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My main objective of my thesis work was to design new website graphics and a 
logo for a local company, called X-Off, with an urgent need for a new look and 
feel. I have been working for almost a year now with the X-Off manager Ville 
Kanto and will continue after the graduation as their main graphic designer. 
 
I designed the look for a website, a new logo, company stickers and calling 
cards among other things. In the future, I will start working on a graphic user 
interface for electronic devices. 
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KÄYTETYT MERKIT JA LYHENTEET 

 

 

Adobe Photoshop CC kuvankäsittelyohjelma jolla voi myös piirtää, kuvittaa, 

  muokata ja 3D-mallintaa 

 

layer työskentelytaso Photoshop-ohjelmassa, ikään kuin 

läpinäkyvä kalvo 

 

opacity  läpinäkyvyys 

 

teksturointi  pintakuviointi 

 

monokromaattinen yksisävyinen 
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1 JOHDANTO 

Vierailin puolisoni kanssa hänen esimiehensä, Ville Kannon, luona muissa asi-

oissa, ja heidän keskustellessaan työasioista kääntyi Kanto puoleeni. Hän oli 

kuullut koulutushistoriastani media-assistenttina ja menneistä harjoittelukoke-

muksistani IT-firmassa, ja esitti minulle tarjouksen: hänellä oli tarve päivittää 

yrityksen verkkosivut ja siinä samalla yrityksen kokonaisilme. Päädyin käyttä-

mään harjoitteluni töitä opinnäytteessä opettaja Eija Rajalinin ehdotuksesta. 

Tässä opinnäytetyössä käsittelen työprosessiani, jossa tavoitteeni oli luoda 

sähkötalo X-Off Ky:lle uusi visuaalinen ilme – logo ja verkkosivu. Suunnittelu 

tapahtui limittäin, ja kummankin – sekä logon että sivun – suunnitteluprosessit 

vaikuttivat toisiinsa. 

 

X-Off Ky on torniolaisen yrittäjän Ville Kannon vuonna 2007 perustama paikalli-

nen sähkötalo, joka tarjoaa palveluita aina tietotekniikasta pienelektroniikkaan, 

esimerkiksi tietokoneasennusta ja tietoliikenne, valvomoratkaisuista sähkövoi-

matekniikkaan. 

 

Aihe kiinnosti minua aiempien töitteni vuoksi. Olen suunnitellut verkkosivuja 

aiemminkin ja pidän verkkosivusuunnittelua mielenkiintoisena ja sopivan haas-

tavana työnä. Verkkosivut kertovat suoraan yrityksestä ja sen tarjoamista palve-

luista, ja on mielestäni kiinnostavaa tutkia, millaiset esteettiset ratkaisut sopivat 

millekin tilaajalle ja kuinka saada suunniteltua sekä toimivat että hyvännäköiset 

sivustot. Näen näissä myös tilaisuuden kehittää itseäni suunnittelijana ja graa-

fikkona ja kerätä lisää työkokemusta. Toimeksiantajan motivaationa yhteistyös-

sä on yrityksensä ilmeen kohentaminen. 

 

Tutkin tyypillistä yritysgrafiikkaa seuraamalla muita yrityksiä, näiden mainontaa 

ja visuaalista ilmettä, niiden logoja ja verkkosivuja jotta voisin soveltaa oppi-

maani tähän tilanteeseen luomalla toimivan ratkaisun toimeksiantajan toiveiden 

mukaisesti. Täten kehitän sekä yrityksen visuaalista ilmettä, että omia taitojani 
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ja visiotani. Perehdyin alan kirjallisuuteen sekä verkkojulkaisuihin vastaavista 

aiheista. 
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2 LOGO 

2.1 Hyvää logosuunnittelua 

Hyvä logo on oleellista yrityksen imagolle ja mainonnalle (Cass 2009). Logo, eli 

logotyyppi, on silloin toimiva kun sitä voi käyttää sekä värillisenä että mustaval-

koisena ja se näyttää hyvältä kumpanakin versiona (Paget 2015). Liian moni-

mutkaiset ja kirjavat logosuunnitelmat saattavat niin sanotusti puuroutua helpos-

ti ja tuntua sangen ahtailta, kun ne muutetaan värittömään muotoon, varsinkin 

jos värisävyt ovat alun perin liian lähellä toisiaan (Simmons 2006, 21).  

