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Tiivistelmä/Abstract

Tiivistelmä
Opinnäytetyössäni toteutin ilmeuudistuksen pienelle raa-
ka- ja tuorepuuroyritykselle, Puurolalle. Ilmeeseen kuului-
vat logo, puuropurkkien etiketit, sekä erilaisia sovelluksia. 

Avainsanoja
Visuaalinen identiteetti, etikettisuunnittelu, kuvitus

Keywords
Visual identity, labeldesign, illustration

Abstract
As my graduation project I redesigned the visual identity 
for a small raw porridge company, Puurola. The identity 
includes a logo, labels and a number of implementations.

Kuva 1: Eveliina myymässä puuroa kesällä 2015
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1. ALUSTUS > 1.1. Johdanto

Fantasiatyön ja asiakastyön dilemma
Pyörittelin turhautuneesti jokaisen muotoiluinstituuttilai-
sen opinnäytetyöhön liittyvää dilemmaa mielessäni: To-
teuttaisinko itseäni vapaasti, vai etsisinkö opinnäytetyöl-
leni asiakkaan? Töitä, joissa ei ole konkreettista asiakasta, 
ovat lukuisat internetin inspiraatiolähteet, kuten Pinterest 
ja Behance tulvillaan. Tällaisistä “fantasiatöistä” jää uupu-
maan asiakastöiden moniulotteisia ongelmia. Toisaalta, 
itsensä toteuttaminen opinnäytetyössä voi avata mielen-
kiintoisia ja arvaamattomia ovia. Halusin opinnäytetyöllä-
ni osoittaa olevani kykenevä työelämään, sekä vahvistaa 
henkilökohtaista kuvankerronnan taitoani.

Puurola vastasi opinnäytetyöni kriteereitä
Etsin täydellistä asiakasta, joka soisi vapaat kädet, haas-
taisi tarpeeksi ja maksaisi ajastani. Sitten, raaka- ja tuore-
puuroyritys Puurola otti minuun yhteyttä. Lapsuudenystä-

väni oli suositellut minua ja nyt tarvittiin kiireellisesti apua 
ilme uudistuksessa. Mietittyäni hetken ymmärsin, että juu-
ri tällaisen opinnäytetyön olin odottanut putoavan syliini: 
tarpeeksi vapaa, tarpeeksi todellinen ja tarpeeksi kauka-
na mukavuusalueeltani.

Etenemisestä ja aikatauluttamisesta
Otin yhteyttä muotoiluinstituutin graafisen suunnittelun 
opettajaan Christoffer Lekaan. Pyysin hänet opinnäyte-
työni ohjaajaksi ja sovimme aikataulusta. Projektin ede-
tessä lähetin Lekalle luonnoksia ja vaiheita prosessista. 
Kirjallisessa osiossa yhdistän prosessin aikana tekemiäni 
muistiinpanoja, lähdekirjallisuutta, sekä Puurolan omis-
tajan, Eveliina Haralan palautetta ja kommentteja. Lop-
putulos on visuaalinen identiteetti ja opinnäytetyö, joka 
yhdistää persoonallista kuvitusta, graafista suunnittelua 
ja tutustumista pakkaussuunnitteluun.



1.2 Toimeksianto
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1. ALUSTUS > 1.2 Toimeksianto

Toimeksianto
Aikataulu oli kiireellinen, joten deadline oli ”heti kun vain 
mahdollista”. Visuaaliseen ilmeeseen kuuluivat logo, puu-
ropurkkien etiketit, sekä erilaiset sovellukset. Opinnäyte-
työni olen rajannut logoon ja puuropurkkien etiketteihin.

Asiakas toivoi ilmeeltä modernia skandinaavista puhtautta, 
sekä käsityöläishenkeä. 

Aloitin suunnitteluprosessin tekemällä taustoitusta ja sy-
ventymällä olemassa oleviin elementteihin. Ei ollut tarkoi-
tus luoda kaikkea täysin alusta, vaan tarttua siihen mitä 
Puurola oli ja mitä sen haluttiin olevan. Samalla pyrin jalos-
tamaan tarinaa ja miettimään brändiä kokonaisuudessaan.



2.1 Ruokakulttuuri Helsingissä
2.2 Paikallisuus ja pienyritykset

2. YLEINEN
   TAUSTOITUS



2.1. Ruokakulttuuri Helsingissä



”Helsingin ruokakenttä elää vahvaa kukoistuskautta.  
Pelkästään ravintoloita, kahviloita ja liikkuvia ruokatoimijoita  

syntyi vuoden 2015 aikana yli 70 lisää. ”  
- Timo Santala,  

Helsingin kaupungin ruokakulttuuristrategian projektipäällikkö.
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2. YLEINEN TAUSTOITUS > 2.1. Ruokakulttuuri Helsingissä > 2.1.2 Ruokakulttuuripalkinnot

Kuva 3: Helsinki Street Eat, 2016

Ruokakulttuuripalkinnot 2015
Vuoden 2015 Helsingin ruokakulttuuripalkinnot jaettiin 
tammikuussa 2016 Teurastamon Kellohallissa. Kategori-
oita oli kuusi: 1. Ruokakulttuuriteko, 2. Ruokatapahtuma, 
3. Ruokavaikuttaja, 4. Ruokalähettiläs, 5. Tulokas 2015 ja 
6. Tulevaisuuden toivo 2015. Voittajat ja palkitut valitsisi 
yleisöäänestyksen tulosten pohjalta ammattilaisten raati, 
johon kuului esimerkiksi Timo Santala, Helsingin kaupun-
gin ruokakulttuuristrategian projektipäällikkö (hel.fi). 

Puurolan sijoitus palkintojenjaossa
Puurola oli jaetulla kuudennella sijalla Tulokas -kategorias-
sa ja Puurolan perustaja Eveliina Haarala oli Tulevaisuuden 
toivo -kategoriassa kahdeksannella sijalla. Kolmannella si-
jalla ruokakulttuuritekona palkittiin yleisesti “Ruokapyörät 
Helsingin kaduilla”. Tähän kuuluivat kaikki, jotka harrasti-
vat ruokapyörätoimintaa kesällä 2015. Sijat ovat merkittä-
viä, koska kuten Timo Santala totesi, vuonna 2015 Helsin-
kiin oli tullut yli 70 ravintolapitäjää lisää (hel.fi).
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Elävöittävät tekijät

Ravintolapäivä on neljänä päivänä vuodessa järjestettä-
vä ruokakarnevaali. Se tarjoaa laajan valikoiman erilaisia 
tavallisten ihmisten järjestämiä pop-up -ravintoloita. Kult-
tuuri - ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki myönsi Ravin-
tolapäivälle kulttuuripalkinnon vuonna 2011. Hän tunnusti 
Ravintolapäivän olevan “ruokakulttuuriteko, jonka vaiku-
tuksesta suomalaiseen ruokakulttuuriin on luultavasti suu-
rin sitten keskioluen vapauttamisen“(mineedu.fi). 

Lupakäytäntöjen helpottuminen. “Nykyään polkupyö-
rästä saa myydä ruokaa pelkällä ilmoituksella elintarvike-
viranomaisille”, kirjoitti Marianna Kellokoski Nyt-liitteessä 
13.6.2015 (nyt.fi). Ruokapyörien hygieenisyyttä valvotaan 
siinä missä muidenkin ruokayrittäjien. Lupakäytäntöjen 
helpottuminen, pula kesätyöpaikoista, sekä pyöräilyn suo-
sion kasvaminen ovat luoneet ympäristön, jossa ruoka-
pyöräyrittäminen nähdään kannattavana.

Ruokatapahtumat Helsingissä ovat viime vuosina lisään-
tyneet räjähdysmäisesti, luultavasti ravintolapäivän seu-
rauksena. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi Taste of 
Helsinki, Musaa ja maistelua, Street Food Thursday, Teu-
rastamon Nightmarket ja Helsinki Street Eats. 

Tapahtumat ja asenteet yleisesti. Monet Helsingissä 
järjestettävät tapahtumat ovat ymmärtäneet ruokakult-
tuurin arvon ja tuoneet sen esiin omissa tapahtumissaan. 
Tästä hyvä esimerkiksi on Helsingin Suvilahdessa järjes-
tettävä Flow Festival, joka kannustaa ravintoloita teke-
mään: ”maukkaita kasvisvaihtoehtoja sekä käyttämään 
läheltä tulevia ja kestävästi tuotettuja raaka-aineita” 
(flowfestival.com). Oli tapahtuman tyyppi mikä tahan-
sa, Helsingissä on nykyään tietoisempi ymmärrys ruuan 
laadusta ja mausta. Tietoisuus näkyy myös viime vuonna 
moniin lähikauppoihin tulleissa sesonkihyllyissä.

