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Tämä opinnäytetyöraportti kuvaa toiminnallisen opinnäytetyön suunnittelu- ja teko-
vaiheita. Opinnäytetyön aiheena on Porin kaupungin kulttuuritoimen järjestämän Po-
ri Folk -festivaalin 15. juhlavuoden kirjan visuaalinen suunnittelu. Opinnäytetyöra-
portissa tutkaillaan myös aikaisempien festivaalivuosien visuaalisia ilmeitä. 

Opinnäytetyöhön lisähaastetta tarjosi, että kirjan tekstiä ei ollut vielä tuotettu graafis-
ta ilmettä suunniteltaessa. Työssä painottuukin graafisen ohjeistuksen tekeminen, ei 
niinkään lopullinen taittaminen. 

Graafisessa ohjeistuksessa käsitellään kokonaisuudessaan tärkeimmät taittoon liitty-
vät ratkaisut: typografia, palstoitus, yleisimmät graafiset elementit, värimaailma sekä 
kuvitus- ja valokuvien käyttö. Näitä asioita käsitellään myös opinnäytetyöraportissa. 

Yhtenä opinnäytetyön osana on myös kuvittaminen. Työssä pohditaan kuvituksen 
suhdetta valokuviin ja minkälainen kuvitus sopii millaiseenkin tilanteeseen. Opin-
näytetyön toiminnallisessa osassa kuvitus suunnitellaan ja toteutetaan. 
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The purpose of this thesis was to create graphic guidelines and illustrations for 
celebration publication for City Festival Pori Folk that turns 15 years old in 2014. 
The written part of the thesis reviews and analyses the choices made in the working 
process of the book design. The thesis also analyses the visuals of the past years 
festivals’. 

Designing the book was a challenge since the text will be produced only after the 
completion of the thesis itself. As such the thesis doesn’t touch much on the making 
of the final layout but concentrates on creating graphic guidelines and illustrations. 

The graphic guidelines cover the most important layout questions: typography, 
columns, most common graphic elements, colour scheme and also the use of 
illustrations and photographs. 

Illustrating has always been close to my heart and I was delighted to draw 
illustrations for the publication. The thesis doesn’t touch on the drawing process 
itself but I attempt to analyse why the illustrations are an essential part of the 
publication. 
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1 JOHDANTO 

Porin kaupungin kulttuuritoimi tarjosi minulle opinnäytetyön aiheeksi visuaalisen 

ilmeen suunnittelemista Pori Folk 15 vuotta -juhlakirjaan. Halusin tehdä opinnäyte-

työni graafisesta suunnittelusta, joten tartuin aiheeseen. Opinnäytetyössä pääsen jat-

kamaan myös seminaarityötäni kuvittamisesta. Sovimme Porin kaupungin kulttuuri-

tuottaja Emma Suden kanssa, että saan suunnitella ja toteuttaa kuvituksia historiik-

kiin. Susi tuottaa nykyisellään Pori Folk -kaupunkifestivaalin. Hän toimii kontakti-

henkilönäni kulttuuritoimeen.  

Projektista hieman mutkikkaan tekee se, että kirjan rakennetta suunnitellaan samaan 

aikaan visuaalisen ilmeen kanssa. Suuri osa suunnittelusta ja kaikki kirjoitustyö to-

teutetaankin vasta opinnäytetyöni valmistumisen jälkeen. 

Pori Folk täyttää 15 vuotta vuonna 2014, joten kaikkea materiaalia ei ole vielä edes 

saatavilla. Varsinainen taittotyö jää kokonaan opinnäytetyöni ulkopuolelle. Mahdol-

lisesti lopullisen taiton tekee joku muu kuin minä. Opinnäytetyöni toiminnallisena 

osana toteutan asiakkaalle graafisen ohjeistuksen sekä julkaisun kuvitukset. 

Saadakseni kokonaisvaltaisen kuvan työtehtävästäni minun täytyi tutustua graafista 

suunnittelua ja kuvitusta käsittelevien teosten lisäksi itse Pori Folk -

kaupunkifestivaaliin ja kansaperinteeseen. Perehdyin myös Pori Folkin aikaisempiin 

julisteisiin ja käsiohjelmiin. Opinnäytetyössäni analysoin myös niiden ilmettä. 

Kirjan visuaalista ilmettä saatetaan juhlavuonna hyödyntää myös 15-

vuotisnäyttelyssä ja festivaalin ulkoasussa. Minun piti siis miettiä, miten kirjan ilmet-

tä hyödynnettäisiin myös muun laisissa julkaisumuodoissa, kuten esimerkiksi julis-

teessa. 
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2 PORI FOLK -FESTIVAALI 

Pori Folk järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2000 nimellä Porin kansainvälinen 

kulttuurifestivaali. Tarkoituksena oli elävöittää Porin keskustaa ja vahvistaa kansa-

kulttuurin eri osa-alueita. Pori Folk aloitettiin Satakuntaliiton kautta EU-projektina. 

Euroopan Unionin rahoitusvaateena oli kansainvälisyys. Pori Folk onkin tuonut en-

simmäisestä vuodesta lähtien kotimaisten esiintyjien lisäksi Poriin kansainvälisiä 

tuulia. Ensimmäinen vuosi onnistui siinä määrin, että festivaalista päätettiin tehdä 

kansakulttuurin ykköstapahtuma Satakuntaan. (Porin kaupungin kulttuurilautakunta 

ja kulttuuriasiainkeskus 2001, 10–11.) 

Vuonna 2002 festivaali sai nykyisen nimensä. Festivaalin yhtenä tarkoituksena on jo 

pitkään ollut opettaa kansanmusiikkia ja kansaperinnettä nuorisolle. Pori Folkin ta-

voitteena on lisäksi luoda kokonaisuus, jossa kansantaide kohtaa nykyhetken taiteen 

ja tieteen. Vuodesta 2004 lähtien Pori Folkin yhteydessä on järjestetty maakunnan 

kädentaitajien Käsityötori ja Eetunaukion Pori Fiesta -viinifestivaali. Pori Folk on 

koko ikänsä ollut kolmen tai neljän päivän pituinen festivaali.  (Porin kaupungin 

kulttuurilautakunta ja kulttuuriasiainkeskus 2003, 14; Porin kaupungin kulttuurilau-

takunta ja kulttuuriasiainkeskus 2004, 13; Porin kaupungin kulttuurilautakunta ja 

kulttuuriasiainkeskus 2005, 12–14.) 

Vuonna 2012 Pori Folk laajeni muun muassa lasten omalla folktapahtumalla ja lava-

tansseilla. Eetunaukion Pori Fiesta siirtyi Kirjurin kesäravintolaan. Viime vuonna 

festivaaleilla korostui entisestään myös saavutettavuus. Saavutettavuus festivaaleilla 

huomioidaan palveluissa, informaatiossa ja tapahtumien hinnoittelussa. Monet kon-

sertit ja tapahtumat ovat olleet vuodesta toiseen maksuttomia. 13. Pori Folk selvitti 

myös konserttipaikkojensa esteettömyyttä ja selkokielenasiantuntija Pertti Rajala laa-

ti Pori Folkista esittelyn selkokielellä. (Kivi 2012, haettu 25.2.2013; Porin kaupungin 

kulttuuritoimen www-sivut 2012a, haettu 25.2.2013; Porin kaupungin kulttuuritoi-

men www-sivut 2012b, haettu 25.2.2013.) 



8 

3 FESTIVAALIN VISUAALINEN ILME VUOSIEN SAATOSSA 

3.1 Johdanto 

Halusin tutustua Pori Folkin aikaisempiin ilmeisiin ennen kuin aloin suunnitella juh-

lavuoden kirjaa. Tutustumista hankaloitti hieman se, että en löytänyt kaikkea materi-

aalia. Suurimmalta osalta minulla on ollut tutkittavanani eri vuosien ohjelmalehtisiä. 

Uskon kuitenkin saaneeni yleisen kuvan festivaali-ilmeen kehittymisestä. 

Tutustuessani materiaaliin minulle tuli olo, että vasta viime vuosina graafista ilmettä 

on tosissaan mietitty. Alkuvuosina visuaalinen ilme tuntuu melko vanhalta, kun aja-

tellaan, että festivaali aloitettiin 2000-luvun puolella.  En löytänyt suoraa hyvää läh-

deteosta, jossa graafisen ilmeen trendejä olisi viime vuosikymmeniltä selvitetty, joten 

vertasin esitteitä runsaaseen sataan aikakauslehteen. Niistä valtaosa oli 90-luvulta ja 

tältä vuosituhannelta, mutta lehtiä löytyi myös jonkin verran 80-luvulta. Lehdet oli-

vat pääsääntöisesti suosittuja naisten aikakauslehtiä kuten Kodin Kuvalehtiä, Suurta 

Käsityötä ja Annaa. Ymmärrän, että täydelliseen laaja-alaiseen graafisen alan kehit-

tymisen tutkimiseen minun pitäisi tutkia vielä enemmän lehtiä, mutta jo näinkin pie-

nellä otoksella huomasin yhteisiä piirteitä, joita nykypäivän aikakauslehdissä ei enää 

näe. Analysoin eri vuosien visuaalista ilmettä jonkin verran omasta näkökulmastani, 

mutta olen pyrkinyt perustelemaan näkemyksiäni lähdeteoksilla. 

3.2 Vuosi 2000 

Ensimmäiseltä vuodelta löysin vain julisteen, enkä osaa sanoa millainen ohjelmaleh-

tinen vuodella oli. Verrattuna myöhempiin vuosiin ensimmäisen Pori Folkin ilme on 

melko valkoinen, joskin vauhdikas kuvituskuva tuo julisteelle väriä. Käsiini saama 

kopio on kokoa A4, mutta uskoisin alkuperäisen julisteen koon olleen ainakin A3:n 

luokkaa. 
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Kuva 1. Pori Folkin juliste vuodelta 2000. 

 

Tapahtuman nimi ja tapahtuma-aika on kirjoitettu koukeroisella kirjaintyypillä, jota 

ei myöhempinä vuosina enää nähty. Julisteen muu teksti on hyvin perinteisen oloisel-

la antiikvalla. 

Koukeroisen kirjaintyypin lukisin kalligrafiseksi. Itkonen (2007, 63) kirjoittaa, että 

kaunokirjoitustyyppien käyttö otsikoissa luo usein tyyliristiriitoja ja tahatonta koomi-

suutta. Lisäksi luettavuus on usein huono jo lyhyessäkin tekstissä. Valitettavasti mi-

nun on yhdyttävä Itkosen näkemykseen. Julisteen kuva sopii tavallaan otsikkotyyp-

piin, koska kummastakin tulee karnevaalimainen tunnelma, mutta yhdistelmä on silti 

outo. Ehkä otsikkotyypin olisi pitänyt olla myös vapaampi, jotta se istuisi kuvan rie-

hakkaaseen tunnelmaan. Olisin silti itse valinnut mieluummin esimerkiksi jonkin 

uusantiikvan kirjaintyypiksi. 
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Tutkittuani toista kirjaintyyppiä, päättelisin sen olevan ainakin hyvin lähellä Claren-

donia. Osuma ei ole täydellinen, sillä julisteessa käytetyn kirjaintyypin kontrasti tun-

tuu olevan virallista Clarendonia pienempi. Clarendon on suunniteltu otsikko- ja 

mainoskäyttöön. Tässä mielessä se sopii hyvin julistekäyttöön. Varsinkin sen nyky-

aikaistettua versiota on käytetty ja sovellettu muun muassa monissa logoissa. Itse 

olisin kuitenkin vaihtanut sen johonkin pelkistettyyn groteskiin. Clarendon on myös 

melko raskas ja vahvapiirteinen. Julisteessa se ehkä siksi luo hassunkin yhdistelmän 

kapealle ja koukeroiselle otsikolle. (Challand, haettu 25.2.2013; Itkonen 2007, 47.)  

Yritin selvittää myös kuvan värimaailman taustoja. Tutustuin Kurulan ja Lehikoisen 

(2004, 28–180) kirjaan Suomen kansallispuvuista. Saattaa olla, että kuvittaja on ha-

kenut inspiraatiota kansallispuvuista. Erityisesti sininen ja punainen ovat suuressa 

suosiossa niiden värimaailmassa. Kuvasta löytyy myös vihreän ja ruskean sävyjä ja 

mustaa, joita kaikkia löytyy myös useista kansallispuvuista. 

3.3  Vuodet 2001–2002 

Vuotta 2001 varten järjestettiin koululaisille piirustuskilpailu, jonka voittaja sai ku-

vansa Pori Folkin ilmeeseen. Vaikka voittajakuvaa käytettiin useana vuonna, en löy-

tänyt tekijän nimeä mistään.  

Voittajakuvassa on vahvat värit. Sininen ja keltainen olivat vuosina 2001 ja 2002 

myös keskeisessä osassa ohjelmalehtisissä. Eikä siinä mitään, tuovathan värit mie-

leen myös esimerkiksi satakuntalaisuuden, vaikka omaan makuuni värimaailma on-

kin liian raskas. 

Haitarimaisen esitteen sisäpuolella on huomattavasti heikompi värikontrasti. Vuonna 

2001 varsinaiset ohjelma- ja konserttitiedot on painettu pastelliselle keltasinivih-

reävaaleanpunaiselle taustalle, johon kontrastia tuovat tumma sininen, oranssi ja 

kirkkaan punainen. Pori Fiestalla on esitteessä niin ikään oma värinsä: pastellin vio-

letti. Tutustuessani eri vuosien aikakauslehtiin huomasin tällaisten värivalintojen 

olevan yleisempiä 80- ja 90-luvulla. Kokonaisuus on mielestäni sekava. Samantyyli-

nen suuntaus jatkuu myös seuraavan vuoden esitteessä, vaikka voinkin todeta väri-
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maailman hieman raikastuneen. Sisäsivun hempeät värit sotivat ohjelman ulkokuoren 

vahvoja värejä vastaan. 

  

 
Kuva 2. Vuoden 2005 Pori Fiestan esite, jossa käytettiin vuoden 2001 voittajakuvaa. 
Hauska huomio on, että Pori vaihtoi eri vuosina paikkaansa kartalla. 

Tutustuessani aikakauslehtiin huomasin 80-luvulla ja 90-luvun alussa yleistä olleen 

kuvien asettelu, joka nykysilmään näyttää harkitsemattomalta. Tämä on keskeinen 

ongelma omasta mielestäni visuaaliselle ilmeelle. Ohjelmien kohdalla kuvat on ase-

teltu vielä siten, että on hieman vaikea hahmottaa, mihin konserttiin tai tapahtumaan 

ne viittaavat. 

Yleiseltä ilmeeltään ohjelmalehtiset ovat samaa kaavaa toistavat. Esitteen elementit 

ovat kaikki samoilla paikoilla. Vuonna 2002 festivaali nimettiin Pori Folkiksi, jolloin 

tapahtuma sai uuden logon. Kirjaintyyppi ei kuitenkaan vuosien välillä vaihtunut. 

Otsikkotyyppi on melko kokeellinen, ja siksi sitä on vaikea sovittaa mihinkään varsi-

naiseen kirjaintyyppiin. Kirjaintyyppi on helposti tunnistettavissa, mutta on makuky-

symys, pitääkö siitä. Kikkailevien kirjaintyyppien ongelmana on, että ne näyttävät 

vain harvoin ammattilaismaisilta (Wyatt & Kitney 2013, haettu 3.3.2013) Omasta 

mielestäni kirjaintyyppi on vähintäänkin vaikealukuinen ja outo, ja siksi olen tyyty-

väinen, että sitä ei ole käytetty muualla. Pori Folkin logo kyllä pysyi monta vuotta 
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samana, joskin sen väriä on vuosien saatossa muutettu ja sanojen asettelua toisiinsa 

nähden muokattu. 

Muita kirjaintyyppejä ohjelmalehtisissä on kaksi. Lyhyissä teksteissä on käytetty ka-

peaa uusgroteskia. Hieman pidemmissä teksteissä on päädytty groteskin ja antiikvan 

välimuotoon: kaksivahvuiseen groteskiin. Kaksivahvuisen groteskin muoto on lähel-

lä antiikvaa, mutta kirjaimissa ei kuitenkaan ole pääteviivoja. Samaa groteskia on 

käytetty myös ohjelma- ja konserttitiedoissa. (Itkonen 2007, 50, 60.) 

