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KÄSITTEET 

Antiikva, serif – päätteellinen kirjaintyyppi. 

Fontti, font – arkikielessä fontti tarkoittaa samaa kuin kirjainleikkaus. Sävy-

erona mainittakoon että kirjainleikkaus viittaa etenkin kirjainten esteettiseen 

muotoon, fontti taas niiden tekniseen muotoon eli tiedostoon. (Itkonen, 2012: 

15.) 

Gemena, lower case – pienaakkoset. 

Groteski, sans serif – päätteetön kirjaintyyppi. 

Kapiteeli, small caps – pienversaali. 

Kirjainleikkaus, font – Merkistö, kirjaintyypin leikkaus, esimerkiksi lihavuus tai 

kursiivi (Itkonen, 2012: 15). 

Kirjainperhe, type family – yhteisnimitys kirjaintyypin kaikille muunnoksille, si-

sältäen siis esimerkiksi eri lihavuudet, kursiivit ja pienversaalileikkaukset (Itko-

nen, 2012: 15). 

Taitto, layout, desktop publishing – graafisten elementtien sijoittelu ja sommit-

telu yhtenäiseksi kokonaisuudeksi taitto-ohjelman, esimerkiksi InDesign, 

avulla (Rantanen, 2007: 220). 

Typografia, typography – tekstin valmistaminen ja muotoilu valmiilla kirjaimilla, 

tai toisin sanottuna, kirjaintyyppien valinta ja käyttö (Itkonen, 2012: 11). 

Versaali, upper case – suuraakkoset.   
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyö on laaja kokonaisuus, joka koostuu produktiosta ja kirjallisesta 

osuudesta. Opinnäytetyönäni suunnittelen ja tuotan valokuvakirjan taiton. 

Opinnäytetyöni kirjallinen osuus kuvaa valokuvakirjan taittoa prosessina aina 

kirjan suunnittelusta painoaineiston viimeistelyyn ja valmiiseen kirjaan saakka. 

1.1 Aihe 

Tämän opinnäytetyön aihe on valokuvakirjan taitto. ”The Living Spirit of Aalto 

in Kymenlaakso” -niminen valokuvakirja esittelee Alvar Aallon suunnittelemia 

rakennuksia ja niiden asukkaita Kymenlaakson alueella Kotkassa, Haminassa 

ja Kouvolassa. Kirjan näkökulma aiheeseen on ainutlaatuinen, sillä tyypilli-

sestä arkkitehtuuria esittelevästä kirjasta poiketen se esittelee rakennuksia 

asukkaineen ja asukkaiden näkökulmasta, sellaisina kuin ne nykyään ovat. 

1.2 Tausta 

Alvar Aalto on kansainvälisesti tunnetuimpia suomalaisia arkkitehteja. ”The Li-

ving Spirit of Aalto in Kymenlaakso” -valokuvakirja sai alkunsa, kun Hugh 

Clack oman maisterintutkintonsa opinnäytteenä tutki Alvar Aallon suunnittele-

mia rakennuksia Kymenlaaksossa ja niiden valokuvaamista, ja päätti koota 

tutkimuksen ohessa syntyneestä kuvamateriaalista kirjan. Kirjaa varten hän 

haastatteli myös Aallon suunnittelemissa rakennuksissa asuvia ja työskentele-

viä ihmisiä. 

Valokuvakirjan taitto valikoitui opinnäytetyöni aiheeksi tiedusteltuani ohjaa-

valta opettajaltani mahdollisia projekteja opinnäytetyöksi. Olin aiemmin ollut 

mukana kirjaprojekteissa kuvittajan ominaisuudessa, joten taitto oli minulle 

mielekäs uusi näkökulma ja projekti tarjosikin uudenlaisia haasteita.  
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1.3 Tavoite 

Aivan projektin alkuvaiheessa tavoitteena oli suunnitella ja tuottaa kirjan taitto. 

Verraten aiempiin kokemuksiin kirjaprojekteista keskustelimme kuitenkin oh-

jaajani kanssa, että riittävän laaja työ olisi jo kattavan taittosuunnitelman teke-

minen. Aiemmista kirjaprojekteista olimme oppineet, että sen tyyppiset projek-

tit usein venyvät ajallisesti ja laajenevat hillittömästi, mikä voisi taas vaikeuttaa 

opinnäytetyön tekoa huomattavasti. Tästä syystä päätimme ohjaavan opetta-

jan kanssa, että kattavan taittosuunnitelman teko olisi riittävä projekti opinnäy-

tetyöksi, ja taiton voisin viedä loppuun opinnäytetyön ulkopuolisena projektina. 

Projekti kuitenkin tiivistyi, ja asiakas tahtoi taiton valmistuvan pikaisesti, ja 

päädyin viemään taiton loppuun asti, joten lopulta opinnäytetyöni kattaa koko 

kirjan taittoprojektin. Opinnäytetyön lopullisena tavoitteena oli siis suunnitella 

ja tuottaa valokuvakirjan taitto InDesign -taitto-ohjelmalla. 

1.4 Asiakas ja yhteistyökumppanit 

Asiakkaanani oli valokuvaaja Hugh Clack, joka on omana opinnäytteenään 

tutkinut Alvar Aallon rakennuksia Kymenlaaksossa ja niiden valokuvaamista. 

Kirjaa suunnitellessa olin yhteistyössä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun 

kirjasto- ja oppimisteknologiapalveluita edustavan Pekka Malvelan kanssa. Li-

säksi projektissa yhteistyöyrityksinä olivat painotalo Tammerprint yhteyshenki-

lönään Kari Mattila, sekä metsäteollisuusyritys Stora Enso, jonka osana oli ra-

hoittaa projektia ja tarjota painotyössä käytettävä paperi. 