2. YLEINEN TAUSTOITUS > 2.1. Ruokakulttuuri Helsingissä > 2.1.2 Elävöittävät tekijät



2.2 Intohimoiset pienyritykset
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2. YLEINEN TAUSTOITUS > 2.2. Intohimoiset pienyritykset

Brändäämisen synty
Brändääminen syntyi aikana, jolloin markkinoille tuli riit-
tävästi valinnanvaraa myyntikelpoisista tuotteista. Brän-
däämisen avulla yritykset pyrkivät erottumaan toisistaan. 
Nykyään markkinat ovat täynnä hyvin brändättyjä yrityk-
siä, joilla kaikilla on kelvollisia tuotteita. Nokkelat mai-
noslauseet eivät enää riitä. Asiakkaat ovat ryhtyneet 
kiinnittämään huomiotaan yritysten käyttäytymiseen ja 
kiinnostumaan niiden taustalla olevista tarinoista.

Pienyritykset haastavat jättiläiset käyttäytymisellään
Internetin mahdollistama läpinäkyvyys tietoyhteiskunnas-
sa on tuonut yritystoiminnan julkiseksi. Seurauksena on 
syntynyt luottamuusongelmia asiakkaiden ja suurten yri-
tysten välille. Pitkään kestänyt lama on kyseenalaistanut 
jatkuvan taloudellisen kasvun mallin. Tietoisempi asiakas 
on huolestunut kärsivästä ympäristöstä. Pakkaus- ja kul-
jetuspäästöjä halutaan vähentää. Kaikki tämä on toiminut 
ponnahduslautana paikallisille pienyrityksille. Suuryritykset 
mielletään ahneiksi ja toimintatapoihinsa jämähtäneiksi, 
kun taas pienyritykset nähdään joustavina ja vapaina ta-
loudellisen kasvun paineista. Tuntuukin, että pienyrityksiä 
pidetään yleisesti luotettavampina. 

Tarinankerronnan tärkeys
Luovaan alaan keskittynyt kustantamo Gestalten Books ko-
koaan yhteen kirjassaan Start Me Up! – New Branding for 
Businesses sukupolvemme pienyrityksiä. Kirja esittelee vi-
suaalsia identiteettejä aina pienestä singaporelaisesta kau-
neussalongista pieneen suomalaiseen viskitislaamoon. Kir-
ja osoittaa, että monet sukupolvemme pienyrityksistä ovat 
perustajiensa intohimojen ja harrastuksien jatkeita. Into-
himo nähdään suurena etuna, joka mahdollistaa laaduk-
kaat ja kiinnostavat tuotteet, sekä palvelut.

Huffington Postin artikkeli Why Generation Y Yuppies  
are so Unhappy (huffingtonpost.com) syventyy ajatukseen 
sukupolvemme into himoisista yrittäjistä. Artikkelin mukaan 
sukupolvellemme ei riitä taloudellisesti vakaat työpaikat. 
Meillä on tarve toteuttaa itseämme ja seurata unelmiam-
me. Artikkeli kertoo kahvilatyöntekijän olleen edelliselle 
sukupolvelle aliarvostettu ammatti. Nykyään kuitenkin me-
nestyvimpiä kahviloita pyörittävät kahvilajikkeista ja -laa-
duista tietoiset, sekä yleistä ihailua ja kunnioitusta herättä-
vät baristat. Harrastuksen muuttaminen liiketoiminnaksi on 
mahdollista, mutta se vaatii työtä ja selkeää erottautumis-
ta, jonka hyvä tarina voi mahdollistaa.



17

Kuva 4: Helsingin Beamhill -vaatekaupan edessä jonotetaan harvinaisia kenkiä

Ostopäätöksellä viestitään ja kuratoidaan elämää
Koulutetun keskiluokan ostopäätöstä ei määrää enää pelk-
kä tarve, vaan asiakkailla on myös halu kuratoida omaa elä-
määnsä. Brändit kertovat tarinoita, jotka liitetään omaan 
narratiiviin. Ostopäätöksellä voidaan viestiä omista arvois-
ta. Esimerkiksi eräs ystäväni pitää New Balance -kenkiä, 
koska kyseenalaistaa Niken valmistusprosessin. 

Nykyasiakkaat tavoittelevat erottautumista siinä missä brän-
ditkin. Harvinaisuuksia romantisoidaan ja vaikeasti saatavilla 
olevat tuotteet kiinnostavat. Etsitään rajoitettuja tuotteita, 
joita ei ole välttämättä saatavilla edes nettikaupoissa. Tällai-
sia tuotteita voivat tarjota esimerkiksi paikalliset pienyrityk-
set. Suuret yritykset ovat vastanneet tähän pop-up -liikkeil-
lä, ala-brändeillä ja limited edition -tuotteilla.

Luottamus suuryrityksiin sekä luovan luokan erikoisuuden 
tavoittelu ovat mahdollistaneet pienyritysten nousun.  

Toisaalta erottautuminen on entistä vaikeampaa, koska ku-
ten Huffington Post artikkelissaan toteaa, sukupolvellem-
me tavanomaista on, että kaikki uskovat olevansa erikoisia. 
Sosiaalinen media tulvii yritysten ja asiakkaiden tarinoita. 
Erottautuakseen yrityksen brändi täytyy rakentaa huolelli-
sesti ja rehellisesti. Visuaalisen identiteetin täytyy olla erot-
tuva ja kyetä tukemaan yrityksen ytimessä olevaa tarinaa.

2. YLEINEN TAUSTOITUS > 2.2. Intohimoiset pienyritykset
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2. YLEINEN TAUSTOITUS > 2.2. Intohimoiset pienyritykset

Kuva 5

Kuva 7 Kuva 8 

Instagramissa käyttäjä @fredrikriskvik kuratoi elämäänsä sosiaalisen median avulla.  
Brändit, joihin hän samaistuu esiintyvät kuvissa, monesti vielä erikseen mainittuina.

Kuva 6
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Kyrö Distillery, pienyrityksen menestystarina
Start Me Up -kirja esittelee suomalaisen viskitislaamo  
Kyrö Distillery Companyn, joka perustettiin vuonna 2014. 
Kyrö on mainio esimerkki yrityksestä, joka käyttää erin-
omaisesti tarinankerrontaa brändissään ja visuaalisessa 
ilmeessään. Kansainvälistä mainetta Kyrö ei ole saavut-
tanut pelkän brändinsä avulla – heillä on myös markki-
noiden paras tuote. Britanniassa viime vuonna Wine and 
Spirits -kilpailussa Gin&Tonic -sarjan voittanut Napue Gin 
onkin Kyrön kuuluisin tuote. 

Kirjassaan A Designer’s Art, legendaarinen yhdysvaltalai-
nen graafinen suunnittelija Paul Rand toteaa, että graa-
fikko voi suunnitella hyvän tavaramerkin, mutta loppu-
peleissä tavaramerkin tekee yritys. Tällä hän tarkoittaa, 
että vain yritys, jolla on hyvä tuote tai palvelu, voi tehdä 
itselleen onnistuneen tavaramerkin. Tämä edellyttää yri-
tykseltä myös johdonmukaista tavaramerkin soveltamista. 

Kyrön tarinankerronnasta
Kyrö Distillery painottaa suomalaisuuttaan tarinassaan. 
He korostavat kotisivuillaan sitä, kuinka yrityksen idea tuli 
saunassa kaveriporukan kesken. Brändin valokuvamaail-

2. YLEINEN TAUSTOITUS > 2.2. Intohimoiset pienyritykset

massa vilkkuvat paljaat takapuolet ruispellolla. Tämä ku-
vaa suomalaista rohkeutta ja hulluutta. Aloittaessaan he 
hankkivat tilat Isokyröstä vanhasta meijeristä, joka toimii 
brändin tarinan tapahtumapaikkana. Palkittu Napue Gin 
-juoma lanseerattiin vuonna 2015, jolloin Isokyrössä so-
ditusta Napuen taistelusta oli kulunut 300 vuotta. Tällöin 
Suomi ja Ruotsi taistelivat verisen taistelun Venäjää vas-
taan. Ilmeessä käytetty fontti on sama kuin Napuen tais-
telun muistomerkissä.

Kuva 9: Kyrö Distillery Companyn miehet juoksemassa alasti pellolla
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2. YLEINEN TAUSTOITUS > 2.2. Intohimoiset pienyritykset

Kotisivuillaan Kyrö esittelee Isokyrön kuntaa mystiseksi pai-
kaksi. Sivuilla kerrotaan, kuinka arkeologit ovat löytäneet 
paikalta muinaisia luita ja kuinka rautapitoiset kaivovedet 
muuttuvan keväisin verenpunaiseksi. Paikkakunnalla käy-
dyt sodat on listattu ja listan avulla korostetaan Isokyrön 
alueelta tulevien ihmisten lujuutta ja sisukkuuta. 

