kuinka se nähdään? Kuinka lähellä katsoja tulee olemaan? Tämän päivän kilpailuky-

kyisessä visuaalisessa maisemassa julisteen täytyy saada ohikulkijan huomio muiden julistei-

den sekä ympäröivien visuaalisien materiaalien seasta. Meidän tarvitsee vain ajatella lukemat-

tomia julisteita kaupunkien aukiolla teatterialueen ympärillä ymmärtääksemme, kuinka paljon 

julisteen täytyy tehdä saadakseen huomio. (Landa 2011, 173.) 

 

1. Luo huomiota. Juliste voi saada ihmiset ostamaan tuotteen, luovuttamaan verta, protes-

toimaan sensuuria tai ostamaan konserttiliput. Kuitenkin juliste voi vaikuttaa vain, jos se 

houkuttelee huomiota. Sen täytyy myös olla tarpeeksi kiinnostava, jotta katsoja ei 

käännä päätään pois. Lopuksi julisteen täytyy saada ihminen toimimaan. (Landa 2011, 

177.) 

 

2. Erotu. Herättääkseen huomiota, julisteen täytyy olla visuaalisesti kiinnostava ja myös 

erotuttava ympäristöstään. Aivan kuten pakkaukset kauppojen hyllyillä, julisteen täytyy 

erota muista kilpailevista julisteista. Koska on olemassa monia elokuva- ja teatterijulis-

teita, miksi minun pitäisi valita juuri tietty esitys muiden joukosta? Visualisointi, sommit-

telu, sekä tekotapa ja tyyli voivat luoda tarvittavan eron. (Landa 2011, 177.) 

 

3. Välitä keskeiset viestit. Hierarkia näyttelee keskeisesti sitä kuinka hyvin teoksesi viestii 

keskeisten viestien kanssa. Hierarkiaa voi ilmentää fonttien, grafiikan ja värien avulla. 
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Kun pääpiste ohjaa katsojan teoksen luo, teoksen tulisi ohjata katsojaa eteenpäin. Yh-

tenäisellä pinnalla myös väri voi ohjata katsojaa yhtä hyvin luomaan visuaalisia yhteyk-

siä elementtien välille. (Landa 2011, 177.) 

 

4. Yksi pinta, yksi yksikkö. Koska juliste nähdään etäältä, on tärkeää, että kaikki osat muo-

dostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Julistesuunnittelun etuna on vain yksi pinta, jota 

käsitellään - vähän kuin maalaus tai piirustus missä ei tarvitse miettiä jatkuvuutta seu-

raaville sivuille, toisin kuin lehdissä tai esitteissä. (Landa 2011, 177.) 

 

Usein juliste seisoo yksin, yhtenä yksikkönä. Joskus julisteita kuitenkin tehdään useampia, joko 

yhden mallisina tai samankaltaisina sarjoina. Sarjaa suunniteltaessa on tärkeää luoda jatkuvia 

elementtejä, jotta julisteet näyttävät liittyvän toisiinsa. Jotkut suunnittelijat suunnittelevat mallit 

siten, että elementit on sijoitettu samoin julisteesta toiseen sarjan sisällä, mutta niissä tarpeeksi 

vaihtelua, jotta jokainen yksittäinen juliste erottuu. (Landa 2011, 178-180.)  
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4 TYÖHYVINVOINTIRYHMÄN JULISTEPROJEKTI 

 

 

Julistesuunnittelussa tärkeitä kysymyksiä ovat kuka, mitä, kenelle, miksi ja miten. Näistä lähdin 

myös tässä projektissa liikkeelle. Kysymykseen ”kuka?” vastaus oli koulun työhyvinvointi-

ryhmä. He tilasivat julisteprojektin, joka valistaisi tauottamisen tärkeydestä sekä opiskelijoille, 

että opettajille. Tauotus on tärkeää niin jaksamisen kuin muunkin työhyvinvoinnin kannalta. 

Suunnitelmana oli, että joka luokkahuoneeseen tulisi yksi kolmen julisteen sarja. Sarjoja tulisi 

olla kaksi, eli tarkoitus oli tehdä yhteensä kuusi erilaista julistetta.  

 

 

4.1 Aiheeseen tutustuminen 

 

Ensimmäisenä julistesuunnittelun vaiheena aloin tutustua aiheeseen, josta julistesarjat kertoi-

sivat. Aiheena oli tauotuksen tärkeys. Sosionomiopiskelijat kertoivat, että tavallisissa opetusti-

lanteissa viiden minuutin tauko tulisi pitää 45 minuutin istumisen jälkeen. Näyttöpäätteellä is-

tumisessa samainen viiden minuutin tauko tulisi pitää puolen tunnin välein. Näiden tietojen 

pohjalta lähdin etsimään tietoa tauotuksesta ja siitä, miten taukojen pitäminen vaikuttaa ihmi-

seen.   