 

Logo on myös yksi tärkeimmistä yrityksen imagon luojista. Logon on ehdotto-

masti oltava yrityksen toiminnalle relevantti ja mukailla sitä, ettei se luo vahin-

gossakaan vääriä mielikuvia katselijoille ja johda kuluttajia harhaan (Cooper 

2013). Tästä yhtenä esimerkkinä on hieno ja tyylikkäästi toteutettu teollisuuden 

ja rakentamisen ympäristöpalveluihin keskittyneen Delete-konsernin logo (Liite 

11), joka koostuu sinisestä delete-tekstistä ja tietokoneen käytössä nähdystä 

punaisesta pallosta. Pallon sisällä on valkoinen ruksi, symboli, joka tarkoittaa 

tavallisimmin vaikkapa selainikkunan tai sovelluksen sulkemista. Konserni yrit-

tää viitata nimellään ja logollaan palveluihinsa ja siihen, kuinka he ”poistavat 

ongelmamme” (Delete 2017). Viittaus ei ole selkeästi ymmärrettävä, koska nimi 

ja punainen ruksimerkki viestivät voimakkaasti tietotekniikan alasta, sillä nämä 

elementit automaattisesti assosioituvat tietokoneen käyttämiseen. Merkki antaa 

virheellisen mielikuvan IT-alan yrityksestä, eikä esimerkiksi purkutöistä, kiinteis-

tön puhdistuksista tai rakennusalan töistä. 

 

 

2.2 Oma prosessi 

X-Off Ky:n vanha logo oli pelkkä yksivärinen teksti Arial-fontilla, jossa ei ollut 

suuremmin tyylittelyä, joten halusin uudistaa myös sen. Yritin kuitenkin aluksi 

mukailla toimeksiantajani tekemän vanhan alkuperäisen logon yksinkertaista 

linjaa (Liite 6) jotta en poikkeaisi siitä liiaksi, mutta tehtyäni useampia tämän 
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kaltaisia tyypillisiä fonttiversioita, huomasin kaikkien näyttävän melko samanlai-

silta. Ollessani lopuksi tyytymätön näihin ensimmäisiin vedoksiin aloitin alusta ja 

halusin tuoda logoon sävyn firman toiminnasta. 

 

Ihan aluksi valitsin tekstiin fontin, joka muistuttaa digitaalikellojen numeroita, 

luodakseni mielikuvaa sähkö- ja elektroniikkatöistä. Sähköfirmalle jokseenkin 

tyypillinen ja yleinenkin design on käyttää piirilevytyyppisiä elementtejä (Cam-

pean 2013), ja tämä klassinen ratkaisu on syystäkin toimiva. 

 

Sovitin piirilevyille ominaista johdinkuviota imitoiden tätä piirtämällä, muodosta-

en niistä yrityksen nimen X-kirjainta muistuttavan kuvion (Liite 7), ja liittämällä 

tämän yhteen digityyppisen tekstin kanssa. 

 

Jalostin tätä ideaa pidemmälle muihinkin versioihin, kääntämällä piirtämäni X-

kuvion vaakatasosta pystyyn, sekä piirtämällä johdinkuviota uusiksi ja monista-

en tätä, jotta piirilevyidea välittyisi paremmin. Toimeksiantaja valitsi tämän vii-

meisimmän (Liite 9) mieleisekseen. Varsinainen logo on kultasävyinen, josta 

muuntelin myös harmaasävyversion varmistaakseni sen toimivuuden myös vä-

rittömissä olosuhteissa. Viimeiseksi valmistelin myös monokromaattisen muun-

nelman, jota voi turvallisesti käyttää printtimediassa, kuten vaikka laskutuspoh-

jissa. 
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3 VERKKOSIVUT 

3.1 Vanhat sivut ja kehityskeskustelu 

Tutkimme yhdessä Kannon kanssa yrityksensä vanhoja verkkosivuja ja keskus-

telimme tarvittavista muutoksista ja hänen toiveistaan. X-Off Ky:n edelliset sivut 

olivat liki kymmenen vuotta vanhat, ja ne oli tehty vain nopeasti kiireelliseen tar-

peeseen yrityksen ollessa tuore vuonna 2007. 

 

Vaikka kaikessa yksinkertaisuudessaan vanhat sivut olivat suhteellisen tyylik-

käät ja toimivat, oli ulkonäköpäivitys seuraavalle vuosikymmenelle silti haluttu. 