Kyrön tulevaisuuden näkymät ovat myönteiset
Vuoden 2016 aikana tuotannon arvioidaan kaksinkertais-
tuvan ja tiloja on kovan kysynnän vuoksi jouduttu ulkois-
tamaan. Kyrön ensimmäinen viski valmistuu vuonna 2017.  
Suuren nosteen vuoksi vientiin on investoitu ja Napue  
Giniä saakin jo muun muassa Britanniasta, Saksasta ja  
Japanista. 
 
Kyrö Distillery Company on todiste siitä, ettei tarinanker-
rontaa kannata vähätellä. On silti muistettava, ettei se vie-
lä takaa menestystä. Yrityksen tuotteen on oltava laadu-
kas ja yrityksen on oltava valmis panostamaan visuaalisen 
identiteetin näkyvyyteen. ”Kilpailukyky lähtee tekijän, tari-
nan ja paikan yhdistelmästä”, paljastaa Kyrön toimitusjoh-
taja Miika Lipiäinen (kauppalehti.fi).

Kuva 10: Napue Gin pullo

Kuva 11: Napue-taistelun muistomerkki
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3. PUUROLAN TAUSTOITUS > 3.1. Puurolan tarina

Puurolan tarina alkaa Ravintolapäivästä
Puurolan perustaja, Eveliina Haarala luonnehtii itseään 
”puurofriikiksi”. Hän kehittää uusia puuroreseptejä intohi-
moisesti. Ravintolapäivä tarjosi Eveliinalle mahdollisuuden 
yrittää omaa ravintolakonseptia ilman suuria sitoutumuksia 
ja riskejä. Puurola avasi ikkunansa ensimmäistä kertaa Ra-
vintolapäivänä helmikuussa 2014, Kalliossa. Puurolan toi-
minta jatkui epäjohdonmukaisesti toukokuulle 2015, jolloin 
Puurola sai virallisesti alkunsa ruokapyöräyrityksenä.

Inspiraatiota ulkomailta 
Yksi mainittava inspiraationlähde Eveliinalle on ollut  
Kööpenhamina, missä hän oli vaihdossa. Rohkeus omaan 
puuroyritykseen tuli kööpenhaminalaisesta puuroon omis-
tautuneesta ravintolasta. Sattumalta myös Christiania Bike 
-pyörä, jolla Eve kuljettaa puuroa, on tanskalaista alkupe-
rää. Pyörän etulaatikkoon mahtuu kaksi suurta kylmäsäi-
liötä puurolle (noin 35 annosta puuroa). Pyörää Eveliina 
pitää liiketilaa parempana vaihtoehtona, koska pyörän voi 
siirtää sinne, missä mahdolliset asiakkaat ovat.

Puurola on pieni ja paikallinen
Puurolan puurot valmistuvat omassa keittiössä ja jääkaap-
pikin on miltei kokonaan varattu puurojen ja raaka-ainei-
den säilyttämiseen. Puurot valmistetaan edellisiltana ja 
viimeistellään aamulla purkkeihin. Makuvariaatiot ovat 
tulosta lukuisista tuotekehittelykokeiluista, joiden uhriksi 
oma perhe ja ystäväpiiri on joutunut. Vaikka Puurola on-
kin pieni ja paikallinen, se ei tarkoita, että puurot tarvitsi-
si maksaa markoilla. Nykyteknologia mahdollistaa kortti-
maksut, yhteydenpidon asiakkaiden kanssa, sekä hyvien 
myyntipaikkojen paikannuksen.

Kuva 12: Eveliina myymässä puuroa ravintolapäivänä
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Puurola käyttää kausituotteita
Puurolan puurovalikoima vaihtelee sesongeittain, kos-
ka puurot pyritään valmistamaan kausittaisilla raaka-ai-
neilla. “Kausituotteiden maku ja ravintoainessisältö ovat 
parhaimmillaan, ne ovat huokeita ja vähemmän luontoa 
kuormittavia. Kausituotteet kärrätään tuoreeltaan tarjol-
le, joten niitä ei ole tarvinut varastoida pitkään tietyissä 
lämpötiloissa tai kasvattaa oloissa, joihin kuluu luvatto-
man paljon energiaa“ informoi Yle artikkelissa Valikointia 
ja mukavaa odottelua - näin syöt ruokasesonkien mukaan 
(yle.fi).

Raakaruoka on todettu terveelliseksi
Puurolan konseptin keskiössä on terveelliseksi todettu 
raakaruoka. “Raakaruuaksi sanotaan mahdollisimman vä-
hän prosessoiduista aineksista tehtyä ruokaa, jota ei kyp-
sennetä yli +47 asteen. Alhaisen kypsennyslämpötilan 
vuoksi monet entsyymit ja vitamiinit säilyvät raakaruuassa 
paremmin kuin kypsennetyssä ruuassa.“ (hs.fi). Raakaruu-
an lisäksi Eveliina on myös terveysvalmennuskurssien kou-
luttama terveysasiantuntija. Brändin imago pysyy uskotta-
vana, kun kesäisin hyötyliikuntaa pyörällä kertyy noin  
15 km päivässä.

Puurolan tulevaisuuden takaa ammattimaisuus
Eveliina hoitaa yritystä ammattimaisesti. “Kaikki myymä-
ni puurot ovat vegaanisia, laktoosittomia ja gluteenitto-
mia raakapuuroja. Ne ovat sellaista ruokaa, johon itse us-
kon ja jota ei Helsingistä helposti löydä“ Eveliina kertoi 
Nyt-liitteen haastattelussa 13.6.2015 (nyt.fi). Viime kesänä 
tavoitteena oli ilmeuudistuksen myötä saada puurot valit-
tuihin kauppoihin ja kahviloihin. Eveliina piti kiinni sanas-
taan ja etikettien valmistuttua Puurolan puurot ovat olleet 
myynnissä eri kahviloissa ja kaupoissa Helsingissä (katso 
esimerkkejä sivuilta 74-75).

Kuva 13: Etiketit leikattiin käsin muotoonsa

3. PUUROLAN TAUSTOITUS > 3.1. Puurolan tarina



3.2. Ensimmäinen tapaaminen
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3. PUUROLAN TAUSTOITUS > 3.2. Ensimmäinen tapaaminen

Puurola on Eveliina Haaralan persoonan jatke
Suunnittelijan haaste on ymmärtää henkilö tai henkilöt 
pienyrityksen takana. Taustoituksestani selvisi, että pien-
yrittäjät ovat entistä keskeisemmässä osassa brändinsä ta-
rinaa. Selvitin, että tämä on totta Puurolankin tapauksessa. 
Yritystoiminta oli ollut olemassa jo muutaman vuoden ajan 
ja se oli hyvin henkilökohtaista, koska Eveliina tapasi asiak-
kaitaan päivittäin pyöränsä selässä. Asiakkailla ja Eveliinalla 
oli jo mielikuva Puurolan brändistä ja molempien tahojen 
piti mieltää ilmeuudistus uskottavaksi.

Ensivaikutelma 
Tapasin Eveliinan ensimmäistä kertaa Ruoholahden metro-
asemalla. Hikinen brunettityttö tuli minua vastaan hymyil-
len muovipussi täynnä puuropurkkien mallikappaleita. Vaa-
tetus ei ollut kauppakorkeakoulutyylinen jakkupuku, vaan 
rento, kasuaali ja sporttinen. Hiukset olivat sekaisin pyöräi-
lystä ja hengästynyt ääni tervehti minua iloisesti. Ensivaiku-
telma osoitti rentoa, lämmintä ja ammattimaista asiakaspal-
veluosaamista. Vahvasta kädenpuristuksesta vakuutuin, että 
Puurolalla oli hyvä ote asioista.
 
Ensivaikutelman vaikutus ilmeeseen
Tapaamisen jälkeen mietin ilmettä tarinankerronnan kaut-
ta. Eveliina on Puurolan tarinan päähenkilö ja ilmeen tulisi 
uskottavasti vaatettaa hänet. Koska Puurolalla ei ollut liike-
tiloja ja ruokapyörämyynnin kausi oli ohi, ei ollut helppoa 
haastatella asiakkaita. Jouduin luottamaan omaan ensivai-
kutelmaani ilmeuudistuksen tunnelman luomisessa. Mo-
derni puhdas skandinaavisuus olisi ollut turhan ”kauppa-
korkeakoulumainen”. Ilmettä piti täydentää jollain rennolla 
ja hauskalla, joka muistuttaisi Eveliinan persoonasta.