3.4 Vuodet 2003–2010 

Niputin vuodet 2003–2010 yhteen, sillä näinä vuosina ohjelmalehtiset olivat hyvin 

samanlaisia. Vuonna 2003 haitaritaittoesite vaihtui matalaan lehtiseen. Folk käytti 

tätä 21cm  × 15,8 cm esitemallia aina vuoteen 2012 asti. Myös esitteiden rakennerat-

kaisut ovat samantyyppiset ja kirjaintyypit pysyvät vuodesta toiseen samana. 

 

Kuva 3. Pori Folkin käsiohjelman keskiaukeama vuodelta 2006. 
 

Otsikkotyylinä kaikissa ohjelmalehtisissä on käytetty raskasta uusgroteskia. Kirjoitus 

on versaalilla. Lyhyemmät tekstit ovat niin ikään uusgroteskilla, mutta näyttäisi siltä, 

että yhteen esitteeseen groteskeja on tarvittu kolmea erilaista. Vuoden 2003 jälkeen 

näistä sentään tiputettiin yksi. Pori Fiestalla on yleensä myös oma kaunokirjoitusta 

mukaileva kirjasimensa käytössä omassa osiossaan. Tämä toisaalta erottaa sen selke-

ästi muusta ohjelmasta. 
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Varsinaiset ohjelmatiedot on painettu antiikvalla. Päätellen kirjainten akselista ja 

päätteiden luonteesta, väittäisin kirjasimen olevan siirtymäkauden antiikvaa. Vertail-

tuani esitteen tekstiä tunnettuihin siirtymäkauden antiikvoihin, uskoisin kyseessä 

olevan Baskerville, jonka tunnistaa helpoiten E-, g-, G-, ja Q-kirjaimista. Baskerville 

on luotu kirjatekstejä varten, joten minusta on hassua nähdä se lyhyenä esitelistauk-

sena konserteista ja tapahtumista. (Itkonen 2007, 33–36.) 

Vuonna 2003 käytettiin edelleen piirustuskilpailun voittajatyötä. Värimaailman kel-

taista on rauhoitettu etukannessa, mutta edellisten ohjelmien vahvakontrastinen sini-

keltainen teema jatkuu takasivulla. Muuten värimaailma vihreän ja keltaisen eri sä-

vyineen on hallitumpi ja raikkaampi edellisiin ohjelmiin verrattuna. 

Vuodelta 2004 en löytänyt kulttuuritoimen arkistoista esitettä tai julistetta. Hyvin 

oletettavaa kuitenkin on, että esite on hyvin samantapainen verrattaessa sen ympärillä 

olevien vuosien ohjelmalehtisiin. Julisteesta on vaikeampi sanoa. Vuonna 2004 on 

korteissa ainakin vielä käytetty piirustuskilpailusta syntynyttä kuvaa. Tosin tämä ei 

todista, että festivaalin muu ilme käyttäisi sitä enää. Piirustusta on hyödynnetty kor-

teissa ainakin vuoteen 2006 asti, vaikka esitteissä ja julisteissa onkin ollut jo oma 

ilmeensä. Esite ja juliste ovat todennäköisesti olleet valokuvapainotteisia, sillä lopul-

ta kulttuuritoimen kansioista löytyi pieni flaierikuva, jossa on tanssiva mies sinisellä 

värisävyllä. 

Vuosina 2005 ja 2006 ohjelmalehtisen kannessa on valokuva. Vuonna 2007 valoku-

van tilalla on kansanpuku- ja pelimanniaiheisia akvarellitöitä. Kuvitushenkisenä ih-

misenä tämä on mielestäni piristävää. Myös Rantanen (2007, 149–150) toteaa, että 

kuvitus on tehokas tapa luoda persoonallista erottuvaa ilmettä. Vuoden 2007 ohjel-

malehtisen kansi on esitetty kuvassa 4. 

Vuoden 2007 kuvitus toimii. Sen sijaan vuonna 2008 tietokoneella toteutettu kuva, 

joka on myös julisteessa isona, ei ole mielestäni täysin ammattilaismainen. Muun 

muassa kuvittaja Ossi Hiekkala kauhisteli kvaak.fi-foorumeilla (haettu 3.3.2013) 

vuonna 2004, kuinka tietokoneella kuvittaminen saa jäljen näyttämään muoviselta, 

kuolleelta ja kauttaaltaan sumealta. Hiekkalakin (2010, haettu 3.3.2013)  on ilmeises-

ti tämän jälkeen muuttanut mielipidettään tietokoneella tekemisestä, mutta yhdek-

sännen Pori Folkin kuvitus on valitettavasti hyvin foorumikirjoituksen kaltainen. 
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Myös tummanpunaisen, oranssin ja vaaleansinisen muodostama värimaailma on mie-

lestäni tunkkainen. Piirroshahmoa käytettiin myös pienessä lisäesitteessä, joka on 

kuvassa 5. 

 

Kuva 4. Vuoden 2007 esitteen kansilehti. 

 

Kuva 5. Vuonna 2008 käytetty pienoislehdykkä esitteli myös piirroshahmoa. 
 

Esitteessä piirroshahmo ei ole onneksi saanut yhtä merkittävää osaa. Esitteen isoim-

maksi ongelmaksi edellisiin nähden muodostuu oheistapahtumille varattu pieni alue. 
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Teksti on pientä ja niin on rivivälikin, mutta lisäksi uusgroteski on leikkaukseltaan 

tukevaa. Tekstialue menee näin mielestäni tukkoon, mikä vaikeuttaa lukemista. Pori 

Folkin esitteiden puolustukseksi on sanottava, että muuten tekstit ovat vaivattomasti 

luettavissa. 

Vuonna 2009 ohjelmalehtisen kannen värimaailma on mielestäni outo. Oranssiin tai-

puva keltainen, liila, vaalean sininen ja neonkeltainen muodostavat erikoisen väriyh-

distelmän. Ääriviivakuvitus kahdesta kansanpuvuissa tanssivasta valkoisesta hah-

mosta kannessa niin ikään lisää outoa tunnelmaa kokonaisuuteen. 

Vuoden 2010 ohjelmalehtisessä eniten ihmetyttää ensimmäisen aukeaman Pori Folk -

aikataulu, joka näyttäisi esittelevän myös suljetut tapahtumat muun muassa päiväko-

deille ja kouluille. Muuten lehtinen on hyvin edellisten vuosien kaltainen. Kaikkien 

vuosien ongelmana on mielestäni valokuvien asetteleminen. Kuvat ovat edelleen oh-

jelmissa pieniä ja usein ajattelemattoman oloisesti aseteltuja, mikä muistuttaa 80- ja 

90-luvun aikakauslehtien tyyliä. Myös värivalintaongelmat ovat olleet lähes poikke-

uksetta jatkuvana riesana, sillä ne eivät tunnu erityisen pohdituilta. Tästä syystä en 

kokenut tärkeäksi lähteä analysoimaan värejä tarkemmin. 

3.5 Vuodet 2011–2013 

Vuosi 2011 toteutettiin vielä samaan vaakamalliin kuin edeltäjävuotensakin. Ohjel-

masta tulee kuitenkin heti erilainen tunnelma. 12. Pori Folkin ulkoasun isoin merkit-

tävä muutos on mielestäni sen tapa käsitellä kuvaa. Vaikka valokuvia on aseteltu 

pieneen esitteeseen melko monta, niille on varattu tarpeeksi tilaa ja niiden asettelu on 

selkeästi suunniteltua. Myös värimaailman liila ja vihreä ovat edellisiin vuosiin näh-

den raikkaampi valinta ja graafisen yksinkertaistettu. Materiaaliksi on valittu persoo-

nallinen päällystämätön paperi. 
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Kuva 6. Pori Folkin nykyinen logo. 
 

Pori Folk päivitti vuonna 2011 myös logonsa. Yksinkertaisempi kirjaintyyli on usein 

ajattomampi ja ammattimaisempi. Hyvää logoa suunnitellessa pitäisikin välttää liian 

kikkailevia fontteja (Wyatt & Kitney 2013, haettu 3.3.2013). Jo tästä syystä Pori 

Folkin uusi logo on huomattavasti edeltäjäänsä parempi. Logoa suunnitellessa on 

tärkeää kyseenalaistaa suunnitelmaansa, ja miettiä, onko siinä jotain tarpeetonta 

(Wyatt & Kitney 2013, haettu 3.3.2013). Logon inspiraatio ja toteutus ovat selkeitä, 

ja se sopii mielestäni Pori Folk -festivaaleille. 

Logon täytyy toimia mustavalkoisena että värillisenä (Wyatt & Kitney 2013, haettu 

3.3.2013). Tämän ehdon täytti myös edellinen festivaalilogo, mutta omasta mielestä-

ni nykyisen väreillä on mahdollisuuksien mukaan hauskempi leikkiä. 

Eri kirjaintyyppejä uudessa visuaalisessa ilmeessä on kolme. Otsikot on toteutettu 

samalla uusgroteskilla kuin logokin, mikä luo toteutukseen yhtenäisyyttä.  

Kapealle Alternate Gothic2 BT:lle on valittu kaveriksi matalampi uusgroteski, joka 

ei merkittävästi eroa näyttävämmästä otsikkotyylistä. Tätä kirjaintyyppiä on käytetty 

konserttien, tapahtumien ja esiintyjien kohdalla. Tapahtumakokonaisuuksissa kirjain-

tyyppi on hieman suurempi kuin muussa käytössä. Esiintyjien yhteydessä samasta 

kirjasimesta on käytetty kursivoitua leikkausta. Mikäli esiintyjä on ulkomailta, on 

maa mainittu esiintyjän perässä ohuemmalla leikkauksella samasta kirjasimesta. 

Kaikki muut paitsi maatiedot ovat versaalilla. 
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Leipäteksti on esitteessä melko pienellä pistekoolla, ja siksi en ole aivan varma, 

vaikka kyseessä olisi uusantiikva. Päätteet näyttäisivät liittyvän muuhun kirjaimeen 

jyrkästi, mikä olisi tyypillistä uusantiikvoille. Toisaalta kirjasimen kontrasti ei mie-

lestäni ole riittävän vahva ollakseen uusantiikvaa, joten päättelen sen olevan siirty-

mäkauden antiikvaa. (Itkonen 2007, 33–39.) 

Siirtymäkauden antiikva luo arvokkaan ja kauniin vaikutelman. Se sopiikin mielestä-

ni kauniiseen ohjelmalehtiseen. Siirtymäkauden antiikvoille ominaista on lisääntynyt 

kontrasti, suora tai lähes suora akseli ja ohuet päätteet, jotka liittyvät loivasti muuhun 

kirjaimeen. (Itkonen 2007, 33–36.) 

Lähes kaikki teksti esitteessä on negatekstinä. Leipätekstiä tämä koskee kauttaaltaan. 

Yleisesti ottaen siirtymäkauden antiikvaa ei suositella negatekstinä varsinkaan pieni-

nä pistekokoina, koska ohuimmat viivat ovat vaarassa tukkeutua (Itkonen 2007, 36). 

Näin on hieman käynyt myös vuoden 2011 ohjelmassa varsinkin paperiarkin sekun-

dapuolella. Luettavuus ei onneksi kuitenkaan kärsi liikaa ja tekstistä saa edelleen sel-

vää. 

Leipätekstin kirjasinta on käytetty myös kursiivina leikkauksena esitteen valkoisissa 

sivupalkeissa. Lausahdukset toimivat sekä ulkoasunsa että sisältönsä kannalta koris-

teina, mutta ne myös toimivat nostoina. 

Vuonna 2012 festivaalin ilme oli retrohenkisen leikkisä. Ohjelmalehtisen värimaail-

ma koostuu oranssin, ruskean, keltaisen ja vihreän murretuista sävyistä. Värit sopivat 

myös elokuiseen loppukesän tunnelmaan. 

 

Kuva 7. Vuoden 2012 ilmeessä käytettiin keskeisesti neljää graafista kuvituskuvaa. 
 

Esitteen muoto vaihtui viime vuonna kokonaan. Uusin malli on molemmin puolin 

painettu A3-arkki, joka taitellaan A5-kokoon. Esite on selkeä kokonaisuus ja ohjel-
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matiedot ovat nähtävissä yhdellä silmäyksellä. Esitteessä korostuu myös hyvin festi-

vaalin info ja isommat ja suosituimmat tapahtumakokonaisuudet. 

Toisin kuin vuonna 2011, vuonna 2012 otsikkotyylistä Alternate Gothic2 BT:stä on 

käytetty myös gemenoita. Kirjasinta on käytetty pitkissäkin otsikoissa, joten tämä on 

mielestäni hyvä ratkaisu sekä nauhamaisen palkin estämiseksi että luettavuuden kan-

nalta. 

Muut edellisessä esitteessä käytetyt kirjasimet on hyljätty. Tilalle on otettu yksi 

geometrinen groteski. Geometriset groteskit tunnistaa erityisen helposti yksinkertais-

tetuista muodoista, jotka useimmiten näkyvät erityisesti gemenan a-kirjaimen yksin-

kertaistetusta muodosta sekä o-kirjaimen täysin pyöreästä ilmeestä. Geometrisen gro-

teskin tasapaksu kirjasinviiva väsyttää lukijoita pidemmissä teksteissä, mutta esite-

käytössä en näe siinä mitään vikaa. Geometriset groteskit nähdään modernimpana 

päätteettömänä kirjaintyylinä. Tämä tuokin hauskan kontrastin retrohenkiselle il-

meelle. Käsiohjelman ilmettä on jäsennelty groteskin eri leikkauksilla ja pistekoko-

vaihteluilla. Kontrasti auttaa huomioimaan asioita paremmin ja pitää lukijan mielen-

kiintoa yllä. (Chapman 2011, haettu 3.3.2013; Itkonen 2007, 54–56, 77.) 

Vuoden 2013 Pori Folk festivaalin ilmeestä tiedän, että se on lähellä viime vuoden 

ilmettä. Visuaalisuutta päivitetään uuteen vuoteen täydellisellä värimuunnoksella, 

jossa retrohenkiset värit vaihdetaan nykyaikaisiin kirkkaisiin väriyhdistelmiin, jotka 

vaativat huomiota. 

 

Kuva 8. Pori Folkin 2013 ilme. 



19 

4 TYÖN ALOITTAMINEN 

4.1 Kohderyhmän ja tarpeen määrittäminen 

Pori Folk 15 vuotta -juhlakirja on projektille vain työnimi. Todennäköisesti lopputu-

los saa iskevämmän nimen. Julkaisun tarve tulee väliaikaisessa nimessä kuitenkin jo 

selville: sen tehtävänä on juhlistaa 15-vuotisen Pori Folkin taivalta. 

Painotuotetta suunnitellessa ja toteutettaessa on tärkeää ottaa huomioon kohdeyleisö: 

kenelle julkaisua tehdään. On hyvä pohtia esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: minkä 

ikäisiä lukijat ovat, mistä he ovat kotoisin, mitä he mahdollisesti harrastavat, millai-

sia asenteita lukijoilla on ja ovatko he pääsääntöisesti miehiä vai naisia. (Koskinen 

2010, 38–39.) 

Sain käsiini vuonna 2008 tehdyn Pori Folkin kävijäkyselyn, jonka toteutti Leila Sten-

fors. Kävijäkyselyyn oli vastannut 94 naista ja 49 miestä. Tämän lisäksi siihen oli 

vastannut kaksi henkilöä, jotka eivät olleet kertoneet sukupuoltaan. Stenfors pitää 

tätä otantaa kohtuullisena, vaikka toteaakin kyselyn olevan lähinnä suuntaa antava. 

Tämän jälkeen muutoksia on todennäköisesti myös tullut jonkin verran. Esimerkiksi 

vuonna 2012 aloitettu Lasten Folk toi festivaaleille myös lapsia ja heidän vanhempi-

aan. 

Kävijäkyselystä selviää, että Pori Folkin kävijät ovat keskimäärin 50–70-vuotiaita. 

Suuri osa vastaajista on eläkeläisiä. Valtaosa kyselyyn vastanneita oli porilaisia, mut-

ta kävijöitä oli myös varsinkin lähipaikkakunnilta. Vastaajista kaikki olivat Suomes-

ta. (Stenfors 2008, 2.)  

Ulkomailta vastauksia ei ollut yhtään, mutta koska kysely on suomeksi, arvelen sen-

kin voineen vaikuttaa asiaan. Voimme kuitenkin olettaa, että valtaosa kävijöistä on 

kotimaasta. Juhlajulkaisu tulee myös vain suomeksi, joten minun on turha vaivata 

päätäni ulkomaisilla kävijöillä. Ulkomaalaiset esiintyjät ovat kuitenkin aina olleet 

osa Pori Folkia, ja enemmistö kävijöistä piti ulkomaalaisten esiintyjien osallistumista 

festivaalille tärkeänä (Stenfors 2008, 6.) 
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Valtaosa kyselyyn vastanneita oli osallistunut Pori Folkiin useampana vuonna (Sten-

fors 2008, 2). Tästä voidaan ainakin päätellä, että he edustavat ryhmää, joka voisi 

olla kiinnostunut myös julkaisusta. 