Vanhat sivut olivat punaharmaat mustalla pohjalla, ja nämä oli toteuttanut henki-

lökohtaisesti toimeksiantajani, yrityksen perustaja, Ville Kanto Windows Paint -

ohjelmalla. Tämä on alkeellinen piirustusohjelma, jolla voi tehdä hyvin yksinker-

taisia tuotoksia, mutta Paintilla tehdyt grafiikat eivät mielestäni näytä hyvältä, 

vaan ovat monesti huonoresoluutioisia ja rosoisia. 

 

Kannon ollessa yhä kuitenkin jotakuinkin tyytyväinen vanhojen sivujensa ulko-

näköön hän halusi minun säilyttävän hänen suunnittelemansa vanhan ulkoasun 

tummanpuhuvan väriteeman tyypillisemmän vaalean sijaan. Hyvilläni tähän rat-

kaisuun totesin olevani hänen kanssaan samalla kannalla ja olevani henkilökoh-

taisesti sitä mieltä, ettei mikään ole kliseisempää ja kulutetumpaa yritysten 

verkkosivusuunnittelussa kuin perinteinen vaalea, eritoten sinivalkoinen ulko-

asu, olkoonkin että sivut ovat raikkaan ja asiallisen näköiset. 

 

 

3.2 Tyypillistä verkkosivusuunnittelussa 

Aiemmin IT-yrityksessä työskennellessäni verkkosivujen parissa sekä myös itse 

vapaa-ajalla Internetiä käyttäessäni olen törmännyt lukuisten yritysten verkkosi-

vuihin, joissa esiintyy kuvailemani vaalea ja minimalistinen ulkoasu. Minimalisti-

nen esteettinen liike on vaikuttanut suunnitteluun näkyvästi, ja korutonta tapaa 

suositaan. (Thorlacius 2007, 71.) Tyypillisesti yritysten sivut pyrkivät olemaan 
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minimalistiset tarjoten kuitenkin kaiken tarpeellisen informaation tiiviisti. Ne pyr-

kivät myös olemaan mahdollisimman virtaviivaisen ja kevyen näköiset. Yleisesti 

virtaviivaisuus ja keveys saavutetaan käyttämällä hyvin vaaleita värejä, useim-

miten valkoista. 

 

Siniset sävyt valkoisella pohjalla ovat erittäin yleiset ja suositut, ja olen itsekin 

asiakkaan pyynnöstä suunnitellut tällaiset vertaistukipalvelu Raahen Kipuryh-

mälle ry:lle (Liite 12). Käytettäviä värejä valittaessa verkkosivusuunnittelussa 

hyödynnetään usein niin sanottua ”värien psykologiaa”, esimerkiksi sininen väri 

huokuu luotettavuutta ja viestii ammattitaidosta ja vakaudesta, vihreä rauhalli-

suudesta, luonnonläheisyydestä ja terveydestä, keltainen luo kuvaa energiasta 

ja optimistisuudesta, punainen dynaamisuudesta tai aggressiivisuudesta 

(1stwebdesigner. 2016). 

 

Värien ja yleistunnelman lisäksi sivuissa täytyy ottaa myös huomioon luettavuus 

ja selkeys välttäen verkkosivusuunnittelun tyypillisimpiä virheitä (Smith 2016). 

Klassisia virheitä verkkosivuissa ovat ainakin muun muassa liian epäselvä tai 

pieni fontti liian pienellä rivivälillä sekä liian monen eri fontin käyttö yhtäaikaises-

ti, tai tekstin ja taustan liian pieni kontrasti toisiinsa nähden, jolloin tulos on epä-

selvä ja hankala lukea (Korpela 2010, 18). Myös taustakuvat väärin käytettyinä 

voivat vaikeuttaa sivustojen selkeyttä tunnelman luomisen sijaan, mitä tausta-

kuvien käytöllä yleensä haetaan. Varomaton taustakuvien tai muidenkaan ku-

vien asettelu vie huomion sivuston päätarkoitukselta ja voi häiritä niinkin paljon, 

ettei asiatekstiä saa luetuksi, koska asettelu vie sivuston lähes katselukelvotto-

maksi. 