2 OPINNÄYTETYÖ PROJEKTINA 

Opinnäytetyö kokonaisuudessaan on laajin opiskeluaikanani toteuttamani pro-

jekti. Opinnäytetyö muodostuu produktiosta ja kirjallisesta raportista. Projektiin 

sisältyy myös tutkimuksellinen näkökulma, jota avaan tässä kirjallisessa rapor-

tissa.  
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Miellekartan avulla jäsensin opinnäytetyötä projektina. (Kuva 1.) Opinnäytetyö 

koostuu monista osatekijöistä, joista tärkeimmät ovat produktio ja kirjallinen 

osuus. Produktion lopputulemana on valokuvakirja. Osatekijät yhdistyvät toi-

siinsa viivoilla ja nuolet kuvaavat, mitkä osatekijät vaikuttavat toisiinsa. Mainit-

takoon, että miellekartan selkeyden vuoksi jätin siitä pois suullisen seminaa-

riesityksen, joka myös on tärkeä osa opinnäytetyön kokonaisuutta. 

2.1 Oppimistavoitteet 

Oppimisen kannalta tavoitteenani oli pyrkiä oppimaan lisää etenkin typografi-

asta. Paria kirjaprojektia läheltä seuranneena halusin perehtyä kirjan tekemi-

seen nyt entistä syvällisemmin. Taitto oli minulle uusi haaste, jonka otin innolla 

vastaan. Halusin syventyä taittamiseen enemmän ja oppia projektityöskente-

lystä. Lisäksi tavoitteenani oli perehtyä tutkimusmenetelmiin ja oppia sovelta-

maan niitä työhöni. 

Kuva 1. Miellekartta. (Hyppönen, 2015.) 
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2.2 Aikataulu 

Kirjan suunnittelu aloitettiin jo syksyllä 2014, syyskuussa, jolloin tapasin en-

simmäisen kerran asiakkaan kanssa. Tällöin sain asiakkaalta toimeksiannon 

ja tietoa silloin vielä tulevasta kirjasta. Keskustelimme myös aikataulusta ja 

siitä, kuinka sovittaisin projektin opinnäytetyökseni. 

Alkuperäinen tavoite oli saada kirja painoon ennen joulua 2014, ja tässä lähes 

onnistuttiin. Valmis kirja saatiin painosta helmikuun alussa 2015 ja kirjan jul-

kistustilaisuus pidettiin maaliskuussa 2015.  

Tavoiteaikatauluuni olin kirjannut, että syys-lokakuussa suunnittelisin projek-

tia, hankkisin tietoa aiheesta, ja aloittelisin produktiivista osaa. Varsinaisen 

taittotyön oli tarkoitus tapahtua suurimmaksi osaksi marras-joulukuussa ja kir-

jallinen osuus syntyisi siinä ohessa. Tavoitteena oli, ettei taittoprojektista jäisi 

paljon työtä enää kevätpuolelle. Oli kuitenkin varauduttava myös siihen, ettei-

vät esimerkiksi kirjan tekstit valmistu ajoissa, tai tapahtuu jotakin muuta odot-

tamatonta, jolloin projekti viivästyy. Asiakkaan kanssa olimme kuitenkin sopi-

neet, että produktiota voisi tarpeen vaatiessa jatkaa vielä tammikuussa.  

Opinnäytteeni kannalta tämä aikataulu osoittautui aivan toimivaksi. Lopulta 

taittotyöstä tammikuulle ei kuitenkaan jäänyt kuin viimeiset korjaukset painoai-

neistoon, jonka jälkeen olin vapaa syventymään raportin kirjoittamiseen.  

2.3 Tutkimusmenetelmistä 

Opinnäytetyössä tutkimuksen tehtävä on palvella produktiota. Halusin tutkia 

aihetta typografian näkökulmasta, siten luontevasti rajaten tutkimusta, sillä ty-

pografiaan halusin aihealueena päästä perehtymään vielä syvemmin. Tutki-

muskysymykseksi muotoutui: 

Millainen typografia sopii tähän valokuvakirjaan? 

Tutkimuskysymyksen lisäksi määrittelin alakysymykseksi: Mitä typografiaa 

laatiessa tulee ottaa huomioon? 
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Kuva 2. Tutkimuskysymyksen viitekehys. (Hyppönen, 2015.) 
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Avasin tutkimuskysymystäni viitekehyksen avulla. (Kuva 2.) Pirkko Anttilan 

mallin mukaan viitekehyksen tehtävä on jäsennellä tutkittavaan ilmiöön vaikut-

tavia näkökulmia ja niiden keskeisiä vuorovaikutuksia. Kehän keskellä on tut-

kittava ilmiö, typografia, ja reunoilla siihen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi kehä-

mallin ulkopuolelle sijoitin mahdollisia tutkimusmenetelmiä, joiden avulla näitä 

tekijöitä voi tutkia. (Anttila, 1996: 96.)  

 

Koko projektia kuvaava kehämallinen viitekehys avaa omaa rooliani, työnja-

koa projektissa sekä työhöni vaikuttavia tekijöitä. Viitekehyksen muodostavat 

asiakas, loppukäyttäjä eli lukija, sekä suunnittelija. Viitekehyksen keskiössä on 

Kuva 3. Projektin viitekehys. (Hyppönen, 2015.) 
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valokuvakirja, projektin lopullinen tuote. Valokuvakirjan ympärille keräsin pro-

jektin toimijoita, joiden välistä vuorovaikutusta viitekehys myös kuvaa. Kehä-

mallin ulkopuolelle sijoitin toimijat, joiden vaikutus projektiin on toisenlainen. 

Siellä ovat painotalo Tammerprint Oy, jonka osana projektissa on painaa kirja 

ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Kirjasto- ja oppimisteknologiapalvelut, 

joka rahoittaa kirjaprojektia. 

Toimintatutkimuksen periaatteiden mukaisesti etenin produktion suunnitte-

lussa tiiviisti yhteistyössä asiakkaan kanssa saaden palautetta, jonka pohjalta 

vein suunnitelmiani eteenpäin. 

Tyypillinen syklinen muotoiluprosessi toteutui taiton suunnittelussa, etenkin 

kannen suunnittelu on tästä hyvä esimerkki. Ensimmäisistä karkeista luonnok-

sista asiakas valitsi parhaat, joita palautteen perusteella jatkokehittämällä ja 

uudelleen arvioimalla valikoitiin parhaat ideat, joista lopulta muotoutui lopulli-

nen kansi. 