Kuva 14: Eveliina Haarala ja Christianian Bike



3.3. Vanhan ilmeen analysointi
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Harhaanjohtavaa ja sekavaa viestintää
Entinen ilme koostui isosta kuvapankkihenkisestä mansik-
kavalokuvasta, jonka päällä oli logo tyylitellyllä käsialal-
la. Puurola oli tavutettu, PUU-ROLA, ilman tavutusmerk-
kiä. Ensimmäinen tavu: PUU, sai aikaan mielenkiintoisen 
mielikuvan. Puuta oli korostettu sillä että tavut olivat eri-
värisiä: PUU keltaisella ja ROLA valkoisella. Tunnuksena 
käytetty mansikka oli jätettävä pois, koska oli lievästi har-
haanjohtavaa myydä mustikkapuuroa mansikan kuvalla.

Tunnelma oli hyvä, mutta viesti piti selkeyttää
Tämä kuvan ja tekstin muodostama tunnus oli tulostet-
tu tarra-arkeille ja leikattu muotoon käsin. Askartelu teki 
jokaisesta tarrasta ainutlaatuisen. Tarra liimattiin purkin 
kanteen ja purkin sivu jäi täysin tyhjäksi. Kaikki tuottee-
seen ja yritykseen liittyvä informaatio puuttui kokonaan. 
Yritystoiminta oli niin henkilökohtaisella tasolla, että Eve 
itse listasi suullisesti asiakkaille, mitä kukin tuote sisälsi.

Puurola huokui käsityöläishenkeä
Puurola uskoo siihen, että omin käsin voidaan tehdä jo-
tain uutta ja parempaa, kuin on tarjolla. Raaka-aineet va-
litaan huolellisesti, puurot tehdään omin voimin, etiketit 
leikataan käsin ja puurot myydään vaikka ikkunasta taikka 
pyörästä. Käsialaa jäljittelevä typografia viestii omin käsin 
tekemisestä. Toivomus typografian säilyttämisestä oli ym-
märrettävää. Toisaalta juuri tämänkaltaiset käsintehdyt fon-
tit ovat geneerisiä ja tiesin, että typografiaa pitäisi tyylitellä.

Kuva 15: Entinen ilme



3.4. Kohderyhmä
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Puuro maistuu kaikenikäisille
Kohderyhmäksi määriteltiin hipsterit. Keitä hipsterit ovat? 
Ehkä he ovat kuvaus aikamme nuorista, vaikka nuoria 
ovatkin nykyään yhä vanhemmat. Heräsi kysymys siitä, 
kannattaako Puuroa brändätä tietylle ikäryhmälle? Viime 
kesänä Eve nähtiin myymässä puuroa lukuisissa tapahtu-
missa sekä otollisilla markkinapaikoilla Helsingin keskus-
tassa. Huomasin, ettei ikä ollut selkeä yhdistävä tekijä ja 
kyseenalaistin alkuperäisen kohderyhmämääritelmän.

Raakaruoka on terveellistä ja hintavaa
Puurolan avainsanoja ovat raakaruoka, gluteeniton, lisäai-
neeton, maidoton ja luomu. Terveysasioista valveutuneille 
ihmisille oli pian tulossa maukas, terveellinen ja heti valmis 
nautittavaksi oleva tuote kaupan eineshyllylle. Valitettava 
tosiasia terveellisissä ja eettisissä tuotteissa on, että ne 
ovat yleensä hintavia. Puurolan puurot maksavat viidestä 
eurosta ylöspäin. Kohderyhmäksi määrittelin keskituloiset, 
terveellisistä elämäntavoista kiinnostuneet ihmiset.

Kuva 17: Helsinki Streat - tapahtuman asiakaskuntaa ei tunnu ikä määrittelevänKuva 16
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Kuva 18: Kännykkäkuva Kruununhaan K-kaupan eineshyllystä
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Benchmarkkasin pakkauksia ja ruokapyöriä
Käytin kahta menetelmää: kävin kaupoissa vertailemassa 
hyllyissä olevia tuotteita, sekä keräsin aineistoa internetin 
avulla. Internetissä tutustuin myös kansainvälisiin pakka-
uksiin, pitäen kuitenkin mielessä kulttuuriset erot. Pyöriä 
ei lopputalvesta eikä alkukeväästä näkynyt ulkosalla, joten 
jouduin niiden osalta turvautumaan muistiin ja internetin 
tarjoamaan kuvapankkiin.

Eineshyllyn puurovalikoima oli mauton
Raakapuuroja ei löytynyt, ja vispipuurojen ulkoasutkin oli-
vat säilyneet koskemattomina 90-luvulta asti. Saarioisel-
la oli Alepan hyllyllä kaksi vispipuuroa: perinteisemmin 
nimetty Vispipuuro ja rohkeampi versio Vispis. Vispipuu-
rolla ei ollut sivuetikettiä, vaan sen raikas vaaleanpunai-
nen rakenne toimi houkuttimena. Havaitsin, että puuron 
rakenteen ollessa esteettisesti herkullinen, ei sitä kanna-
ta kätkeä etiketin taakse. Vispis oli lähes kokonaan etiket-
tien peitossa. Sen sivuetiketissä oli pehmeää käsintehdyn 
oloista typografiaa, sekä hyvin alkeellisia kuvituksia.

Kuva 19: Saarioisen Vispis

Kuva 20: Riisipuuro, mannapuuro ja ohrapuuro 
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Jogurttihylly oli inspiroivampi kuin puurohylly 
Kaupassa puuropaketit olivat alkeellisella tasolla, mutta 
jogurttihylly oli värikkäämpi. Positiivinen yllätys oli Valion 
Play-jogurttivanukas, jossa kuvitukset liikkuivat esittävän 
ja abstraktin välimaastossa. Esimerkiksi banaanikuvitus 
(kuvat 21-22) ei ollut ennalta-arvattava banaanimaskotti, 
vaan ”banaani kasa”, jonka silmät eivät ole missään rea-
listisessa paikassa. Play pisti silmään hauskana ja rohkea-
na ja sai hulluudellaan hymyilemään. Kaikkia kuvituksia 
leimasi kuitenkin hyvin yhtenäinen tyyli: kuvitukset olivat 
puhtaita vektorikuvituksia. 

Kuva 21 Kuva 22

Kuva 25

Kuva 27 Kuva 28

Kuva 26

Kuva 24Kuva 23
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Mainitsemisen arvoisia ruokapyöriä Helsingissä
Ruokapyörät löytyivät helposti internetistä viime kesän 
buumin seurauksena. Mainittavia vastaantulleita ruoka-
pyöriä olivat Tuomas Orispään karjalanpiirakoita myyvä 
Carelian Bike, korkealuokkaisia hodareita myyvä Hodari- 
fillari, sekä etiopialaisia hodareita myyvä Etiodog. Ruoka-
pyörien lisäksi jälkiruokaa tai muita virvokkeita myyviä 
pyöriä olivat Kahvila Kyyhky, Latte Café, Café Pequeno, 
Oh my Juice, sekä Kaffa Roasteryn Cold Brew.

Havaintojani ruokapyöristä
Joissain pyörissä oli kaksi rengasta, toisissa kolme. Kaik-
kia pyöriä kuitenkin yhdisti säilytyslaatikko, jossa yrityk-
set kuljettivat tuotteensa. Laatikko toimi samalla yrityksen 
mainoskylttinä, mihin oma logo oli toteutettu joko teipaa-
malla, sapluunalla, tai käsin maalaamalla. Laatikot olivat 
joko mustia (Kahvila Kyyhky, Hodari fillari) tai punertavan 
puun värisiä (Etiodog, Cafe Pequeno, Cold Brew). Nämä 
standardimallit eivät juuri poikenneet toisistaan. Tuomas 
Orispään Carelian Bike -pyörä (kuva 30) erottui edukseen. 
Itse rakennettu vaalea säilytyslaatikko oli lakattua vaaleaa 
puuta ja sen päällä kimalteli ammattimaisesti valmistettu 
teräksinen keittiötaso, joka viesti puhtautta.

Kuva 29: Torikortteleiden pyörä erottui, vaikkei ole ruokapyörä

Kuva 30: Ammattimainen keittiötaso, Carelian Bike
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Kuva 31: Carelian Bike

Kuva 34: Kaffa Roasteryn Cold Brew Kuva 35: Etiodog Kuva 36: Ruokapyöriä rivissä Esplanadin puistossa

Kuva 32: Kahvila Kyyhky Kuva 33: Hodarifillari
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  JA LUONNOS



Kuva 37

Kuva 38

Kuva 41 Kuva 42 Kuva 43

Kuva 39 Kuva 40

Ilmeen moodboard



mustikkaunelma
gluteeniton, lisä-aineeton, vegaaninen

PUUROLA

Luonnos

Kuva 44
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4. Moodboard ja luonnos

Konkretisoin näkemykseni
Näin mielessäni vahvaa graafista pelkistämistä. Visioin il-
meen koostuvan grafiikasta sekä typografiasta. Valokuvia 
en halunnut käyttää, koska ne toisivat sävyjä ja runsaat sä-
vyt turmelisivat haluamani pelkistyksen. Aloitin keräilemäl-
lä internetistä referenssejä ja kokosin niistä moodboardin. 
Moodboardin avulla ja näkemykseni pohjalta tein luon-
noksen, jossa typografia ja grafiikka kohtasivat. 