 

Koska julisteiden olisi tarkoitus päätyä luokkahuoneiden seinälle, piti myös miettiä minkälaiset 

julisteet tehoavat etenkin nuorisoon. Valistusjulisteet usein näyttävät asiat negatiivisessa va-

lossa: mitä tapahtuu kun ET tauota, mitä tapahtuu jos ET lopeta tupakointia? Ajattelin kuitenkin, 

että keskityn hyviin puoliin ja nimenomaan siihen, mitä tapahtuu kun tauottaa. Tiedonhaun pe-

rusteella tauotus vaikuttaa monella tapaa; piristyy, jaksaa, motivoituu,… Siitä oli hyvä lähteä 

liikkeelle. 

 

 

4.2  Suunnitteluprosessi 

 

Keksittyäni idean julistesarjoihin aloin hahmotella niitä paperille. Paperiversiot tehtyäni jäljensin 

ne tietokoneelle piirtopöytää sekä vektorigrafiikan ohjelmaa apuna käyttäen. Vähemmän on 

enemmän – periaatteella koetin pitää julisteet mahdollisimman yksinkertaisina ja sitä kautta 



18 
 

tehokkaampina.  Otin tyhjän tilan huomioon myös, ja pyrin pitämään elementtien määrän pie-

nenä, jotta katsoja pystyisi huomioimaan olennaisimmat asiat yhdellä vilkaisulla helposti. 

 

Tilaaja halusi julisteita joka luokkiin. Näin ne tulisivat nähdyiksi useamman kerran yksittäisen 

ihmisen toimesta, ja sitä kautta viesti kertautuisi ja menisi perille. Julisteet tulisivat luokkahuo-

neisiin, jolloin pisin lukuetäisyys saattoi vaihdella aika paljon. Tämä piti ottaa huomioon fontti-

kokoa valitessa. Koska elementtejä ja sanoja julisteisiini tuli vain vähän, oli fontista mahdollista 

tehdä sopivan suurta pitempääkin lukuetäisyyttä silmällä pitäen. 

 

Ideani lähtökohtana oli, että julisteiden tulisi olla yhteneväisiä ja muodostaa kolmen julisteen 

sarjat. Tauotuksen ollessa aiheena mietin siihen liittyviä sanoja. Miksi tauotus on tärkeää? Mitä 

se hyödyttää? Lopulta päädyin kolmen sanan yhdistelmiin: ”Opi & motivoidu. Tauota.” sekä 

”Jaksa & inspiroidu. Tauota”. Kussakin julisteessa olisi yksi sanoista korostettuna, ja siihen 

liittyvä kuvio/kuva. Kun korostin sanaa ”opi”, kuvana oli kirjapino, motivoitumista kuvatessani 

käytin portaikkoa sekä porkkanaa. Tauotuksen kohdalla halusin korostaa sitä, mikä vaikutus 

sillä on. Esimerkkeinä käytin tiimalasia (ennen taukoa hiekka on loppumassa, tauon jälkeen 

taas jaksaa pitkälle) sekä kännykän akku -symbolia (ennen taukoa akku on loppu, tauon jäl-

keen virtaa riittää). Jaksamista kuvasin hammasrattailla ja inspiroitumista hehkulampulla. 

 

Halusin vielä yhdistää pause-merkin jotenkin sanan ”tauota” kanssa, ja päädyin kokeilemaan 

kahta eri versiota, vrt. Kuvio 13 ja Kuvio 14. 

 

Sijoitin julisteissa tärkeimmät elementit kolmannesten säännön mukaisesti syntyneille tasapai-

nolinjoille. Kuvat asettelin keskelle, hieman ylemmäs pinnan keskipisteestä. Näin julisteista tuli 

tasapainoiset ja silmää miellyttävät. Suunnittelemieni julisteiden tärkein sanoma oli tauotus ja 

sen tärkeys, joten tauota-sana oli hyvin keskeisessä asemassa. Julisteiden muut sanat sekä 

keskelle sijoitetut kuviot olivat tehostamassa sanomaa. Sommittelin elementit julisteisiin siten, 

että ne antavat tasapainoisen kuvan. Se sopi tauotusaiheeseen paremmin kuin dynaaminen, 

liikettä edustava sommittelu. 