Hankin tietoa myös maallikoilta typografian suhteen, tein malleja, joiden luetta-

vuutta testasin potentiaalisilla lukijoilla. Tein siis myös pienimuotoista käyttäjä-

tutkimusta.  

Tutkimusmenetelmistä mainittakoon vielä vertaileva analyysi. Analysoin ja ver-

tailin muita aiheesta tehtyjä kirjoja. Kannen suunnittelussa hyödynsin vertaile-

vaa analyysia, kokosin erilaisten kirjojen kansia ja analysoin niitä, etsien rat-

kaisuja jotka toimivat paremmin kuin toiset. 

3 KIRJAN SUUNNITTELUPROSESSI 

Nykyaikana kirja voi olla painotuote tai digitaalinen julkaisu. Yhdenlainen, var-

masti tyypillinen ja minulle tutuksi tullut painetun kirjan syntyprosessi etenee 

pääpiirteittäin niin, että kootaan työryhmä, suunnitellaan, tuotetaan ja toimite-

taan sisältö, mikä kattaa tekstien kirjoittamisen ja oikolukemisen sekä kuvien 

tuottamisen ja hankkimisen. Sen jälkeen, tai samanaikaisesti suunnitellaan ja 
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tehdään taitto, tarkastetaan asioita, lähetetään valmis PDF-muotoinen paino-

aineisto painoon. Painosta lähetetään koepainettu vedos takaisin, vedos tar-

kastetaan ja tässä vaiheessa voidaan tehdä vielä oikolukua, virheet korjataan 

ja muutetaan, mitä tarvitaan vielä muuttaa, ja sitten painetaan lopullinen kirja. 

Lopuksi kirja julkistetaan ja tätä usein juhlistetaan. 

3.1 Kirjan muotoilu 

Muotoiluprosessi istuu kirjan suunnitteluun siinä missä minkä tahansa tuotteen 

suunnitteluun. Eräs toimiva työkalu muotoiluprosessissa on muotoilubriefin kir-

joittaminen. Muotoilubriefin tarkoitus on kirjoittaa kuvaus tuotteesta ja sen ta-

voitteista, sekä sen hyödyistä käyttäjälle (Kettunen, 2000: 62). Briefin tehtävä 

on siis luonnehtia tuotetta ja selkeyttää muotoilutehtävä.  

Heti ensimmäisen asiakkaan tapaamisen jälkeen aloitin projektin suunnittelua 

kiteyttämällä alustavasti kirjan tavoitteen, kohderyhmän ja mahdollisia suunnit-

telullisia suuntaviivoja muutamaan lauseeseen. 

3.2 Kirja tuotteena 

Painotuotteen suunnittelussa muotoilun tehtävä on tehdä tuote tunnistetta-

vaksi. Alusta alkaen asiakkaalla oli selkeä ajatus, millaisen kirjan hän halusi 

luoda, joten suunnittelijana minun vastuulleni jäi visualisoida näitä ideoita, toki 

tuoden esiin myös omaa osaamistani ja luovuuttani. Kirjan suunnittelu tapahtui 

siis tiiviisti yhteistyössä asiakkaan kanssa, mikä mahdollisti useiden suunnitte-

lukierrosten hyödyntämisen toimintatutkimuksen periaatteiden mukaisesti.  

Lähtökohtana tämän kirjan suunnittelussa oli havainnoida jo olemassa olevia 

kirjoja ja analysoida havaintoja. Tutkin erilaisia taidekirjoja, valokuvakirjoja ja 

arkkitehtuurikirjoja, sillä näiden tyyppien välimaastoon tulisi tämäkin kirja tyylil-

tään sijoittumaan. 

Paperin valinnassa auttoi se, että yhteistyökumppani Stora Enso rahoitti kirja-

projektia, joten kirjassa tulisi käyttää Stora Enson tarjoamaa paperia. Sileä, 
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päällystetty paperi toistaa kuvat päällystämätöntä paperia tarkemmin. Hie-

noimpia päällystettyjä papereita käytetään juurikin esimerkiksi taidekirjoissa. 

Kirjan sisäsivujen paperiksi valikoitui Stora Enson MultiArt Silk 170 g/m2-pa-

peri.  

3.3 Kirjan suunnittelu 

Alusta alkaen asiakas oli varma, että haluaa kirjastaan kovakantisen. Tavoit-

teena oli luoda taidekirjamainen, laadukkaan ja tyylikkään viestin välittävä rat-

kaisu, kustannukset tulisivat vasta toisena tärkeysjärjestyksessä. 

Pian sovittiin myös, että formaatti olisi vaakasuuntainen, jotta maisemakuvat, 

joita kirjaan tuolloin eniten ajateltiin tulevan, pääsisivät parhaiten oikeuksiinsa. 

Sivukokoa suunnitellessamme asiakas kertoi haluavansa kirjasta reilunkokoi-

sen, niin kuin usein taidekirjat ovat. Yleisesti edullinen ratkaisu on tietyn arkki-

koon mukainen sivukoko, joten ensin pohdimme A4-arkin kokoa, mutta tote-

simme sen liian pieneksi. 

Painotalosta tarjousta tiedusteltuamme saimme tietää, että kovakantinen vaa-

kaformaatti ja ehdottamamme sivukoko pitäisi toteuttaa offset-painatuksena 

edullisemman digipainon sijasta, mikä nostaa taas kustannuksia. Asiakas 

päätti, että tämä kustannusten nousu ei haittaa, ja kirjasta tehtiin vaakasuun-

tainen. Lopullinen sivukoko määritettiin 280x210 millimetriin. 

3.4 Sisällöstä 

Kirjan materiaalit toimittaa Hugh Clack. Hugh Clack on oman opinnäytetyönsä 

puitteissa tutkinut Alvar Aallon rakennuksia ja kuinka niistä saadaan hyviä va-

lokuvia. Kirjan sisältö rakentuu näistä opinnäytetyönä syntyneistä valokuvista. 