Logon pidin simppelinä
Moderni skandinaavinen logo vaati päätteettömän fon-
tin. Ensimmäisissä logoversioissa u-kirjaimissa oli puuro-
kulhosta tyyliteltyä muotoa. Ongelmaksi osoittautuivat 
peräkkäiset u-kirjaimet. Jos molemmat u-kirjaimet olisivat 
puurokulhoja, mistä ne viestisivät? Perheestä, vaiko paris-
kunnasta? Liian monimutkaista viestintää. Jos puurokulho-
ja olisi vain yksi, peräkkäiset u-kirjaimet olisivat eri muo-
toisia ja luettavuus kärsisi. Luovuin ideasta ja pidin logon 
simppelinä. Logon kaari sai inspiraatiota aamuauringosta, 
mutta sen myöntäminen tuntui naiivilta. Tärkeintä logossa 
on erottuvuus ja selkeys.

Ilmeen typografia
Ilmeen typografia tulisi olla pyöreää ja pehmeää. Luon-
noksessani käytin Grilli Typen GT Pressura Boldia, jonka 
tiesin ottaneen inspiraatiota postipakettien leimojen mus-
teen leviämisvaikutelmasta. Ideatasolla tämä tuntui ne-
rokkaalta, koska puurokin on valuavaa ja leviävää. Myö-
hemmin tuntui, että GT Pressura Bold oli silti liian kova ja 
typografiasta puuttui leikkimielisyys. Siitä ei tullut lopulli-
nen fontti.

Kuva 45: Luonnoksia logosta 
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Ilmeen tulisi olla tummansinen 
Koin, että Puurolan ilmeen tulisi olla tummansinen. En 
osannut selittää miksi, joten kyseenalaistin visioni. Mus-
ta-valkoinen ilme oli liian synkkä: rentous, sekä hauskuus 
katosivat. Kokeiltuani muita värejä, ymmärsin sinisen funk-
tion. Sininen antaa kylmän vaikutelman. Ilmeessä se viestii 
siitä että raaka- ja tuorepuuroa ei ole koskaan lämmitetty: 
Puurolan puurot tarjoillaan aina kylminä.

Naivistinen kuvitustyyli
Logon alle luonnostelin tietokoneella naivistisen kuvituk-
sen puurokulhosta. Sen avulla pyrin hahmottamaan asi-
akkaalle millaisen tunnelman tämäntyylinen kuvitus loisi. 
Myöhemmässä vaiheessa kuvitukset herättivät fantasia-
nimet eloon ja niistä syntyi hahmoja, jotka tulivat oleelli-
seksi osaksi tarinankerrontaa.



5. TOTEUTUS

5.1. Logo
5.2. Etiketti
5.3. Typografia
5.4. Kuvitus
5.5. Värit



5.1. Logo
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5. TOTEUTUS – 5.1. Logo

Logoon kaivattiin käsintekemisen tunnelmaa
Asiakas halusi minun käyttävän samantyylistä typogra-
fiaa kuin vanhassa tunnuksessa. Olin aikaisemmin teh-
nyt yhteistyöprojektin suunnittelutoimisto Bond Agencyn 
kanssa Moi Helsinki -nimiseen baariin, jossa käytettiin sa-
mantapaista fonttia (Belta Bold) kuin Puurolan vanhassa il-

meessä. Kokemuksella tiesin, että juuri tällainen, kapea ja 
korkea, käsintehdyn oloinen versaali typografia oli liikakäy-
tettyä. Toinen esimerkki tämän tyylisestä typografiasta on 
ravintola Chalupan logo Helsingissä (kuva 47). Yhdyin silti 
ajatukseen siitä, että typografian tulisi viestiä käsityöläis-
henkeä. Sen viestimiseen olisi keksittävä toinen ratkaisu.

Kuva 48: Moi-Helsinki -baari, Belta Bold fonttiKuva 46: Puurolan entinen logo ja tunnus Kuva 47: Chalupa -ravintolan logo
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Kuva 49: Logon toimivuus eri koissa.

Pehmensin logoa jäljentämällä fontin kynällä
Pyöreä typografia loi pehmeydellään sopivan tunnelman 
puuro-brändille. Ladoin logon valmiilla fontilla, jonka jäl-
jensin kynällä vapaasti piirtämällä päältä. Näin pehmensin 
typografiaa ja sain pyydettyä käsintekemisen tunnelmaa. 
Kirjainten korkeus pysyi suurinpiirtein samana ja käsinte-
keminen oli hienovaraista. Typografian jäljentämisestä tuli 
visuaalinen keino, jota käytettiin fantasianimien ja otsikoi-
den tyylittelyssä. Logo hyväksyttiin ja sain aloittaa koko-
naisvaltaisen ilmeen kehittelyn.



5.2. Etiketti
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Uusien etikettien tarve pani vireille ilmeuudistuksen 
Puurolalle tehdyissä terveystarkastuksissa viranomaiset 
vaativat puuron ainesosat informatiivisesti esille. Entinen 
ilme oli amatöörimäinen ja epäselkeä. Uudet etiketit oli 
suunniteltava pikimmiten, jotta yritystoimintaa voitaisiin 
jatkaa. Ne mahdollistaisivat myös tulevaisuudensuunnitel-
mat, eli levikin laajentamisen kauppoihin ja kahviloihin.

Puuropurkki oli valittu biohajoavuuden perusteella
Eveliinan valitsema puuropurkki tuki brändin eettisiä arvo-
ja biohajoavuudellaan. Teoriassa sen pystyisi lajittelemaan 
biojätteeseen. Ongelmaksi koitui kuitenkin etikettien liima. 
Täysin biohajoava pakkaus olisi vaatinut liimaa, jota olisi 

pitänyt tilata Hollannista. Tämä oli kuitenkin melko tuo-
reelle pienyritykselle liian kallista. Biohajoava purkki kui-
tenkin pidettiin, koska roskaaminen haluttiin minimoida.

Purkin malli oli haastava
Purkki oli lievästi kartiomainen mitoiltaan: alhaalta kape-
ampi ja ylhäältä hieman leveämpi purkki vaati etiketiltä 
kaarevaa muotoa. Kaareva etiketti istuisi ja näyttäisi suo-
ralta purkissa. Otin yhteyttä purkin valmistajaan, jolla oli 
myös etiketinsuunnittelupalvelu. Toivoin valmista stanssi-
mallia tai ohjeita etiketin suunnitteluun. Valmistaja lähetti 
vain purkin mitat, jotka entuudestaan tiesinkin ja jouduin 
selvittämään kaarevuuden itse.

Kuva 50: Typografisesti sommiteltu etiketti Kuva 51: Etiketti taivutettu muotoonsa, näyttääkseen suoralta purkissa
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Haasteellinen kaarevuus 
Purkin korkeus oli vakio, mutta etiketin ihanteellisen pi-
tuuden jouduin itse päättämään. Etiketit liimattaisiin pai-
kalleen käsin, eikä yhden etiketin liimaamisessa saisi men-
nä muutamaa sekuntia pidempää. Mitä pidempi etiketti 
olisi, sen enemmän se kaareutuisi ja sitä vaikeampi se olisi 
liimata paikoilleen. 

Harkitsin kahta sivuetikettiä: yksi eteen ja toinen taakse. 
Lyhyemmän etiketin paikalleen asettaminen olisi voinut ol-
lut helpompaa. Toisaalta, aikaa olisi mennyt tarrojen avai-
luun ja jos yksikin tarra olisi asettunut huonosti, se olisi pi-
lannut koko pakkauksen. Tekemästäni taustoituksesta oli 
tässä vaiheessa hyötyä. En halunnut, että purkki olisi koko-
naan tarrojen peitossa, vaan purkista tulisi näkyä puuron 
maukkaat eri kerrokset. Päädyin lopulta yhteen etikettiin.

