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VERKKOKAUPAN VISUAALISEN ILMEEN SUUNNITTELU - CASE: 
ANNMARIE DESIGN
Opinnäytteen tavoitteena on suunnitella verkkokaupan visuaalinen ilme. Tar-
koituksena on laatia graafinen ohjeisto ja visuaalinen ilme omalle kenkäverk-
kokaupalle. Opinnäyte auttaa yritystä tulevaisuudessa mainonnassa, kas-
vamisessa, myynnin edistämisessä sekä brändin ja logon tunnettavuuden 
parantamisessa.

Työ aloitettiin tutkimalla erilaisia tietoja. Enimmäkseen vertailtiin tietoja mo-
nista eri lähteistä. Eri logoja ja värejä vertailtiin ja niistä valittiin halutut omi-
naisuudet. Verkkokauppasivut, logo, tarra ja käyntikortti ideoitiin ja luonnos-
teltiin. Valmis konsepti syntyi, ja internetsivu luotiin sen ympärille. Monien 
luonnosten jälkeen löydettiin yritykselle oma logo, joka on samalla raikas 
sekä yksinkertainen. 

Työn tuloksena on värikäs, naisellinen ja helposti käytettävä verkkokauppa-
sivun konsepti. Logo on selkeä ja tunnistettava. Tarrat tulostetaan valmiiksi 
malleiksi. Käyntikortista tulee erottuva, moderni ja monikäyttöinen.

ASIASANAT:

graafinen suunnittelu, yritysilme, verkkokauppa (Layout), logo, tarra ja käyn-
tikortti. 
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STORE

The goal of the study was to design the visual appearance of an online shoe 
store. The objective was to make graphic guidelines for the author’s personal 
online shoe store. The study will help the company in the future with adver-
tising, growing, sales promotion and the identity of the brand and the logo.

The work started by examining and comparing different sources of informa-
tion. Different designs of logos and colors were studied. Different desired 
elements were picked from many logos. The online store, logo, sticker and 
business card were sketched as well. A complete concept was created and 
the online store was built around it. After many sketches a logo was found for 
the company that was fresh and also simple.

The result is a colorful, feminine and an easily usable concept of an online 
shoe store. The logo is clear and recognizable. The stickers will be printed 
to be finished models. The business card will be recognizable, modern and 
versatile.

KEYWORDS:

Graphic design, corporate identity, online store (Layout), logo, sticker and 
business card.
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1  JOHDANTO

Idea verkkokauppaan saatiin Potku-
rissa 2015, missä saatiin tehtäväksi 
miettiä kolme aihetta siitä, että mitä 
kaupassa haluttaisiin tehdä. Kiin-
nostuksen aiheita ajateltiin. Ken-gis-
tä pidettiin ja kenkähyllyä tutkittiin. 
Kaksi paria on oikeaa nahkaa ja teh-
ty Thaimaas-sa. Internetistä tutkittiin 
tietoa siitä, että kuinka moni myyjä 
myy kenkiä verkossa sekä että mi-
ten ja missä. Päätettiin perustaa 
verkkokauppa, jossa myytäisiin nah-
ka-, kangas-, ja tekonahkakenkiä. 
Tuotteet suunnitellaan Suomessa ja 
valmistetaan käsin Thai-maassa. 

Opinnäytetön tavoitteena on luo-
da visuaalinen (ilme) uudelle ver-
kkokauppayritykselle. Työssä su-
unnitellaan logo, typografia, värit, 
käyntikortti sekä verkkokauppa-
sivun layout.

Kenkäverkkokauppa on oma yrityk-
seni. Yrityksellä ei ole myymälää, 
vain verkkokaup-pasivut, josta asi-
akas voi ostaa tuotteita. Yritykselle 
pitää luoda visuaalinen ilme sekä 
auttaa sitä myynnissä ja markki-
noinnissa. Tämä lisää asiakkaiden 
käyntejä verkkosi-vuilla, kiinnostus-
ta tilauksiin ja palautteen antamista. 
Palaute taas antaa uusia ideoita, 
joita voidaan lisätä palveluun ja tila-
uksiin. Ja näin taas saadaan uusia 
asiakkaita. 

Suunnittelu aloitetaan, kun materi-
aalia on kerätty tutkimusmenetel-
mien avulla. Opinnäy-tetyö etenee 
tutkimuksessa nimen keksimisen 

kautta visuaalisen ilmeen suun-
nitteluun. Erilaisia logoja luodaan. 
Dokumenttiaineistoon tutustumisen 
jälkeen haastatellaan Pekka Yrärak-
kolaa, joka omistaa Topnova Oy:n 
ja Värisirkus Oy:n. Mainostoimiston 
haastatte-lun jälkeen hahmottuvat 
uuden yrityksen arvot. Aletaan myös 
hahmottaa, että miten suunnittelu pi-
täisi kohdistaa. Haastattelun jälkeen 
tarkemmin määritetyille kohderyh-
mille suunnitellaan kyselytutkimus. 
Kyselytutkimuksesta saadaan tietoa 
siihen, ettö minkä ikäisiä asiakkaat 
ovat, mitä erityistarpeita heillä on ja 
miten he hyötyisivät yrityksestä.

Työn tuloksena on värikäs, naisel-
linen ja helposti käytettävä verkko-
kauppasivun kon-septi. Logo, joka 
on selkeä ja tunnistettava. Tarrat tu-
lostetaan valmiiksi malleiksi. Käyn-ti-
kortista tulee erottuva, moderni ja 
monikäyttöinen.
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2  TAVOITTEET 
JA TUTKI-
MUSKYSY-
MYKSET

Työn tavoitteena on laatia graafinen 
ohjeisto ja visuaalinen ilme uudelle 
yritykselle ja sen verkkokaupalle. 
Työn tärkeimmät tavoitteet on luetel-
tu Design Brief -lomakkeessa.

2.1  Työn tavoitteet/ De-
sign Brief

Toimeksiantaja: AnnmarieDesign 

Yhteyshenkilö: Annmarie Sukta
Tavoitteena on luoda visuaalinen 
(ilme) yritysilme uudelle verkkokaup-
payritykselle.Työssä suunnitellaan 
logo, typografia, värit, käyntikortti ja 
verkkokauppasivuston layout.

Tutkimusmenetelmät: Mainostoimis-
ton omistajan haastattelu, Internet-
kysely, Benchmarking.

Lopputulos:Verkkokauppasivun kon-
septi. Logo on selkeä ja tunnistetta-
va. Tarrat tuloste-taan valmiiksi mal-
leiksi. Käyntikortista tulee erottuva, 
moderni ja monikäyttöinen.

2.2 Viitekehys

Kuviassa 1 näkyy opinnäytetyön vii-
tekehys. Puhtaissa merkkituotteis-
sa ja brändeissä yritys on aina ta-
ka-alalla. Merkit ovat persoonallisia 
ja elävät omaa elämäänsä. Tämä 
tyyli sopii parhaiten kulutustavaroil-
le, joita asiakkaat valitsevat merkin 
mukaan. Haitta-puolena on se, että 
useiden merkkien samanaikainen 
ylläpito on kallista. On huomatta-va, 
että merkkien hierarkia on yleensä 
jatkuvassa muutoksessa oleva pro-
sessi. Vaihte-levat tilanteet pakotta-
vat tekemään päätöksiä, jotka vai-
kuttavat myös merkkien ja ni-mien 
keskinäisiin suhteisiin. Tilanteen 
hallinnan kannalta keskeistä on, että 
niihin suh-taudutaan vakavasti.  

Kuva 1 Kenelle? Yrityskuvan tavoit-
teena on vaikuttaa positiivisesti eri 
sidosryhmiin: Asi-akkaisiin eri ryh-
mien merkitys vaihtelee yrityksen 
strategioitten välillä. Tutkimuksis-
saan yritys voi perustaa tietonsa tie-
tyn asiakasjoukon, jopa yksittäisen 
asiakkaan tuntemi-seen. Laadulliset 
tutkimusmenetelmät, mm. haastat-
telut ja ryhmäkeskustelut, antavat 
konkreettista tietoa asiakkaiden tar-
peiden kehityksestä. Ostaja valitsee 
tuotteen vaihto-ehtojen joukosta. Yri-
tyksen kannalta valinta on vaikeasti 
hallittava prosessi, koska yritys voi 
vaikuttaa suoraan vain omaan tuot-
teeseensa sekä sen markkinointiin 
ja myyntiin. Muut tekijät, asiakkaan 
tarpeet ja kilpailijoiden toiminta, ovat 
yrityksen kannalta hallit-semattomis-
sa. Asiakkaan ja yrityksen välinen 
vuorovaikutus on kuitenkin prosessi, 
jon-ka kaikkia vaiheita yritys voi pyr-
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kiä hallitsemaan havaitsemalla tai 
ennakoimalla muu-tokset niin, että 
niihin voidaan reagoida.

Miten? Yrityksestä lähetetty kuva on 
sitä miltä yritys haluaa näyttää ulos-
päin. Profilointi on näin ollen tietoista 
joidenkin identiteetin piirteiden esiin-
tuomista toivottavan vaikutuk-sen ai-
kaansaamiseksi. Johto siis määritte-
lee päämäärät, tavoitteet, strategiat 
ja toimin-tatavat. Toiminta-ajatus 
antaa suunnan identiteetille ja tätä 
kautta yrityskuvan muodos-tamisel-
le. Yrityskulttuurit ovat aina erilaisia, 
eikä voi sanoa, että olisi olemassa 
tietynlais-ta, tavoiteltavaa yrityskult-
tuuria. yritys voi toimia impulsiivises-
ti, toinen ankaran rationaa-lisesti ja 
kolmas tavalla, joka on sekoitus mo-
lempia mutta kaikki voivat kuitenkin 
me-nestyä.

Arvoa ei määritä pelkästään tuot-
teen hinta, vaikka se saattaa joissa-
kin tapauksissa olla määräävä tekijä. 
Laajemmin käsitettynä arvo tarkoit-
taa hankintahinnan lisäksi myös 
tuotteen käytön aikaansaamaa muu-
ta hyötyä. Tuotteen arvo muuttuu 
esimerkiksi hin-nan muuttuessa ja 
ominaisuuksien pysyessä samoina 
tai ominaisuuksien muuttuessa hin-
nan pysyessä samana. 

Kilpailutilanteessa asiakkaan vaih-
toehtoja voivat olla muutkin ratkai-
sut kuin tuotteen varsinaiset, saman 
toiminnon tarjoavat kilpailijat. Asia-
kasryhmät jakautuvat osiin, joilla on 
erilaiset arvostukset. 
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2.3 Tutkimuskysymys

Työn tutkimuskysymys on: Mistä 
koostuu yrityksen visuaalinen 
ilme?
Tässäopinnäytetyössä tutkin yrityk-
sen visuaalisen ilmeen eri osa-aluei-
ta ja miten osa-alueet näkyvät 
verkkokaupassa ja graafisessa ma-
teriaalissa.

2.4 Prosessikaavio

Prosessikaavio (kuva2) auttaa hah-
mottamaan,kuinka opinnäytetyö 
etenee. Se helpot-taa myös aika-
taulullista hahmottamista ja aika-
taulussa kiinni pysymistä. Prosessi-
kaavi-osta ilmenee työn eri vaiheet 
aikajärjestyksessä. Kun sain oman 
opinnäytteeni toimek-siannon, alkoi 
aiheeseen tutustuminen ja tiedon-
hankinta. Tämä jälkeen tutkin aihet-
tani ja toteutin tutkimusprosessia 
tutkimusmenetelmien avulla, että 
sain tarpeeksi pohjatietoa ja pystyin 
aloittamaan suunnittelun. Tutkimus-
tuloksilla sain tärkeitä tietoja, jotka 
piti huomi-oida.