Lisäksi Hugh Clack haastatteli rakennusten asukkaita ja muuten rakennusten 

kanssa tekemisissä olevia ihmisiä, kuten Tehtaanmäen koulun oppilaita ja 

henkilökuntaa. Kirjaan esipuheen on kirjoittanut entinen pääministeri Paavo 

Lipponen. 
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Kirjan kappaleet esittelevät kukin rakennuksen tai asunnon ja sen asukkaita. 

Hugh Clack kirjoitti kappaleet asukkaiden haastattelujen pohjalta ja ne kerto-

vat tarinoita rakennuksista. Tämä johtaa ihmiskeskeiseen lähestymistapaan. 

Yksi kirjan tavoitteista olikin näyttää rakennukset sellaisenaan kuin ne nyky-

ään ovat, kaunistelematta vaikutuksia, jotka ihmiset ovat rakennuksiin asumi-

sellaan ja jokapäiväisillä toimillaan aiheuttaneet.  

3.5 Rakenne 

Kirja jakautuu kolmeen osaan. Jako on maantieteellinen, osiot ovat Inkeroi-

nen, Summa ja Sunila, joista Inkeroinen sijaitsee Kouvolassa, Summa Hami-

nassa ja Sunila Kotkassa. Jokainen osio jakautuu kappaleisiin, joita on yh-

teensä kymmenen. 

 

Kuva 4. Sisällysluettelo. (Hyppönen, 2015.) 
 
 

Kirjan jako kolmeen alueelliseen osaan ja edelleen kappaleisiin näkyy sisällys-

luettelossa (Kuva 4.) Kirjan rakenteessa sisällysluettelo seuraa kantta ja onkin 
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monesti heti kannen jälkeen tärkein sivu. Sisällysluettelon tehtävä on opastaa 

lukijaa kertomalla sisällöstä ja löytämään etsimänsä.  

Taitossa sisällön rakenne tulee esiin värien avulla. Alamarginaalin tunniste-

tekstissä on sama väri kuin osion otsikkosivulla, sekä sisällysluettelossa. Esi-

merkiksi Inkeroisten tunnisteväri on sininen, kuten kuvassa 5. 

 

Kuva 5. Osion otsikkoaukeama. (Hyppönen, 2015.) 

Jokainen kolmesta osiosta alkaa omalla otsikkoaukeamallaan. Otsikkoaukea-

malla on valkoinen otsikkoteksti ja kappaleiden nimet värillisellä pohjalla sekä 

yksi suuri kuva, joka antaa idean osion sisällöstä. Esimerkiksi Sunilan otsikko-

aukeamalla on maisemakuva, joka on otettu kauempaa, ja jossa näkyy laa-

jemmin tehtaan aluetta ja rantaa. Tähän ratkaisuun päädyttiin, sillä halusin 

näyttää otsikkoaukeamalla jotakin osion sisällöstä ja myös herättää lukijan 

uteliaisuuden. (Kuva 5.) 
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Kuva 6. Kappaleen otsikkoaukeama. (Hyppönen, 2015.) 

Kappaleilla on omat otsikkoaukeamansa, joille kappaleiden teksti sijoittuu. Ot-

sikkoaukeamalle sijoitin myös muita kirjan kuvia pienempiä kuvia herättämään 

lukijan kiinnostuksen ja näyttämään yleensä joko jonkin yksityiskohdan, tai 

vaihtoehtoisen näkökulman rakennukseen. Tekstisivun pariksi valitsin useim-

miten ulkokuvia rakennuksista, joiden tarkoitus oli näyttää rakennuksesta sel-

keä yleiskuva. (Kuva 6.) 

3.6 Ilme 

Kirjan ilmettä suunnitellessani selasin paljon valokuva-, arkkitehtuuri-, ja taide-

kirjoja. Arkkitehtuuria esitteleville kirjoille on tyypillistä kuvien mustavalkoisuus. 

Kuvia usein myös käsitellään ja korjaillaan, esimerkiksi arkkitehtuurikirjaa var-

ten kuvasta rakennuksen katolta poistetaan antenni ja seiniltä sähköjohtoja. 

Asiakkaan ajatuksena oli tehdä kirjasta värillinen, sillä hän halusi näyttää ra-

kennukset juuri sellaisina kuin ne nykyään ovat, näin säilyttäen inhimillisen 

tuntuman kuvissa. Tarkoitus ei ollut tehdä tyypillistä, siloteltua arkkitehtuurikir-

jaa. 

Kirjan värimaailma on konstailematon. Värit ovat puhtaita ja selkeitä mutta ei-

vät kuitenkaan kirkkaan räikeitä. Värien käyttö on maltillista ja perusteltua. 
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4 TYPOGRAFIA 

Typografia tarkoittaa tekstin muotoilua. Typografian tarkoitus on auttaa viestin 

välittymistä. (Loiri, 2004: 34.) Tavoitteenani typografiaa laatiessani oli selkeä, 

kikkailematon typografia funktionalismin hengessä, unohtamatta luettavuutta. 

Kirjan sisältö on johdonmukainen, otsikoinnit ovat samanlaiset ja joka kappa-

leessa on tekstiä suurin piirtein saman verran kappaletta kohden. 

Laajan painotuotteen, kuten kirjan typografian luomiseen ei riitä yksi fontti. 

Yleinen ohje on yhdistää antiikva ja groteski, sillä kahden antiikvan tai kahden 

groteskin yhdistäminen näyttäisi helposti vain virheeltä. 

 

Kuva 7. Kirjaintyypit. (Hyppönen 2015) 

 

Halusin valita fontteja, jotka eivät aiheuttaisi lukijassa suuria tunteita. Otsi-

koissa käytin Gill Sans regular -leikkaus 24 pisteen kokoisena. Humanistisena 

groteskina Gill Sans on linjakas eloisa vaihtelevan viivan ansiosta (Itkonen, 

2012: 76.) Gill Sansia käytin otsikoiden lisäksi myös sivun alamarginaalin tun-

nistetekstissä. 
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Leipätekstin fontiksi valikoitui Minion Pro regular 9,5 pisteen kokoisena. Mi-

nion Pro on klassinen antiikva, joka leipätekstissä luo sopivan kontrastin Gill 

Sansin kanssa. 9,5 pisteen koko takaa luettavuuden. 