 

Sanojen arvojärjestyksen määrittelin sekä fonttikoon että värin avulla. Fonttia miettiessäni täy-

tyi ottaa myös luettavuus huomioon, ja päädyin käyttämään isoja alkukirjaimia, mutta muutoin 

gemenaa.  Käytin sarjoissani toistuvina elementteinä sanoja sekä sommittelua. Joka juliste 
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sisälsi kolme sanaa, joille hierarkia tehtiin koon ja värien avulla. Vaihtelevuutta sarjojen julis-

teisiin sain värien sekä eri kuvien avulla. 

 

Kun ensimmäiset versiot julisteista olivat valmiit, järjestin tapaamisen ohjaajani sekä työhyvin-

vointiryhmän vetäjän kanssa.  

 

 

KUVIO 13. Ensimmäinen versio julistesarjasta 1. 

 

 

KUVIO 14. Ensimmäinen versio julistesarjasta 2. 
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Sain palautetta siitä, että ”tauota”-sana saisi olla isoimpana joka julisteessa. Lisäksi kaikki oli-

vat yhtä mieltä, että sarjan 1 (KUVIO 13.) pause-merkki oli parempi. Tilaaja pyysi minua vielä 

miettimään myös, voisiko pause-merkki olla vielä erilaisempi ja osana esimerkiksi pistettä. 

Niinpä suunnittelin myös erilaisia variaatioita siitä, kuinka pause-merkki voisi näkyä (KUVIO 

15.). 

 

KUVIO 15. Versioita sanan ”Tauota” kirjoitusasusta. 

 

Samalla kun suurensin tauota-sanan, korostin joka julisteen teemasanaa värien avulla. Sain 

myös idean, että toinen sarjoista menee tietokoneluokkiin ja toinen tavallisiin opetustiloihin. 

Sen perusteella vaihdoin tauota-julisteiden paikkoja: Sarja 2 (KUVIO 17.) menisi tietokoneluok-

kiin ja näin ollen akkukuvio sopisi sinne paremmin. Muokkasin myös ”motivoidu”-julisteen (KU-

VIO 16.) portaikkoa hieman kolmiulotteisemmaksi. Kokeilin myös, miltä näyttäisi, jos tauota-

julisteissa olisi pelkästään sana ”Tauota.” kaikkien kolmen sanan sijasta. 

 

Julisteissani käytin hyväkseni sekä kokokontrastia vahvistamalla tärkeintä sanaa isommalla 

fontilla, että värikontrastia. Värikontrastia käytin erottamaan tekstiä ja elementtejä taustasta. 

Lisäksi loin elementeille tärkeysjärjestyksen värin avulla: eri värinen sana julisteessa kertoi, 

mistä kussakin julisteessa oli kyse. 
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KUVIO 16. Toinen versio julistesarjasta 1. 

 

 

KUVIO 17. Toinen versio julistesarjasta 2. 

 

Minulla oli myös muutama erilainen tauota-versio. Yksi (KUVIO 18.) ei kuitenkaan lopulta so-

pinut kumpaankaan sarjaan ja toinen (KUVIO 19.) olisi ollut ehkä vähän hankala selittää, 

 miten se liittyy tauotukseen. 
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KUVIO 18. Erilainen versio julisteesta ”Tauota”, ja siitä eri muunnoksia. 

 

 

KUVIO 19. Erilainen versio julisteesta ”Tauota”, ja siitä eri muunnoksia. 

 

Kuvioissa 20 ja 21 kokeilin esimerkkinä erilaista tapaa sisällyttää pause-merkki. U-kirjaimen 

sijasta se sijaitsisikin O-kirjaimen sisällä eikä näin ollen haittaisi luettavuutta.  
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KUVIO 20. Kolmas versio julistesarjasta 1. 

 

 

KUVIO 21. Kolmas versio julistesarjasta 2. 

 

Päätin kokeilla Break-nimistä fonttia, mutta se ei sopinut valkoiselle taustalle joten vaihdoin 

julisteiden taustat mustaksi ja tekstit valkoisiksi.  

 

Käytin julisteissa eri värejä muun muassa elementtien järjestelemiseen. Värien avulla loin kont-

rastia taustan ja tekstin sekä muiden elementtien välille. Käytin eri värejä, jotta tummataustai-

nen juliste ei jäisi tylsäksi ja yksinkertaiseksi. 
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Sovin uuden tapaamisen, jossa esitin kaikki uudet versiot (KUVIOT 15.- 23.). Ohjaaja sekä 

myös tilaaja pitivät eniten jälkimmäisistä versioista (KUVIO 22. ja KUVIO 23.), jossa pause-

merkki jätettiin kokonaan pois ja sen sijaan itse fontti olisi ”tauotettua”.  