Informaatiot paikoilleen 
Rajasin purkin alueen, joka näkyi selkeästi edestäpäin. 
Tähän alueeseen hahmottelin logon, fantasianimen, se-
kä kuvituksen mahdollisimman voimakkaasti ja selkeästi. 
Alueen sivuille hahmottelin pakollisen informaation, jota 
oli ravintosisältötaulukko, ainesosat, parasta ennen päivä-

määrä ja valmistajan tiedot. Puuroja oli neljää eri makua. 
Aloitin etiketin suunnittelun siitä, jolla oli pisin ainesosa- 
luettelo. Tietojen ollessa paikoillaan, hahmotin suurinpiir-
tein, kuinka pitkä etiketin tulisi olla.

Yrityksen ja erehdyksen kautta 
Leikkasin saksilla purkin auki. Levitin purkin sivun pape-
ria vasten ja jäljensin kynällä kaaren muodon. Skannasin 
jäljennöksen ja avasin sen Adoben Illustrator-ohjelmassa. 
Ohjelman avulla kaareutin luonnokseni etiketistä samaan 
asteeseen, kuin skannattu jäljennökseni purkin sivusta. Tu-
lostin kaarevan luonnoksen, leikkasin sen käsin muotoon 
ja liimasin paikoilleen purkin kylkeen. Kokeilin varmuu-
deksi läheisiä kaarevuusasteita, saadakseni varmasti par-
haan lopputuloksen. Selvitettyäni etiketin kaarevuusas-
teen, pystyin syventymään etiketin suunnitteluun.

Kokonaisvaltainen ilme 
Kirjassaan 70x100 – Keskusteluja suomalaisesta julistees-
ta, Elina Niemistö keskustelee suomalaisten graafisten 
suunnittelijoiden kanssa nykypäivän julistetaiteesta. Haas-
tatellessaan graafikko Toni Halosta, Niemistö kysyy mi-
tä mieltä Halonen on julisteen tulevaisuudesta. Halonen 



49

5. TOTEUTUS > 5.2. Etiketti > 5.2.1. Sivuetiketti

vastaa: “Ehkä julisteen formaatti on vaihtunut siihen face-
book coverphotoon. Varmaankin nykyään on tärkeämpää 
erottua sillä, että on koko kampanjapaketti kasassa. Aina-
kaan en itse suunnittele koskaan pelkkää julistetta, vaan 
kokonaisvaltaisen ilmeen, jota sovelletaan eri medioihin.“ 
(Niemistö, Elina. 2014- 70x100) .

Suunnitteluprosessin aikana pyrin jatkuvasti hahmotte-
lemaan kokonaisvaltaista ilmettä. Kuten Halonen tote-
aa, nykyään sovelluksia on niin runsaasti, ettei graafinen 
suunnittelija voi keskittyä vain yhteen ilmeen elementtiin.

Ensiksi etiketti, sitten sovellukset
Etiketti oli tärkein ja kiireellisin ilmeen palasista, mutta se 
oli kuitenkin vain osa ilmettä. Vasta valmiin etiketin jälkeen 
pystyisin toteuttamaan muita sovelluksia. Näitä olivat esi-
merkiksi myyntipyörä, kotisivut sekä mainonta sosiaalisessa 
mediassa. Kiireestä johtuen monet ilmeen elementit syn-
tyivät puuropakkauksen etikettiä suunnitellessa. Mutta ku-
ten aikaisemmin mainitsin, jouduin jatkuvasti harkitsemaan 
kaikkia uusia elementtejä myös kokonaisilmeen kannalta. 
Esimerkiksi typografiaa valittaessa täytyi miettiä, miten se 
toimisi printti- ja nettikäytössä.
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Kuva 52: luonnos

Kuva 53: Valmis etiketti
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Viimeistelin etiketistä raikkaan ja selkeän
Poistin kuvituksen vasemmalle puolelle sijoitetusta ravin-
tosisältötaulukosta ympäröivän laatikon. Se tuntui ahtaal-
ta ja kömpelöltä ja näytti modernimmalta ilman reunoja. 
Fantasianimeä selventävä nimi (Mustikka-kaura-tuorepuu-
ro / Blåbär-havre-färskröt) oli aluksi ladottu kolmelle riville 
kuvituksen molemmille puolille. Kolme riviä tavutusmer-
kein näytti tökeröltä ja päädyin sommittelemaan tekstit 
kaareviksi. Tuotteen paino (grammamäärä) poistui etiketin 
etuosasta, koska oli tärkeämpi painottaa puuron olevan 
tuoretta tai raakaa (Tuoreella ja raa’alla on pieni valmis-
tukseen liittyvä ero).

Etiketin oikea puoli säilyi lähes koskemattomana
Oikealle sijoittamani ainesosalistaus säilyi hyvin ennal-
laan, lukuunottamatta pieniä typografisia korjauksia. Ai-
nesosien määrä tulisi vaihtelemaan puuromakujen mu-
kaan, joten listauksen alle pyrin jättämään tarpeeksi 
tyhjää tilaa pitkiä ainesosalistoja varten. Alareunaan tuli 
säilytysohje suomeksi ja ruotsiksi, sekä grammamäärä,  
jota painotin pehmeäkulmaisella suorakulmiolla.

Elementtejä poistui prosessin aikana
Urtekram lopetti sponsoroinnin, koska yritys vaihtoi omis-
tajaa. Poistin sponsorilogon etiketistä ja sain parasta en-
nen -leimasimelle enemmän tilaa. Etiketin oikeassa ja va-
semmassa päässä tekstit oli aseteltu vertikaalisesti tilan 
säästämisen vuoksi. Kierrätysohjeet ainesosaluettelon alta 
kuvituksen oikealta puolelta täytyi poistaa, koska etiket-
tien liima ei ollut biohajoava.  
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Mahdollisimman pelkistetty kansietiketti
Kanteen tulisi logo, kuvitus, fantasianimi, sekä nimen 
selvennys. Pakolliset tuotetiedot löytyisivät sivuetiketis-
tä. Ennen suunnittelua mietin, tarvitaanko molempia eti-
kettejä, mutta kansi- sekä sivuetikettit olivat molemmat 
oleellisessa roolissa: kaupan hyllyllä puuropurkit ovat ylei-
sesti vaakatasossa, mutta kahviloissa niitä saatetaan säi-
lyttää kylmäaltaassa, josta purkit nähdään joko suoraan yl-
häältä tai yläviistosta. 

Kuva 54: Ensimmäinen hahmotelma kannesta Kuva 55: Pidemmälle viety hahmotelma Kuva 56: Pidänkö ääriviivan vai en?

Pelkistys tapahtui vaihe vaiheelta
Ensimmäisessä vaiheessa kaksi sinettiä olivat kansietike-
tin päällä kahtena ympyrämuotona. Fantasianimi oli viiri-
mäisessä laatikossa. Toisessa vaiheessa olin karsinut yli-
määräiset muodot, mutta kuvitus oli niin suuri, että logo 
ja tekstit olivat ahtaalla. Viimeisessä vaiheessa kaikki yli-
määräinen oli riisuttu, paitsi etikettiä ympyröivä ääriviiva. 
Lopussa päätin poistin senkin. Prosessin aikana kaikki yli-
määräinen karsittiin kannesta.
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Sinetin välttämättömyys
Pakkaukset tarvitsivat sinetin, jotta tuoreus voitaisiin taata. 
Eveliinan myydessä puuroa henkilökohtaisesti, asiakkaat 
luottivat saavansa puuron tuoreena. Kaupan- ja kahvilan-
hyllyille siirtyminen edellyttäisi pakkausten sinetöimistä 
turvallisuudentunteen takaamiseksi. Sinetin suunnittelussa 
jouduin käyttämään kolmiulotteista hahmotuskykyä.

Sinetin suunnittelusta
Visuaalisiksi referensseiksi tein sineteistä uuden mood-
boardin. Toiminnallisuuksissa pyysin neuvoa Markus Toi-
vaselta, Muotoiluinstituutin pakkausmuotoilun lehtorilta. 
Keskustelimme liimauksista, papereista ja stanssauksesta. 
Vaikka en suoranaisesti voinut käyttää Toivasen ehdotuksia 
budjettisyistä, sain pyöriteltyä paljon erilaisia vaihtoehtoja.

Kuva 57: Luonnos kansietiketistä, jossa kiinni kaksi sinettiä



Moodboard sineteistä

Kuva 58 Kuva 59

Kuva 62 Kuva 63 Kuva 64

Kuva 60

Kuva 61
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Sinettien määrä ja viimeistely
Yksi sinetti ei olisi riittänyt, koska se olisi vain muodosta-
nut saranan. Sinettejä tarvittiin siis kaksi. Mutta olisivatko 
sinetit erillisiä tarroja? Vai muodostuisiko etiketti yhdestä 
tarrasta, jossa etiketit yhdistyisivät toisiinsa sinettien avul-
la? Vaihtoehtoja oli monia. Päädyimme siihen, että sivueti-
ketti ja kansietiketti olisivat erillisiä tarroja, jossa kummas-
sakin olisi yksi kiinteä sinetti. Näin tarrojen määrä rajoittui 
kahteen ja ne olisi helppo ja nopea liimata paikoilleen.