2.5 Tutkimusmenetelmät

Opinnäytetyössäni käytin seuraavia 
tutkimusmenetelmiä: Haastattelu, 
benchmarking, kyselytutkimus, asia-
kashaastattelu, dokumenttiaineisto 
ja internetkysely (Webropol).

2.5.1 Haastattelu

Haatattelun tavoitteena oli kohde-
ryhmän ikäryhmän, ohjeiden, toivo-
musten ja mielipitei-den saaminen. 
Haastattelun tarkoituksena on tar-
kentaa suunnittelun suuntaa ja aut-
taa ymmärtämään asiakkaiden ha-
luamia ominaisuuksia.

Haastattelin sähköpostitse työtä 
varten kahden mainostoimiston, 
Topnova Oy:n ja Väri-sirkus Oy:n, 
omistajaa, Pekka Ylärakkolaa Hel-
singistä. (Haastattelu sähkopostitse, 
25.11.2016 )

2.5.2 Internet kysely

Tietoja saadaan myös Internet-kyse-
lyn avulla. Kysely toteutettiin Web-
ropolilla. Kyselyn tarkoituksena on 
selvittää verkkokaupan asiakkaiden 
toiveet ja tarpeet.

2.5.3 Benchmarking 

Benchmarkingin tarkoituksena on 
antaa tarkempaa tietoa konseptin, 
värien, tekstin, helppokäyttöisyy-
den ja selkeyden ominaisuuksista. 
Benchmarking tehtiin vertailemalla 
eri sivustojen (suurimmalta osalta 
kenkäkauppojen) logoja, sivuja, väri, 
teksti ja kuvava-lintoja. Vertailutietoa 
haetaan enimmäkseen internetistä, 
esimerkiksi kenkiä myyvien verkko-
kauppojen sivustoilta.
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3 TUTKIMUS-
TULOSTEN 
ESITTELY

Konsepti on moderni, kengät ovat 
tuotteita ja aion myydä niitä ver-
kossa. Brändini on Annmarie De-
sign. Verkkokaupan perustamiseen 
tarvitaan lisätietoja mahdollisilta 
asiak-kailta. Minulla on internetky-
sely (Webropol) vastaukset 21 ih-
miseltä. Useimmat kyse-lyssä ole-
vista työikäisistä tekevät tilauksen 
verkossa. Kyselyn vastaajat kertoi-
vat henki-lökohtaisen mielipiteen 
logosta, kengistä ja verkkokauppa-
sivusta. Kyselyn tulokset ovat olleet 
suureksi hyödyksi suunnittelussa.

Benchmarking-vertailututkimukses-
sa sain tietoa logoista, verkkosivuis-
ta, käyntikorteis-ta, etiketeistä ja eri 
kengistä. Sain apua värien, tekstin 
ja kuvien valitsemisessa. Sain ver-
tailusta koottua ideoita erottuvista, 
mieleenpainuvista ja helposti asiak-
kaiden nähtä-vissä olevista asiois-
ta.

3.1 Haastattelu

Myöhemmässä tutkimuksessa, 
suunnitteluaiheessa, sain lausun-
non graafisen toimiston ja paino-
tuotevalmistajalta haastattelussa. 
Kysyin logosta ja pakkauksesta. 
Sain hyvät ohjeet grafiikkaan. Sain 
tietää hyvät asiat, huonot asiat ja 
sain ohjeita idean suunnittele-mi-
seen. 

Graafinen toimisto.: Pekka 
ylärakkola, Topnova Oy ja Väri-
sirkus Oy, Helsinki (Haastat-telu 

sähkopostitse, 25.11.2016 )
Vastaukset ja ideat:

1. Suunnittelijan tulee ymmärtää 
tavoitteet, joihin pyritään, ja selvit-
tää tarkasti kohde-rymä, jolle viestit 
suunnataan. Kohderyhmän mukai-
nen visuaalinen ilme on tärkeää.

Graafinen suunnittelija on tärkeä 
työryhmän jäsen, jonka pitää olla 
mukana projektin alusta alkaen.

2. Verkkokauppa sivuihin kohdistuu 
paljon vaatimuksia, kuten: Sivujen 
persoonallinen ja kiinnostava nä-
kymä. Tärkeä ominaisuus on SEL-
KEYS.

Tiedot pitää olla tarkasti ja oikein 
esitetty ja mielellään kuvan kanssa. 
Tilausten tekemi-nen ei saa olla mo-
nimutkaista. Sivujen persoonallinen 
ote on hyvästä, mutta se ei saa olla 
itsetarkoitus.

3. Logo on tärkeä kaikessa yrityksen 
toiminnassa. Logon tulisi olla "yk-
sinkertainen" ja monessa eri yhtey-
dessä hyvin toimiva (painotuotteet, 
pakkaukset, teippaukset ja tietysti 
mainonta jne). Meillä pohjoismaissa 
suositaan yksinkertaista ja pelkistet-
tyä tyyliä kuten myös Japanissa. He-
raldiikan säännöt ovat usein hyviä 
logojen suunnittelussa. Logon tulee 
olla pitkäikäinen. 

4. Pakkauksen tulee kestää kul-
jetusta, ja sen tulee ilmentää tuo-
tetta. Pakkauksen ulko-asun pitää 
olla myös mahdollisesti muuntuva, 
jos myyntituotteita on useita. Täällä 
tarkoi-tan sitä, että naisille, lapsille 
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tai miehille suunnattujen tuotteiden 
pakkausten ulkoasu voi poiketa toi-
sistaan (Esim värit, vinjettikuvat) 
mutta tuotteiden sukulaisuussuhde 
pitää aina olla näkyvissä.

Korostan vielä: selkeys, yksinkertai-
suus, helppous, toimivuus ja persoo-
nallisuus ovat hyvästä.

3.2 Internetkysely

Minulla on online-kyselyn vastaukset 
21 naista vastasi. Kysely toteutettiin 
Webropolilla. Useimmat kyselyssä 
olevista työikäisistä tekevät tilauk-
sen verkossa. Kyselyn vastaajat ker-
toivat henkilökohtaisen mielipiteen 
logosta, kengistä ja verkkokauppa-
sivusta. Kyse-lyn tulokset ovat olleet 
suureksi hyödyksi suunnittelun ke-
hittämisessä.

Asiakasprofiili, 21 naista vastasi

Naisten ikäryhmä 20-40 vuotiaat 
työssäkäyvät. 

Mitä asioita toivot verkkokaupasta?

Vastaus: 52 % Helppokäyttöinen

Millaisen logon verkkokaupalla tulisi 
olla?

Vastaus: Selkeä 33 % 

Mikä väri herättää kiinnostusta verk-
kokaupassa?

Vastaus: Värikäs 45 %

Millainen kenkä pakkaus tulisi olla?

Vastaus: Uudenlainen suunnittelu 
38 %

Millainen väri kenkäpakkauksella tu-
lisi olla?

Vastaus: Valkoinen 38 %

Mitä ajattelit tehdä kenkälaatikolla /
Pakkauksella oston jälkeen?

Vastaus: Laitan jotain muuta siihen

Ostatko usein kenkiä verkkokaupas-
ta?

Kyllä, vastasi 15 % miksi?  Edul-
lisuus, laatu ja ainut paikka, josta 
löytyy haluttu tuote.  Esimerkiksi tar-
peeksi pieniä naisten kenkiä.

Suurin osa vastasi Ei 85 % miksi? 
Kenkien sovitus ennen maksua

Koko vaikea sovittaa ja jalat eivät ole 
standardikokoisia. Joten joka kerta, 
kun kengät on ostettu, ne eivät ole 
sopineet ja palautuksesta on tullut 
lisäkuluja. Myös posti on hävittä-nyt 
lähetyksen. 

3.3  Benchmarking

 Benchmarkingissa vertailtiin tietoa 
verkkokaupoista, jotka olivat saman-
tapaisia kuin suunniteltava verkko-
kauppa. Eri sivustojen ulkonäköä 
vertailtiin, niiden joukosta poimit-tiin 
halutut ominaisuudet, eli selkeys ja 
helppokäyttöisyys. 

Hyviä puolia selkeydelle ja helppo-
käyttöisyydelle olivat isot kuvat, vaa-
leat taustat, valik-kojen vähäisyys, 
tekstin vähäisyys ja tummat, isot kir-
jaimet. Huonoja puolia olivat pienet 
kuvat yhdistettynä pieneen tekstiin, 
sekavat sivustot, sivustot joissa on 
liikaa tekstiä, sekä taustat jotka ovat 
liian samansävyisiä tekstin kanssa. 
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Benchmarking auttoi yhte-näisen 
konseptin löytämisessä sekä logon, 
verkkosivun layoutin ja värien päät-
tämises-sä.

3.3.1 Verkkokauppasivut

Kuvat on suurimmaksi osaksi otet-
tu verkkokenkäkaupoista. Kuvat on 
valittu sen takia, koska niissä on 
tietoa, joka tukee yrityksen haluttuja 
ominaisuuksia ja tavoitteita. Kuvista 
poimittiin selkeyden ja helppokäyt-
töisyyden ominaisuuksia. Kuvista on 
myöskin saatu apua väri, kuva, teks-
ti ja sijoitusvalintoihin. Hyviä puolia 
ovat isot kuvat ja valkoinen tausta, 
sillä ne kiinnittävät huomion ja niitä 
on helppo katsoa. Myös valikkojen ja 
tekstin vähäisyys auttaa helppokäyt-
töisyydessä ja selkeydessä.

Kuvat on suurimmaksi osaksi otet-
tu verkkokenkäkaupoista. Kuvan 3. 
verkkokaupan etusivun taustavärit 
ovat musta ja harmaa, logo sen si-
jaan on värikäs. Verkkokaupan etu-
sivun näkymä on kannettavalta tie-
tokoneelta.

Kuvassa 4 verkkokaupan taustaväri 
on valkoinen ja tuotteet ovat värik-
käitä. Värien an-siosta tuotteet kiin-
nittävät huomion ja niitä on helppo 
katsoa. Verkkokaupan etusivu on 
esimerkki siitä, miltä etusivu näyttää 
älypuhelimessa.

Kuvan 5. Verkkokaupan etusivun 
taustaväri on valkoinen. Valkoisen 
taustan ansiosta kuvat ja teksti tule-
vat hyvin esille. Tekstiä on kuitenkin 
paljon, joten luettavaa on enem-män 
kuin katsottavaa. Koska näkymä on 
älypuhelimeen mukautettu, tekstiä 
on vaikea lukea.
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KUVA 4:Kuvan nimi: Verkkokauppasivu (Vestiairecollective)
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Kuvat ja valkoinen tausta kiinnittävät huomion ja niitä on helppo katsoa, verk-
kokauppa-sivun esimerkki on verkkokauppasivun mobiilinäkymästä. (kuva 5) 

KUVA 5:Kuvan nimi: Verkkokauppasivu (Vamoskenkäkauppa)



Turun ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö, Verkkokaupan visuaalisen ilmeen 
suunnittelu - Case: Annmarie design,  Annmarie Sukta

27

KUVA 6:Kuvan nimi: Verkkokauppasivut. (Kenkacasa).

Kuvan 6 verkkosivun taustaväreinä on käytetty valkoista ja harmaata. Kuvia 
on paljon, ja ne ovat erikokoisia, minkä vuoksi on vaikea päättää, mitä katsoi-
si. Etusivu on tässä kuvassa älypuhelimeen mukautettu.
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3.3.2  Logo 

Jalkineliike Stellan (kuva 7) logon 
taustaväri on vaalea beige. Logo 
erottuu taustasta, koska se on väril-
tään musta. Kuvio on samantyylinen 
kuin kirjasintyyppi.