Vastanneista 29 oli tullut festivaaleille mielenkiintoisen ohjelman perässä. Esiintyjä-

puolesta korostuu pelimannimusiikki, jota kuuntelemaan oli tullut kymmenen vastaa-

jista. Osa kyselyyn vastanneista kuitenkin ilmoitti, että muu ohjelma kiinnostaa pe-

limanneja enemmän. (Stenfors 2008, 3, 7.) Tästä voidaan päätellä, että vaikka peli-

mannimusiikki on merkittävä osa festivaaleja, ei ole järkevää käyttää pelimannitee-

maa liian keskeisenä julkaisua tehdessä. 

Perinteinen kansakulttuuri koettiin yleisesti ottaen kuitenkin festivaalille tärkeäksi 

(Stenfors 2008, 8).Valitsin kirjan teemaksi juuri kansakulttuurin, joka sopii festivaa-

lin luonteeseen enemmän kuin hyvin. 

Haluan luoda kirjan visuaalisuudesta lämpimän, mutta raikkaan ja nykyaikaisen. 

Keskeisessä osassa ovat kansanpukuteemaiset kuvituskuvat, jotka mielestäni puhut-

televat sekä nuorempaa että varttuneempaa yleisöä.  

4.2 Haasteet 

Kuten johdannossa mainitsin, työtehtäväni ei ole ollut helpoin johtuen lopullisen si-

sällön puutteesta. Pohdittuani tilannettani päätin asennoitua siihen osittain kuin leh-

den taittosuunnitelman tekemiseen. Lehden yleistä visuaalista ilmettä pohtiva art di-

rectorkaan ei tiedä kaikkea, mitä taittosuunnitelmalla myöhemmin visualisoidaan. 

Lehdelle on kuitenkin yleensä päätetty yleisrakenne, joka seuraa lehteä numerosta 

toiseen. Itse en vielä suunnitteluvaiheessa tiedä julkaisun kokonaisrakenteesta. Pu-

huimme asiakkaan kanssa kirjan jakamisesta lukuihin ja lukujen visuaalisesta erotte-

lemisesta esimerkiksi värein. Lukujen määrää ja teemoja ei kuitenkaan ole lopullises-

ti vielä päätetty. Kokonaisuudessaan kirjan sisältö oli minulle aloittaessani hieman 

hämärän peitossa, jolloin jouduin määrittämään mahdollista rakennetta itse. 

Typografian osalta pyrin valmistautumaan kaikkiin mahdollisuuksiin. Se tuntuukin 

helpommalta kuin värien valinta teksteille, joista en vielä tiedä juuri mitään. 



21 

Myös kuvittaminen on haaste ilman kuvitettavaa tekstiä. Jatkankin tämän osa-alueen 

työstämistä myös opinnäytetyön tekemisen jälkeen tekstien valmistuttua. 

5 JULKAISUN YLEISRAKENNE 

5.1 Kirjan koko 

Keskusteltuani asiakkaan kanssa kävi ilmi, että kumpikaan meistä ei lähtisi tekemään 

kirjaa A-sarjan paperikokojen mukaan. Päädyin lopulta kokoon 230 mm × 265 mm. 

Valitsemani koko on matalampi, mutta leveämpi kuin perinteisin paperikoko A4. 

5.2 Marginaalit, palstat ja baseline grid 

Tyhjä tila on tärkeä rakenteellinen tekijä, joka luo kontrastia kaikelle muulle ja on 

siten sivusuunnittelun näkymätön energia (Cullen 2005, 78). Tästä syystä en ole täyt-

tänyt sivua kokonaan tekstillä, vaan tarkoitus olisi antaa sivuille myös hengitystilaa. 

Sivun ulkosyrjään jätetty tila jättää tilaa myös julkaisua kannattelevan lukijan sormil-

le (Cullen 2005, 65). 

Sivun marginaalit ovat seuraavat: 

- ylhäältä 22 mm, 

- alhaalta 27 mm, 

- sivun sisälaidasta 16 mm ja 

- sivun ulkolaidasta 23 mm. 

Monen sarakkeen taittopohja antaa taittajalle enemmän vaihtoehtoja. Se on jousta-

vampi kuin yhden sarakkeen julkaisut, ja sopivat siksi esimerkiksi kirjoihin ja lehtiin. 

Tekstin ja visuaalisen materiaalin määrä vaikuttaa sopivaan palstamäärään, mutta 

sivuformaatti vaikuttaa olennaisesti valintaan. Useamman sarakkeen ruudukko hel-

pottaa julkaisun rytmittämistä. Taittaja voi käyttää tällöin erilaisia ratkaisuja. Hän voi 
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asettaa tekstin ja kuvat kulkemaan yhden tai useamman sarakkeen leveydeltä, jolloin 

julkaisusta ei tule tasapaksu. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että liian moni erilai-

nen jako voi hämmentää lukijaa. (Cullen 2005, 64.) 

Jaoin marginaaleilla asettamani alueen kuuteen sarakkeeseen. Tarkoitus ei ole, että 

taittaja käyttää – ainakaan tekstiin – yhtä saraketta, sillä silloin se olisi aivan liian 

kapea: 25,583 millimetriä. Kuusi saraketta on kuitenkin helppo jakaa kolmella eri 

tavalla erikokoisiksi palstoiksi. Julkaisun kahdeksi keskeiseksi asettelumalliksi pää-

tyykin kaksi palstaversiota. Kuusi saraketta voi jakaa kahteen tai kolmeen samanko-

koiseen palstaan helposti. Kolmas järkevän oloinen vaihtoehto olisi jakaa sivu yhteen 

neljän palstan levyiseen palstaan ja yhteen kahden palstan levyiseen palstaan. En kui-

tenkaan aio suositella tätä käytettävän kuin hyvin perustelluissa erikoistilanteissa. 

Tällainen voi olla esimerkiksi sivu, jonka on tarkoitus erota muista sivuista selkeästi. 

 

Kuva 9. Sarakkeet ja kaksi yleisintä palstajakoa. 

 

Taittaja voi luonnollisesti tehdä itse erikseen kahden ja kolmen sarakkeen sivupohjia, 

mutta mielestäni suoraan kuuden sarakkeen asettaminen taittopohjaan ja mastereihin 

helpottaa pidemmän päälle työtä.  
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Sopiva palstaväli on yhtä suuri tai mieluummin vielä suurempi kuin tekstin riviväli 

(Itkonen 2007, 95.) Koska valitsin leipä- ja kainalojuttutekstini riviväliksi 13 pistettä, 

pitäisi palstaväli siis olla vähintään noin 4,59 millimetriä. Päädyin varmuuden vuoksi 

5,5 millimetrin palstaväliin. 

Kahden palstan ratkaisussa leipätekstini kokoisia merkkejä yhdelle riville mahtuu 

noin 55–65. Kolmen palstan ratkaisussa merkkejä mahtuu riville luonnollisesti vä-

hemmän: noin 40 merkkiä. 

Silmä hahmottaa kerrallaan noin 5–10 kirjainta. Silmän tottumisen perusteella ihan-

teellinen rivin pituus on 55–60 merkkiä. Suositeltu minimi on 35–40 merkkiä, joskin 

usein esimerkiksi sanomalehdet käyttävät pienempiä merkkimääriä rivillä. (Itkonen 

2007, 84–85.) 

Tein julkaisusta hieman A4-kokoa leveämmän juuri sen vuoksi, että voin tehdä juuri 

ja juuri kolmipalstaista taittopohjaa. Onnistuinkin juuri kohtaamaan minimin kolme-

palstaisen tekstin merkkimäärässä. 

Horisontaalissa suunnassa en jakanut marginaalien lisäksi sivua jättäen taittajalle va-

pautta ja joustavuusmahdollisuutta taitettavan materiaalin kanssa. Haluan kuitenkin, 

että kaikki teksti lukuun ottamatta kuvatekstejä ja kainalojuttujen otsikoita sidotaan 

baseline gridiin, jotta teksti rivittyy joka palstassa samalla tavalla. Chasteauneuf 

(2008, haettu 4.4.2013) suosittelee asettamaan baseline gridin increment every -

arvon samaksi kuin tekstin riviväli. Tässä tapauksessa se tarkoittaa 13 pistettä. Grid 

alkaa vasta marginaalien sisäpuolelta ja alkaa heti reunasta. 

Erikoistilanteessa ovat lukujen aloitussivut ja sisällysluettelosivu. Niille riittää yksi 

sarake. Lisäksi loin näille sivuille oman master-pohjansa, jotta varsinkin otsikot osui-

sivat luvusta toiseen samalla kohdalla. 

Näiden erikoissivujen marginaalit ovat seuraavat: 

- ylhäältä 16 mm, 

- alhaalta 20 mm, 

- vasemmalta ja oikealta 16 mm. 
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Erityisen tärkeä on vasemman yläkulman marginaaliasetus, sillä lukujen otsikko ase-

tetaan lähtemään aina tästä kulmasta. 

6 VÄRIMAAILMA 

Värien valinta on oleellinen osa suunnittelutyötä, koska värit ovat yksi niistä asioista, 

jotka katsoja huomaa ensimmäisenä. Huonot värivalinnat voivat luoda vääriä mieli-

kuvia ja johtaa heikkoon ulkoasusuunnitteluun. (Marks 2006, 23.) 

Värien ongelmana on, että kauneus on katsojan silmissä. Miten graafinen suunnitteli-

ja käyttää värejä voi myös olla joko tietoisesti tai alitajuisesti sitoutunut sen hetken 

trendeihin. Värejä kannattaa kuitenkin pohtia kohderyhmän ja julkaisun tarkoituksen 

mukaisesti. Värit ovat hienovarainen vaikutuskeino, jotka usein tehoavat alitajuntai-

sesti. (Eiseman 2006, 66; Marks 2006, 23.) 

Monet tuotemerkit ja yritykset yhdistetään heti niiden valitsemiin värisävyihin, jol-

loin on tärkeää jatkaa viestintää brändin kautta (Eiseman 2006, 68). Pori Folk vaihtaa 

visuaalista ilmettään ja värejään joka vuosi, joten vanhoista ilmeistä on vaikea vetää 

väripäätöksiä. Tämä toisaalta jättää minulle vapaat kädet. 

Tarjosin asiakkaalle ensin värimaailmaa, joka oli saanut inspiraationsa kansanroman-

tiikasta ja kansanpuvuista. Tämä ei kuitenkaan puhutellut toivomallani tavalla asia-

kasta, joten päätin kehitellä jotain kokonaan uutta. Kävin läpi tämän jälkeen vielä 

yhden välivaiheen, mutta lopulta suurimmaksi inspiroijakseni otin elokuun, jolloin 

festivaali vuosittain pidetään. Julkaisun pääväreiksi valitsin oranssin ja keltaisen 

lämpimiä sävyjä. Ne tuovat minulle heti mieleen elokuun lämpimät päivät ja kultai-

seksi muuttuvat viljapellot.  

Oranssi on hauska ja onnellinen väri. Siitä tulee mieleen energisyys ja ystävällisyys 

sekä auringonlasku. Kirkas oranssi on huomiota herättävä väri. (Eiseman 2006, 12–

17.) 
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Keltainen on energinen väri, joka yhdistetään aurinkoon, kuumuuteen, energiaan, 

elinvoimaisuuteen ja valoon. Sen lähettämä viesti on ystävällinen, kutsuva ja itse-

varma. Ennen kaikkea keltainen on väri, joka huomataan. Valitsemissani keltaisissa 

on sekä kirkkaita että pehmeämpiä sävyjä. Lempeämmät keltaiset rauhoittavat siinä 

missä kirkkaat stimuloivat. (Eiseman 2006, 18–23.) 

Tummin valitsemani sävy on oranssi, joka on lähes punaista. Punainen aktivoi kehoa 

ja aisteja. Se huutaa huomiota ja herättää intohimoa. Kirkas punainen tuo mieleen 

niin rakkauden kuin juhlimisenkin. Punainen on toki myös aggressiivinen ja tempe-

ramenttinen väri, mutta uskon sen positiivisten puolien nousevan merkittävämmin 

esiin. (Eiseman 2006, 6–11.)   

Tehosteväriksi valitsin liilan. Sitä käytetään julkaisun alku- ja loppupuolella varsi-

naisten lukujen ulkopuolella myös päävärinä.  

Liila on maaginen väri, joka voi sävystään riippuen välittää erilaisia viestejä. Valitsin 

tästä syystä punaiseen taipuvan liilan, jolloin väri viestii hyvin samoja asioita kuin 

punainenkin. Punaiseen taipuva liila on sensuelli, jännittävä, dramaattinen, luova, 

hauska ja vaikuttava. (Eiseman 2006, 43, 47.) 

Kainalojuttujen ja muiden lyhyiden tekstien alle tulee vaalea oranssi väri. Tämä väri 

on melko neutraali, ja sopii kaikkien lukujen värien kanssa liilaa lukuun ottamatta. 

Liiloissa osioissa ei välttämättä vastaavaa edes tarvita, ja jos tarvitaan, se voidaan 

korvata vaaleanharmaalla, jota löytyy valmiiksi sivuille tulevista korukuvituksista, 

joista kerron lisää myöhemmin. 

Värien CMYK-arvot ovat seuraavanlaiset: 

- liila: C=44, M=90, Y=10, K=0, 

- keltainen: C=0, M=24, Y=95, K=0, 

- vaalea oranssi: C=0, M=47, Y=83, K=0, 

- oranssi: C=0, M=67, Y=100, K=0, 

- punainen oranssi: C=0, M=78, Y=90, K=0, 

- kainalojuttujen ja muiden lyhyiden tekstien pohjaväri: C=0, M=4, Y=13, 

K=0, 

- vaaleanharmaa: C=9, M=6, Y=7, K=0. 
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Kuva 10. Värimaailma ja värien järjestys luvuissa.  

 

Koska olin jo aikaisemmin kuullut, että oranssi voi olla hankala väri toteutettavaksi 

CMYK-väriprofiilissa painettuna, pohdin sen käyttöä hieman. Lohdukseni onnistuin 

varmistamaan ohjaajaltani Kirsi Nurmi-Rantaselta (henkilökohtainen tiedonanto 

3.4.2013), että vaikka parhaat kirkkaimmat oranssin sävyt saa aikaan Pantonen väri-

järjestelmällä, CMYK-värierottelulla saa myös oranssin toteutettua ihan hyvin, mikä-

li väriin ei sekoita syaania. 

Eisemanin (2006, 112–113, 122–123) värioppien mukaan keltaisen, oranssin, punai-

sen ja liilan väriyhdistelmä on jotain eksoottisen ja tulisen välillä. Näin mielestäni 

yhdistelmä kuvastaa hyvin lämmintä elokuista tunnelmaa.  

Sävyt keltaisesta punaiseen ovat väriympyrässä katsottuna läheisiä värejä. Niiden 

tuoma viesti ja tunnelma on siis yhtenäinen ja helposti hallittava. Tässä tapauksessa 

kaikki ovat lämpimiä värejä. Liila rikkoo sopivasti tätä väriharmoniaa luoden mie-

lenkiintoisemman kokonaisuuden. Liila myös korostaa muita värejä. (Drew & Meyer 

2008, 40;  Eiseman 2006, 76–79.) 

Kirjaan tulee näillä näkymin eriteemaisia lukuja. Keskustelimme asiakkaan kanssa, 

että ne voitaisiin erottaa visuaalisesti toisistaan. Mielestäni väri on tähän paras ratkai-

su. 

Kuten haasteissa totesin, en tiedä, kuinka montaa väriä julkaisussa tullaan lukuraken-

teen puolesta tarvitsemaan. Tästäkin syystä valitsin selkeän väripaletin; keltaisesta 

punaiseen on helppo kierrättää värejä uudelleen. Toisin sanoen luku viisi on taas kel-

tainen, luku kuusi vaalein oranssi ja niin edelleen. 
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7 YLEISIMMÄT GRAAFISET ELEMENTIT 

7.1 Sivupalkki 

Jatkuvaa rakennetta julkaisuun tuo jokaisen sivun reunassa oleva luvun väriä edusta-

va 15 millimetriä leveä palkki. Palkissa käytetään Illustratorissa tekemiäni kuviota, 

josta on olemassa värivaihtoehdot luvuille. Kuvion kohtaa voi vaihdella eri sivuilla. 