Etuosan sinettiin suunnittelin pyöreän mainostarran, joka 
painottaisi tuotteen olevan gluteeniton ja maidoton. Ha-
lusin, että takasinetti olisi huolella suunniteltu, eikä pelk-
kä suorakulmainen tarra. Suunnittelin stanssin niin, että se 
leikkaisi takasinetin näyttämään valuvalta puurolta. 

Etiketit todettiin turvallisiksi suorassa lähetyksessä 
Etiketin valmistuttua Puurolan purkkeja esiteltiin televisi-
ossa Ylen kanavalla. Personal trainer Tiina Jylhä keskuste-
li terveellisestä elämäntavastaan ja mainosti puuroa suo-
rassa lähetyksessä. Pakkaus oli sinetöity niin hyvin, ettei 
Jylhä ikinä saanut pakkausta auki keskittyessään samalla 
haastatteluun. Pakkaus oli todistettu turvalliseksi! Kuvat 65 & 66: Molemmissa etiketeissä kiinni yksi sinetti
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Stanssilla helpotusta askarteluun
Etikettejä ei enää askarreltaisi käsin, vaan leikattaisiin 
muotoon stanssilla. Stanssaus eli muotoonleikkaus on 
painotekniikassa käytetty menetelmä, jonka avulla vimeis-
teltävä materiaali leikataan haluttuun muotoon. Painoalan 
palveluyritys Arkmedia lupaakin, että ”Stanssauksen raja-
na on ainoastaan oma mielikuvitus” (arkmedia.fi)

Stanssin merkitseminen painotiedostoihin
Huomioin stanssin merkitsemällä sen painotiedostoissa 
ohuella ääriviivalla. Stanssia suunnitellessa otin huomioon 
leikkuuvarat (eng. bleed). Elementit, joiden halusin jatku-
van reunaan asti, piti valuttaa muutaman millin leikkaus-
kohdan yli terän heilahtamisen varalta. Kuvat 67 & 68: Kansietiketin ja sivuetiketin stanssit
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”Päällystämättömyys henkii paperin aitoutta”
–Markprint

Suosittelin päällystämätöntä paperia
Päällystetyssä paperissa päällystys lisää kiiltävyyttä, joka 
parantaa kuvien sävyntoistoa ja sitä suositellaankin valo-
kuville. Päällystämätön paperi on mattapintaista. Päällys-
tämättömällä paperilla voisi luoda mielikuvan arvokkaasta 
ja aidosta tuotteesta. Arvokkuutta lisäisi haptisuus: pak-
sun päällystämättömän paperin karhea ja jykevä pinta saa 
aikaan maanläheisen tunnelman, jolla viestitään aidosta 
käsityöläishengestä. Kuva 69: Skannattu paperi taustalla
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EAN-koodi ei ole pakollinen
Viivakoodeja käytetään yleisesti tuotepakkauksissa ja yri-
tysten välisessä logistiikassa. Tuote voidaan tunnistaa vii-
vakoodinlukijalla esimerkiksi kaupan kassalla (Wikipedia).  
Aloittaessani etiketin suunnittelun, kysyin ensimmäiseksi 
viivakoodista ja sen tulevasta sijainnista. Eveliinan mukaan 
EAN-koodia ei tarvittu etiketteihin, koska puuroja ei väli-
tettäisi isoihin ketjukauppohin. Pienemmissä kaupoissa ja 
kahviloissa viivakoodit eivät ole pakollisia.

EAN-koodi on joissain tapauksissa tarpeellinen
Etikettien jo valmistuttua, oli Puurolalta muutamis-
sa tapauksissa pyydetty viivakoodia. Jouduimme kes-
kustelemaan uudestaan sen sijoittamisesta etikettiin. 
EAN-koodi ei olisi mahtunut sivuetikettin, ja jos se oltai-
siin haluttu siihen, olisi täytynyt tilata uusi stanssi. Sivue-
tiketin piteneminen olisi myös vaikeuttanut etiketin pai-
koilleen liimaamista. Myöskään uutta stanssia ei haluttu 
tilata. Kansi oli siis ainoa paikka, mihin EAN-koodi olisi 
mahtunut. Se ei olisi ollut ihanteellista, koska ilmavuus 
olisi kärsinyt. Esteettisesti viivakoodi tuo epämiellyttäviä 
mielenyhtymiä: se näyttää massatuotemaiselta leimalta, 
joka rumentaa pienyrityksen visuaalista ilmettä.

Pakollisissa tapauksissa erillinen tarra
Ehdotin, että EAN-koodi olisi erillinen tarra vain sitä vaati-
vissa tilanteissa. Tämä oli kaikista järkevin ehdotus, koska 
silloin kaikkiin etiketteihin ei tarvitsisi lisätä EAN-koodia. 
Edelleen vain harvat Puurolan jakelijat vaativat koodin. 
Tällä tavalla EAN-koodit eivät pilaa jokaisen puuron es-
teettisyyttä ja Puurolan pakkaukset näyttävät edelleen 
pienyrittäjän tuotteilta.
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Persoonallisen geometrisen groteskin etsintä
Toimeksiannossa toivottiin puhdasta ja skandinaavista ilmet-
tä. Modernia estetiikkaa hain etsimällä geometristä grotes-
kia. Moderni,ei kuitenkaan riittäisi, vaan typografiassa saisi 
mielellään olla hieman persoonallisuutta. Aloitin Futuralla, 
siirryin Aveniiriin ja kävin läpi muita geometrisiä groteskeja. 
Kaikki tuntuivat jäykältä, kunnes löysin Edmond Sanssin.

Edmond Sansin naivistisuus toimi Puurolan ilmeessä
Edmond Sans vetosi minuun naivistisilla piirteillä: gemena 
a-kirjaimen suuri roikkuva vatsa, i:n ja j:n lapsellisen suu-
ret ja pyöreät pisteet, gemena g:n valuvat mahamakkarat, 
versaali n-kirjaimen tönkön vahvat päätteet ja gemena 

g:n nysä korva olivat teräviä ja kömpelöitä. Kirjainmuotoi-
lija Teo Tuominen moitti ohimennen välistystä. Epätäydel-
lisyys vakuutti minut. Edmond Sansissa oli jotain leikittele-
vää, mitä tavoittelin kokonaisilmeellä.

Lyhyesti Edmond Sansista
Edmond Sans on geometrinen groteski, jonka on suunni-
tellut James T. Edmondson. Se soveltuu parhaiten dis- 
play-fontiksi. Lyhyissä teksteissä se on luettavaa pienessä-
kin pistekoossa, mutta persoonallisuutensa vuoksi en juok-
suttaisi sillä leipätekstiä. Etiketissä uskalsin käyttää font-
tia pienessä kossa, koska tavoittelin yhtenäistä tunnelmaa. 
Tärkeää oli pitää mielessä Elintarviketurvallisuusvirasto 

a j N Iig



61

5. TOTEUTUS > 5.3. Typografia

Eviran ohjeet typografian minimikokoa varten: elintarvike-
pakkauksissa x-kirjasinkoon on oltava vähintään 1,2 mm. 
Edmond Sans sisältää kolme leikkausta: light, regular ja 
bold, sekä smallcapsit. Fontti on myös edullinen – koko li-
senssi maksaa 75 dollaria.
 
Typografian valitsemisessa mietin sovelluksia
Edmond Sanssissa ei ole web-lisenssiä. Tämä ei haitannut, 
koska Puurola ei tarvitse monimutkaisia kotisivuja. Kuten 
muutkin vastaavanlaiset ruokapyöräyritykset, myös Puurola 
toimii internetissä suurimmaksi osaksi sosiaalisessa medias-
sa: Facebookia ja Instagramia käytetään mainostamaan päi-
vän lokaatiot ja tarjoukset. Sosiaaliseen mediaan mainokset 
ladataan kuvina, jolloin web-lisenssistä ei olisi hyötyä.

Typografian visuaalinen tyyli
Otsikkotypografiassa ja fantasianimissä päätin pehmen-
tää typografiaa samalla tavalla kuin olin pehmentänyt lo-
goa. Fontti ei muuttunut radikaalisti, mutta se sai pientä 
pyöreyttä ja pehmeyttä. Myöskin fontin päältä vähän huo-
lettomasti piirtäminen sai siihen eloa ja käsityöläistunnel-
maa, mitä asiakas oli toivonut.