KUVA 7:Kuvan nimi: Logo (Jalkinelii-
ke stella).

Logo on hyvä, sillä logon musta väri 
ja valkoinen tausta kiinnittää huo-
mion. Logo on omaperäinen, siinä 
on yrityksen nimi ja se on selkeä. 
(kuva 8).

KUVA 8:Kuvan nimi: Logo (Supra).

Logo on hyvä, sillä logossa on kolme 
väriä ja musta tausta, joka saa kirjai-
met erottu-maan taustasta. Logossa 
on yrityksen nimi ja yrityksen nimes-
tä tietää yrityksen tuot-teen. (kuva 9)

KUVA 9:Kuvan nimi: Logo. (Kooken-
kä).

3.3.3 Käyntikortti

Chantel Desiren käyntikortti (kuva 
10) on selkeä, koska siinä on val-
koinen tausta, tum-mat kirjaimet ja 
logo. Logo on myös omaperäinen.

KUVA 10:Kuva nimi: Käyntikortti. 
(Chauntel desiree).
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Founderscard -käyntikortissa (kuva 
11) on hyvinä puolina yksivärisyys, 
harmaa tausta, materiaali näyttää 
vahvalta ja kirjaimia on helppo lukea. 
Mielestäni alumiinin käyttö oli hyvä 
idea. (kuva 11).

KUVA 11:Kuva nimi: Käyntikortti. 
(Founderscard).

Visuaalinen yrityskuva

Tietoa visuaaliseen yrityskuvaan 
saatiin kirjoista. Lainasin esimerkiksi 
kirjan Visuaalisen identiteetin johta-
misesta. Saatu informaatio on käy-
tetty suunnittelun perustana. Aloitin 
haun, ensimmäinen asia mitä etsin 
on, että miten logoja on graafisesti 
suunniteltu. Ver-talin logoja ja niiden 
kokoeroja, värejä ja yhtäläisyyksiä. 
Niitä oli erilaisia ja niiden vertailu 
toi hyödyllisen lisäyksen. Se auttoi 
paljon, sillä se auttoi minua päättä-
mään teemavärin, fontit ja layoutin, 
joita voin käyttää. Koordinoidun ja 
suunnitellun markkinointiviestinnän 
tunnistaa yhtenäisestä ilmeestä ja 
sisällöstä. Esimerkiksi yrityksen 

logo on huoliteltu, ja yrityksellä saat-
taa olla iskulause. Tekstityyppi tois-
tuu internetsivuilla ja mainonnassa. 
Mainonta on muutenkin yhtenäistä 
ja suunnitellun näköistä. Viestinnän 
sisältö on suju-vaa ja sen tyyli on yh-
tenäistä.

(Korkeila, Lammela & Paananen 
2010, 45.)

3.3.4  Nimi, logo ja liikemerkki

Nimi on yrityksen, yhteisön, tuot-
teen tai palvelun keskeinen tunnus 
- sen identiteetin symboli. Logo ja 
liikemerkki visualisoivat nimen ja 
yrityksen. Graafinen tyyli ja typo-
gra-fia edistävät viestien hallittua 
ja yhdenmukaista näkymistä. Au-
ditiivinen tyyli ja äänilogo tekevät 
yrityksen tunnistettavaksi ääneen 
perustuvissa medioissa. Ainakin 
amerikkalai-set uskovat, että oma 
nimi on ihmisen rakkain omaisuus. 
Myös yritykselle nimi on tär-keä: se 
voi kertoa paljon yrityksen tavoitteis-
ta tai toiminnasta. Tuotteillekin nimi 
on vies-tinnän keskeinen elementti.

(Korkeila, Lammela & Paananen 
2010, 45.)

Nimiä voi jaotella eri luokkiin sen pe-
rusteella, mitä ne ilmaisevat. Yhtenä 
perustyyppinä voi mainita henkilön 
tai paikkakunnan nimiin perustuvat 
nimet: Ahlström, Stockmann, Hack-
man, Fazer, Harjavalta ja Outokum-
pu. Nimi voi kertoa yrityksestä tai 
tuotteesta: Paikkakunnan tapetti 
ja väri, Erittäin hieno suomalainen 
Sampoo, Neste. Nimi voi ana-logi-
sesti tai vertauksen kautta kertoa 
yrityksen tuotteista tai kantajansa 
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ominaisuuksista: Sol -siivouspalve-
lut, Metsäpuu Oy, Leijona-kello, Lap-
ponia Jewelry, Teema -astiat. Osa 
nimistä ei alun perin merkitse mi-
tään, vaan niille muodostuu oma si-
sältönsä yrityksen toiminnan ja vies-
tinnän kautta: Kodak, Pepsi, Ensto, 
Teknos. Suosittu luokka ovat myös 
lyhenteet, joissa usein takana ole-
va alkuperäinen nimi onunohtunut: 
IBM, Heteka, RTV, MTV,SLO, Ke-
mira. Kun luodaan täysin itsenäisiä 
merkkituotteita, niiden ei välttämättä 
tarvitse nimeltäänkään muistuttaa 
toisiaan millään lailla. Taustalla ole-
va yritys jää usein täysin sivuseikak-
si. (Korkeila, Lammela & Paananen 
2010, 45.)

Nimi voi olla suomenkielinen, vieras-
kielinen tai ei minkään kielinen. Se 
voi olla myös numero- tai kirjainyh-
distelmä. Näin on varsinkin tuottei-
den alalajien nimityksissä. Nimen 
tyylin ja tyypin valinta on tärkeä de-
sign management -ratkaisu. Nimi on 
aina tuotteen tai palvelun kannalta 
myös asemointiratkaisu. Nimen tyyli 
ja muoto kertovat, mikä on tuot-teen 
laatutaso ja kenelle se on tarkoitettu.

Nimi on yrityksen, tuotteen tai pal-
velun keskeinen merkki, ja sillä voi 
saada aikaan hy-vinkin erilaisia tun-
teita ja tuntemuksia viestin vastaan-
ottajassa. Uuden nimen tunnetuksi 
tekeminen vaatii oman työnsä sekä 
yrityksen sisällä että ulkona. Usein 
nimeä vaihtanut yritys kulkee vielä 
pitkään vanhalla nimellä. Jopa yri-
tyksen työntekijät jäävät helposti 
kiinni vanhaan nimeen. Kun nimen-
vaihtopäätös on syystä tai toisesta 
tehty, sen sisään ajamiseen tar-
vitaan päättäväistä kampanjointia 
viestinnän eri keinojen avulla. (Kor-
keila, Lammela & Paananen 2010, 

45.)

Logo, liikemerkki

Arkikielessä logosta puhuttaessa 
tarkoitetaan usein yrityksen nimeä ja 
liikemerkkiä sekä yhdistelmää. Tark-
kaan ottaen logo (tyyppi) tarkoittaa 
yrityksen nimen vakiintunutta esit-tä-
mistapaa. Se on siis tyyli, jolla yrityk-
sen nimi kirjoitetaan: nimen typogra-
fia ja suhteet. Visuaalinen merkki tai 
symboli, jota yleensä käytetään lo-
gon yhteydessä, on nimeltään liike-
merkki. Joissakin tapauksissa nämä 
kaksi yhdistyvät, kun logo ja merk-
ki on niin suunniteltu niin, että niitä 
ei voi erottaan toisistaan. (Korkeila, 
Lammela & Paananen 2010, 46.)

Logo ja liikemerkki ovat yrityksel-
le yleensä varsin pysyviä tekijöitä. 
Niistä kannattaa pitää kiinni ja käyt-
tää sovellusohjeiden mukaan. Kui-
tenkin myös näiden symbolien pitää 
kehittyä ja elää ajan mukana: hyvää 
logoa ja liikemerkkiä kannattaa uu-
distaa maltillises-ti aika ajoin.

Hyvä esimerkki tästä on Shell-liike-
merkki, jonka maltillista muuntumista 
tavallinen kulut-taja ei luultavasti ole 
huomannut. Vaikka tuntuu, että Shel-
lin simpukka on aina ollut sa-manlai-
nen, se on muuttunut jatkuvasti ajan 
ja tyylivirtausten mukaisesti. Näin 
se ei ole koskaan vanhentunut. Toi-
saalta se ei ole koskaan menettänyt 
tunnistettavuuttaan, sillä muutokset 
ovat olleet asteittaisia ja kerrallaan 
tuskin huomattavia. (Korkeila, Lam-
mela & Paananen 2010, 46.)

Logon käyttöalue on laaja: logo on 
tunnuksena niin kirjekuorissa, lo-
makkeissa, valomai-noksissa ul-
kona, viestintämateriaaleissa, pak-
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kauksissa, tuotteissa… Logo on 
yrityksen tunnus ja allekirjoitus. Kui-
tenkin logon käytölläkin on rajansa. 
Yrityksen tai tuotteen ni-men ei suin-
kaan tule aina olla kirjoitettu logotyy-
pillä. Vain poikkeustilanteissa logoa 
on tarkoituksenmukaista käyttää 
otsikoissa tai tekstissä, joissa nimet 
yleensä kirjoitetaan kuulloinkin käy-
tettävällä tekstityypillä.

Logoteksti 

Visuaalisena elementtinä logo tar-
koittaa aina tekstimuotoista yrityk-
sen, yhteisön tai tuot-teen nimeä, 
jolle on annettu suunniteltu ulkoasu. 
Logossa voidaan käyttää valmiita 
ole-massa olevia kirjaintyyppejä tai 
ne voidaan erikseen luoda sitä var-
ten. Logon typografi-an huolellinen 
muokkaaminen on tärkeää ja hie-
novaraista suunnittelutyötä. Pienikin 
yk-sityiskohta voi olla lopputuloksen 
kannalta ratkaiseva. Logosuunnitte-
lija kiinnittää erityis-tä huomiota kir-
jainten muotokieleen ja tekstin har-
moniseen välistykseen. (Korkeila, 
Lammela & Paananen 2010, 46.)

Erikoismerkkien käyttö logotekstissä

Erikoismerkkien ja vaihtoehtoisten 
merkkien käyttäminen logoteksteis-
sä antaa mahdol-lisuuden luoda 
uniikkeja ja yksityiskohdiltaan har-
kittuja lopputuloksia. Illustratorissa, 
In-designissa ja Photoshopissa on 
mahdollista käyttää OenType -fon-
teissa käytettäviä vaihtoehtoisia 
merkkejä ja typografista automatiik-
kaa.

Harkitussa ja huolellisessa typo-
grafissa vältetään kirjainten vä-
kivaltaista kohtelua ja käytetään 
kirjainmuotoilijan valmistamaa leik-
kaus- ja merkkivalikoimaa. Joissakin 
fon-teissa on yhdelle kirjaimelle saa-
tettu luoda useita erilaisia muunnel-
mia, joita voidaan käyttää erilaisissa 
käyttötarkoituksissa ja tilanteissa. 
Vaihtoehtoisen merkin sijoittaminen 
logotekstiin onnistuu Illustratorissa 
ja InDesignissa Glyphs-paneelin 
avulla. (Korkeila, Lammela & Paana-
nen 2010, 47.)

Merkkien välistäminen

Tekstin oikea välistys on erityisen 
tärkeää logoissa, tuotemerkeissä 
ja muissa teksteis-sä, jotka toimivat 
tunnuksenomaisena sanakuvana. 
Tekstin välistys tarkoittaa sanassa 
olevien merkkien keskinäisen etäi-
syyden tasapainottamista. Väärin 
välistetty teksti näyttää tasapainot-
tomalta.