 

Kuva 11. Keltainen versio kuviosta. 

7.2 Sivunumerointi ja lukutunnus 

Sivunumerointi on olennainen osa monisivuisen julkaisun käytettävyyttä. Sivunume-

ro on pieni, mutta merkittävä tekijä taitossa. Sillä voidaan luoda julkaisuun niin ikään 

persoonallisuutta. (Rantanen 2007, 130.) 

Sivun ulkoreuna on tehokkain paikka sivunumerolle. Sieltä lukija olettaa sen löytä-

vänsä. Sivunumero on lukijan opaste, eikä sitä ole järkevää haudata paikkaan, josta 

lukijan on se vaikea havaita. (Rantanen 2007, 130.) 

Sivunumeroinnissa käytin Pori Folkin nykyistä logoa mustana versiona. Logon koko 
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sivunumeropohjana on 14,4, mm × 15,7 mm. Logon keskelle tulee valkoisella Alter-

nate Gothic2 BT:llä sivunumero. Pistekoko sivunumerolle on 24. Logo asetetaan si-

ten, että sen keskiosa osuu sivupalkin reunaan. Sivun alalaidasta logon alalaitaan on 

5,5 millimetriä. 

 

Kuva 12. Esimerkki sivunumeroinnista ja lukutunnuksesta. 

Rantanen (2007, 130) suosittelee myös julkaisun nimen tai logon yhdistämistä sivu-

numeron yhteyteen, jolloin julkaisu on helppo tunnistaa myös esimerkiksi kopioidus-

ta sivusta. Sivunumeroni tavallaan noudattaakin tätä, joskaan ei täysin. Koska sivu-

numero on Pori Folkin logon mallinen, koen asian alleviivaamisen sivunumeron jäl-

keisellä tekstillä hieman turhaksi. Sen sijaan päätin sivunumeron viereen asettaa lu-

vun ja kappaleen nimen. Esimerkkinä tästä on kuva 12. 

Lukutunnus tulee Alternate Gothic2 BT:llä. Väri on luvun teeman mukainen ja piste-

koko on 17. Käsittelen myöhemmin luvussa Typografia Alternate Gothic2 BT:n vä-

listymisongelmia, mutta mainitsen jo tässä vaiheessa, että taittajan kannattaa asettaa 

välistys optiseksi, jolloin taitto-ohjelma korjaa hieman fonttiin sisällytettyjä välis-

tysohjeita. Kirjainten välistysarvoksi asetetaan 20. 

Tunnus asetetaan 11 millimetrin korkeuteen sivun alalaidasta. Sivun ulkolaidasta ti-

laa jätetään 24,9 millimetriä. Tunnuksessa mainitaan ensin luvun nimi. Ajatusviivan 

jälkeen tulee sivulla olevan jutun nimi. 

7.3 Nosto 

Nostolla voidaan helposti korostaa mielenkiintoista asiaa tekstistä. Nostoilla voidaan 

myös keinotekoisesti tuoda lyhyille jutuille pituutta ja jakaa pitkiä palstoja kevyem-

män näköiseksi. Nostot, kuten muutkin korosteet, tuovat sivulle väriä ja eloisuutta. 

Niitä voidaan myös hyödyntää silloin, kun sopivaa kuvaa ei ole tarjolla. (Pulkkinen 

2009, 63; Rantanen 2007, 122.) 
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Nostoa voi korostaa myös esimerkiksi kehyksillä, linjoilla tai väripohjalla (Rantanen 

2007, 123). Itse päädyin väripohjaan, joka vaihtuu luvun väriteeman mukaisesti. Toi-

sin kuin sivupalkki, nostolaatikko on kiinteä väri, eikä käytä kuviota. Nostoteksti on 

itse mustaa. 

Nostoteksti asetetaan suoraan taitto-ohjelmassa väripohjaan. Jottei ympäröivä leipä-

teksti tule liian lähelle nostoa, asetetaan laatikon jokaiselle puolelle kolmen millimet-

rin tekstikierto. 

Sivun ylä- ja ulkolaidat ovat huomioarvoltaan sivun merkittävimpiä kohtia. Nosto 

voidaan asettaa myös tekstin sisään, jolloin on huomioitava, ettei se saa katkaista lu-

kemista. Nostoa ei myöskään saa asettaa kappaleiden väliin. Muuten lukija voisi se-

koittaa sen otsikoksi. (Rantanen 2007, 123.) 

Nosto on aina marginaalien sisäpuolella. Laatikko on joko kolmen tai kahden sarak-

keen levyinen. Korkeuden taittaja saa määrittää nostopituuden mukaan. Nosto asete-

taan joko palstan sisään tai kahden palstan välille. Tällöin taittajan pitää kuitenkin 

harkita tarkkaan, etteivät nostoa ympäröivät palstat kapene liikaa liian pitkältä mat-

kalta. 

 

Kuva 13. Esimerkki nostosta. 
 

7.4 Kainalojuttu ja muut lyhyet tekstit 

On tärkeää, että kainalojuttu erottuu muusta leipätekstistä. Typografia-luvussa avaan 

kainalojuttujen omaa kappaletyyliä, mutta päätin erottaa kainalojutun myös visuaali-

sin elementein. 

HUOMIOI, ETTÄ ALTERNATE 
GOTHIC2 BT:LLÄ ON 

TAIPUMUSTA VÄLISTYÄ 
AHTAASTI.
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Kainalojuttujen pohjana on aina vaaleanoranssi taustalaatikko, jonka alla on luvun 

teemaväriä mukaileva otsikkopalkki. Kainalojutun leveys voi olla taittajan näkemyk-

sen ja tekstimäärän mukaan kahdesta kuuteen saraketta. Leveyttä lisätään aina neljä 

millimetriä, toisin sanoen kaksi millimetriä kummankin uloimman sarakkeen ulko-

puolelle. Tällöin tekstin on mahdollista olla samassa linjassa leipätekstin kanssa, 

vaikka tekstiä sisennetään laatikon sisällä. Kahden ja kolmen sarakkeen kainalojuttu 

on yksipalstainen, mutta siitä leveämpi kainalojuttu jaetaan kahteen palstaan, jonka 

palstaväli on 4,5 millimetriä. Jottei kainalojutun teksti nuole laatikon rajoja, lisätään 

jokaiselle reunalle kahden millimetrin sisennys. Ulospäin lisätään sen sijaan kolmen 

millimetrin tekstinkierto. 

 

Kuva 14. Esimerkki koko sivun levyisestä kainalojutusta. 

 

Kainalojutun alla oleva otsikolle varattu palkki on yhtä leveä kuin sen yläpuolella 

oleva laatikko. Otsikoissa olisi hyvä pyrkiä yksirivisyyteen, jolloin palkin korkeus on 

10 millimetriä. Mikäli otsikkoa täytyy jatkaa kahdelle riville on palkin korkeus 17 

millimetriä. Myös otsikkopalkkiin lisätään tekstinkierto, joka on muilta kuin yläsyr-

jältä kolme millimetriä. 

7.5 Kuvatekstipalkki 

Lukija etsii kuvatekstiä tottumuksesta kuvan alapuolelta (Rantanen 2007, 127). Täten 

suositeltu paikka kuvatekstille on vasemmassa tai oikeassa alakulmassa. Lukija halu-

aa löytää kuvatekstin helposti, jolloin suositelluin tapa kuvatekstille on kuvan suoras-

sa yhteydessä (Rantanen 2007, 127). Palkki ei ole kokonaan kuvan päällä, vaan osit-

tain sen ulkopuolella. 

Tämä on esimerkki kainalojutusta. Simpori berum co-
rent quam fugia sam ium ut ium ipsum harchil iquatur 
molore nimi, quas voluptaquae res aut ute et fugia 
quatiorestia qui aut aut atem int landit prorestrum 
coneseq uiandus eum rae eum essuntium ipsundae 
ipsum faceped quiate estiam fuga. Itas endellab ipsa 

cor amusdam sequatistem nem eosa dolut abo. Nem-
qui beribusam vellest estiam adisciist auditius alit qui 
debit lam ra quam que offic tem aspelestiam dolesti 
aecerovid et et ipienet omnimus, quiaece scienimus ut 
omnis maiorec aborepratem velit.

KAINALOJUTUN OTSIKKO
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Kuvatekstipalkki käyttää myös luvun teemaväriä. Palkin sisällä on joka syrjällä kah-

den millimetrin sisennys. Samoin palkkia ympäröi kahden millimetrin tekstinkierto. 

Olisin alun perin halunnut käyttää pientä 2,5° kaltevuuskulmaa, mutta huomasin tä-

män näyttävän hyvältä vain lyhyissä kuvateksteissä. Tämä rajoittaisi aivan liikaa ku-

vatekstien pituutta. Rantanen (2007, 126) toteaa, että kuvatekstin täytyy antaa olla 

juuri niin pitkä kuin sen tarvitsee olla. En usko, että kuvateksteistä tulee niin pitkiä, 

että ne tarvitsisi jakaa luettavuuden puolesta kahteen palstaan, mutten voi myöskään 

olettaa kaikkien kuvatekstien olevan vain esiintyjän nimi tai vain pari muuta sanaa. 

Luovuttuani alkuperäisestä ideasta poistin kaltevuuden. Pienensin myös tekstin pis-

tekokoa. 

 

Kuva 15. Esimerkki vanhasta kuvatekstipalkista. 

 

Tekstipalkki on myöskin alasyrjästään hieman kuvan ulkopuolella, jottei se peitä lii-

an isoa pinta-alaa. Taittaja saa itse asetella palkin ja määrittää sen koon oman sil-

mänsä mukaisesti. Riippuu pitkälti tekstin pituudesta, kuvasta ja muusta ympäröiväs-

tä materiaalista, milloin palkki näyttää parhaimmalta. Kuvateksti voidaan asettaa 

myös kuvan yläkulmaan, jos se perustellusti istuu tapakohtaisesti taittoon paremmin. 

 

 

Kuva 16. Lopullinen kuvatekstipalkki. 
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7.6 Ingressipalkki 

Ingressillä on korkea myyntiarvo tekstille, ja se voi ratkaista luetaanko juttua (Ranta-

nen 2007, 120). Tästä syystä päätin korostaa sen erottumista vielä kuvallisin keinoin. 

Ingressin alle tulee vasemmasta laidasta tasainen ja oikeasta laidasta rivien pituutta 

myötäilevä korostustussimainen palkki. Palkki on luvun teemavärin mukainen. Ing-

ressiä käsittelen tarkemmin luvussa Typografia. 

 

Kuva 17. Esimerkki ingressin korostuskeinosta. 

7.7 Kirjoittajapalkki 

Mikäli jutussa on erillinen kirjoittaja, tulee kirjoittajan nimen päälle baseline gridiin 

sidottu palstan levyinen viiva. Viivan väri on musta ja sen korkeus 5 pistettä. In-

Designissa viivan muodoksi asetetaan paksu-ohut-viiva. 

 

Kuva 18. Esimerkki kirjoittajapalkista ja -merkinnästä. 

8 TYPOGRAFIA 

8.1  Luvun otsikko 

Pori Folk on käyttänyt vuodesta 2011 lähtien fonttia Alternate Gothic2 BT. Samaa 

kirjaintyyppiä on tulossa myös vuoden 2013 ilmeeseen. En halua rikkoa jatkumoa, 
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joten päädyin samaan fonttiin historiikin lukujen otsikoissa. Käytän vain versaalia, 

koska se on Pori Folkin yhteydessä gemenaa tunnistettavampi. Tämä sitoo luvut lo-

gon typografiaan, joka luo tällekin julkaisulle yhtenäistä ilmettä (Rantanen 2007, 99). 

Pistekoko on melko suuri: 72 pistettä. Huomioitavaa kuitenkin on, että Alternate 

Gothic2 BT on melko pieni moneen muuhun kirjasimeen verrattaessa, vaikka piste-

koko olisi suuri. Tästä esimerkkinä on kuva 19. Luvun otsikot ovat valkoisia. 

Groteskina kirjaintyyppinä Alternate Gothic2 BT sopii otsikkotyyliksi hyvin. Kir-

jasintyylissä ei juuri ole paksuusvaihtelua ja luokittelisinkin sen uusgroteskeihin (It-

konen 2007, 50).  

Täytyy huomioida myös kirjasinten kapeus. Varsinkin O on epätavallisen kapea. 

Tämä säästää toki tilaa ja antaa persoonaa tekstille. Versaali vie gemenaa enemmän 

tilaa, ja kirjoittajan on otettava tämä otsikoita laatiessaan huomioon.  Suuraakkoset 

ovat  myös tasakorkuisia ja pitkinä pätkinä ne luovat nauhamaisen linjan. Lyhyissä 

teksteissä, kuten otsikoissa, lukijan silmä ei onneksi väsy tasapaksun kirjasintyylin 

lukemiseen. (Itkonen 2007, 70.) 

Huomasin, että Alternate Gothic2 BT välistyy hieman huonosti. Taittajan täytyykin 

tästä syystä olla tarkka ja korjata sitä käsin. Alternate Gothic2 BT vaikuttaa minusta 

ilmaisfontilta, ja kaupungin käytännöt tuntien uskoisin asian olevankin näin. Optinen 

välistys antaa taitto-ohjelman ohittaa fontin omat välistysasetukset ja sallii sen miet-

tiä itse paremman vaihtoehdon (Lupton 2009, haettu 4.4.2013). Päädyin käyttämään 

kaikkien tyylien kohdalla, jotka käyttävät julkaisussani Alternate Gothic2 BT:tä op-

tista merkkivälistystä. Kokeilun perusteella lopputulos näyttää paremmalta. Lisäsin 

vielä kerning-arvoksi 20. 

Toivoisin, että luvun otsikot olisivat yksirivisiä, mutta myös kaksirivisyys on suota-

va. Valmistelin siis varoiksi otsikkotyypille rivivälin. Itkonen (2007, 97) suosittelee 

otsikoiden riviväliä asetettavaksi suhteessa pienemmäksi leipätekstiin nähden. Suur-

aakkoset kestävät pienemmän rivivälin kuin gemenat, jolloin myös negatiivinen rivi-

väli on  mahdollinen. Itse päätin asettaa riviväliksi saman pistekoon kuin tekstin it-

sensä koko eli 72 pistettä. 
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Kuva 19. Alternate Gothic2 BT:n ja leipätekstissä käytetty Adobe Garamond Pron 
pistekoko on kummassakin sama, mutta silmään kokoero on pistävä. 

8.2 Leipätekstin pääotsikko 

Leipätekstin pääotsikkotyylinä toimii niin ikään Alternate Gothic2 BT. Tällä kertaa 

säästääkseni tilaa ja parantaakseni luettavuutta otan mukaan myös gemenat. Pisteko-

ko on myös lukujen otsikkoa pienempi: 60 pistettä. 

Otsikoissa käytetään usein leipätekstiin verrattuna pienempää riviväliä, jotta koko-

naisuus näyttää yhtenäisemmältä (Itkonen 2007, 97). Itkonen (2007, 97) suosittelee 

noin 10 % kirjainkokoa suurempaa pistekokoa rivivälille oletuksena otsikoille. Tut-

kittuani Alternate Gothic2 BT:n käyttäytymistä päädyin rivivälinkin kohdalla 55 pis-

teeseen. Tällöinkään korkeimmat ja matalimmat kirjasinten kohdat eivät tarraa toi-

siinsa, vaan jättävät tilaa toistensa välille. Otsikkotyyli sidotaan baseline gridiin. 

Kuten aikaisemmin mainitsin, Alternate Gothic2 BT:llä on ongelmia välistyksensä 

kanssa. Tästä syystä leipätekstien otsikoillekin asetetaan optinen välistys, joka paran-

taa hieman tilannetta. 

Riviväli on merkittävä tekijä leipätekstien pääotsikoissa, sillä toivoisin otsikoiden 

olevan sen verran pitkiä, että ne saa kahdelle tai kolmelle riville. Harkitsin ensin yh-

den rivin otsikoita, mutta miellyin visuaalisesti paririviseen otsikkoon. Leipätekstin 

pääotsikon väri muuttuu luvun väriteeman mukaisesti. 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890
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Kuva 20. Esimerkki leipätekstin otsikkotyypistä. 

8.3 Väliotsikko 

Väliotsikot auttavat lukijaa hahmottamaan jutun kokonaisuutta. Mihin väliotsikko 

tulee, jää kirjoittajan tehtäväksi. Graafikon tehtäväksi jää väliotsikon muotoileminen 

erottuvaksi ja toimivaksi visuaaliseksi kokonaisuudeksi. (Rantanen 2007, 124.) 