Kuvateksteihin tarvittiin vielä kolmas kirjainperhe. Calibri-kirjainperheestä ku-

vateksteissä kaytin kursiivia light-leikkausta pistekoossa 8. Calibria käytin 

myös kirjan otsikkosivulla, sekä ensimmäisen sivun tietolaatikossa. (Kuva 7.) 

Eri kirjainperheiden on tultava keskenään toimeen. Kirjaintyyppien on hyvä siis 

olla samanhenkisiä, mutta kuitenkin niiden tulee luoda kontrastia pitämään yllä 

mielenkiintoisuutta. 

Kontrastia typografiaan saadaan aikaiseksi käyttämällä suurempia ja pienem-

piä pistekokoja ja käyttämällä erilaisia leikkauksia. Muita typografisia tehokei-

noja ovat esimerkiksi tekstin harvennus, versaalin ja kapiteelin käyttö, sekä 

väri. 

4.1 Värit typografiassa 

Typografian kannalta värin kylläisyys on tärkeä tekijä. Voimakkaampi väri erot-

tuu paremmin taustasta ja korostaa tehokkaammin kuin haaleampi väri. (Ran-

tanen, 2007: 175.) Varmasti yleisin ratkaisu typografiassa on musta teksti val-

koisella pohjalla, mikä perustuu yksinkertaisesti mustan ja valkoisen yhdistel-

män ylivoimaisesti parhaaseen kontrastiin, joka tekee yhdistelmästä selkeän 

ja helposti luettavan. 

Kirjan typografiassa väreinä ovat leipätekstissä ja kuvateksteissä, sivunume-

roissa ja kappaleiden otsikoissa musta, valkoinen osioiden aloitusaukeamilla, 

sekä alueiden tunnusvärit sininen, vihreä ja punainen kappaleiden sivuilla ala-

marginaalin tunnistetekstissä. 

4.2 Otsikot ja väliotsikot 

Otsikoita kirjassa on erilaisia, kappaleiden aloitussivuilla omanlaisensa, aluei-

den aloitussivuilla omanlaisensa. 
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Kuva 8. Osion otsikko. (Hyppönen, 2015.) 

Otsikkofontiksi valikoitui versaali Gill Sans regular. Osioiden otsikkosivuilla ot-

sikot ovat valkoiset värillisellä pohjalla ja reilusti kappaleiden otsikoita suurem-

massa pistekoossa. (Kuva 8.) Kappaleiden otsikot ovat mustia valkoisella poh-

jalla. 

Väliotsikoitakin suunnittelin, mutta kirjaan ei lopulta tekstien muutenkin jää-

dessä varsin lyhyiksi tullut väliotsikoita. Väliotsikoissa olisin käyttänyt otsikko-

fontista bold-leikkausta ja pienempää pistekokoa. 

4.3 Leipäteksti 

Leipätekstin tekstityypin valinta on haasteellista. Yleinen ohjenuora on, että 

päätteellinen teksti toimii paremmin painettuna, päätteetön taas näytöllä. Lei-

pätekstifontiksi suositellaan usein antiikvaa, sillä sen luettavuus on yleensä 

parempi päätteettömään groteskiin verrattuna etenkin pitkissä teksteissä. 

Leipätekstiin valitsin Minion Pro kirjainperheen, josta löytyy useita leikkauksia 

erilaisiin tarpeisiin. Harkitsin Minionin käyttämistä myös kuvateksteissä.  

9-12 pistettä on tavallinen pistekoko leipätekstissä. Sitä pienemmät koot ovat 

usein vaikealukuisia ja siitä suuremmat pistekoot puolestaan sopivat otsikoi-

hin. Leipätekstin pistekokoa valittaessa on hyvä ottaa huomioon, että eri kir-

jaintyypit ovat keskenään hieman erikokoisia, vaikka pistekoko olisi sama (It-

konen, 2012: 91). Minionissa 9,5 pisteen koko on riittävä leipätekstiin ja teksti-

massa asettuu kauniisti palstoihin.  

Luettavuuden tärkeä tekijä on merkkien selkeys ja erottuvuus toisistaan. Tär-

keää on, että jokaisella merkillä on omat tunnusomaiset piirteensä joiden 
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avulla merkki voidaan tunnistaa nopeasti ja oikein (Itkonen, 2012: 73). Itkosen 

määrittelemät luettavuuden piirteet toteutuvat valitsemassani Minion-kirjain-

perheessä.  

Erilaisten ratkaisujen testaamisen tekee helpoksi InDesignin Paragraph style  

-toiminto. Sen avulla voidaan määritellä erilaisia tyylejä. Valittuun tekstiin mää-

ritellään tyyli, ja tyyliä muokkaamalla tekstin muotoilu on helposti käytettävissä 

koko satasivuiseen taittotiedostoon. Käytännössä siis loin omat tyylit leipä-

tekstille, kuvateksteille, otsikoille ja muille eri tekstin osille.  

Etenkin leipätekstin typografiaa laatiessani tein käyttäjätutkimusta. Tein eri kir-

jainperheillä ja pisteko’oilla mallitekstejä, joita näytin aiheeseen perehtymättö-

mille potentiaalisille lukijoille ja pyysin heitä arvioimaan tekstien luettavuutta. 

Yleisesti suurempi pistekoko koettiin selkeämmäksi ja luettavammaksi kuin 

pieni pistekoko. Palaute auttoi minua haarukoimaan sopivaa pistekokoa leipä-

tekstiin, ja muitakin tekstin muotoiluja, kuten tihennystä ja harvennusta. 