Adoben ohjelmissa on käytettävissä 
optinen merkkiparivälistys, joka aut-
taa korjaamaan välistyksen useim-
missa tapauksissa mutta saattaa toi-
sinaan aiheuttaa todella karkeita-kin 
virheitä. Optinen merkkiparivälistys 
ottaa huomioon kirjainten koko-ase-
tuksen, joten käytä optista asetusta 
mahdollisimman lopullisen kokoises-
sa tekstissä ennen logotekstin vek-
torointia. Automaateista huolimatta 
arvioi lopputulos aina omin silmin. 
(Korkeila, Lammela & Paananen 
2010, 47.)
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Tunnuksen piirtäminen

Tunnuskuvaa kutsutaan käyttötar-
koituksesta riippuen liikemerkiksi, 
tunnukseksi tai symboliksi. Useim-
miten tunnuskuvaa käytetään lo-
gotyypin kanssa, mutta se voi tar-
vit-taessa esiintyä myös yksinään.

Tunnuskuvat voivat koostua hyvinkin 
yksinkertaisista abstrakteista geo-
metrisista objek-teista, kuten ympy-
röistä, neliöistä, kaarista tai viivoista, 
mutta ne voivat olla myös esit-täviä 
kuvia yksityiskohtineen. Parhaim-
millaan tunnusgrafiikka on yksinker-
taista ja puh-daslinjaista eli helposti 
tunnistettavaa.

Illustratorin piirtotyökalut, muunto-
työkalut ja muotojen yhdistäminen/
erottaminen Path-finderilla ovat tun-
nusta piirrettäessä tärkeitä työkalu-
ja. (Korkeila, Lammela & Paananen 
2010, 48.)

Efektien käyttö logoissa ja tunnuk-
sissa

Efektien käyttöä tunnusgrafiikas-
sa on syytä huolella harkita, koska 
ne saattavat tekni-sesti rajoittaa 
joidenkin käyttökohteiden käyttöä. 
Esimerkiksi liukuvärit, läpinäkyvyy-
det ja varjot eivät välttämättä onnis-
tu silkkipainossa tai valokylteissä. 
Rasteri -efektien, ku-ten läpinäky-
vyyksien ja varjojen, käyttö rajoittaa 
skaalattavuuttaa, koska ne eivät ole 
vektorigrafikkaa vaan pikseligrafiik-
kaa. Toisaalta, jos käyttö kohdistuu 
pelkästään säh-köiseen mediaan, 
efektien käytölle ei yleensä ole sa-
manlaisia teknisiä esteitä. (Korkeila, 
Lammela & Paananen 2010, 48.)

3.3.5 Värit 

Väri on oleellinen osa visuaalista 
ilmettä. Yrityksillä ja yhteisöillä on 
yleensä oma väripa-lettinsa, johon 
kuuluu yhdestä useampaan väriä. 
Tyypillisesti värejä on kaksi tai kol-
me. Usein värit ovat samoja, jotka 
esiintyvät logossa tai muussa tun-
nuksessa. Logon värien lisäksi voi-
daan käyttää niitä tukevia värejä. 
Yrityksillä saattaa olla erilaisia toimi-
aloja, joita he haluavat erottaa omil-
la tunnusväreillään. Värit ovat usein 
harmoniassa keske-nään, ne sopivat 
yhteen. Kun sopivat värit on löydet-
ty, niiden väriarvot on määriteltävä 
eri käyttötarkoituksia varten. Paino-
tuotteissa käytetään CMYK-värejä ja 
näyttölaitteissa RGB-värejä. Käytet-
tävät värit voidaan nimetä myös jon-
kin värijärjestelmän koodilla, kuten 
painotuotteissa yleisillä Pantonen 
PMS-koodeilla. Vastaavia järjes-
telmiä löytyy eri käyttötarkoituksia 
varten, kuten monille tuttu Tikku-
rilan värikartta tai automaaleissa 
käy-tettävä RAL. Värijärjestelmien 
avulla voidaan varmentaa jonkin tie-
tyn värin oikeellisuus, koska tavan-
omainen prosessi CMYK-tekniikka 
ei aina tuota täysin varmasti oikeaa 
lop-putulosta. Painovärien oikeaa 
toistuvuutta ja ennakointia paranne-
taan oikeaoppisella värinhallinnalla. 
Väripaletin suunnittelussa käytetään 
avuksi väriympyrää ja erilaisia vä-ri-
harmoniasääntöjä, kuten vastaväre-
jä, kontrasteja, tummennuksia, vaa-
lennuksia yms. Monesti suunnittelu 
on intuitiivista, mutta sen avuksi löy-
tyy myös työkaluja. Adoben ku-ler- 
tai Pantonen myPANTONE -sivustot 
ovat käteviä työkaluja väripalettien 
rakentami-seen ja jakeluun. Adoben 
Illustratorista löytyy myös kätevät 
työkalut väripalettien raken-tami-



Turun ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö, Verkkokaupan visuaalisen ilmeen 
suunnittelu - Case: Annmarie design,  Annmarie Sukta

33

seen. Etenkin painotuotteita varten 
apua löytyy erilaisista painetuista 
värimalleista ja värinäytepainatuk-
sista. Pantonen värikirjasto on alalla 
lähes standardi. (Korkeila, Lam-me-
la & Paananen 2010, 24.)

VÄRIHARMONIAT ILLUSTRATO-
RISSA JA KULERISSA

ANALOGOUS – LÄHIVÄRIHAR-
MONIA

Värit ovat samalla suunnalla vierek-
käin tai lähekkäin väriympyrällä. Lä-
hiväriharmoniaa esiintyy luonnossa, 
joten se on miellyttävä silmälle.

MONCHROMATIC – YKSIVÄRI-
HARMONIA

Värit ovat värisävyltään samoja, 
mutta poikkeavat valoisuudeltaan, 
ne ovat siis akselilla tumma-vaalea.

COMPLEMENTARY – VASTAVÄRI-
HARMONIA

Värit ovat väriympyrän vastakkaisil-
ta puolilta, eli niiden kesken on suuri 
kontrasti, eten-kin jos ne ovat kyl-
läisiä värejä. (Korkeila, Lammela & 
Paananen 2010, 30.)

TRIAD – KOLMISOINTU

Väriympyrältä valitaan kolme toisis-
taan yhtä kaukana olevaa väriä

TETRAD – NELISOINTU

Väriympyrältä valitaan neljä toisis-
taan yhtä kaukana olevaa väriä. 
Käytännössä värit ovat ristiin mene-
vät vastavärit.

COMPOUND – MURRETTU VÄRI

Murrettuun väriin on sekoitettu vas-
taväriä tai sitä on tummennettu.

SHADES – TUMMENNUS

Väriä tummennetaan lisäämällä 
mustaa.

TINTS – VAALENNUS

Väriä vaalennetaan lisäämällä val-
koista.

VIVID – KYLLÄINEN / TÄYTELÄI-
NEN VÄRI

Värin kylläisyys ilmaisee värin puh-
tautta. Värijärjestelmissä osavärien 
kesken on suuri kontrasti.

MUTED – SAMMUTETTU / VAI-
MENNETTU

Värin vaimentaminen on kylläisyy-
den vastakohta. Puhdasta väriä 
vaimennetaan vie-mällä sitä kohti 
harmaata. Osavärien kontrasti vä-
hennee.

WARM – LÄMPIMÄT VÄRIT 

Väriin lisätään lämpimiä sävyjä, kel-
taista ja punaista.

COOL – KYLMÄT VÄRIT

Väriin lisätään kylmiä sävyjä, sinis-
tä ja vihreää. (Korkeila, Lammela & 
Paananen 2010, 31.)
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PUNAINEN

Punainen on kaikkein voimakkain 
väri spektrissä, jotka ilmentävät 
jännitystä, nopeutta, voimaa, iloa, 
vaaraa, ja intohimoa. Punainen saa 
välitöntä huomiota ja tuo esineitä 
tai kuvia edustalle. Punainen saa 
ihmiset tuntemaan lämpimämmäl-
tä. Kahvi tuntuu lämpi-mämmältä 
punaisessa mukissa kuin sinises-
sä. Punainen on ensimmäinen väri, 
jota on vaikea nähdä iltahämärässä, 
mutta sen voi nähdä päivällä pitkäl-
täkin etäisyydeltä. (Marks & Sutton 
2009, 386.)

KELTAINEN

Keltainen on psykologisesti onnelli-
sin väri spektrissä, siihen liittyy läm-
pöä, optimismia, ja iloa. Keltainen 
visuaalisesti ponnahtaa silmään, 
joten se on kaikkein helposti huo-
matta-vin väri. Tästä syystä se on 
suosittu merkeissä ja paketeissa. 
Keltainen stimuloi selkeää ajattelua. 
Mustakeltainen henkilö kentällä on 
kaikkein silmiinpistävä ja helposti 
muistet-tava. Keltainen lisää elinvoi-
maa muihin väreihin. Ylialtistuminen 
kirkkaankeltainen voi olla epämuka-
vaa. Vaaleammat sävyt ovat parem-
pia seurusteluun, kun taas kullan sä-
vyt merkitsevät rikkautta. (Marks & 
Sutton 2009, 388.)

ORANSSI

Oranssi antaa energiaa, se on ys-
tävällinen, iloinen ja seikkailunha-
luinen. Kirkkaano-ranssilla on hy-
vin korkea näkyvyys, joten se sopii 
varoitusmerkkeihin. Oranssi pistää 
helposti silmään, se on syksyinen, 
lämmin ja ruoissa se lisää eksootti-
suutta ja ruokaha-lua. Ihmiset, jotka 
käyttävät oranssia, ajatellaan ole-
van luovia, innostuneita ja hauskoja, 
mutta mahdollisesti myös hieman 
vastuuttomia. Se on leikkisä, aktii-
vinen, se on lasten, teinien ja urhei-
lijoiden suosikki. (Marks & Sutton 
2009, 390.)

VIHREÄ

Vaaleanvihreä on fyysisesti kaik-
kein rentouttavin ja rauhoittavin väri 
spektrissä. Se on helpoin väri näh-
dä, joten se on hyväksi näölle. Kirk-
kaampi vihreä muistuttaa ihmisiä 
keväästä, luonnosta, elämästä ja 
nuorekkaasta energiasta.

Tummemmat vihreät liittyvät va-
kauteen ja kasvuun, mikä viittaa 
suureen taloudelliseen asemaan 
ja menestykseen. Vihreä on maail-
manlaajuinen symboli turvallisuudel-
le. Vih-reä tarkoittaa myös tarkoittaa 
myös ”mennä” liikennevaloissa. Ih-
miset, jotka käyttävät vihreää ajatel-
laan olevan luotettavia, ja anteliaita. 
(Marks & Sutton 2009, 392.)

Sininen on suosituin väri ja erityises-
ti suosittu miehillä.

Yleisesti kaikki sininen liittyy positii-
visuuteen, se on kohottava ja rau-
hoittava väri. 
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Laivastonsininen herättää kunnioi-
tusta, luotettavuutta, uskollisuutta ja 
eheyttä.

Sininen voi tehdä tilat näyttämään 
suuremmilta ja ajan tuntuvan liik-
kuvan hitaammin. (Marks & Sutton 
2009, 394.)

VIOLETTI

Violetti pursuaa vaurautta, tehoa, in-
tohimoa, aistillisuutta, ja ylellisyyttä.

Tumma violetti on henkinen ja sala-
peräinen, vakava ja arvokas. 