Väliotsikko yhdistetään sitä seuraavaan tekstiin paremmin, jos se on lähempänä sitä 

kuin jo luettua tekstiä (Rantanen 2007, 124). Tästä syystä välitosikkoa ennen käytän 

yhtä tyhjää riviä välissä, kun sen jälkeen tulevan tekstin väliin jätän vain normaalin 

rivivälin. Väliotsikkotyyli sidotaan baseline gridiin. 

Väliotsikon jälkeen olisi hyvä tulla vähintään kaksi leipätekstiriviä ennen palstan 

vaihtumista. Muuten väliotsikko on hyvä pakottaa seuraavan palstan alkuun. Mikäli 

väliotsikko aloittaa palstan, sitä ennen ei tule tyhjiä rivejä, vaan se pitää asetella sa-

maan versaalilinjaan muun tekstin kanssa. (Itkonen 2007, 103.) 

Väliotsikon pitää olla napakka, mutta välttääkseni useamman rivin väliotsikkoa, käy-

tän myös gemenoita, jotka vievät versaalia vähemmän tilaa. Väliotsikoissa käytän 

myös Alternate Gotchic2 BT:tä, mutta pistekoko on huomattavasi muita otsikoita 

pienempi: 12 pistettä. Väliotsikon väri on musta. 

Itkonen (2007, 102) toteaa, että taiton helpolle hallittavuudelle on eduksi, jos väliot-

sikon omien rivien riviväli on sama kuin leipätekstin. Noudatan neuvoa ja asetan vä-

liotsikoilla saman rivivälin kuin leipätekstille: 13 pistettä. 
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Väliotsikon toivottava pituus on maksimissaan kaksi riviä. Kolmas rivi on vielä suo-

tavissa, mutta silloin tasapainoisen ulkoasun takia keskimmäisen rivin olisi hyvä olla 

pisin. (Itkonen 2007, 103.) 

Väliotsikolle asetetaan optinen välistys. Tämän lisäksi tracking-arvoa nostetaan 

50:een. 

8.4 Leipäteksti 

Otsikot ja muut nopeasti luettavat tekstit vaikuttavat enemmän lehden yleisilmeeseen 

kuin leipäteksti. Leipätekstin valinta vaikuttaa silti myös sivun yleisrakenteeseen ja 

ilmeeseen, sillä näennäisesti samankokoiset kirjaintyypit voivat viedä enemmän tilaa 

kuin toiset ja luoda siten hyvinkin erinäköisiä kudelmia. Leipäteksti on lopulta jul-

kaisun ydinsisältö. (Rantanen 2007, 132.) 

Pohdittuani leipätekstin kirjaintyyppiä päädyin Adobe Garamond Prohon, jonka luet-

tavuuden koen hyväksi. Pistekooksi valitsin 10. Testasin pistekokoa tulostamalla, ja 

mielestäni se on helppolukuinen. 

Adobe Garamond Pro toimii myös mielestäni hyvin kapeissa palstoissa. Vertasin sitä 

muutamaan muuhun antiikvaan, jotka olisivat voineet soveltua leipätekstityyliksi. 

Kuvassa 21 Adobe Garamond Pron etu kuitenkin näkyy huomattavan hyvin. Se on 

suhteellisen siro kirjaintyyppi, joka ei vie horisontaalisesti yhtä paljon tilaa kuin mo-

net vastaavat kirjaintyypit. Siro leipätekstityyli luo myös keveän oloisen kudelman 

(Rantanen 2007, 132). Tämä tuo mielestäni henkevämmän tunnelman sivuille, vaik-

ka merkkejä riviä kohden mahtuukin enemmän. 
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Kuva 21. Adobe Garamond Pro on tyyliltään kapea kirjasin. 

 

Garamond kuuluu renessanssiantiikvoihin, jotka kehitettiin nimenomaan pitkiä teks-

tejä varten. Garamondilla on sopusuhtainen viivakontrasti, joka tuo tekstille eloisuut-

ta, mutta ei ärsytä tai väsytä lukijaa. Kirjasimessa on kalteva akseli, joka myös auttaa 

katsetta kulkemaan vaivattomammin lukusuuntaan. (Itkonen 2007, 27, 30–32.) 

Garamond on hyvä valinta myös siinä mielessä, että renessanssiantiikvat eivät vie 

liikaa huomiota. Siirtymäkauden antiikvat ja uusantiikvat ovat huomiohakuisempia 

vahvempine kontrasteineen, jolloin myös pitkän tekstin luettavuus saattaa joidenkin 

lukijoiden silmissä kärsiä. Vahvapäätteiset antiikvat, egyptiennet ja clarendonit ovat 

taas leipätekstiin liian raskaita ja siten sekä tilaa vieviä että pidemmän päälle väsyt-

täviä lukea. Kaiverretun kaltaiset antiikvat ovat sen sijaan liian väsyttäviä koristeelli-

suudessaan leipätekstin pituisissa kirjoituksissa, eivätkä välttämättä muutenkaan ul-

koasultaan sovi hakemaani ilmeeseen. (Itkonen 2007, 33–49.) 

Leipätekstin rivivälin kannattaa olla 1–4 pistekokoa kirjasinta suurempi. Tästä syystä 

valitsin riviväliksi 13 pistettä. Leipäteksti sidotaan rivirekisteriin, jolloin poikkeavat 

rivivälit ja muut elementit eivät häiritse sitä. (Itkonen 2007, 85, 102.) 

Jokainen kappale ensimmäistä lukuun ottamatta alkaa sisennyksellä. Tyhjät rivit 

kappaleiden välissä vievät turhaa tilaa ja rikkovat sivun yhtenäisyyttä. Käyttämäni 
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sisennys on 4,5 millimetriä, koska suositeltu normaali sisennys on kirjainkoon tai 

rivivälin suuruinen. Palstani ovat kapeita, joten en usko suuremmalle sisennykselle 

olevan tarvetta. (Itkonen 2007, 93.) 

Useat julkaisut käyttävät tasapalstaa sen viimeistellyn ilmeen vuoksi. Kapeissa tasa-

palstoissa suomenkielen tavutus saattaa kuitenkin muodostua ongelmaksi. Niin ikään 

sanavälit venyvät tasapalstassa helposti varsinkin kapeissa palstoissa. (Rantanen 

2007, 88, 132.) 

Tästä syystä päädyin oikealle liehutettuun palstaan, joka on myös yleinen ratkaisu. 

Liehutettu palsta juoksuttuu automaattisesti, mutta taittajan pitää olla silti tarkkana 

kokonaisuudesta (Itkonen 2007, 94). 

Itkonen (2007, 94) määrittää hyvälle liehutetulle palstalle seuraavat ehdot: 

- Rivien pituuksien pitää olla suurin piirtein samat. 

- Taittajan kuuluu välttää palstan reunaan mahdollisesti muodostuvia säännölli-

siä kuvioita. 

- Pitkän rivin päähän ei saa jäädä lyhyttä yksittäistä sanaa. 

- Tavutukseen päättyviä rivejä ei saa olla peräkkäin liikaa. 

- Koska liehupalstasta on helppo hävittää huonot tavutukset, tulee tavutusten 

kanssa olla erityisen tarkkana. 

- Toisen liehupalstan rivin olisi hyvä olla ensimmäistä pitempi. 

- Lopetusrivin on hyvä olla vähintään puolet pisimmästä rivistä. 

Varsinkin leipätekstissä korostaisin automaattista merkki- ja sanavälistystä, sillä isoa 

massaa tekstiä on vaikeaa muokata käsin. Uskon kuitenkin merkkivälistyksen olevan 

hyvä Adobe Garamond Prossa, jolloin jätän merkkivälistyksen asetukselle Metric 

Kerning.  

Metric Kerning käyttää fontin omia välistysasetuksia, jotka sen suunnittelija on sille 

tarkoittanut. Se näyttää hyvältä erityisesti pienissä pistekoissa. (Lupton 2009, haettu 

4.4.2013.) 

Välistystä auttaa myös tavutuksen salliminen. InDesign tarjoaa tavutuksen osalta jo-

ko vähempää tavutusmäärää tai huonompaa rivitystä. Itse päädyin kompromissiin 

asiassa ja jätin valinnan tasan puoliväliin, jolloin ohjelma ei varsinaisesti suosi kum-
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paakaan. Mikäli asettaisin ohjelman suosimaan vähäistä tavutusta, liehupalstani 

muodostuisi liian epätasaiseksi, mutta jos annan ohjelman suosia tavutusta, tavutuk-

sia tulee liikaa. En kuitenkaan anna ohjelman tavuttaa lyhyempiä kuin neljän kirjai-

men sanoja. Viisi olisi suositellumpi, mutta koska palstani ovat kapeita, annan oh-

jelmalle vähän myönnytystä asiassa. Tavutusta ennen tai jälkeen pitää asetuksissani 

olla vähintään kaksi kirjainta. Sallin vain kolme peräkkäistä tavutusta. Versaalilla 

alkavat sanat saa myös tavuttaa, mutta palstaa tai viimeistä sanaa en anna tavuttaa. 

Näin noudatan myös Itkosen (2007, 92–93) suosittelemia asetuksia tavutuksen suh-

teen. 

8.5 Anfangi 

Anfangilla voidaan luoda julkaisulle luonnetta. Tästä syystä halusin lisätä jokaisen 

leipätekstin alkuun sellaisen. Leipätekstistä poiketen anfangin kirjasin on Pori Folkin 

ilmeessä käytetty Alternate Gothic2 BT. Anfangi on kolmen rivin korkuinen. 

 

Kuva 22. Esimerkki anfangista. 

Toimiva anfangi vaatii huomiota, sillä sen perässä olevat kirjaimet pitää asetella kä-

sin. Rantasen (2007, 125) mukaan ongelmana on se, että taitto-ohjelmat asettavat 

kaikki kirjaimet yhtä etäälle anfangista, mutta on paljon kauniimpaa, mikäli kirjain-

ten etäisyys riippuu anfangikirjaimen muodosta. Esimerkiksi kolmerivisen V-

kirjaimen kohdalla ylintä riviä voidaan asettaa kauemmas ja viimeistä riviä lähem-

mäs anfangia. Kokeilin tätäkin keinoa, mutta en syttynytkään idealle. Alternate Got-

hic2 BT on valmiiksi kapea kirjasintyyli. Sen kanssa erillinen asettelu ei juurikaan 

korostuisi, joten päädyin välistykseen 70 anfangin ja muun leipätekstin välillä.  

Anfangin uloimman reunan olisi hyvä olla optisesti samassa tasossa muun palstan 

kanssa. Joidenkin kirjainten kuten T:n, V:n ja A:n on hyvä olla kuitenkin hieman ul-
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kona palstasta, koska vasta silloin ne näyttävät olevan samassa rivissä muun tekstin 

kanssa. Anfangin kuuluu yltää myös ylimmän tekstirivin versaalilinjaan asti (Itkonen 

2007, 104.) Tutkin tätäkin puolta, mutta kokemukseni perusteella Alternate Gothic2 

BT:n kanssa tätä ongelmaa ei juuri ole johtuen sen selkeistä linjoista. 

8.6 Kainalojuttu ja muut lyhyet tekstit 

Julkaisuilla on yleensä tarvetta toiselle leipätekstityypille, jota käytetään kainaloju-

tuissa ja muissa pääjutusta eroavissa teksteissä. Tärkeää on, että tämä tyyli eroaa sel-

keästi muusta leipätekstistä. Usein ero luodaan siten, että varsinaisissa pidemmissä 

leipäteksteissä käytetään antiikvaa ja lyhyemmissä teksteissä groteskia. (Rantanen 

2007, 133.) 

Päädyin itsekin tähän ratkaisuun. En halunnut sotkea julkaisuun liika eri kirjainper-

heitä, joten käytän lyhyemmissä teksteissä samaa Avenir-perhettä, jota käytän myös 

esimerkiksi nostoissa ja ingresseissä. Kainalojutut toteutetaan fontilla Avenir Nextin 

leikkauksella Regular. Pistekoko on leipätekstiä pienempi: 9 pistettä. Rivivälin kui-

tenkin pidän samana kuin leipätekstissä: 13 pistettä. Käytän myös tässä tyylissä sa-

moja tavutusasetuksia kuin leipätekstissä. Kainalojutun teksti sidotaan baseline gri-

diin. 

 

Kuva 23. Avenir Next: Regular. 

Kainalojuttujen otsikoissa päädyin Avenir Next Condensedin Regular-leikkaukseen. 

Pistekooksi tälle otsikoksi asetan 19 pistettä. Värinä on valkoinen. Riviväli tyylille 

on 22, mikäli otsikko täytyy taittaa kahdelle riville. 

ABCDEFGHIJLKMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
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Kuva 24. Avenir Next Condensed: Regular. 

8.7 Nosto 

Nosto on syytä pitää tiiviinä, koska pitkien virkkeiden luettavuus on lyhyttä huo-

nompi ja lyhyelle tekstille on helpompi löytää taitosta paikka. Noston typografian on 

hyvä poiketa muusta julkaisusta.  (Pulkkinen 2009, 64.) 

Rantanen (2007, 123) suosittelee nostotyypin olevan samaa kuin otsikkotyypin. Täl-

löin typografia auttaa tunnistamaan ne samaan kokonaisuuteen kuuluvaksi. Itse kui-

tenkaan en valinnut Alternate Gothic2 BT:tä nostotyylikseni. Yritän kuitenkin mu-

kailla hieman sen muotokieltä. Valitsemani fontti on kapea, mutta isoimpana erona 

Alternate Gothic2 BT:hen on sen kapea viiva. 

Ihastuin Avenir-kirjainperheeseen juuri tämän kontrastin vuoksi. Avenir-

kirjasinperheestä löytyy tyyli Avenir Next Condensed. Valitsin leikkaukseksi Ultra 

Lightin. Nostoissa käytetään myös vain versaaleita. Uskalsin tehdä nämä ratkaisut, 

koska nostot ovat lyhyitä, eivätkä ne ehdi rasittaa lukijan silmää. Harkitsemani paperi 

ei myöskään ole niin huokoista, että kapean viivan lukeminen tulisi mahdollisesti 

painossa vaikeaksi tai mahdottomaksi. 

 

Kuva 25. Avenir Next Condensed: Ultra Light. 

Nostojen pistekoko on 25. Koska nostot ovat kokonaan versaalilla ja kyse on lyhyes-

tä silmäystekstistä, uskalsin ottaa negatiivisen rivivälin, joka on 24 pistettä. Noston 

väri on aina musta. Nostoa ei sidota baseline gridiin eikä sitä tavuteta. 
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8.8 Ingressi 

Ingressiin valitsin niin ikään Avenir-perheestä kirjasintyylin. Ingressin fontti on 

Avenir Next Medium ja pistekoko 11. Ingressissä käytetään taiton helpottamiseksi 

leipätekstissäkin käytettyä riviväliä 13 ja se sidotaan baseline gridiin. 

 

Kuva 26. Avenir Next: Medium. 

Erotan ingressin erityisesti sen taustalla olevalla värillä. Ingressin ja otsikon väliin 

jää 9,172 millimetriä eli kaksi riviä väliä. Kirjoittajan ja ingressin väliin jää saman 

verran. Näin ingressi on hyvin perinteisessä ja siten perustellussa paikassa. Ingressi 

voi olla yhtä leveä kuin sitä seuraava palsta. 

8.9 Kirjoittaja 

Aluksi en tiennyt, että julkaisu tarvitsisi tyylin kirjoittajan ilmaisulle. Olin koko ajan 

mieltänyt, että kirjoittaja on läpi julkaisun sama. Asiakkaani kuitenkin pohti asiaa, 

joten päätin varoiksi luoda tyylin myös erillisen kirjoittajan mainitsemiselle. 

Kirjoittaja mainitaan fontilla Avenir Next Regular. Pistekoko on 10 ja riviväli sama 

kuin leipätekstissä eli 13 pistettä. Ennen kirjoittajan nimeä tulee Zaph Digbats -

fontista haettu kynäsymboli. Se vastaa merkistön nollaa. Pistekoko symbolille on 14. 

Symbolin ja kirjoittajan nimen väliin tulee vielä kaksoispiste.  

8.10  Kuvateksti 

Kuvatekstissä käytetään kahta tyyliä. Rantanen (2007, 126) suosittelee aloittamaan 

napakoilla, puoleensavetävillä aloitussanoilla. Tästä syystä lisäsin myös tukevam-

malla leikkauksella olevan parin sanan aloitussanaosion. Siihen voidaan esimerkiksi 
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laittaa kuvassa oleva esiintyjän nimi tai vaikka muutama teemallinen sana, joka ei 

välttämättä edes muodosta kokonaista lausetta. 