Kuva 70

Kuva 72

Kuva 74 Kuva 75

Kuva 71

Kuva 73
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Kuvitukset luovat Puurolalle visuaalisen maailman
Mustikkaunelma, Raparperikuningas, Taatelimumma ja 
Vadelma-suklaavene olivat kaikki Puurolan puurojen val-
miita fantasianimiä. Kuvitusten avulla tätä fantasiamaail-
maa pystyttäisiin elävöittämään. Maailma olisi tunnistetta-
va ja ainutlaatuinen, ja brändi saisi tarinallisuudesta myös 
inhimillisempiä piirteitä.

Fantasianimet inspiroivat kuvituksia
Mustikkaunelma on päiväuninen hahmo, Kaakao-vadel-
mavene on laivankapteeni kipparihatussa, Taatelimumma 
on lempeä vanhus kävelykepin kanssa ja raparperikunin-
kaalla on kruunu ja lusikka valtikkana. Kuvituksissa (kuten 
etiketeissäkin) käytettiin kahta väriä. Hahmojen värit vih-
jaavat puuron makuun ja inspiroituvat ainesosista.

Kuva 76: Luonnos Raparperikuninkaasta

Kuva 77: Luonnos Kaakao-vadelmaveneestä

Kuva 78: Luonnos Mustikkaunelmasta

Kuva 79: Luonnos Taatelimummasta
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Kansi- ja sivuetikettiin eri kuvitukset
Kannessa oli reilusti tilaa isolle ja leikkisälle kuvitukselle, 
mutta sivuetiketissä tila oli huomattavasti pienempi. En 
missään tapauksessa halunnut, että esittävä kuvitus menisi 
sivuetiketin pienessä tilassa myttyyn. Visioin voimakkaas-
ta ja pelkistetystä etiketistä, joka erottuisi kaupan hyllystä 
pitkälle. Lisäksi, kuvituksen monistaminen molempiin eti-
ketteihin voisi näyttää laiskalta. Riskinä oli, että kaksi eri-
tyylistä kuvitusta vaikuttaisi sekavalta ja yhtenäisyys kärsisi.

Etikettikuvitukset yhdistävä tekijä
Tästä tarpeesta kuvituksiin tuli mukaan tekstuuri. Tekstuuri 
esiintyy molemmissa pakkauksen etiketeissä ja yhdenmu-
kaistaa ne. Kansietiketissä hiilikynän viivalla kuvitettujen 
hahmojen yläosat pursuavat tekstuurimaista puuroa. Tätä 
tekstuuria on myös sivuetiketin puuronökäreessä, sekä ta-
kasinetin kuosissa.

Kuva 80

Kuva 81
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Maut ja rakenne tekstuurien inspiraationa
Kaikissa puuroetiketeissä on oma tekstuurinsa. Tekstuurit 
ottavat vaikutteita kyseisestä puurosta. On poikkeuksia, 
koska kaikilla puuroilla ei ollut helposti jäljennettäviä teks-
tuureja, jolloin käytin mieluummin mielikuvitustani. Tavoit-
teena oli inspiroitua puuron mausta tai tekstuurista, mut-
ta loppupeleissä esteettisyys ja kiinnostavuus oli kaiken 
lähtö kohtana.

Tekstuureiden tekoprosessi
Ensimmäiset tekstuurikokeilut tein kahdella akryylimaalil-
la ja telalla. Levitin maalikasoja paperille ja telasin päältä. 
Tarkoituksena oli saada värit muodostamaan puuromai-
sia yhteensulautuvia tekstuureita. Kokeilin erilaisilla pape-
reilla. Nämä kokeilut eivät kuitenkaan onnistuneet. Vä-
rit saattoivat muodostaa sävyjä sekoittuessaan telan alla. 
Lisäksi ymmärsin, että jos rajaisin tekniikan telaan, saisin 
vain yhdenlaista tekstuuria. Puurojen välille ei tällöin syn-
tyisi kiinnostavaa rytmiä. Täytyi keksiä toinen lähestymis-
tapa. Päätin käyttää vapaasti kaikkia mahdollisia välineitä 
erilaisten tekstuureiden saavuttamiseksi. Lopuksi skanna-
sin ja käsittelin ne Adoben Photoshop -ohjelmassa.

Maanläheinen viiva
Viiva, jota käytin hahmojen kuvittamiseen on tehty hiili-
kynällä. Kaupan hyllyllä lähestulkoon kaikissa tuotteissa 
oli käytetty vektorikuvituksia. Vektorikuvitukset ovat vii-
valtaan tasapaksuja ja tunnelmaltaan puhtaita. Puhtaus ja 
täydellisyys luovat tietokonemaisen tunnelman, joka sopii 
massatuotteisiin. Päätin kuvittaa kuvitukset välineellä, jo-
ka viestisi käsityöläisyydestä. Sysimusta hiilikynä rakeilee 
hiilenjämiä ja pölyä, joka sotkee hieman paperia. Sen jälki 
on karheaa ja maanläheistä. Hiilikynän jälki erottuu muista 
kuvituksista ja viestii käsityöläisyydestä.

Kuva 82: Ensimmäisiä tekstuurikokeiluja
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Sarjamaisuus, harmonia ja kontrasti
Visiossani puuropurkit muodostivat kaupan hyllyllä vie-
rekkäin kirjavan sarjan kirkkaine väreineen. Suunnitelles-
sani kokonaisuutta halusin, että purkit itsessään olisivat 
harmonisia. Harmonian saavutin rajoittamalla etiketin vä-
rit kahteen lähiväriin. Aina en käyttänyt kahta väriä, vaan 
yhden värin kahta eri sävyä. Kaupan hyllyllä sarja purkkeja 
muodostaa värikontrastin, kun ne ovat vierekkäin rivissä. Kuva 83  – 86 Lopulliset CMYK -värit

Raparperikuningas

Mustikkaunelma

Taatelimumma

Kaakao-vadelmavene
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– 
– 
–

– 
– 
– 
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– 
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0 
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5 
0

50 
0 
10 
0

10 
35 
35 
0

0 
75 
15 
0

0 
100 
0 
40

100 
100 
0 
40

30 
100 
100 
40

70 
100 
100 
15

”Kaikissa värivalinnoissa,  
yksinkertaisimmissakin,  
tekijä joutuu pohtimaan,  

mitkä värit yhdessä tuottavat
halutun vaikutuksen.”

–Arnkil, Harald 
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Kuva 87
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Kuva 88: Mustikkaunelman kansietiketti Kuva 90: Mustikkaunelman sinetti

Kuva 89: Mustikkaunelman sivuetiketti

6. Valmis produkti > 6.1. Studiokuvat
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Kuva 91: Kaakao-vadelmaveneen kansietiketti Kuva 93: Kaakao-vadelmaveneen sinetti

Kuva 92: Kaakao-vadelmaveneen sivuetiketti

6. Valmis produkti > 6.1. Studiokuvat
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Kuva 94: Taatelimumman kansietiketti Kuva 96: Taatelimumman sinetti

Kuva 95: Taatelimumman sivuetiketti

6. Valmis produkti > 6.1. Studiokuvat
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Kuva 98: Raparperikuninkaan kansietiketti Kuva 100: Raparperikuninkaan sinetti

Kuva 99: Raparperikuninkaan sivuetiketti

6. Valmis produkti > 6.1. Studiokuvat
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Kuva 101-104

Puurolan näkyvyys Instagram-sovelluksessa ilmeen valmistuttua.
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Kuva 105-109

Puurolan näkyvyys Instagram-sovelluksessa ilmeen valmistuttua.



7. LOPUKSI

7.1 Yhteenveto ja itsearvionti
7.2 Lähteet



7.1 Yhteenveto ja itsearvionti



80

7. Lopuksi > 7.1. Yhteenveto ja itsearvionti

Yhteenveto
Puurola on Eveliina Haaralan persoonan ja intohimon jat-
ke. Se on paikallinen pienyritys, joka valmistaa ainutlaa-
tuista ja korkeatasoista tuotetta. Ilmeuudistuksessa tein 
taustoitusta pienyrityksistä, Helsingin ruokakulttuurista ja 
Puurolasta yleisesti. Toteutus on puhdas ja moderni skan-
dinaavinen visuaalinen identiteetti, johon on lisätty ren-
toa ja hauskaa tunnelmaa.

Itsearviointi
Olin kunnianhimoinen projektin suhteen. Halusin port-
folioon ammattimaisen työn, joka yhdistää kuvittamista 
ja graafista suunnittelua. Pyrin pitämään opinnäytetyön 
prosessin mahdollisimman läpinäkyvänä, hain ohjeistusta 
ja näytin välivaiheita opinnäytetyöohjaajalleni. Mielestäni 
suoriuduin tehtävästä moitteettomasti ja asiakaskin on ol-
lut työhöni hyvin tyytyväinen.

Kuva 110: Valmis facebook ja nettisivu coverphoto.
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