4.4 Kuvatekstit ja muut tekstielementit 

Kuvatekstin tarkoitus on kertoa kuvasta jokin seikka joka pelkästä kuvasta ei 

kuitenkaan käy ilmi, esimerkiksi jokin täydentävä tieto. Kuvatekstin on hyvä 

olla selkeästi leipätekstistä erottuva. Tyypillinen tapa erottaa kuvateksti leipä-

tekstistä on käyttää esimerkiksi kursiivia leikkausta ja pienempää pistekokoa. 

Kuvatekstin kirjaintyypiksi valitsin Calibrin Light italic-leikkauksen leipätekstiä 

pienemmässä pistekoossa. Kirjaintyyppinä päätteetön Calibri on selkeä, mutta 

myös pehmeä. Light leikkaus tekee ilmeestä ilmavan ja luo kontrastia. 

Muita yleisiä tekstielementtejä ovat esimerkiksi ingressit ja erilaiset nostot. 

Ingressi tarkoittaa artikkelin ensimmäistä kappaletta, jonka muotoilu eroaa ot-

sikosta ja leipätekstistä. Ingressin tehtävä on avata ja selittää otsikkoa ja ai-

hetta (Rantanen, 2007:  218). Tekstin korostamista kirjassa haluttiin kuitenkin 

välttää, ja kirjaan ei lopulta tullut ingressejä tai nostoja. 
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5 TAITTO 

Taitto eli layout tarkoittaa painotuotteen ulkoasun suunnittelua. Taitto tuote-

taan yleensä tietokoneohjelmalla, esimerkiksi Adobe InDesign, jota käytin 

tässä projektissa. 

Taiton perusyksikkö on sivu, jotka pareittain muodostavat aukeamia. Taiton 

muodostavat typografia, kuvat, graafiset elementit, esimerkiksi logot, väripalkit 

ja viivat, ja muut tehosteet kuten preeklaukset ja stanssaukset (Toivanen, 

2015b). 

Alun perin ajatuksenani oli luoda sivupohjaan perustuva selkeä taittosuunni-

telma, jonka avulla ulkopuolinenkin toimija olisi tarvittaessa osannut viedä kir-

jan taiton loppuun. 

Yleisenä suuntana ja inspiraation lähteenä taitossa voidaan Alvar Aallon hen-

gessä pitää funktionalismia. Alvar Aalto on kansainvälisesti tunnetuimpia suo-

malaisia arkkitehteja, ja funktionalismin keulahahmoja Suomessa. Aallon tuo-

tannossa funktionalismi oli vahvasti esillä 1930-luvulla, ja klassisena esimerk-

kinä funktionalismista pidetään Paimion parantolaa, jonka Aalto suunnitteli 

vuosina 1929-30. (Alvar Aalto -säätiö. 2011). 

Funktionalismin ydinajatuksena voidaan pitää käytännönläheisyyttä ja sitä, 

että jokainen osa palvelee kokonaisuutta ja toimintoa jota varten se on suunni-

teltu. Louis Sullivanin ajatus ”Form Follows Function”, muoto seuraa tarkoi-

tusta, kiteyttää funktionalismin keskeisen idean ja pätee yhä nykyäänkin muo-

toilussa (Varonen, 2015.) Muotoilun ja arkkitehtuurin vaatimukset nivoutuvat 

funktionalismissa yhteen, kun rakennuksesta suunnitellaan sisustusta myöten 

täysin toimiva kokonaisuus ja jokaista yksityiskohtaa harkittiin sen funktion 

kautta, mikä on todella tarpeellista ja mikä ei (Suhonen, 1999: 40—41.) 

Kirjasta haluttiin saada edustava. Tarkoitus oli antaa kuvien puhua puoles-

taan. Tämän vuoksi myös esimerkiksi kuvatekstit jätettiin mahdollisimman vä-

häisiksi. Kaiken kaikkiaan tekstiä lopulta ei taitettavana ollutkaan kovin paljon. 
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5.1 Sommittelu 

Projektin alkuvaiheessa luonnostelin ideoita esimerkiksi erilaisista värillisistä 

elementeistä sivunumeron ja kappaleen aloitussivun yhteydessä taiton elävöit-

tämiseksi. Muotokielessä oli geometrisia muotoja mutta myös Aallon töiden 

inspiroimia orgaanisia muotoja. Hylkäsin tämän idean kuitenkin pian, sillä vä-

rilliset graafiset elementit tuntuivat kovin päälleliimatuilta. 

Taitosta muodostui yksinkertainen sivupohjataitto. Käytännössä sivupohja ra-

kentuu gridin avulla. Gridi tarkoittaa InDesign -ohjelmassa master-sivulle 

guide-apuviivoilla määriteltyä ruudukkoa, johon sivulla olevat elementit asettu-

vat. Apuviivat näkyvät kuvassa vaaleansinisinä. (Kuva 9.) 

 

Kuva 9. InDesign -näkymä. (Hyppönen, 2015.) 

Sivutyylejä suunnittelin muutamia erilaisia, joiden pohjalta taitoin koko kirjan. 

Erilaisia sivutyylejä esittelen liitteessä 3. Yleinen ohjenuora on että tekstisivut 

ovat vasemmalla ja kuvasivut oikealla. Tavoitteena oli saada kirjaan myös ko-

konaan kuvista koostuvia aukeamia ja koko aukeaman täyttäviä kuvia. Tässä 

kirjan vaakasuuntainen muoto aiheutti sen, että vain tietyn muotoiset, matalat 
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ja leveät panoraama-tyyppiset kuvat käytännössä toimivat koko aukeaman ko-

koisina ja näin ollen tällaisia aukeamia saatiin mukaan lopulta harmillisen vä-

hän. 

Taiton elementit suhteutuvat taustaansa, tyhjään tilaan. Tyhjän tilan avulla si-

vulle ja aukeamalle rakennetaan jännitteitä. Tyhjä tila viestii ja rytmittää koko 

painotuotetta, sekä ohjaa lukijan katsetta sivulla ja aukeamalla (Rantanen, 

2007: 169). Halusin taittoon ilmavuutta, joten kiinnitin huomiota tekstipalstojen 

asettelussa ja marginaalien määrittelyssä siihen, että sivuille jäisi varmasti tyh-

jää tilaa. Tyhjän tilan ansiosta taiton elementeillä on tilaa hengittää. 