Alkusanojen jälkeen tulee varsinainen kuvateksti. Lopussa mainitaan kuvan tekijän 

tiedot. Kuvateksti on Avenir Nextin Regular-leikkauksella. Pistekoko tälle tekstille 

on 10. Riviväli on suhteellisen pieni: 11 pistettä. Kirjasinten ylä- ja alalinjat antavat 

tämän juuri anteeksi, eivätkä kahden rivin kirjasimet tarraudu toisiinsa kiinni. Kuva-

tekstit ovat yleensä myös sen verran lyhyitä, etten usko pienen rivivälin vaikeuttavan 

lukukokemusta. Enemmän hyötyä on vähemmän tilaa vievästä tyylistä, joka näyttää 

mielestäni yhtenäisemmältä rivien ollessa lähellä toisiaan. 

Aloitussanoissa käytetään Avenir Nextin Demi Bold -leikkausta, joka antaa tekstille 

tässä kohtaa tukevamman ilmeen. Pistekoko ja riviväli pysyvät samana kuin muussa 

kuvatekstissä. 

 

Kuva 27. Avenir Next: Demi Bold. 

8.11  Kokonaisuus ja yhteenveto 

On tärkeää, että julkaisulla on oma selkeä fonttipaletti, joiden kautta lukija tunnistaa 

julkaisun (Rantanen 2007, 106). Tästä syystä pyrin mahdollisimman minimalistiseen 

palettiin, jolloin kokonaisuus on selkeämpi ja yhtenäisempi. Lähtökohtanani oli Al-

ternate Gothic2 BT, jonka ympärille rakensin kokonaisuuteni. 

Antiikvan ja groteskin vaihtelulla julkaisuun on kuitenkin saatu variaatiota, joka tuo 

julkaisun eloon. Typografiassa on mielestäni tarpeeksi vaihtelua myös siten, että se 

tukee lehden rakennetta ja navigointia. 

Luomalla kontrasteja typografisten elementtien välille saamme aikaan jännitteitä, 

jotka tekevät sivuista mielenkiintoista katseltavaa (Rantanen 2007, 110). Mielestäni 

on perusteltua, että otsikot ja nostot nousevat julkaisusta. Lisäksi eri paksuusvaihtelut 
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fonttien välillä tuovat sopivaa kontrastia julkaisulle (Lupton 2009, haettu 4.4.2013). 

Pyrin tekemään paksuusvaihteluista riittävät, jotta eron huomaa selkeästi, eikä loppu-

tuloksesta tule laimea.  

Pyrin valitsemaan Alternate Gothic2 BT:lle lyhyisiin teksteihin ja nostoihin saman-

henkisen fontin. Mielestäni Avenir istuu tehtäväänsä hyvin. Se on riittävän samanlai-

nen, mutta erottuu kuitenkin tarpeeksi Alternate Gothic2 BT:stä. Liian samanlaiset 

kirjaintyypit olisivat vaikea tunnistaa toisistaan, ja hämmentäisivät lukijaa (Lupton 

2009, haettu 4.4.2013). 

9 KUVITTAMINEN 

9.1 Johdanto 

Halusin hyödyntää opinnäytetyössäni taitojani kuvittajana. Tämä sopi asiakkaalle, 

joten aloitin työt kuvituksen parissa. 

Kuvituksen käyttö on silti myös perusteltua. Kuvitus on persoonallinen työ, joka on 

parhaimmillaan valokuvan ja tekstin välimuoto. Kuvituksen tarkoituksena on visuali-

soida juttua ja toimia katseen vangitsijana sekä huomionherättäjänä. (Rantanen 2007, 

148; Salo 2000, 155.) 

Valokuva esittää kyllä tiedon hyvin tarkasti, mutta kuvitus on usein se keino, jolla 

asia voidaan esittää selkeämmin ja havainnollisemmin. Pelkistetty kuvitus voi saada 

katsojan mielenkiinnon jopa paremmin kuin valokuva, koska kuvitus herättää aivois-

sa usein valokuvaa enemmän muistikuvia ja kokemuksia. Piirros voi näin tuntua va-

lokuvaa läheisemmältä. (Pälikkö 2002, 162.)  

Kuvittaminen on pikkutarkkaa työtä, jolloin jokainen yksityiskohta voidaan harkita 

tarkkaan. Kuvittaja on työssään näin hyvin läsnä. Kuvitus voidaan nähdä siten valo-

kuvan vastakohtana. Valokuvaaja hyödyntää mekaanista prosessia, joka herkemmin 

häivyttää hänen persoonansa kuvasta pois. Monet suunnittelijat ja taittajat näkevät 
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tämän haviteltavana, mutta mikäli julkaisuun halutaan vahvempaa tekijän läsnäoloa, 

kannattaa työhön palkata kuvittaja. (Newark 2007, 86.) 

Koska valokuva nähdään todellisuuden tallentajana, lukija kokee sen objektiivisena 

tiedonlähteenä. Taitava valokuvaaja kuitenkin valitsee kuvaushetken ja kohteen, jot-

ka parhaiten palvelevat hänen tarkoitustaan. Sitten hän sommittelee ja rakentaa ku-

van haluamallaan tavalla. (Carter, haettu 8.4.2013.) Lukijan on helpompi asennoitua 

kuvituskuvaan tekijän kautta, jolloin sitä on helpompi kyseenalaistaa ja tulkita. 

Monet kuvitukseen vihkiytyneet ammattilaiset pitävät kuvituksen merkittävimpänä 

roolina käsitteellistä kuvitusta. Käsitteellinen kuvitus voidaan toteuttaa myös valoku-

vaten, mutta kuvitus avaa yleensä uusia ovia, koska kuvasta on helpompi tehdä liioi-

teltu. Kuvitus on myös valokuvaa yleistävämpi, ja siten usein parempi. (Rantanen 

2007, 151.) 

Käsitteellinen kuvitus tarjoaa lukijalle visuaalisen  pähkinän – kuvan merkitys ei ole 

itsestäänselvyys. Käsitteellinen kuva visualisoi yleensä juttua, johon on vaikea yhdis-

tää yksioikoista valokuvaa. Tällaisten juttujen aiheina voivat olla esimerkiksi inflaa-

tio tai rakastuminen. Toisin sanoen kuva on useimmiten fiktiivinen tai jopa abstrak-

tistinen vertauskuva tekstissä käsiteltäville asioille. Voimansa käsitteellinen kuvitus 

saa katsojan omasta mielestä, kun tämän täytyy pohtia kuvan sisältöä omien ajatus-

tensa ja kokemusten kautta. (Rantanen 2007, 143, 151.) 

Olisin itsekin halunnut suunnitella kuvistani edes hieman käsitteellisiä, mutta valitet-

tavasti tekstin uupuessa joudun tyytymään niin sanottuun täytekuvitukseen. On mel-

ko mahdotonta tehdä vasta tulevaisuudessa tehtävän tekstin kanssa kommunikoivia 

kuvia. 

Rantanen (2007, 142) toteaa täytekuvien olevan taiton pakkopulla. Hän puhuu kui-

tenkin pitkälti täytekuvien kohdalla valokuvista, jolloin hän viittaa lauseellaan esi-

merkiksi haastateltavien ihmisten henkilökuviin. Täytekuvan vastakohdaksi Ranta-

nen määrittää informoivan ja käsitteellisen kuvan. Toisin sanoen monet ”vain” visu-

alisoivat kuvitukset voidaan luokitella täytekuviksi. 

Käsittelin kuvitusta jo aikaisemmin lokakuussa 2012 valmistuneessa seminaarityös-

säni Kuvituksen asema ja käyttö sanoma- ja aikakauslehdissä. Päädyin tuolloin lop-
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putulokseen, että kuvitus voi toki olla pelkkä silmiä hivelevä kokemus. Hyvin tehty 

täytekuvitus on aina persoonallinen ratkaisu. 

Vaikka en pystykään tekemään käsitteellistä kuvitusta, on kuvitustyölläni julkaisulle 

monta hyvää puolta. Ensinnäkin edellä mainittu valokuvaa persoonallisempi ote. 

Ensivaikutelma ohjaa vahvasti lukijan päätöstä poimia julkaisu mukaansa. Kansi on 

tällöin tärkeimmässä osassa, mutta mikäli lukija selaa julkaisua, vaikuttavat myös 

muun muassa otsikot, nostot ja ingressit. Kuvat ovat kuitenkin tärkein vaikuttaja, 

koska ne kertovat julkaisun persoonasta, asenteista ja arvoista. (Rantanen 2007, 47–

48.)  

Julkaisun kokonaisuudelle on myös tärkeää, että kuvavalinnat luovat kontrastia (Ran-

tanen 2007, 139). Kontrasteilla luodaan vaihtelua ja rakennetta julkaisuun. Itse pää-

dyin panostamaan lukujen aloitussivuille tehtyihin kuvituksiin. Tällöin koko sivun 

kuvituksesta voi selaamalla löytää helposti luvun aloitussivun. Kuvitus antaa myös 

sopivaa vaihtelua valokuville. 

Käytän kuvituksissa paljon kansallispukuisia ihmishahmoja ja suomenpystykorva-

teemaa. Tällaisia kokonaisuuksia olisi voitu myös valokuvata, mutta kuvituskuvan 

etuna on jälleen sekä persoonallisuus että myös sen yleistävä luonne. Lisäksi säästy-

tään kansallispukujen etsimiseltä ja sopivien henkilöiden ja koiran värväämiseltä. 

Toin kuvituskuvan yleistävän luonteen positiivisessa valossa esille, koska kuvitus-

hahmot ovat tällöin ikonisempia. Emme yhdistä hahmoja kehenkään tiettyyn henki-

löön. 

9.2 Lukujen aloitukset 

Luvut alkavat aina kuvituskuvalla, jossa on Pori Folk -henkinen ihmishahmo kansal-

lispuvussa sekä suomenpystykorva. Kansallispukuisten ihmisten motiivia minun tus-

kin tarvitsee sen suuremmin avata. Ihmiset olen laittanut muun muassa soittamaan 

kannelta, joka oli vuoden 2012 festivaalin teemasoitin ja haitaria, joka soi festivaa-

leilla pelimannihengessä vuodesta toiseen. Tämän lisäksi olen esimerkiksi huomioi-

nut käsityöt ja Pori Folkin lapsille järjestämän ohjelman. 
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Pystykorva tuli kuvioihin mukaan luettuani Yle Satakunnan toimittajan Mari Itkosen 

(11.1.2013, viitattu 8.4.2013) verkkouutisen siitä, että suomenpystykorvasta pyritään 

saamaan Unescon maailmanperintökohde. Maailmanperintökohde tai ei, on suomen-

pystykorva silti mielestäni osa suomalaisuutta. Lisäksi eläinmaskotti luo mielestäni 

kuviin sekä yhtenäisyyttä että lämpöä, ja lapset voivat viehättyä siihen ihmishahmoja 

paremmin. Yhdessä kuvassa vilahtaa myös vuonna 2012 Lasten Folkissa ollut kettu-

maskotti. 

 

Kuva 28. Esimerkkikuvitus luvun alusta. Luvun otsikolle on jätetty tilaa vasempaan 
yläkulmaan. 

Aluksi tarkoituksenani oli luoda vain yksi ihmismaskotti. Tällöin olisin ottanut inspi-

raatiota monena vuonna Pori Folkia kuvittaneesta vuoden 2001 piirustuskilpailun 

voittotyöstä, jonka näet kuvassa kaksi. Päädyin kuitenkin vaihtelemaan hahmoja saa-

dakseni variaatioita. Tällöin minun on myös helpompi leikkiä hahmon kautta kuvan 

värimaailmalla. Kansallispukumalleina käytin Kurulan ja Lehikoisen kirjaa Kansal-

lispukuja Suomesta (2004, 28–180). 
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Kuten olen aikaisemminkin maininnut, en tiedä lukujen määrää tai niiden teemoja. 

Tästä syystä kuvituskuvat ovat yleisluontoisia, eikä niillä ole tarkoitustakaan olla sy-

vempää merkitystä tai varsinaista yhteyttä tekstiin. Yritin kuitenkin perehtyä festi-

vaaliin ja hakea inspiraatiota sieltä. 

Pyrin sisällyttämään kuviin hyvin erityyppisiä henkilöitä. Kuvissa löytyy miehiä, 

naisia sekä lapsia. Kuvat henkivät perinteistä kansakulttuuria. Viimeiseen kuvitusku-

vaan lisäsin hieman punk-tunnelmaa, sillä ainakin vuonna 2012 Pori Folkissa järjes-

tettiin Kokeellisen folkin ilta, jossa oli räväkämpiä esiintyjiä. 

 

 

Kuva 29. Punk-henkinen kuva edeltämään julkaisun loppusivuja. 

 

Kuvituskuvien pohjana toimii luvun teemaväri. Näin luvun aloituskuva selkeästi 

aloittaa edeltämänsä osion julkaisusta. Alustavasti tein jokaiselle teemavärille yhden 

kuvan. Saatan tehdä enemmänkin kuvituskuvia, koska en tiedä lukujen määrää. 

Samantyyppistä kuvitusideointia käytän myös julkaisun kannessa. Kerron asiasta li-

sää luvussa Kannet. Sekä lukujenaloitus- että kansikuvat löytyvät liitteestä kaksi. 
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9.3 Henkilökuvat 

Osittain asiakkaan ideasta lähdin työstämään julkaisun keskeisiä ihmisiä henkilöku-

via kuvittamalla. Tarkoituksena on, että luvun alkuun tulee puhekuplan sisällä muo-

tokuva henkilöstä, jota on haastateltu tekstiä varten. 

Muotokuva tekstin toimittajasta tai haastateltavasta on mielenkiintoinen ja persoonal-

linen ratkaisu, mutta ei ainutlaatuinen. Muun muassa Tiede, Kaksplus ja  Apoteekki 

ovat käyttäneet tällaisia ratkaisua. Tästä esimerkkinä kuva 30. 

 

Kuva 30. Anu Pyykön kolumnikuvitus Eppu Nuotiosta (Apoteekki 2/2013, 45). 

 

Tekstikuplan taustaväri on luvun teemavärin mukainen, joten kuvissa pitää olla help-

po mahdollisuus vaihtaa taustalla olevaa väriä toiseen. Toistaiseksi tein kuvan vasta 

festivaalin tuottajasta Emma Sudesta, sillä en ole vielä varma muista kirjan henki-

löistä. Työstän tätä kuvitusosaa enemmän opinnäytetyöni jälkeen. 
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Kuva 31. Puhekupla Pori Folkin tuottajasta Emma Sudesta. 

9.4 Kansallispukujen koruja 

Kansallispukukorukuvat on tarkoitettu tuomaan ilmettä sivuille, jotka muuten jäisivät 

paljaanoloisiksi. Korukuvitukset voi taittaa tekstin alle. 

Toisin kuin muut julkaisun kuvitukset, korukuvitukset ovat melko graafisia. Toteutin 

ne yksivärisenä siluettina. Värinä on vaalea harmaa, joka on neutraali väri. Se sopii 

näin hyvin tekstin alle ilman, että se häiritsisi lukemisprosessia. 

Kansallispukuihin käytin mallikuvina Kurulan ja Lehikoisen kirjan Kansallispukuja 

Suomesta valokuvia. Kansallispukujen korut eivät kuitenkaan kyseisessä teoksessa 

ole tarpeeksi hyvin esillä, että voisin käyttää niitä järkevinä malleina. Selattuani 

verkkoa löysin yrityksen nimeltä Kulta-Seppo. Yrityksen kotisivuilta 

(http://kultaseppo.fi) löysin riittävästi yksityiskohtaisia mallikuvia korukuvituksille-

ni. 
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Kuva 32. Esimerkki korukuvituksesta. 

10  VALOKUVAT JULKAISUSSA 

10.1 Valokuvien asettelu ja muotoilu 

Kuva on nopeampi viestin kuin teksti (Rantanen 2007, 135). Siksi on tärkeää, että 

julkaisuun tulee runsaasti myös valokuvia, jotka kertovat nopeasti festivaalin tun-

nelmasta ja menneistä tapahtumista. 