 

Suunnittelussa on huomioitava myös verkolle luonteenomaiset muuttujat, kuten 

kuvaruutujen vaihtelevat ominaisuudet, esimerkiksi resoluutio. Sivut näyttävät 

erikokoisilla näytöillä erilaisilta, ja tämä on otettava huomioon asetelmallisista 

syistä (Korpela 2010, 21). Nykyään mobiililaitteiden yleistyttyä on sanomattakin 

selvää, että tarvitaan myös mobiilikelpo sovitus verkkosivusta. Aiemmin tavattiin 

tehdä erillinen mobiiliversio sivustoista, mutta nykyään sivut suunnitellaan suo-

raan mukautuviksi ja eri alustojen mukaan skaalautuviksi. Tämä on responsii-
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vista suunnittelua. Responsiivinen suunnittelu tarkoittaa sivupohjan mukautu-

mista käyttäjän selainkokoon, joten sivusto on selattavissa ilman suurentamista 

ja pienentämistä millä tahansa laitteella, mobiililla tai pöytäkoneella. Sivujen 

vaakatasossa rullaamista pyritään välttämään. (Lieska-Tuotanto Oy. 2013) 

 

 

3.3 Oma prosessi 

Työskentelyalustana käytin Adobe Photoshop CC –ohjelmaa, koska omistan 

tähän lisenssin ja koska se on muutenkin pääasiallinen työohjelmani, jonka käy-

tön osaan luontevasti. Ohjelman käytön syynä on helppokäyttöisyys, ja toimek-

siantajani tarkoituksena on luoda vain kuvista koottu yksinkertainen HTML-sivu. 

Minun tehtävänäni on luoda visuaalinen ulkonäkö ja grafiikat, layout, jonka toi-

meksiantaja sitten itse kokoaa. Päivitettävyyttä ei hänen mukaansa tarvita, vaan 

sivusto tulee olemaan staattinen vain muutamalla linkillä ja sisältää pelkästään 

esittelyn yrityksen toiminnasta ja yhteystiedot. Tein verkkosivusuunnitelman 

pohjan oman näyttöni kokoon ja resoluutioon varmistaen täten tyypillisen näytön 

kuvasuhteen ja sijoitin sitten sivuston elementit tähän pohjaan. 

 

Ensimmäisessä suunnitelmassa (Liite 1) mukailin X-Off Ky:n sivujen vanhaa, 

alkuperäistä ulkoasua mahdollisimman pitkälle vaihtamalla linkkipalkin kaaren 

punaisen värin ja logon mustan värin keskenään, jolloin logosta tuli punainen ja 

linkkipalkin kaaresta musta. Näin linkkipalkki ei vie liikaa huomiota eikä logo 

huku huomiottomana harmaaseen taustaan. En kuitenkaan ollut tyytyväinen 

tähän, koska suunnitelma oli mielestäni liian yksinkertainen ja mitäänsanomaton 

eikä miellyttänyt esteettisesti silmääni, joten jatkoin eteenpäin. 

 

Ensimmäisen suunnitelman ollessa sangen paljas halusin taustalle jotain. Toi-

sessa suunnitelmassa (Liite 2) suurensin logon siirtämällä sen oikeaan reunaan 

ja pudotin layer opacityn murto-osaan oletusasetuksesta joka on 100 %. Siirsin 

myös linkkipalkin vasemmasta sivusta yläreunaan koko sivun mittaisesti ja loin 

sen alle teksturoidun kaistaleen, joka muistutti harjattua terästä. Kumpikin osa-
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puoli oli tähän suunnitelmaan tyytyväinen, mutta toimeksiantajan puolesta tuli 

lisäksi pyyntö kokeilla keskitettyä tyyliä sivustoon. 

 

Seuraavassa suunnitelmassa (Liite 3) siirsin tekstin keskelle ruutua neutraalin 

väriseen tummaan laatikkoon. Halusin tuoda firman luonnetta esiin ja hain käyt-

tövapaita kuvituskuvia. Löysin yrityksen henkeen sopivan kuvan piirilevystä jon-

ka sovitin taustaan. Punainen väri ei enää oikein mielestäni sopinut tähän koska 

teki liian painostavan tunnelman sivustolle. Vaihdoin kuvan sävyä oranssiksi, 

josta toimeksiantaja piti niin paljon, että halusi loputkin suunnitelmat samankal-

taisiin sävyihin. Yrityksen pääasiallinen väri oli nyt virallisesti muutettu, ja työs-

kentely helpottui. 