Ihmisillä on taipumus saada vähem-
män työtä aikaiseksi violeteissa huo-
neissa, koska väri kannustaa haa-
veiluun. Naisten mainitsevat usein 
violetin lempivärikseen. (Marks & 
Sutton 2009, 396.)

VAALEANPUNAINEN

Pinkki on energinen väri, edistää 
lempeyttä ja lannistaa aggressiota.

Pidetään kaikkein naisellisimpana 
värinä, vaaleanpunainen liittyy vaa-
limiseen ja myötä-tuntoon. Pinkki 
rauhoittaa ja sen ajatellaan tukevan 
ruoansulatusta.

Räikeällä pinkillä on paljon suurem-
pi pitoisuus punaista, mikä näkyy 
energisyytenä, hauskuutena ja tren-
dikkyytenä. (Marks & Sutton 2009, 
398.)

RUSKEA

Ruskea on lämmin ja rauhoittava 
joka liittyy maahan, puihin, tulisijaan 
ja kotiin.

Ruskea on ollut sisustuksessa aina 
ajaton ja kodikas väri. Ruskea on 
luotettava ja vilpi-tön. Ruskea on 
maskuliininen, karu ja erityisesti ve-
toaa miehiin.

Paperikassinruskeaa käytetään pak-
kauksissa kertomaan luonnontuot-
teesta. (Marks & Sutton 2009, 400.)

HARMAA

Harmaa edustaa neutraalisuutta, se 
on arvokas ja konservatiivinen väri.

Toisin kuin ruskea, harmaasta puut-
tuu lämpö, joten se voi näyttää kau-
kaiselta, juhlalli-selta ja hieman syn-
kältä yksin käytettynä. Harmaa liittyy 
viisauteen ja kypsyyteen. Me-talliset 
harmaat liittyvät tieteeseen ja tekno-
logiaan.

Harmaa ovat viileä ja rauhallinen ko-
dinsisustuksessa, mutta myös estää 
vilkasta kes-kustelua. (Marks & Sut-
ton 2009, 402.)

KUUMA

Kuuma viittaa punaisen kylläisyy-
teen väriympyrässä: tämä on punai-
nen voimakkaim-millaan. Kuumat 
värit ovat ulospäin suuntautuvia ja 
voivat herättää huomiota. Tästä 
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syystä punaista käytetään usein 
graafisten merkkien suunnitteluun. 
Kuumat värit ovat vahvoja, aggressii-
visia ja näyttävät värisevältä omassa 
tilassaan. Se vaikuttaa ihmisiin mo-
nin tavoin, kuten kasvattamalla ve-
renpainetta. (Marks & Sutton 2009, 
14.)

KYLMÄ

Kylmä viittaa täysin tyydyttyneeseen 
siniseen. Kirkkaampi sellainense 
hallitsee ja on vahva. Kylmät värit 
muistuttavat jäätä ja lunta. Kylmä si-
ninen hidastaa aineenvaihdun-taa ja 
kasvattaa rauhallisuuden tunnetta. 
Kun sijoitetaan vierekkäin, kylmät ja 
kuumat värit värähtelevät kuin tuli ja 
jää. (Marks & Sutton 2009, 15.)

VAALEA

Vaaleat värit ovat vaalean pastellit. 
Ne ovat lähes läpinäkyviä. Keveys 
lisääntyy ja erot eri sävyissä piene-
nee. Vaaleat värit avaavat ympäris-
töä ja ehdottavat ilmavuutta, lepoa, 
ja likviditeettiä. Ne lähettävät viestiä 
rentoutumisesta. (Marks & Sutton 
2009, 18.)

TUMMA

Tummat värit ovat sävyjä, jotka si-
sältävät mustaa niiden koostumuk-
sessa. Ne saavat tilan näyttämään 
pienemmältä. Tummat värit ovat kes-
kittyneitä ja vakavia. Ne ehdotta-vat 
syksyä ja talvea. Vaalean ja tumman 
yhdistäminen dramaattisesti edus-
taa vasta-kohtia luonnossa, kuten yö 
ja päivä. (Marks & Sutton 2009, 19.)

KIRKAS

Tietty määrä puhdasta väriä värisä-
vyssä määrittää sen kirkkauden. 
Kirkkaat värit saa-daan jättämällä 
harmaa ja musta. Punaiset ja keltai-
set objektit ovat kirkkaita. Kirkkaat 
värit ovat kirkkaita ja herättävät huo-
miota. Keltainen koulubussi, joukko 
värillisiä ilma-palloja ja punainen 
pellen nenä ei koskaan mene huo-
maamatta. Kirkas on innostava ja 
iloinen, kirkkaat värit ovat täydellisiä 
käytettäväksi pakkauksissa, muo-
dissa ja mainon-nassa. (Marks & 
Sutton 2009, 20.)

3.3.6  Typografia

Kirjoitus on alun perin ollut puheen 
kuva. Jorma Hinkan mukaan typo-
grafian tyylilajeihin on kirjoitustai-
don kehityksen aikana vaikuttanut 
käytettävissä oleva tekniikka: kirjoi-
tus-koneen ja ladontatekniikoiden 
myötä puheen vaihtelut ja painotuk-
set miltei hävisivät tekstin ulkoasus-
ta. 

Typografiassa keskeisiä elementtejä 
ovat tekstityyppi ja sen käyttötapa. 
Normaalissa tekstissä yksittäisen 
kirjaimen koko on niin pieni, että kirja-
sinperheen luonne ei kunnolla välity. 
Eri tekstityyppien välillä on pienes-
säkin koossa luonne – eroja, esi-
merkiksi pien-(gemena) ja suuraak-
kosten sekä ylä- ja alapidennysten 
välinen ero vaikuttaa tekstimas-san 
ilmeen muodostumiseen. Samoin 
kirjaimen leveys suhteessa korkeu-
teen on erottu-va tekijä, sen sijaan 
hienovaraiset erot esimerkiksi an-
tiikvakirjainten päätteissä eivät välity 
etenkään aihepiiriä tuntemattomalle 
lukijalle. Otsikoinnissa ja muissa tait-
toa hallit-sevissa tekstiosuuksissa 
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kirjasinperheen luonne pääsee pa-
remmin oikeuksiinsa. Kirja-sinperhe 
on vasta raaka-ainetta taiton ilmai-
sun rakentamisessa. Tekstityypin 
käyttö rat-kaisee painotuotteen ulko-
asun välittämän mielikuvan ja luon-
teen. (Pohjola 2003,144.)

Kirjainmuotojen merkitys on suurel-
ta osin muotoutunut historiallisen 
kehityksen ja oppi-misen tuloksena. 
Tämä prosessi on siis käynnissä 
koko ajan, ja vuosien vaihtuminen 
muotivirtauksineen saattaa jo muut-
taa käsitystä tekstityypin merkityk-
sestä ja viiteke-hyksestä. Graafisen 
ohjelman ohjeistuksen piiriin kuulu-
viin typografiamäärittelyihin kuu-lu-
vat olennaisesti sellaiset asiat kuin 
tekstin suhde pintaan eli painotuot-
teen formaattiin, kirjaimen suhde 
riviväliin jne. Hahmopsykologian tut-
kimustuloksethan osoittavat ihmisen 
havainnoivan ensin kokonaisuutta, 
sitten vasta osia. Typografian il-
meen persoonallisuu-teen vaikuttaa 
kirjainkuvan ohella olennaisesti siis 
myös sommittelu.

Yrityksen käyttämä painomenetelmä 
on ratkaiseva tekijä typografian va-
linnassa. Usein valitaan hyvin luetta-
va tekstityyppi pitkiä tekstiosuuksia 
varten. Tuoteluetteloita paljon käyt-
tävälle yritykselle on hyötyä monista 
eri leikkauksista jne. Kaikkia vuosien 
varrella tarvittavia typografian so-
velluskohteita on ehkä mahdoton-
ta määrittää pitävästi, mutta poik-
keustapauksien ei silti pitäisi antaa 
vesittää koko typografista persoo-
nallista ilmettä. Mollerupin mukaan 
tekstityypit heijastavat jotain tiettyä 
tunnelmaa, koska ne juontavat juu-
rensa tietyiltä tyylikausilta. (Pohjola 
2003, 145.)

Visuaalisten keinojen ohjeistaminen

Yleisin tapa ohjeistaa yrityksen tai 
tuotteen typografia on määrittää 
käytettävä teksti-tyyppi. Ihmisen 
havainnointitavan näkökulmasta 
yksittäinen kirjain on kuitenkin yk-
sityis-kohta, pinnan osatekijä ja kir-
jaimien luonne tulee selkeämmin 
esiin esimerkiksi otsikois-sa isom-
man tekstikoon takia. Normaalin 
leipätekstin luonteeseen jo ensim-
mäisellä sil-mäyksellä vaikuttavat 
eri tekstityyppiluokkien väliset erot: 
groteskin eli päätteettömän teksti-
tyypin muodostaman pinnan luonne 
on erilainen kuin päätteellisen eli an-
tiikvatyy-pin muodostaman pinnan 
luonne.

Typografisen tyylin osatekijöitä ovat 
eri tekstityyppien ja niiden eri leikka-
usten roolit ja käyttökohteet, teksti-
tyyppien koon suhde pintaan, rivivä-
lit, harvennukset, eri tekstityyp-pien 
ja lihavuusasteiden yhdistäminen 
ovat merkittäviä tekijöitä typografian 
luoman mie-likuvan rakentamises-
sa.

Osassa sovelluksista niiden käyttö-
tarkoitus ja luonne mahdollistavat 
vain hillitymmän typografian käytön. 
Opasteissa luettavuus ja erottuvuus 
ovat ensisijaisia typografisia valin-
toja määrääviä tekijöitä. (Pohjola 
2003, 187.)

Tekstityyppien käyttämisen tarvi-
taan lisenssi, jonka hinnoittelu pe-
rustuu tällä hetkellä käyttäjämääriin. 
Leikkausten ja tekstityyppien mää-
rä vaikuttaa pienemmässä määrin 
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hinnoitteluun. Tuhansiin tietokonei-
siin ostettavan tekstityypin hinta voi 
nousta korkeaksi, mistä syystä osa 
yrityksistä käyttää organisaation 
sisällä tuotettavassa materiaalis-
sa, kuten esimerkiksi asiakirjoissa, 
kalvoissa ja esityksissä, korvaavaa 
tekstityyppiä. Kor-vaava tekstityyp-
pi tarkoittaa käytännössä ohjelmis-
tojen mukana tulevien tekstityyp-
pien käyttämistä. Painotuotteissa ja 
muussa organisaation ulkopuolella 
tuotettavassa materi-aalissa siten 
käytetään visuaalisen ilmeen mukai-
sia tekstityyppejä. Alihankkijoiden 
ja yhteistyökumppaneiden tarvitse-
mien lisenssien määrä on usein pie-
ni, ja lisenssin hinta jää muutamaan 
sataan euroon. Esimerkiksi Win-
dows-ympäristössä yleisen Office 
-paketin ohjelmien mukana tulevat 
tekstityypit ovat ainakin osittain alku-
peräisen teksti-tyypin muunnoksia 
ja ne on nimetty uudestaan. Joistain 
tekstityypeistä löytyy siis kor-vaavia 
tekstityyppejä, joiden luonne on hy-
vin lähellä alkuperäistä tekstityyp-
piä. Tosin alkuperäisen tekstityypin 
muunnoksen voi tulkita tarkoittavan 
myös alkuperäisen teksti-tyypin 
suunnittelijan ja oikeudet omistavan 
tahon tekijän ja omistusoikeusiin liit-
tyvien vaatimusten ohittamista.