Valokuvia saa asetella julkaisuun melko vapaasti taittajan silmän mukaan. Niiden ei 

ole pakko olla marginaalien sisällä, mutta ne eivät saa peittää sivunumeroa tai sivu-

palkkia. Poikkeuksena tähän on tilanne, jolloin valokuvalle halutaan omistaa koko 

sivu. Valokuvat tulevat joko sivun reunojen tuntumaan tai kahden palstan väliin. Nii-

tä ei kuitenkaan saa asettaa palstan sisälle niin, että ne katkaisevat tekstin kokonaan. 

Valokuviin lisätään InDesignissa kulmiin kolmen millimetrin pyöristys. 
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10.2 Valokuvien valinta julkaisuun 

Pori Folkin historian aikana on otettu runsaasti erilaisia valokuvia. En aio määrittää 

jokaista valokuvaa, jota julkaisussa käytetään. Tämä olisi minulle mahdotontakin, 

mutta uskon taittajan pystyvän valitsemaan sopivat valokuvat. Haluan kuitenkin an-

taa oman mielipiteeni kuulua taustalla. 

 

Kuva 33. Selvitin graafisessa ohjeistuksessa valokuvanvalintaprosessia muun muassa 
tällä tavalla. 

Haluan välttää julkaisussa niin sanottuja pönötyskuvia. Kuvan ensisijainen tehtävä 

on olla raportoiva, eikä kenellekään ole merkittävää nähdä jotakuta seisomassa tön-

Toiminnallinen kuva. Parhaissa kuvissa 

tapahtuu. Kuvaan mielenkiintoa lisää 

sen sommittelu ja syvyysvaikutelma. 

Kuva: Eetu Henttonen

Ei niin toiminnallinen kuva. Vaikka 

tässäkään kuvassa ei ole valittamisen 

varaa, se ei ole yhtä mielenkiintoinen 

kuin tapahtumasta monet muut otokset. 

Kuva: Eetu Henttonen
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kösti väkisin hymyillen. Jos julkaisun valokuvat ovat hyviä, ei taittajan tarvitse yrit-

tää keksiä väkisin muita visuaalisia kikkoja (Rantanen 2007, 137). Valtaosa läpi-

käymistäni Pori Folk -kuvista oli silti toiminnallisia, joten en usko tämän olevan iso 

ongelma. 

Kuvan sisällön olisi hyvä tukea sen ympärillä olevaa tekstiä (Rantanen 2007, 139). 

Tämä luo taittajalle hieman lisähaastetta, mutta uskon sen olevan sen arvoista. 

Kuvan on luonnollisesti vastattava myös painotuotteen teknisiin tarpeisiin. Värejä ja 

kontrastia voi toki korjailla jälkikäteen paremmiksi. Mihinkään isoihin kuvanmuok-

kauksiin en kuitenkaan sortuisi. 

11  INFOGRAFIIKKA 

11.1 Johdanto 

Kuva on joskus helpompi keino välittää tietoa kuin teksti. Informaatiografiikka ei 

aina edes tarvitse leipätekstiä vierelleen. Silloinkin kun kuva on muun jutun yhtey-

dessä, pitää sille antaa itseisarvonsa – informaatiografiikkaa pitää pystyä tutkaile-

maan ymmärrettävästi ilman leipätekstin lukemista. Kuva on usein niin puoleensave-

tävä, että lukija voi aloittaa koko jutun lukemisen grafiikasta. Lukija ei välttämättä 

lue edes leipätekstiä. Informaatiografiikka usein myös säästää lukijaa muun muassa 

pitkiltä listoilta lukuja, jotka voidaan visualisoida mielenkiintoisemmin. (George-

Palilonis 2006, 27, 29–30, 61–62; Rantanen 2007, 153.) 

Informaatiografiikka on joskus myös valokuvaa parempi, sillä se on usein havainnol-

listavampi ja selkeämpi. Kuvitus on usein myös lähes ainoa keino toteuttaa asioita. 

Esimerkiksi rakennuksen poikkileikkausta olisi vaikea esittää valokuvan keinoin. 

(Pälikkö 2002, 162; Rantanen 2007, 153.) 

Jo ensimmäisissä palavereissa asiakkaan kanssa puheeksi tuli informaatiografiikka. 

Aluksi harkitsimme julkaisun alareunassa sivulta sivulle kulkevaa aikajanaa. En kui-
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tenkaan pidemmän päälle lämmennytkään ajatukselle, sillä se mielestäni vei liikaa 

tilaa jokaiselta sivulta. Lisäksi se loi sivuille oman rakenteensa ja sai julkaisun näyt-

tämään tunkkaisemmalta. 

Innostuin lopulta David McCandlessin teoksesta Tieto on kaunista. McCandlessin 

(2009, 6–7) idea on, että tieto voidaan tuoda esille mielenkiintoisesti, kauniisti ja 

helposti lähestyttävästi. Lisäksi tieto voitaisiin koota yhteisille sivuille. Juhlakirjan 

tapauksessa infografiikkaosuus tulee liilalla teemavärillä aivan julkaisun loppuun. 

11.2 Poimintoja vuosien varrelta numeroin 

Luovuttuani aikajanaideasta inspiroiduin McCandlessin (2009, 26) infografiikasta, 

jossa vuosittaisia CO 2-päästöjä oli esitelty numeroin siluetteihin yhdistettynä. Tämä 

infografiikka löytyy kuvasta 34. Minun ei tietenkään tarvitse esittää täysin vastaavaa 

informaatiota, mutta visuaalisesti keino on hauska ja yksinkertainen. Myös asiakas 

innostui ehdotuksestani. Aikajanaan olisi ollut pakko keksiä koko ajan jotain sanot-

tavaa. Tällä tavalla kirjan tekijöiden ei ole pakko keksiä ”informaatiotäytettä”, vaan 

vuodet voidaan tiivistää pariin mielenkiintoiseen lukemaan. 

 

Kuva 34. Informaatiografiikka silueteilla. (McCandless 2009, 26.) 
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Oma versioni grafiikasta löytyy kuvasta 35. En tehnyt kuin yhden fiktiivisen esimer-

kin, jossa luvutkin ovat päästä keksittyjä. Idea välittyy mielestäni siitä kuitenkin jo 

hyvin, enkä voisi lopullisia versioita tiedon puutteessa vielä tehdäkään. 

Jokainen vuosi asetetaan harmaalle palkille, jonka reunoja pyöristetään InDesignissa 

viidellä millimetrillä. Palkin vasempaan yläkulmaan tulee Alternate Gothic2 BT:llä 

vuosi. Pistekoko tekstille on 112 ja väri valkoinen. Palkin koko vaihtelee sille asetet-

tavien siluettien mukaan. Jokainen vuosi saa oman palkkinsa. Värit silueteissa etene-

vät vuosittain samalla tapaa kuin luvuissakin. Viimeiseksi voidaan halutessa tehdä 

kaikkien vuosien yhteenveto liiloilla silueteilla. Siluetit tulevat osittain harmaan pal-

kin ulkopuolelle rikkoen laatikkomaista tunnelmaa. 

Infografiikkatekstille en aio asettaa pistekokoja, koska ne vaihtelevat kuvan koon 

mukaan. Käytettävä fontti on kuitenkin Avenir Next Regular ja sen väri musta. Teks-

tissä käytetään vain gemenoita. Ainoana poikkeuksena tästä on erisnimet. 

Ennen varsinaista infografiikkaa tulee kuitenkin jutun otsikko, jonka viereen asete-

taan leipäteksti ilman ingressiä. Leipäteksti on myös sen verran lyhyt, että anfangia 

ei käytetä. Samanlaista tyyliä käytetään Pori Folk festivaalikentällä -grafiikassa. 

Esimerkki infografiikkasivujen otsikko- ja leipätekstityylistä löytyy kuvasta 37. 

 

Kuva 35. Oma informaatiografiikkaesimerkkini. 

2000
esiintyjiä yli

800

konsertteja

56

Myytyjä 
lippuja

347

3 aurinkoista 
   festivaalipäivää

käsityöläisiä
 102
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11.3  Pori Folk festivaalikentällä  

Näyttäessäni Emma Sudelle McCandlessin kirjaa hän innostui tämän luonto vs. kas-

vatus -infografiikasta. Tämä löytyy kuvasta 36. 

 

Kuva 36. Kahden asian keskustelua infografiikan keinoin. (McCandless 2009, 130.) 

Asiakkaan ideana oli, että joko hän tai joku muu kirjoittaa informaatiografiikan muo-

toon käännettävän jutun Pori Folkista festivaalikentällä. Tarkoituksena on käydä läpi 

Pori Folkin vuodet ja verrata niitä festivaalikentän muutoksiin. 

Omassa toteutuksessani en käyttänyt McCandlessin siluettihahmotyyppistä ratkaisua. 

Sen sijaan vaihdoin keskelle vuosiluvun ja siirsin puhekuplan viivat sen suuntaan. 

Infografiikkaosuus alkaa tavallisella otsikolla. Leipätekstin vähyyden vuoksi olen 

jättänyt ingressin ja anfangin pois. Järkevän asettelun vuoksi leipätekstin tynkä tulee 

otsikon viereen oikealle. 

Koska jutulla on selkeä kirjoittaja, haluan hänet mainittavan. Jätin kirjoittajaa edeltä-

vän viivan pois, koska asettelussani maininta on palstan aloittava asia, eikä sitä tar-

vitse erottaa siten edeltävistä elementeistä. 
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Kuva 37. Pori Folk vs. festivaalikenttä -infografiikka. 

Erottaakseni puolet toisistaan olen käyttänyt Pori Folkin kuplissa keltaista ja muussa 

festivaalikentässä vaaleampaa oranssin väriä. Kuplat olen toteuttanut Illustratorissa. 

Niiden leveys on noin kaksi ja puoli saraketta. Korkeus vaihtelee tekstimäärän mu-

kaan. Kuplien välistä tilaa en ole määrittänyt, jotta taittaja voi kikkailla tilankäytöllä. 

Kuplien tekstissä käytetään samaa tyyliä kuin kainalojutuissa. Ainoana erona on, että 

puhekuplatekstiä ei sidota baseline gridiin. 

Kuplien viereen tulee pystysuunnassa kulkevat tekstinpätkät, jossa puolet erotellaan 

vielä selkeästi sanallisesti. Fonttina käytetään Alternate Gothic2 BT:tä. Pistekoko 

tekstille on 25 ja väri liila. 

Kuplien keskelle tulee vuosiluku Alternate Gothic2 BT:llä. Fontin väriksi asetetaan 

valkoinen ja pistekooksi 36. Vuosiluku asetetaan keskelle ympyrää, jonka halkaisija 

on 27 mm. Ympyrään asetetaan pienellä aina joku kyseisen vuoden valokuvista. In-

fografiikkaosuuden lopussa mainitaan valokuvaajat kirjaintyylillä, jota käytettiin 

myös kuplissa. 
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Ympyröitä voidaan käyttää muutenkin. Jos taittaja haluaa tuoda lisää kuvia grafiik-

kaan mukaan, voidaan erikokoisia ympyröitä asetella vapaasti kuplien yhteyteen. 

Tällöin kuvan käytön olisi hyvä olla kuitenkin perustella tavalla tai toisella. 

12  ALOITUSSIVUT 

12.1  Johdanto 

Kuten useimmissa muissakin julkaisuissa, ei suunnittelemani julkaisu ala suoraan 

ensimmäisestä luvusta. Sitä ennen on muutama tyhjempi sivu, aloitussanat ja sisäl-

lysluettelo. Kirjan loppuun viimeinen sivu, toisin sanoen takakannen kääntöpuoli, 

jätetään myös informatiivisesta materiaalista tyhjäksi. Tällaisiksi ”erikoissivuiksi” 

voidaan luokitella myös julkaisun kannet, mutta niitä käsittelen myöhemmin seuraa-

vassa luvussa. Aloitussivuilla ei ole missään sivunumeroa. 

12.2  Ensimmäinen sivu 

Ensimmäisellä sivulla tarkoitan kirjan kannen auettua oikeanpuoleista sivua. Ajatte-

lin jättää tämän sivun melko minimalistiseksi. Sivun ylälaitaan tulee suunnittelemani 

”logo” julkaisulle. Alalaitaan tulee Pori Folkin logo. Ensimmäisellä sivulla ei käytetä 

sivupalkkia. 

Logo on sivun ylälaitaan keskelle tuleva laatikko, jonka pohjana on liila versio taus-

tagrafiikasta. Laatikon reunoilla on viiden pisteen levyinen musta rajaus, jossa on 

paksu ja ohut viiva. Laatikon raja jää ylhäältä sivun reunan yli, eikä näy lopullisessa 

painotuotteessa. Laatikon koko on 137mm × 86mm. 
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Kuva 38. Graafinen ohjeistus käyttää myös kirjalle tulevaa "logotyyppiä". 

Pori Folk teksti on loogisesti Alternate Gothic2 BT:llä. Pistekoko mustalle tekstille 

on 122. Teksti tulee horisontaalisesti laatikon keskelle. Tekstipalkin ylälaita on 

16,183 millimetrin päässä sivun ylälaidasta. Pori Folk -tekstin alla on pienemmällä 

30 pisteen tekstillä sana kaupunkifestivaali. Painottaakseni sanaa olen lisännyt sille 

75 arvoisen merkkivälistysarvon. Otsikon alla on 124 millimetrin levyinen ja kolmen 

pisteen paksuinen viiva. Se tulee noin puoliväliin otsikkotekstin ja ”alaotsikon” vä-

liin. Käytin itse alaotsikkona graafista ohjeistusta, sillä en tiedä lopullista nimeä. 

Taittaja saa päättää tämän tekstin pistekoon itse saatuaan kuulla kirjan lopullisen ni-

men. Alaotsikko on joka tapauksessa valkoinen ja se on kokonaan versaalia Alternate 

Gothic2 BT:tä. Sen välimatka Pori Folk -tekstiin on yhdeksän millimetriä. 

Sivun alalaitaan tulee Pori Folkin logo ja lyhyet yhteystiedot niin haluttaessa. En-

simmäisellä sivulla käytetään erikoissivujen marginaaliasetuksia. Logo asetetaan nii-

den vasempaan alakulmaan. Sen koko on 24,24 mm ×	 26,811 mm. Logon viereen 

tulee Avenir Next Regular -fontilla tekijä- ja yhteystietoja. Tekstin väri on musta ja 

pistekoko 11. Riviväli on 13 pistettä. 

Sivun pohja on valkoinen, mutta sille tulee kuvitus pariskunnasta, jota käytetään 

myös kannessa. Sisäsivulla kuva on vain 30 % läpinäkyvyydellä. 

12.3 Alkusanat ja julkaisun tiedot 

Alkusanat ja julkaisun tiedot tulevat sivulle neljä. Alkusanat tulevat normaaleilla 

kappaleiden tekstityyleillä. Ne asetetaan sivun ulkolaitaan marginaalien sisälle. Al-
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kusanojen palsta on kaksi saraketta leveä. Mikäli alkusanat ovat jonkun tietyn henki-

lön nimissä, käytetään henkilöstä kuvituskuvaa. 

Julkaisun tiedot laitetaan samantyyliseen laatikkoon kuin aikaisemmin edellisessä 

kappaleessa mainittu logotyyppi. Pala julkaisun tiedot laatikosta on kuvassa 39. Laa-

tikko on kolme saraketta leveä ja se yltää laidasta laitaan siten, että musta rajaus ka-

toaa sivun ylä- ja alalaidasta. 

Laatikossa käytetään kahta fonttia. Kummatkin ovat tuttuja kuvateksteistä. Mistä on 

kyse tulee Avenir Next Demi Boldilla ja vastaus tulee saman fontin leikkauksella 

Regular. Regulariin lisätään ylimääräinen välistysarvo 130. Pistekoko kumpaankin 

on 11 ja riviväli 14. Eri kohtien väliin jätetään kuusi millimetriä. 

 

Kuva 39. Pala julkaisun tiedot -laatikosta. 

Palkkiin laitetaan kaikki tarvittava julkaisuun liittyvä tieto. Sinne voidaan laittaa 

muun muassa tekijät, Pori Folkin verkkosivuosoite, kirjan ilmestymisajankohta, pa-

peri ja painopaikka. 

12.4  Sisällysluettelo 

Sisällysluettelo on kannen jälkeen tärkein julkaisun myyntisivu, koska se antaa käsi-

tyksen sisällöstä. Sisällysluettelo onkin siten hankala, koska sen pitää palvella sekä 

asiaan jo vihkiytyneitä, joille tärkeintä on järjestelmällinen opastus että julkaisusta 

vasta hieman kiinnostuneita, jotka haluavat heti löytää mielenkiintoisimmat jutut. 