5.2 Värit 

Aallon tuotannon värimaailmasta löytyy vaaleansinisiä, harmaita, vihreitä sä-

vyjä, joiden innoitus löytyy luonnosta. Luonnonmukaiset värit oli yksi teema 

kirjan värimaailmaan suunnitellessani. Kokeilin erilaisia väriyhdistelmiä, ensin 

enimmäkseen luonnollisilla sävyillä, mutta joukkoon mahtui myös rohkeampia-

kin yhdistelmiä (Liite 1. Väriehdotelmia). Asiakas piti modernimpia ehdotuksia 

liian rohkeina, joten Aallon hengessä jatkettiin rauhallisempien värimaailmojen 

parissa. 

  

Kuva 10. Värinäytteet. (Hyppönen, 2015.) 
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Lopullisiksi väreiksi valikoituivat vihreä, sininen ja punainen. (Kuva 9.) Värit on 

poimittu kirjan kuvista ja aiheista Aallon ideoita kunnioittaen, sininen taivaasta, 

vihreä koivuista ja punainen Aallon kalusteista. Valitsemani värit ovat puhtaita 

ja kirkkaita, mutta kuitenkin rauhallisia. Värit näkyvät lopulta kirjassa kolmen 

eri osion otsikkosivuilla, sekä kappaleiden sivuilla alalaidan kappaleen tunnis-

tetekstissä. 

5.3 Kansi 

Kansi on painotuotteen tärkein sivu. Se markkinoi tuotetta ja antaa tyylinäyt-

teen tuotteen sisällöstä. Kannen tehtävä on voittaa potentiaalinen lukija puo-

lelleen. Kansi voi vedota tunteisiin, herättää huomiota ja uteliaisuutta, houku-

tellessaan lukijan valitsemaan juuri tämän tuotteen. (Rantanen, 2007:  90–92)    

5.3.1 Kansien vertailua 

Tietoa hankkiessani selailin paljon erilaisia taide- ja valokuvakirjoja. Hyödynsin 

keräämääni materiaalia koko kirjan ja etenkin kannen suunnittelussa. Lopulta 

rajasin materiaalin keruun Alvar Aalto-aiheisiin kirjoihin. Vertailin kirjojen kan-

sia ja pohdin millaiset ratkaisut toimivat hyvin ja mitkä huonommin. 
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Kuva 11. Kansien vertailua. (Hyppönen, 2015.) 

Kokosin muutamia kansia ja analysoin niitä (Kuva 11.) Luokittelin kansia nii-

den tyylin ja kuva-aiheiden perusteella. Moneen kanteen oli valittu Aallon 

suunnittelemia rakennuksia, ja erityisesti kuvat, joissa rakennukset esitettiin 

ympäröivän luonnon kanssa, olivat suosittuja. Tyypillinen tapa esittää Aallon 

tuotantoa kirjojen kansissa oli myös näyttää jokin tarkkaan valittu yksityis-

kohta. Värit ovat yleensä hillittyjä ja luonnollisia. Etenkin typografiassa musta 

ja valkoinen hallitsevat. Otsikkofontit ovat enimmäkseen päätteettömiä. 

Osa kansista, etenkin luontoaiheet mutta myös henkilökuvat vetoavat lukijan 

tunteisiin. Yksityiskohtia esittelevät kannet luovat taiteellisen vaikutelman. 

Puhtaan typografinen kansi on tehokas, ja tässä joukossa edukseen erottuva. 
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5.3.2 Kannen suunnittelu 

Kirjan kannen suunnittelin viimeisenä osana taittoa. Toki koko ajan taiton 

ohella kuljetin mukana kansiluonnoksia ja ideoita, mutta lopullisen muotonsa 

kansi sai vasta aivan lopuksi, kun koko kirjan tunnelma ja yleinen ilme oli jo 

lähes valmis. Näin minun oli helppo luoda kokonaisuuteen sopiva kansi. 

Kuvassa 12. ylimmäisessä luonnoksessa kannessa on sama sininen väri jota 

lopulta käytin Inkeroisten aluetunnistevärinä. Kuva-aiheena käytin puuyksityis-

kohtaa, joka asettuisi kirjan selän ympärille hauskasti. 

 

Kuva 12. Ensimmäisiä kansiluonnoksia. (Hyppönen, 2015.) 
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Kantta luonnostellessani ajattelin, että kanteen voisi sopia jonkinlainen juju, 

esimerkiksi leikattu aukko, kuten keskimmäisessä luonnoksessa, joka paljas-

taisi seuraavalla sivulla olevasta kuvasta merkittävän, lukijan uteliaisuuden he-

rättävän yksityiskohdan. Keskimmäisessä luonnoksessa kuvassa on tyylikäs, 

myyvän näköinen kuva. 

Asiakas itse ehdotti kuvassa 12. alinna näkyvässä vaihtoehdossa käyttämääni 

kuvaa kanteen. Tässä kuvassa näkyisi kauniisti eräs Aallon suunnittelema ne-

rokas yksityiskohta, joka sopisi hyvin herättämään lukijan mielenkiinnon.  

Ensimmäisten luonnosten kuvista kuitenkaan mikään ei tuntunut asiakkaan 

mielestä täydelliseltä valinnalta kanteen, ja kuvan valintaa pohdittiin vielä li-

sää. Myös värimaailmaa päätettiin hillitä. 

 

Kuva 13. Kannen jatkokehitys. (Hyppönen, 2015.) 
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Kuvassa 13 ovat kannen pidemmälle viedyt versiot, jotka ovat jo hyvin lähellä 

lopullista kantta. Kannen kuvaksi valikoitui yksityiskohtakuva Aallon arkkiteh-

tuurille tyypillisistä puurimoista Mäntylässä. Etukannen kuva jatkuu jonkin ver-

ran takakanteen. 

 

Kuva 14. Lopullinen kansi. (Hyppönen, 2015.) 