Isossa organisaatiossa oman teks-
tityypin suunnittelu voi olla kilpai-
lukykyinen ja myös personoiva 
vaihtoehto valmiiden tekstityyppien 
käytölle(Pohjola 2003, 188.)

3.3.7  Layout

Kieli

Layout-sanojen perusterminologia, 
kuten tasaus, läheisyys, ruudukko, 
asteikko ja val-koinen tila, käytetään 
esteettisessä kritiikissä ja suunnit-
teludiskurssissa kaikissa medi-ois-
sa.  Niihin me lisäämme termit, jotka 
ovat erityisesti tarkoitettu suunnitte-
lulle näytön kanssa: näytön koko ja 
malli. (Schlatter 2013, 103.)

Koko

Tarvittavan näytön koon ja käyttäy-
tymisen tietäminen on ensimmäi-
nen askel layoutissa. Näyttö antaa 
kehyksen, jossa voi esitellä sisältöä 
ja käyttöliittymän elementtejä. Mut-
ta suhteet elementtien ja kehyksen 
välillä pitää yksilöllisesti ottaa huo-
mioon eri näyttöjen välillä. Ydin-
layoutperiaatteet soveltuvat näytön 
koosta riippumatta. Tärkeä asia on 
yh-distää nämä periaatteet näyttö-
elementtien ymmärryksen kanssa. 
Näin layout joustaa älykkäästi, jos 
sen pitää tehdä niin. (Schlatter 2013, 
103.)

Tila

Valkoinen tila on paikka näytöllä, 
jossa silmä voi levätä. Termi liittyy 
tyhjiin alueisiin, vaikka tilaan sarak-
keiden välillä, elementtien ympärillä 
tai näytön rajalla. Valkoisen tilan ei 
tarvitse olla valkoinen, sen pitää vain 
olla tyhjä, ja antaa lepotilaa ennen 
seuraavaan kohtaan siirtymistä.

Visuaalinen lepääminen on elintär-
keää mukavien ja viihtyisien mallien 
käytön luomises-sa. Valkoisen tilan 
luonteenpiirre on se, että se auttaa 
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näyttöjä näyttämään lähestyttä-
väl-tä. (Schlatter 2013, 106.)

Marginaalit ovat eräänlainen val-
koinen tila säiliön reunojen ja sen 
elementtien välillä. Ne voivat tehdä 
eron mukavasta layoutista ja seka-
vasta sellaisesta. Marginaalit eivät 
ole vain tilaa näytön reunassa, sil-
loin kun elementti sisältää pienem-
piä elementtejä, niissä pitää olla 
marginaalit, jotka erottavat lapsiele-
mentit vanhempielementeistä sekä 
toisis-taan. (Schlatter 2013, 109.)

Mittakaava ja tasaus

Läheisyys, mittakaava ja tasaus ovat 
periaatteita, jotka aiheuttavat silmän 
käsittämään SuperTrackerin tiiviisti 
sijoitetun mini-kojelaudan elemen-
tit toisiinsa liittyviksi. Ne ovat myös 
niitä periaatteita, jotka aiheuttavat 
epäselvyyttä tekstissä siitä, että mi-
hin Aterian-pää viittaa. Jos muoto, 
väri ja koko ovat samoja, visuaali-
siin suhteisiin vaikuttaa lähei-syys – 
kuinka lähellä elementit ovat toinen 
toisistaan. (Schlatter 2013, 110.)

Koko tai elementtien suhteellinen 
koko liittyy suoraan visuaalisen pai-
non ja tulkinnan tärkeyteen. Kun ele-
mentit ovat samankokoisia, ne voivat 
näyttää toisiinsa liittyviltä. Kun käyt-
tää kokoa tärkeyden osoittamiseen 
ja hierarkian määrittelemiseen, ko-
koerojen pitää olla selkeitä, mutta ei 
niin eroavia, että ne peittävät toisen. 
(Schlatter 2013, 111.)

Ruudukko on joukko näkymättömiä 
pysty- ja vaakasuoraviivoja, jotka 

vahvistetaan johdonmukaisin vä-
liajoin, jotka antavat layoutille raken-
netta. Ruudukkoviivat antavat mo-
dulaarisen kehyksen sijoitukseen, 
tasaukseen ja elementtien suhteelli-
seen kokoon.

Ruudukot ovat tehokas layout-työka-
lu, sillä ne poistavat joitakin arvailuja 
suunnittelupro-sessista. Ruudukko 
määrittelee säännöt marginaalien 
ja sarakkeiden leveydelle, kohtien 
väliselle alueelle, kuva-alueiden 
koolle ja sille miten kaikki tasautuvat 
opastaakseen sil-män sivulla olevia 
tiettyjä reittejä pitkin, sekä antaa sil-
mälle paikkoja pysähtyä ja levätä. 
Yleisin esimerkki ruudukosta käy-
tössä on sanomalehti, joka on jaettu 
selkeisiin, pysty-suoriin sarakkeisiin. 
Aivan kuten sanomalehdissä, tapa, 
miten ruutuja käytetään sovel-luk-
sissa, vaihtelee osasta toiseen. Leh-
den paikallisuutisosio on tarkoitettu 
olemaan asial-linen ja informatiivi-
nen, voi käyttää kapeampia sarak-
keita ja sisältää enemmän sisältöä 
kuin sen taideosiossa, joka voi si-
sältää vähemmän, mutta leveämpiä 
sarakkeita ja suu-rempia kuvia. Lo-
pulta painettuna ja näytöllä, sisältö 
eri osioissa pitäisi perustua samaan 
ruudukkoon vaikka sen layout ei olisi 
täysin sama. (Schlatter 2013, 112.)
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3.3.8 Kuva 

Ihmiset odottavat erilaisten kuvien 
näkemistä heidän käyttämästään so-
velluksesta riip-puen. Analyyttises-
sä sovelluksessa, ihmiset odottavat 
näkevän taulukoita ja kaavioita. Kun 
ihmiset kävelevät etsimässä yrityk-
siä lähellä, ihmiset odottavat karttaa 
ja toivovat näkevänsä kuvia, jotka 
auttaisivat heitä tunnistamaan ym-
päristönsä. Arvioidessa sovel-luksia 
asennettavaksi, ihmiset odottavat 
kuvakaappauksia, jotka antaisivat 
sovelluksen käytöstä tunteen.

Kuvat ovat loistava työkalu kysy-
mysten vastaamiseen, kuten miltä 
jokin näyttää. Asi-anmukaiset kuvat 
kommunikoivat myös pehmeämpiä 
viestejä, kuten jonkun auttami-nen 
enemmän mukana tuntemisessa tai 
päätöksessä siitä jos jokin sovellus 
sopii heille. Kuvien käyttö on hyvä 
tilaisuus korottaa tavallista ja an-
taa iloa ihmisille eleellä, joka tu-kee 
sovelluksen sisältöä. Sovellukset 
käyttävät monenlaisia kuvia: kuvia, 
piirroksia, kaavioita, ikoneja, ani-
maatioita, videoita, karttoja, kuva-
kaappauksia, infografiikoita, lo-goja 
ja kuvioita. Kuvat ovat sisällön tyyp-
pi, paitsi kun sitä käytetään kuviona 
tai tekstuu-rina. Se viestittää tietoa, 
ei vain jotain tiedosta. (Schlatter 
2013, 213.)

Kuvien viestiminen

Kuvat sovelluksissa viestittävät kol-
mella tavalla: sen käytön perusteel-
la, sen roolin pe-rusteella, kuvatun 
aiheen ja edustuksen ominaisuuk-
sien.

Rooli on syy siihen, että miksi kuvat 
sisälletään. Kaikkien kuvien pitäisi 

tukea viestintää kiinnittämällä huo-
miota, antamalla selityksiä, näyt-
tämällä yksityiskohtia, ilmentävällä 
persoonallisuutta, kutsumalla vuoro-
vaikutukseen tai tukemalla kuvioita. 
Jos kuvalla ei ole roolia, se poiste-
taan.

Aihe on sitä mitä kuva näyttää. Valo-
kuvauksessa, videoissa ja kartoissa, 
jotka ovat toi-minnallisissa sovelluk-
sissa, aihe on aika yksinkertainen. 
Ilmeikkäissä logoissa tai teks-tuuri-
sissa kuvissa, aiheen ei tarvitse olla 
selvä, jättämällä ihmiset luottamaan 
rooliin ku-vien tulkitsemiseksi. Abst-
raktin logon merkitys voi olla epäsel-
vä, mutta jos kuvan omi-naisuudet, 
koko ja sijoitus ehdottaa, että se 
on logo, se palvelee tunnistamisen 
merkki-nä. Tekstuurien kohdalla, ih-
misten ei tarvitse tietää mitä tekstuu-
ria on kuvattu, niin pit-kään kuin se 
viestii tiettyä ominaisuutta. (Schlat-
ter 2013, 216.)

Kuvatyyppien, niiden ominaisuuk-
sien, tyypillisten käyttötarkoitusten, 
tehtävien ja ei-tehtävien tietäminen 
auttaa tekemään päätöksiä asian-
mukaisen kuvan valitsemisessa.

Ensisijaiset ominaisuudet

Realismi, valokuvaus tarjoaa yksi-
tyiskohtia aiheesta ja kuvan omi-
naisuuksista riippuen. Kaikki, mitä 
kuvataan kuvassa, viestii, joten on 
tärkeää, että se, mitä kuvataan, on 
ta-hallista. Ominaisuudet kuten raja-
us ja valaistus voi vaikuttaa aiheen 
merkitykseen ja tulkintaan. (Schlat-
ter 2013, 222.)

Koko vaikuttaa vaikutukseen. Kuvat, 
jotka näyttävät yksityiskohtia, mutta 
jotka ovat liian pieniä, ovat turhaut-
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tavia. Kuvat jotka ovat liian suuria 
voivat häiritä pois sisällöstä. Käyttä-
mällä kaksisävyefektiä voi pienentää 
realismia, tai lisätä ilmeikkään omi-
naisuu-den. Efektin tulkinta riippuu 
siitä, mitä ihmiset odottavat, eli jos 
ihmiset luottavat kuvan antavan täy-
dellisiä yksityiskohtia tai vain jonkin 
asian ydintä. 

Valaistuksella on suuri vaikutus 
mielialaan ja sävyyn. Harkitse va-
laistusta kuvissasi, ja jos ne tukevat 
sovelluksen tarkoitusta ja tavoitteita. 
Poseeratut kuvat ihmisistä, jotka ei-
vät näytä realistisilta pitäisi välttää. 
Asetukset voivat olla yhtä ilmeikkäi-
tä kuin aihe. Martha Stewart erot-
taa hänen reseptinsä ja käsityönsä 
valokuvauksen kautta, joka vies-tii 
hänen brändinsä ominaisuuksista. 
Kuvat, eivät vain aihe näytä erikoi-
selta koska joka ikinen näkyvä osa 
kehyksessä auttaa asettamaan tun-
nelman. 