Opastus on kuitenkin tärkein sisällysluettelon työ, ja siksi selkeys on etusijalla. (Ran-

tanen 2007, 101.) 
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Sisällysluettelo tulee julkaisun viidennelle sivulle. Sen ulkoreuna on siis oikealla 

puolella. Kuten valtaosalle muistakin kirjan sivuista, sisällysluettelosivullekin asete-

taan sivupalkki. Sisällysluettelosivulle ei aseteta sivunumeroa. Sisällysluettelo kuu-

luu niin sanottujen toimituksellisten lukujen ulkopuolelle, joten sen teemaväri on lii-

la. 

Sisällysluettelossa mukaillaan kirjan muuta typografiaa. Lähes kaikki sisällysluette-

lon teksti toteutetaan mustalla. Poikkeuksen tekevät sisällysluettelo-otsikko sekä lu-

kutärppien sivunumerot ja muut tekstit. Sisällysluettelo-otsikon väri on liila. Muut 

poikkeukset ovat valkoisella. 

Sisällysluettelo-otsikko tulee samalla tyylillä kuin lukujen otsikot. Ainoana poikke-

uksena tähän on liila väri. En määritä tarkkoja sääntöjä tekstin – tai muiden element-

tien – asetteluun, koska en tiedä, kuinka paljon eri tekstejä tulee kirjaan. Voi aivan 

hyvin olla, että sisällysluetteloa täytyy jatkaa toiselle sivulle tai minun malliani täy-

tyy tiivistää, jotta sisällysluettelo mahtuu siististi yhdelle sivulle. 

Sivunumeroissa käytetään myös Alternate Gothic2 BT:tä. Sen sijaan loppu sisällys-

luettelotekstistä toteutetaan Avenir Next Condensedilla. Luvut ovat pistekoolla 25, 

kappaleet ovat pistekokoa 17. Kappaleita on sisennetty seitsemällä millimetrillä. Si-

vunumerot merkataan ennen luvun tai kappaleen nimeä. Sivunumeroiden ja tekstin 

väliin jää en spacen verran tilaa. Lukutekstin riviväli on 48 pistettä ja kappaleiden 36 

pistettä. En vielä tiedä, kuinka pitkiä otsikot ovat, tai kuinka paljon niitä tulee ole-

maan. Sisällysluettelo olisi tarkoitus jakaa kahteen palstaan, mutta annan taittajalle 

vallan määrittää niiden väliin jäävä tila itse, koska näkisin sen riippuvan vahvasti lo-

pullisista otsikoista. 

Pyrin sisällysluettelossa sekä hauskaan visuaaliseen ilmeeseen että funktionaalisuu-

teen. Tästä syystä sisällysluettelo etenee samassa järjestyksessä kuin kirja itse. Vil-

kuilijat voivat löytää lukemisen arvoista materiaalia vinkkilaatikoista, jotka olen 

asettanut sivun alalaitaan. Vinkkilaatikoilla lukijaa houkutellaan kuvin ja hauskoin 

tekstillisin poiminnoin lukemaan poimittua juttua sekä luodaan värikästä ja rikasta 

kuvaa julkaisusta (Rantanen 2007, 104). Vinkkilaatikoiden kulmaukset ovat pyöriste-

tyt. Sivunumerot niissä toteutetaan Alternate Gothic2 BT:llä. Sivunumeroiden piste-

koko on 60 ja väri valkoinen. Teksteissä käytetään nostotyyliä valkoisena. 
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Kuva 40. Esimerkkiversio sisällysluettelosta. 

 

Lukujen otsikoiden alle asetin värilliset palkit, jotka kuvastavat kyseisen luvun tee-

maväriä. Tämä tuo mielestäni sivulle sekä väriä että helpottaa kirjan navigointia. 

Rantanen (2007, 104) toteaa, ettei pelkästä luettelosta saa täyttä hyötyä irti, mikäli se 

ei kerro lehden rakenteesta mitään. Hän viittaa lehtien taitossa tärkeimpien juttujen 

korostamiseen, jotta lukija löytää ne nopeasti. Vaikka konteksti on hieman eri, olen 

mielestäni onnistunut korostamaan julkaisun rakennetta ja tärkeimpiä juttuja raken-

tamallani sisällysluettelosivumallilla. 
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13  KANNET 

13.1 Etukansi 

Etukansi on julkaisun tärkein sivu, jonka tehtävä on myydä kirja lukijalle sekä antaa 

tyylinäyte tulevista sivuista. (Rantanen 2007, 85.) 

Myönteinen erottuminen on julkaisulle aina eduksi nykypäivänä, jolloin julkaisut 

kilpailevat lukijoista (Rantanen 2007, 86). Tarjosin Emma Sudelle alkuun valokuva-

kollaasia kanteen, mutta hän kysyikin, tekisinkö siihenkin kuvituskuvan. Kuvitusta 

käytettäessä ei ole ketään, joka alkaisi myöhemmin valittaa kasvojensa käytöstä niin 

näkyvällä paikalla. Olin iloinen asiakkaan ehdotuksesta. Kuvituskuva kannessa tukee 

hyvin myös julkaisun yleistä ilmettä, jossa jokainen luku alkaa kuvituksella. Ennen 

kaikkea se erottaa julkaisun helposti muista, vaikka päädyinkin laittamaan kanteen 

nuoren naisen ja miehen, jotka ovat yleisimpiä kansiaiheita muun muassa aikakaus-

lehdissä. 

Toteutin kanteen kuvan pariskunnasta kansallispuvuissa. Pariskunnan kuva on, kuten 

aikaisemmin mainittu, myös avaussivulla. Se asetellaan siellä täsmälleen samaan 

kohtaan kuin kannessa. 

Koska julkaisu ei ole erityisen kaupallinen, voi sen kannen kanssa leikkiä (Rantanen 

2007, 88). Päädyin kuitenkin rakenteeltaan hyvin tavalliseen ratkaisuun ja jätin kirjan 

”logon” sivun ylälaitaan keskelle. Harkitsin myös tärppien lisäämistä kanteen. En 

toistaiseksi innostunut ideasta, mutta en kiellä hyvien tärppien lisäämistä kanteen 

esimerkiksi nostotyylillä. 
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Kuva 41. Julkaisun kansi. 

Kirjan logo esiteltiin jo luvussa aloitussivut. Se on esillä kuvassa 38. Logo asetetaan 

samaan paikkaan kuin sisäsivulla. Logon alle tulee keskitumma oranssi versio graafi-

sesta taustasta. Graafinen tausta ja logon taustakuvio sommitellaan siten, että vaikka 

väri vaihtuu, kuvio jatkuu samanlaisena. 

Toimitan kaikki osat asiakkaalle irtonaisina, jolloin kanta voidaan sommitella uudes-

taan tarvittaessa. Tällainen tarve voi olla esimerkiksi lisämaininta hinnasta tai mak-

suttomuudesta. 

13.2  Takakansi 

Takakannessa jatkuu sama oranssi tausta. Alareunaan tulee 34 millimetriä korkea 

liila palkki, johon voidaan laittaa vielä yhteystietoja. Palkissa käytetään myös graa-

fista kuviota, joka sovitetaan oranssin taustan kanssa siten, että kuvio jatkuu särky-

mättömänä. Palkin päälle keskelle tulee kuvitus pikkutytöstä halaamassa suomenpys-
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tykorvaa. Kuva on melko pieni takakannessa, eikä se täytä läheskään koko tilaa. Ha-

lusin kuitenkin jatkaa pystykorvateemaa myös kannessa. 

 

Kuva 42. Kuva takakannesta. 

Alapalkkiin asetetaan Pori Folkin logo vasempaan reunaan. Logon koko on 24,24 

mm ×	 26,811 mm ja se on 3,522 millimetrin korkeudella ja 7,25 millimetrin päässä 

sivun reunasta. Logon jälkeen tulee Porin kaupungin kulttuuriasiainkeskuksen yh-

teystiedot Avenir Next Regularilla. Yhteystiedot tulevat mustalla ja tekstin pistekoko 

on 11. 

Kysyin asiakkaalta, haluaako hän taakse tulevan esittelytekstiä. Hän ei kokenut sitä 

tarpeelliseksi. En näe tätä huonona ratkaisuna. Julkaisua levitetään erityisesti festi-

vaalin yhteydessä, jolloin sen löytävät tietävät festivaalista jo jotain. Julkaisun taka-

kannessa on kuitenkin sen verran tyhjää tilaa, että mielen muuttuessa takakansiteksti 

mahtuu siihen vielä. 
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13.3 Selkä 

Julkaisun arveltu paksuus 60–100 sivua on sen verran laaja, että uskon kirjassa käy-

tettävän liimasidontaa. Tällöin kirjaan tulee myös pieni selkämys. En osaa määrittää 

kirjan selän paksuutta vielä. Perusideana on kuitenkin, että selkä tulee mustalla, jossa 

julkaisun nimi on valkoisella. Selkämyksen fonttina käytetään Alternate Gothic2 

BT:tä. Tekstissä käytetään vain versaaleja. 

13.4  Kansien kääntöpuoli 

Kansien kääntöpuolelle tulee sekä loppuun että alkuun liila versio graafisesta taustas-

ta. Huomioitavaa on, että kirjan lopussa ei ole tarpeellista jättää valkoista sivua kan-

nen kääntöpuolen kaveriksi, vaan sen voi täyttää materiaalilla. Takakannen kääntö-

puolesta voidaan joustaa, jos sen lisääminen sekoittaa neljällä jaollisen sivumäärän.  

14  PAPERI 

Pyrin ottamaan paperinvalinnassa useita tekijöitä huomioon. Tutustuin ensin Sata-

kunnan ammattikorkeakoulun tiloissa Antaliksen mallistoon, jossa viehätyin Scandia 

2000 -paperiin. Otin tämän jälkeen yhteyttä Antaliksen näytepalveluun. Kerroin, mil-

laista paperia olin hakemassa, ja pyysin Scandia 2000:n lisäksi muita vastaavanoloi-

sia paperinäytteitä. Tiedustelussani painotin myös paperin yleisyyttä, jolloin painon 

ei todennäköisesti tarvitse hankkia paperia erikoistilauksena. 

Päädyin lopulta Antaliksen Edixon offset -paperiin. Paperi on miellyttävän valkoi-

nen, ja päällystämättömänä paperina sopii mielestäni festivaalin henkeen. Omasta 

mielestäni päällystämättömästä paperista tulee kotoinen olo. Kansiin ajattelin käyttää 

300 g/m² ja sisäsivuihin 170 g/m² vahvuista paperia. 

Kirja toteutetaan todennäköisesti liimasidonnalla. Päällystämätön paperi soveltuu 

tähän hyvin. Mattapintaisella paperilla on  kiiltäväpintaiseen verrattuna parempi si-
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vulujuus samassa grammapainossa. Tällä on merkitystä painotuotteen ollessa lii-

masidonnalla toteutettu monisivuinen julkaisu. (Koskinen 2010, 66.) 

Pori Folkin tunnelmaan olisi voinut sopia myös valkaisemattomalta näyttävä paperi, 

joka olisi antanut vanhahtavan ja luonnonmukaisen tunnelman. Se olisi kuitenkin 

tehnyt mielestäni tunnelmasta raskaan ja vaikuttanut liikaa valo- ja piirroskuvien sä-

vyihin. Tästä syystä valitsin valkoisen paperin. 

Päällystetty paperi toistaisi värejä paremmin kuin päällystämätön. Päällyste myös 

tekisi paperin pinnasta sileämmän. (Koskinen 2010, 58.) Olen kuitenkin suunnitellut 

julkaisun koko ajan siinä mielessä, että värit eivät toistu aivan yhtä kirkkaina. Matta-

paperin etuna on kuitenkin sen hyvä luettavuus (Koskinen 2010, 61). Paperin pinnan 

halusinkin pitää hieman epätasaisempana, jolloin se ei ole liukas ja tuntuu mukavalta 

käteen. Päällystämättömän paperin huonona puolena tosin on, että painoväriä tarvi-

taan enemmän ja sen täytyy antaa kuivua pidempään kuin päällystetyssä paperissa 

(Koskinen 2010, 61). 

Läpikuultava, eli huonon opasiteetin omaava, paperi voi häiritä lukijaa (Koskinen 

2010, 64). Päädyin kirjan sisällössä 170 g/m² paksuuteen, koska mielestäni sen opasi-

teetti tuntuu jo hyvältä. Valintani perustuu Antaliksen lähettämiin malleihin, Edixio-

nin esitelehtiseen ja siitä saamaani tunnelmaan. 

Kuten julkaisun koosta saattaa huomata, kyseessä on erikoiskoko. Yritin paperivalin-

nassani selvittää, mistä paperilaaduista on sopivia kokoja, jolloin ylitsejäävän paperin 

määrä olisi mahdollisimman pieni. En voi kuitenkaan kieltää, ettei paperia jäisi jon-

kin verran yli. Uskon tämän olevan kuitenkin julkaisun loppuilmeen kannalta melko 

merkityksetöntä. Pori Folkin juhlakirjasta tuskin myöskään otetaan valtavaa painosta. 

Pienissä painomäärissä paperin hinta vaikuttaa vähäisesti kokonaiskustannuksiin 

(Scanserin www-sivut 2013, haettu 20.4.2013). 

Huomioon on otettava myös paperin kuitusuunta. Paperi taittuu parhaiten, kun kuidut 

kulkevat taitesuuntaan. Oikea kuitusuunta antaa julkaisulle paremman ryhdin. Väärä 

kuitusuunta saattaa aiheuttaa myös painon tuoman väripinnan halkeilua taitteen koh-

dalla. Varsinkin paksummissa paperilaaduissa oikean kuitusuunnan merkitys koros-

tuu. (Koskinen 2010, 56–57.) Huomioin kuitusuunnan valitessani paperia. Tietoa 

Edixionin kuitusuunnasta varmistin Antaliksen kotisivuilta (2013, haettu 20.4.2013). 
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15  GRAAFINEN OHJEISTUS 

Uskoisin taiton työllistävän jonkun viestinnän opiskelijan, jolla on samanlainen kou-

lutuspohja kuin minulla. Tästä syystä tein graafisen ohjeistuksen sellaiseksi kuin itse 

kokisin selkeimmäksi. 

Graafinen ohjeistus on toteutettu kokonaan sillä visuaalisella ilmeellä kuin itse kirja-

kin. Tämä tukee mielestäni kokonaisuuden hahmottamista. Ohjeistukseni on melko 

tekstivoittoinen, mutta mielestäni jo yleissilmäyksellä taittaja saa perusidean julkai-

sun ilmeestä. Graafinen ohjeistus on opinnäytetyössä liitteenä yksi. 

16  LOPPUSANAT 

Opinnäytetyön tekeminen oli hauska ja mielenkiintoinen prosessi, joka mielestäni 

opetti minua entisestään tutustumaan erityisesti typografiaan ja paperin valintaan tai-

tossa. Vuoden 2013 alku, jonka varasin työtä varten, osoittautui kuitenkin ongelmal-

liseksi. 

Sairastuin tammikuun lopussa flunssaan, joka johti keuhkokuumekierteeseen, josta 

en ole täysin parantunut edes loppusanoja kirjoittaessa. Lisäksi kohtasin ongelmia 

tietotekniikan parissa. Vein työkoneeni huoltoon tammikuun puolessa välissä. Kone 

toimi ennen huoltoa moitteettomasti, ja tarkoitus oli vain ennaltaehkäistä ongelmia ja 

parannella koneen suoritustehoa. Kuitenkin kone palasi huollosta toimimattomana ja 

niin viiden työpäivän aika ilman konetta muuttui pian viideksi viikoksi tapellessa 

huoltoliikkeen kanssa. Lopulta sain vaihtokoneen Applelta selitettyäni tilanteeni heil-

le. 

Kirjoitan näistäkin takaiskuista opinnäytetyöraporttini loppusanoihin, koska mieles-

täni nekin voi kääntää oppimiskokemukseksi. Voisin yhtälailla kohdata tällaisia on-

gelmia työelämässä. Varsinkin yksityisyrittäjänä tilanne voisi olla raastava. 
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Työskenteleminen oikean toimeksiannon kanssa, jossa on takarajansa, on ollut kui-

tenkin mielekästä. Nautin opinnäytetyön tekemisestä, vaikka olisinkin halunnut pa-

nostaa siihen vielä enemmän aikaa ja siten tarkkaavaisuutta. 

Jatkan opinnäytetyön jälkeen vielä työskentelemistä projektin – varsinkin kuvitusten 

– parissa. Toivon kuitenkin kaiken oleellisen selvinneen opinnäytetyössäni.  
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