Lopulta asiakas toivoi ehdottomasti kannen kuvan muuttamista mustaval-

koiseksi. Tämä ratkaisu rauhoitti kantta ja toi kirjan olemukseen arvokkuutta. 

Kannen kuva on sama kuin sisällysluetteloaukeamalla. (Liite 2.) Takakan-

nessa lainaus. (Kuva 14.) 

Kannen typografia noudattaa samaa linjaa kuin sisäsivuillakin. Kirjan pitkä 

nimi aiheutti haasteita, mutta ratkaisin sen jakamalla nimen kolmelle riville. 

Jälkeenpäin ajatellen kannen typografiaa olisi voinut tehostaa esimerkiksi eri-

koislakkauksella.  

6 PAINOPROSESSISTA 

Tammerprint on tamperelainen yritys jossa kirja painetaan. Yhteyshenki-

lönämme Tammerprintilla toimi Kari Mattila. Tammerprint valikoitui painoksi 

koska Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kirjastolla oli ennestään Tammer-

printin kanssa sopimus koulun julkaisujen painotöistä. Tarjouspyynnön paino-

työstä teki Pekka Malvela, joka toimi projektin yhteyshenkilönä Kymenlaakson 

ammattikorkeakoulun kirjastossa. 
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6.1 Painomenetelmät 

Painomenetelmää valittaessa tutkittiin vaihtoehtoina digi- ja offsetpainomene-

telmää. Molemmissa on puolensa, esimerkiksi digipainon suurin etu offsetiin 

verrattuna on pienien painosmäärien kannattavuus ja helppo muokattavuus. 

Tähän kirjaprojektiin soveltui paremmin offsetpaino.  

Offsetpaino on yleisimpiä käytettyjä painomenetelmiä nykyaikana. Offsetpai-

noa kutsutaan myös laakapainoksi, sillä painava ja ei-painava pinta ovat sa-

massa tasossa. (Toivanen, 2015a.) 

Offsetpainossa painoaihion valmistus tapahtuu ohuelle alumiinilevylle, kun 

taas digipainossa painoaihio tulostetaan suoraan tietokoneelta. Analogisissa 

painomenetelmissä painopinta valmistetaan kerran ja sitä monistetaan, kun 

taas digipainossa painoaihio tulostuu joka kerta painettaessa uudelleen (Kos-

kinen, 2001: 122, 150.) 

Aluksi suunniteltiin käytettävän digipainoa sen edullisemman hinnan vuoksi, 

mutta kirjan kovakantisuus ja myös toivottu laadukas painojälki vaativat offset-

painoa. Painomenetelmäksi valikoitui siten offsetpaino. 

6.2 Painoaineistosta 

Painoon toimitetaan painovalmis PDF-tiedosto. Painovalmiissa tiedostossa 

painotuotteen ulkoasu on sellainen kuin sen halutaan olevan ja tiedostossa on 

leikkuumerkit ja leikkuuvarat. Eri painotaloilla on erilaiset ohjeet.  

PDF-tiedoston toimittaminen painotalolle tapahtuu usein esimerkiksi painota-

lon serverille lataamalla, näin myös Tammerprintilla. Servereillä on usein rajoi-

tuksia lähetettävän tiedoston koon suhteen. Suuren koon vuoksi painovalmis 

PDF-aineisto täytyi jakaa useampaan osaan ja hitaiden yhteyksien vuoksi lo-

pulta latasin sen verkossa toimivaan pilvipalvelu Dropboxiin, josta Tammer-

printin yhteyshenkilö sai sitten tiedoston ladattua. 
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Painosta lähetettiin digipainettu vedos hyväksyttäväksi. Vedosvaiheessa pää-

dyttiin asiakkaan toiveesta muuttamaan kannen kuva mustavalkoiseksi. Li-

säksi korjattiin muutamia pikkuvirheitä ennen vedoksen hyväksymistä. 

7 VALMIS KIRJA 

Kirjan julkaisu tapahtui Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Paja-galleriassa 

Hugh Clackin valokuvanäyttelyn avajaisten yhteydessä 11. maaliskuuta 2015. 

Kirjaa painettiin 200 kappaletta. Painopaperin tuottanut Stora Enso otti osansa 

painoksesta ja kirjan tekijänä Hugh jakaa osan. Lisäksi kirjaa myydään 

booky.fi verkkokirjakaupassa. 

8 LOPUKSI 

Kirjan rakentaminen alusta asti yhteistyössä asiakkaan kanssa oli uusi ja opet-

tavainen kokemus minulle suunnittelijana. Opinnäytetyöni tarjosi minulle tilai-

suuden opintojeni päätteeksi paneutua vielä hieman aiempaa syvemmin aihe-

alueisiin, joista olen kiinnostunut. 

Typografia aiheena on niin laaja, että huomaan edelleen oppivani siitä jatku-

vasti lisää. Projektia aloittaessani ajattelin tietäväni jo yhtä ja toista typografi-

asta, mutta mitä pidemmälle etenin, ymmärsin kuinka pintapuolisesti vasta 

olinkaan aiheeseen perehtynyt. 

 Edelleen taittotyön jo tehtyäni huomaan monia seikkoja, jotka olisi voinut 

tehdä toisin tai ainakin paneutua syvällisemmin ratkaisujeni taustalla vaikutta-

viin tekijöihin. Taitto itsessään on ehkä hieman raskas, pidemmän päälle sela-

tessa kirja saattaa jopa vaikuttaa yksitoikkoiselta. 

Tavoitteeni kirjallisen osuuden syntymisestä yhtä aikaa produktion kanssa ei 

aivan toteutunut niin kuin kuvittelin, joten projektinhallinnassa etenkin ajankäy-

tön suhteen minulla on edelleen parantamisen varaa. Toisaalta olen oppinut 

omista työskentelytavoistani sen verran, että tiedän toimivani erityisen tehok-
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kaasti pienen paineen alla. Paineensietokykyä tarvitaan projektityöskente-

lyssä, sillä useimmiten asiat eivät lopulta perusteellisista suunnitelmista huoli-

matta mene aivan niin kuin suunniteltiin.  
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