Kuvan muoto lisää siihen miten se 
viestii. Kuvat, jotka ovat ympyräs-
sä tuntuvat epävi-rallisilta. Muoto 
voi olla myös työkalu kuvatyyppien 
ryhmittelyyn. iTunes käyttää neliöi-
tä musiikille, nelikulmioita elokuville 
ja pyöristettyjä kulmia mainosgra-
fiikoille. Pienin vaadit-tu kuvareso-
luutio vaihtuu alustasta toiseen, ja 
vaihtuu vielä enemmän kun otetaan 
huo-mioon normaaliresoluutioiset 
näytöt vastaan suuriresoluutioiset 
näytöt, kuten Applen Retina – näy-
töt. Pitämällä kaksi kopiota kuvista, 
yksi suurella resoluutiolla ja toinen 
ta-vallisella, palvellakseen eri lai-
tetyyppejä on yksi yleinen ratkaisu 
kunnes lähestytään uutta näytön 
resoluutiostandardia. Tutkimukset 
osoittavat, että geneeriset kuvat in-
for-matiivisissa verkkosivuissa eivät 

houkuttele silmää. Yksi näistä tut-
kimuksista löysi myös että sivusto, 
joka on panostanut informaatioon, 
joka näyttää ihmisiä katsomassa ka-
me-raan, eivät antaneet luottamuk-
sen vaikutelmaa. Vaikka molemmat 
tutkitut sivustot olivat informatiivisia 
enemmän kuin toiminnallisia, nämä 
tutkimukset osoittavat että valo-
ku-vaus ei ole hyödyllistä ellei se 
ole tarkka sen aiheessa ja suoraan 
liittynyt tekstin sisäl-töön. (Schlatter 
2013, 224–225.)
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4 SUUNNITTELUPROSESSI

4.1 Ideointi

Aloitin ideoinnin tekemällä benchmarkingia. Sain idean yrityskuvasta, logos-
ta, yrityksen nimestä Annmarie Designista ja ideoita kirjojen kuvista. Aloitin 
luonnospiirtämisen. Mi-nulla oli paljon ideoita, kun aloitin työt. Näin erilaisuu-
det ja sain ideoita parantamiseen. Kirjoista sain ideoita logoon ja kengissä 
roikkuviin etiketteihin. Internetistä sain ideoita pakkaukseen ja logoon. Kotoa 
sain ideoita omista vanhoista kenkälaatikoistani. Katsoin koon, värin ja ma-
teriaalin, ja tein niiden pohjalta prototyypin. Katsoin esimerkkejä väreis-tä. 
Väreistä tein moodboardin kaikille yrityksen graafisille osille. 

4.1.1 Verkkokauppasivut 

Aloitin ensin verkkokauppasivujen tekemisen.  Sain ideoita verkkolomake-
kyselystä. Asiakkaat halusivat värikkyyttä, joka herättäisi kiinnostusta. Asi-
akkaat halusivat helppo-käyttöisyyttä. Sain tietoa verkkokaupan sivun help-
pokäyttöisyyteen ja layoutiin benchmarkingilla. Luonnostelin layoutin ensin 
paperille (kuvat 13, 14) ja sen jälkeen gra-fiikkaohjelma Illustratorin kanssa 
(kuvat 15, 16). Värit laitoin itse vierekkäin vertailun vuoksi Illustratorissa (kuva 
12).

KUVA 12:Moodboard Väreissä Illustratorin kanssa
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KUVA 13:Luonnoksia kynällä paperille
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KUVA 14:Luonnoksia kynällä
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KUVA 15:Väriluonnoksia Illustratorin kanssa
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4.1.2  Logo

Aloitin logon ideoinnin tekemällä benchmarkingia yrityksen nimestä Annma-
rie Design (kuvat 19–33). Aloitin luonnostelemalla paperiin kynällä, sitten vä-
rin kanssa ja sitten Illu-stratorin kanssa (kuvat 18–29). Kun aloin suunnitella 
Illustratorin kanssa, sain prosessis-ta paljon ideoita ja parannuksia. Kuvassa 
27 tapahtuu logon valinta monista eri luonnok-sista. Luonnoksissa vaihdettiin 
tyyliä, viivojen paksuutta ja väriä. Asiakkaat halusivat verkkokaupan logon 
olevan selkeä. Logon saamisen jälkeen yritin sovittaa yrityksen nimeä ja lo-
goa yhteen. Kokeilin eri värejä valitakseni sopivimmat värit. Logon jälkeen 
aloitin myös tarrojen suunnittelun. Kokeilin pitkiä ja ympyränmuotoisia tarroja, 
testatak-seni mikä olisi käytettävyydeltään paras (kuvat 30–33). Kun aloitin 
logon suunnittelun, se tuntui vaikealta. Mutta sitten aloin piirtää illustratorilla 
tehtävä helpottui ja antoi ideoita kokeiltavaksi. 

KUVA 17:Moodboard Väreistä Illustratorin kanssa
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KUVA 22:Luonnoksia värien kanssa 5/6
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KUVA 23:Luonnoksia kynällä paperille 6/6
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4.1.3  Käyntikortti 

Suunnittelu alkoi luonnostelulla paperille (kuva 35), myöhemmin luonnoste-
lin Illustratorin kanssa (kuva 36). Kuvassa 34 aoitin moodboardin tekemisen 
Illustratrin kanssa. Vertai-lin siinä värejä logosta ja eri kuvioita. Suunniteltua 
logoa käytettäisiin yrittäjäkortin kans-sa. En halua materiaalin olevan pape-
ria, haluan sen pystyvän olemaan esim. magneetti tai tarra. 

KUVA 34:Moodboard väreistä Illustratorin kanssa
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4.2  Konseptin valinta

4.2.1  Verkkokauppasivut

Kuvassa 37 kokeilin ensimmäisen kerran suunnittelua ohjelmalla Sparkle. 
Kokeilin Illu-stratoria logon kuvassa ja valikkolaatikoissa. Opettelin Sparklen 
käyttöä. Opettelun jäl-keen työ tuntui helpommalta ja selvemmältä. Väreinä 
käytin samantapaisia värejä logon kanssa jotta kokonaisuus tuntuisi yhtenäi-
seltä. Kuvassa 38 tein konseptin Illustratorilla. Kokeilin etsiä eri kuvioita ja ku-
via, jotka olisivat naisellisia. Kuvassa 39 sain idean van-hasta omakuvasta. 
Ajattelin uudistaa sen laittamalla päälle Illustratorilla kirkkaita värejä.
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4.2.2  Logo ja tarra

Logomalliksi valittiin kenkä ja teksti, mutta värejä kokeiltiin ja vertailtiin vielä 
seitsemän kertaa. Sopivin valittiin. Logon ja tarran värit saatiin kuvasta 40.
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Logon jälkeen logoa pystyttiin käyttämään tarran perustana (kuva 41). Eri 
muotoja ko-keiltiin mm. tähteä, kuusikulmiota, ympyrää ja nelikulmiota. Tähti 
oli kaunis, mutta logo ei mahtunut siihen. Ympyrä oli hyvä, mutta se näytti 
isolta, ja monien kokeilujen jälkeen sitä ei saatu toimimaan. Taustana käy-
tettiin valkoista, logossa väri on kultainen ja teks-tissä on värikkäitä värejä. 
(kuva 42). 
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KUVA 42:Lopullinen logon ja tarran värien konsepti Illustratorin kanssa

4.2.3  Käyntikortti 

Nämä kaksi väriryhmää (kuva 43) valittiin. Pinkki saatiin verkkokauppasivuil-
ta yhtenäi-syyden saamiseksi. Käyntikortin paperi on pinkkiä. Kuviot ovat 
moderneja ja siksi niitä käytetään. Eri sijoittelutapoja ja värien sijoitusta ko-
keiltiin ja vertailtiin. Kuvassa 44 tein neljä versiota etu- ja takakannesta. Etu-
kannessa kokeilin vaihtaa värien paikkoja vertail-lakseni niiden selkeyttä ja 
ulkonäköä. Takakannessa vertailin tekstiä logon kanssa ja ilman.
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5   VERKKO-
KAUPAN VI-
SUAALINEN 
ILME ERI 
MEDIOISSA

Luonnosten, värimoodboardin, de-
sign briefin, benchmarkingin, haas-
tattelun ja tutkimus-kysymysten 
tekemisen jälkeen sain tämän kon-
septin. Haluan käytettävistä väreis-
täni naisellisia ja moderneja, sillä 
yritys suunnittelee kenkiä naisille.  

5.1 Verkkokauppasivujen 
layout

Verkkokauppasivulla taustalla käy-
tän pinkkiä, koska se on naisten väri 
ja Annmarie design suunnittelee 
kenkiä naisille. Layoutissa suunnit-
telin kirjaimet helposti luettavaksi ja 
helposti käytettäväksi. Yhteystiedot 
ovat sivun pohjalla jotta asiakas voi-
si nähdä sen etsimättä. Kaikki otsi-
kot ovat englanniksi. Otsikoita on 
viisi ja ne ovat Home, Shoes, Buying 
Guide, Contact Us ja About Us, yh-
teystiedot sijaitsevat alhaalla. Kotisi-
vustolla tekstiä tukevat kuvat, jotka 
auttavat helpommin ymmärtämään 
sitä, mitä tarkoitetaan. Käytin Spark-
le-ohjelmaa verkkokauppasivuissa. 
Illustratoria käytin piirtämisessä ja 
ku-vien tekemisessä Sparkleen vie-
täväksi.

Kuvassa 45 suunnittelin sivuston 
olemaan silmiinpistävä ja kirkas. 
Käytän värikkäitä värejä. Ensimmäi-
sellä sivulla pystyy vain klikkaamaan 
ostoskärryyn, koska se on hel-posti 
käytettävä. 

Kuvassa 46 on Shoes – sivu. Ensim-
mäisenä kuvana on uusin tuote ja 
muissa kuvissa on eri tuotekatego-
rioita. Kuva auttaa asiaksta ymmär-
tämään tekstiä sen alla. Taustana 
on vaaleanpunainen ja kirjaimina on 
pinkki.

Kuvassa 47 on esimerkki siitä, jos 
asiakas klikkaa High Heels – valik-
koa. Ensimmäinen kuva on suurin ja 
seuraavat kuvat ovat pienempiä, jot-
ta sivusto olisi selkeä. Kuvan alla on 
nimi, tiedot ja ostovalikko. Kenkien 
tausta on valkoinen, jotta se erottau-
tuisi vaalean-punaisesta taustasta. 
Oikealla yläkulmassa on jäsenen 
tunnus, ostovalikko ja tykkäys-valik-
ko. Keskellä on logo ja vasemmalla 
yläkulmassa on paluupainike, josta 
pääsee sivun taaksepäin.

Kuvassa 48 on esimerkki siitä, jos 
asiakas valitsee tuotteen. Klikat-
tuaan kuvaan tai tie-toihin asiakas 
pystyy katsomaan kuvia. Kuvia pys-
tyy katsomaan seitsemän erilaista. 
Tietoja pystyy katsomaan alhaalla 
olevien viiden pisteen avulla.

Kuvassa 49 käytin ensimmäisellä 
sivulla ollutta kuvaa ja kenkien ku-
via yhtenäisyyden vahvistamiseksi. 
Käytin pinkkejä kirjaimia ja mahdol-
lisimman vähän tekstiä selkeyden ja 
helppokäyttöisyyden saamiseksi.

Kuvassa 50 on Buying Guide – sivu. 
Siinä on paljon tekstiä tiedon anta-
miseksi. Tiedot voi avata ja piilottaa. 
Jos tietoja ei löydä, voi käyttää haku-
valikkoa. Väreinä on violetti ja pinkki.

Kuvassa 51 on Contact Us – sivu 
jossa on yrityksen yhteystiedot. Kir-
jainten väri on pinkki ja pieniä ikone-
ja. Teksti ei vienyt paljon tilaa, joten 
lisäsin siihen vielä kenkien ku-via.
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KUVA 45:Verkkokauppasivut, Home
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KUVA 46:. Verkkokauppasivut, Shoes 1/3
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KUVA 47:Verkkokauppasivut, Shoes 2/3
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KUVA 48:Verkkokauppasivut, Shoes 3/3
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KUVA 49:Verkkokauppasivut, About Us
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KUVA 50:Buying guide



Turun ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö, Verkkokaupan visuaalisen ilmeen 
suunnittelu - Case: Annmarie design,  Annmarie Sukta

84

KUVA 51:Contact us
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5.1.1 Kannettavalla tietokoneella. 