 

Piirilevytausta oli yrityksen teemaan sopiva, mutta koin sen kuitenkin vievän 

turhan paljon huomiota ja olevan hieman levottoman oloinen. Säilytin toivotun 

”kelluvan” tekstikentän seuraavaan suunnitelmaan (Liite 4) ja vaihdoin piirilevy-

taustakuvan hieman rauhallisempaan. Yleisilmeestä tuli nyt hieman tummanpu-

huvampi, mutta myös hillitympi. Poistin edellisen harjattu teräs -tekstuurin ja tein 

tilalle leveämmän ja hillitymmän palkin, johon mahdutin yrityksen uuden logon. 

Siirsin linkit alareunaan ja vaihdoin niiden värin keltaoranssiksi logon hengessä. 

Toimeksiantajani oli erittäin tyytyväinen tähän suunnitelmaan, ja lyötyään tämän 

toistaiseksi lukkoon, pyörittelin vielä ideoita päässäni. Päädyin lopputulokseen, 

että kyseinen suunnitelma on liian tumma ja luotaantyöntävä, vaikkakin kuu-

lemma edusti toimeksiantajan mieltymyksiä täydellisesti. 

 

Aikaa kului parin kuukauden verran muissa tehtävissä ja olosuhteiden muutok-

sesta yritys lisäsi valokuituhitsauksen palveluihinsa, jonka innoittamana pistin 

rohkeasti viimeisimmän suunnitelmani täysin uusiksi (Liite 5), ja luovuin kellu-

vasta keskitetystä tyylistä ja vaihdoin tekstin oikeaan reunaan. Etsin luvallisen 

kuvituskuvan valokuiduista, upotin sen sivun toiseen reunaan ja muutin väri-

teemaa keltaoranssista sävystä enemmän punaoranssiin suuntaan, jolloin tun-

nelma muuttui hillitystä hieman dynaamisempaan. Kuvituskuvan valokuitujen 

suunta myös tuo sivustoon liikkeen tuntua. Sivuston elementit – taustakuva, 

linkit, teksti ja logo – kierrättävät katsetta.  
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4 POHDINTA 

Olen ollut aina kiinnostunut varsinkin verkkosivujen graafisesta suunnittelusta, 

ja X-Off Ky:n toimeksianto oli minulle ainutlaatuinen tilaisuus virallisesti päästä 

kokeilemaan ja näyttämään taitojani, vaikka olenkin aikaisemmin suunnitellut 

sivustoja. Pystyisinkö miellyttämään toimeksiantajaani hänen visuaalisissa toi-

veissaan sekä tekemään yritykselle sopivat verkkosivut? Harjoitteluni ja opin-

näytetyöni X-Off Ky:n kanssa oli loistava tilaisuus muistella graafisen suunnitte-

lun aakkosia ja päästä sellaisiin töihin, joihin olen aina halunnut. 

 

Opinnäytetyötä kirjoittaessa tuli myös tutkittua asiaa akateemiselta kannalta 

eikä työ jäänyt pelkästään intuition varaan. Vaikka omat tuntemukset ja rohkea 

intuition seuraaminen on työskentelyssä tärkeää, oli miellyttävää opiskella ja 

perehtyä aiheeseen syvemmin ja vertailla omaa osaamista oppimateriaalien 

kanssa. 

 

Yksi kompastuskivi minulla on aina ollut liiallinen malliesimerkkien noudattami-

nen, enkä ole täysin luottanut omiin taitoihini. Esimerkiksi opinnäytetyössäni 

yritin aluksi liiaksi mukailla toimeksiantajan alkuperäisen sivuston ulkonäköä 

siinä uskossa, että tämä on se ainoa oikea haluttu linja. On oleellista olla uskol-

linen omalle luovuudelleen ja uskaltaa ilmaista ideansa rohkeasti ja esittää toi-

meksiantajan toiveista oma tulkintansa parhaansa mukaan, ja tässä tilanteessa 

huomasin, kuinka design muuttuikin ajan myötä. 

 

Sain hyvän muistutuksen grafiikantekoon sekä onnistuin kartuttamaan koke-

mustani kokeilemalla rohkeasti uusia asioita. Tähän asti minulla ei ole koskaan 

ollut näin vapaat kädet verkkosivugrafiikkoja suunnitellessa, ja avoin kommuni-

kaatio toimeksiantajan kanssa oli erittäin tervetullut kokemus.  
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Liite 1, ensimmäinen verkkosivusuunnitelma. 

Suunnitelma liki täysin samanlainen alkuperäisten sivujen kanssa, lukuun otta-

matta linkkipalkin kaarta ja logon X-kirjainta, joiden värit vaihdoin päikseen. 
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