 

KUVIO 22. Neljäs versio julistesarjasta 1. 

 

 

KUVIO 23. Neljäs versio julistesarjasta 2. 

 

Mielestäni musta oli vähän liian synkkä väri, joten vaalensin taustan väriä hieman harmaam-

maksi. Kokeilin myös erilaista sommittelua ja fontin paksuutta. Yhtenäistin sarjan 1 (KUVIO 

24.) tekemällä tiimalaseista hieman realistisempia. Sarjan 2 (KUVIO 25.) hehkulamppu taas 

täytyi tehdä enemmän symbolin malliseksi, jotta sarja olisi yhtenäisempi.  
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Parhaiten erottuva kohde julisteissani oli keskelle sijoitettu kuva. Sen tehtävä oli pysäyttää 

ohikulkija, minkä jälkeen katse siirtyy tekstiin, jossa sana ”tauota” erottuu parhaiten kokonsa 

puolesta. 

 

 

KUVIO 24. Viides versio julistesarjasta 1. 

 

 

KUVIO 25. Viides versio julistesarjasta 2. 

 

Lopullisiin versioihin (kuviot 26 ja 27) muutin vielä hieman taustan väriä, samoin muokkasin 

korostettujen sanojen värejä. Tilaaja halusi julisteiden olevan A1-kokoisia, joten muokkasin 
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sommittelua sen mukaan. Lisäsin lisäksi alareunaan vielä Centrian liikemerkin. Hyväksytin ju-

listeet vielä sekä ohjaajalla että tilaajalla. Molemmat olivat tyytyväisiä lopputulokseen.  

 

 

KUVIO 26. Lopullinen julistesarja 1. 

 

 

KUVIO 27. Lopullinen julistesarja 2. 
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5 POHDINTA 

 

 

Opinnäytetyöni tarkoitus oli suunnitella ja toteuttaa kaksi kolmen julisteen sarjaa koulun hyvin-

vointiryhmälle aiheesta ”Tauotus tärkeäksi”. Lopputuloksena saatiin erilaiset julistesarjat niin 

tietokoneluokkiin, kuin tavallisiin opetusluokkiinkin. Tilaaja oli tyytyväinen lopputulokseen.  

 

Julisteita suunnitellessani otin huomioon kaikki graafisen suunnittelun perusteet, tasapainolin-

joista ja kultaisesta leikkauksesta typografiaan ja väreihin. Värit pyrin pitämään energisinä ja 

nuorekkaina, eli sopivina ammattikorkeakoulun seinille. Tummempi tausta toi kirkkaille väreille 

hyvin kontrastia, jolloin eri elementit erottuivat julisteista hyvin.  

 

Opinnäytetyön käytännön osuus oli mielenkiintoinen ja mukava tehdä. Aihe sinänsä oli han-

kala, koska tauotus itsessään on aika ympäripyöreä asia ja tarkoittaa ”vain” tauon pitämistä. 

Onnistuin kuitenkin kehittämään mielestäni toimivan idean. Opinnäytetyön tekeminen virkisti 

muistia suunnittelun ja sommittelun perusteista. Lisäksi lähteistä sain myös uutta tietoa. 

 

Julisteita suunnitellessani käytin työkaluina pääasiassa Adobe Illustrator-sovellusta, joka on 

itselle tuttu ja kevyt käyttää. Ensimmäiset luonnokset tein kuitenkin paperille, josta piirtopöydän 

avulla muokkasin ne sähköisiksi.  

 

Raportointiosuus oli haastavampi, mutta pysyin aikataulussa senkin suhteen. Kevään vähäiset 

kurssimäärät edesauttoivat raportin valmistumista.  

 

Olen tyytyväinen lopputuloksiin. Aina löytyy parannettavaa, mutta graafisella alalla on osattava 

lopettaa jossain vaiheessa. Printatessa osat väreistä tummenivat hieman, joten Centria-am-

mattikorkeakoulun liikemerkki ei erotu tummasta taustastaan. Samoin motivaatio-julisteen yh-

teen kohtaan oli jäänyt väärä väri, jota tosin ei välttämättä huomaa julisteeseen kuulumatto-

maksi, ellei tiedä katsoa. Julisteet sopivat luokkien seinille ja jo ripustaessani niitä kuulin kom-

mentteja tauotuksesta – ilmeisesti ne siis toimivat. 

 

Opinnäytetyö vahvisti sen, että tulevaisuudessa haluan ainakin osaksi tehdä graafista suunnit-

telua työkseni.
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