Kannettavalla tietokoneella (Kuva 52). Skrollaus Pitää hoitaa hiirellä tai sor-
mella. Mutta Annmarie design -sivustolla ovat kaikki tiedot jaettuna vain muu-
tamalle sivulle, eikä käyttäjän tarvitse skrollata ensin seitsemää kymmentä 
sivua päästäkseen tilaamaan yritykseltä palveluita.

KUVA 52:Verkkokauppasivut kannettavalla tietokoneella
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5.1.2  Pöytäkoneella.

Internetsivut ovat samanlaiset niin kannettavalla kuin pöytätietokoneellakin 

(kuva 53). Skrollaaminen on vaikeampaa tietokoneen hiirellä kuin käsin.

KUVA 53:Verkkokauppasivut pöytäkoneella
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5.1.3 Tabletilla

Tablettinäkymässä (kuva 54). kaikki tieto on helposti saatavilla ja kosketus-
näytöllä on helppo selata sivua. Internetsivut venyvät näytölle sopivaksi.

KUVA 54:Verkkokauppasivut tabletilla
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5.1.4  Älypuhelimessa

Puhelimen näytöllä (kuva 55). Verkkokauppa sivut mukautuvat näytön ko-
koon ja ovat skrollattavissa sivun alusta loppuun. Puhelimen näytöllä osa 
tekstiosan informaatiosta on piilotettu, jotta liika informaatio ei häiritse alus-
talla selailua. Vain tärkeimmät tiedot ovat esillä. Puhelimella zoomaaminen 
on helppoa ja tekstiä voi suurentaa helposti, jos tarve vaatii.

KUVA 55:Verkkokauppasivut älypuhelimessa
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Tässä ovat Annmarie Designin kotisivut esiteltyinä erilaisilla alustoilla (kuva 
56). Verk-kokauppasivut ovat responsiiviset ja mukautuvat monenlaisille lait-
teille. Kaikki tärkeä on sivustolla muutamalla sivulla, joten käyttöliittymää on 
vaivaton selata tabletilla ja puheli-mella ja kaikki informaatio on ladattu ker-
ralla esille.

KUVA 56:Verkkosivut erilaisilla alustoilla
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5.2  Logo ja tarra

Valitsin Annmarie Designin, logossa 
A -kirjaimen, joka muodostaa ken-
gän. Yrityksen nimi on logon oikealla 
puolella (kuva 57). Väri, jota käytän 
Illustrator - ohjelmassa on pinkki 
Flower - ryhmästä. Kengän väri on 
kultainen, ja se saa aikaan laadun 
tunteen. Yrityksen nimessä olevat 
kirjaimet ovat värikkäitä. Kirjainten 
fontti on Modern no20 ko-koa 53.01. 
Käytän fonttia, koska se sopii hyvin 
Annmarie Designin konseptiin.

(Kuva 58) on valmis tarramalli. Sen 
muodoksi valittiin ympyrä, sillä se on 
helpompi tu-lostuksessa. Sen koko 
on 7.2mm. Samaa vaaleanpunaista 
käytetään verkkokaupassa, se on 
tässä myös yhtenäisyyden paran-
tamiseksi. Valkoinen keskellä oleva 
tausta aut-taa selkeyttämään logoa 
ja yrityksen nimeä. Yrityksen verkko-
sivut ovat tarran reunassa vielä pro-
mootion auttamiseksi. 

Kuvassa 59 kokeilin, että kuinka pal-
jon tarroja saisin tulostettua yhdellä 
A4:llä.

Kuvassa 60 esitetään tarran käyttöä.

Kuvassa 61 idea saatiin tarrasta, jol-
la suljettiin kuori. Halusin laajentaa 
sen käyttöä, Esim. Yrityksen omiin 
tarpeisiin. Sen on tarkoitus olla tun-
nistettava. En muuttanut paljon mi-
tään, se on vain nelikulmion muotoi-
sena tulostuksen helpottamiseksi. 
(kuva 62).
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5.3  Käyntikortti

Käyntikortin konsepti on se, että yri-
tys tunnettaisiin siitä. Tavallinen tai-
tettu käyntikortti olisi matta standard 
paperia 250g/m2, kohopainatuksel-
la. Yrityslahjana annettava kortti oli-
si magneetti. Sen pystyy laittamaan 
metallialustoille esim. jääkaappiin. 
Tavallisessa käyntikortissa olisi kak-
si puolta, magneetissa on vain yksi 
puoli. Käyntikortti ja magneetti pro-
motoivat samalla yritystä. Suunni-
teltua logoa käytetään molemmissa. 
Käyntikortin taustaväriksi valittiin 
pinkki, koska se on energinen väri, 
se edistää lempeyttä ja lannis-taa 
aggressiota. Pinkkiä pidetään kaik-
kein naisellisimpana värinä, sillä 
vaaleanpunainen liittyy vaalimiseen 
ja myötätuntoon. Kortissa on yrityk-
sen verkkosivuosoite, sähköposti ja 
puhelinnumero. Kortissa käytettäi-
siin värejä, joka tekisi logon helposti 
nähtäväksi ja kirjaimet helposti luet-
tavaksi (kuva 63).

Kuvat 64–67 ovat kuvia valmiista 
käyntikortista etu-, sisä- ja takakan-
nesta. Kuvissa on eri näkökulmat. 
Kortit on suunniteltu siten, että ne 
voi laittaa pöydälle pystyyn. Taka-
kan-si on tyhjä, sillä se alentaa tu-
lostuskustannuksia.

Kuvassa 68 ja 69 on tulos tarran 
mallin käyttämisestä magneettina. 
Edessä on logo, mutta takana ei ole 
mitään. Sain ideaksi että tämä voisi 
olla yrityslahja. Tätä voitaisiin käyt-
tää jääkaappien ja pöytien pinnalla. 
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KUVA 64:käyntikortti tulostettuna etupuoli
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KUVA 65:käyntikortti tulostettuna Sisäpuoli
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KUVA 66:käyntikortti tulostettuna Kääntöpuoli
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6 JOHTOPÄÄ-
TÖKSET

Opinnäytteen tavoitteena oli luoda 
visuaalinen (ilme) yritysilme uudelle 
verkkokaup-payritykselle. Tavoittee-
na oli suunnitella logo, typografia, 
värit, käyntikortti sekä inter-netsivu-
jen layout. Suunniteltujen osien tuli 
olla samanlaisia ja tuntua kuuluvan 
samaan yritykseen. 

Tutkimuskysymyksiin haettiin vas-
tausta internetkyselyllä, benchmar-
kingilla, haastatte-lemalla ja eri kir-
ja- ja internetlähteistä. Vastaukset 
antoivat suunnan ja ohjeita siihen, 
miltä yrityksen eri osien pitäisi näyt-
tää ja miten asiakkaiden toiveet saa-
taisiin toteutettua. 

Haastattelussa ilmeni, että koh-
deryhmän perusteella visuaalinen 
ilme on tärkeää ja että verkkosivun 
selkeys olisi tärkeää. Haastattelun 
perusteella aloin suunnitella yrityk-
sen eri osia, Esim. logon tuli olla 
yksinkertainen ja toimiva, sillä yri-
tys on verkkokauppa, eikä sillä ole 
myymälää, lisäksi oli tärkeää, että 
nettisivujen täytyi olla kiinnostavia ja 
persoo-nallisia. Haastattelusta sain 
myös keksittyä kohderyhmän, jolle 
tein verkkolomakeky-selyn.

Nettikyselyn tein Webropolissa. Ky-
selyn tekeminen ei ollut vaikeaa, 
mutta kysymysten keksiminen oli 
haastavaa. Kysymyksiä oli noin 
kymmenen. Haastatteluun vasta-
si 21 henkilöä, rajasin kyselyn vain 
naisille.  Kyselyssä kysyttiin ikää, 
ammattia, kysymyksiä verkkokau-
poista ja haluttuja ominaisuuksia 
verkkokaupan eri osista. Nettikysely 
auttoi antamaan tietoa logon ominai-

suuksista. Logosta haluttiin selkeä, 
ja verkkokaupasta ha-luttiin värikäs 
ja helppokäyttöinen. Näiden halut-
tujen ominaisuuksien perusteella 
suunnit-telin logon ja verkkokaupan.

Benchmarkingissa vertailtiin tietoa 
verkkokaupoista, jotka olivat sa-
mantapaisia kuin suunniteltava verk-
kokauppa. Vertailin eri sivustojen 
ulkonäköä, poimin niiden joukosta 
halutut ominaisuudet, eli selkeyden 
ja helppokäyttöisyyden. Hyviä puo-
lia selkeydelle ja helppokäyttöisyy-
delle olivat isot kuvat, vaaleat taustat 
ja tummat, isot kirjaimet. Huonoja 
puolia olivat pienet kuvat yhdistetty-
nä pieneen tekstiin, sekavat sivustot, 
sivustot, jossa on liikaa tekstiä sekä 
taustat, jotka ovat liian samansävyi-
siä tekstin kanssa. Benchmar-king 
auttoi yhtenäisen konseptin löytämi-
sessä, logon, verkkosivun layoutin ja 
värien päättämisessä.

Lähdeteoksina käytettiin sekä suo-
men- että englanninkielisiä teoksia.

E-kirjojen sekä normaalien kirjojen 
lainaaminen tapahtui koulun kirjas-
tossa Finnassa. Muita nettilähtei-
tä käytettiin vertailuun ja pienten 
yksityiskohtien ja ominaisuuksien 
saa-miseksi.

Suunnittelu aloitettiin luonnostele-
malla ja kokoamalla yhteen ideat ja 
tiedot, mitä tiedon-hankinnasta on 
saatu. Luonnostelu oli hidasta ja vaa-
tivaa, sillä suunnittelulla ei vielä ollut 
tarkkaa suuntaa. Aikataulu luotiin 
suunnitteluprosessin helpottamisek-
si. Suunnittelupro-sessissa luonnos-
teltiin paljon, logo oli tärkeä. Suun-
nittelussa käytettiin kynää ja tussia. 
Myöhemmin, kun suunnittelulla oli 
tietty suunta, alettiin suunnitella Il-
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lustrator – suunnitte-luohjelmalla. 
Illustratorilla saatiin muokattua eri 
luonnosten viivojen paksuutta, teks-
tiä, väriä ja asetelmaa. Illustrator 
auttoi suunnittelussa, se antoi lisää 
ideoita ja vaihtoehtoja, korjaaminen 
oli helppoa ja vertailu oli sitä käyt-
täessä helppoa. 

Työn tuloksena saatiin valmis logo, 
verkkosivut, yrityksen konsepti, tarra 
ja käyntikortti. Työ oli ensin hidasta, 
mutta eri työvaiheiden jälkeen suun-
nittelun suunta ja tavoitteet tarkentui-
vat. Logon valmistumisen jälkeen oli 
helppoa suunnitella muut yrityksen 
osat, sillä logo antoi niille suunnan 
suunnittelussa, väreissä ja tyylissä. 
Lopulta työ oli tuottoisa ja olen tyyty-
väinen kaikkiin yrityksen osiin. 

Opinnäytetyö opetti asettamaan ta-
voitteita, hakemaan toivottuja omi-
naisuuksia eri läh-teistä sekä kokoa-
maan kaiken yhteen. Opinnäytetyö 
oli työläs ja pitkä prosessi mutta sen 
tulokset ovat sen arvoisia. 
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