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Kirjainmuotoilu on liittynyt entistä vahvemmin osaksi visuaalista kulttuuria teknologian kehi-
tyksen myötä. Samalla kiinnostus kirjainmuotoiluun on kasvanut ja typografia on tullut lähem-
min osaksi käyttäjien arkea. Kirjaintyyppejä hyödynnetään tänä päivänä myös abstraktissa ja 
kokeellisessa ilmaisussa, samoin kuin tiedon visualisoinnissa. 

Tässä opinnäytetyössä perehdytään konseptuaalisiin kirjaintyyppeihin. Työn tavoitteena on 
määritellä, mitä konseptuaaliset kirjaintyypit ovat ja havainnoida, millä tavoin konseptuaali-
suus ilmenee kirjaintyypeissä. Lisäksi pyrkimyksenä on tutustua lähemmin kirjainmuotoiluun. 
Työssä tarkastellaan viestintää, teknologiaa ja muotoilun prosessia, geometrisia kirjainmuotoja, 
1990-luvun kirjaintyyppejä sekä kriittistä näkökulmaa konseptuaalisissa kirjaintyypeissä. Ai-
hetta pohjustetaan avaamalla kirjainmuotoilua ja esittelemällä kirjaintyyppien luettavuutta ja 
viestivyyttä. Aihetta on tutkittu hyvin vähän, ja sen vuoksi ilmiön käsittely lainaa kokeellisen 
kirjaintyypin, konseptuaalisen taiteen ja kriittisen muotoilun käsitteitä. Työ on kirjallisuuskat-
saustyyppinen ja perustuu kirjallisiin lähteisiin. Lisäksi ilmiötä tarkastellaan havainnollistavien 
esimerkkien avulla. 

Työssä käy ilmi, että konseptuaalisia kirjaintyyppejä voidaan pitää viestivinä ja vaikuttavina 
muotoilun tuotteina, jotka laajentavat perinteistä kirjaintyypin käsitettä. Konseptuaalisuus ilme-
nee systemaattisessa suunnitteluprosessissa. Kirjaintyyppi voi esittää toisen merkityksen tason 
tekstissä tai olla itse viesti. Konseptuaaliset kirjaintyypit voivat hyödyntää ja ehdottaa uuden 
teknologian soveltamista kirjainmuotoilussa ja tuottaa kirjaintyyppejä automatisoiduilla proses-
seilla. Työssä havaitaan myös, että geometriset ja gridiin perustuvat kirjainmuodot ovat varhai-
sia pyrkimyksiä rationalisoida kirjainmuotoja. Ne paljastavat kirjainten rakenteen yksinkertai-
simmillaan. Tulkinta ja abstraktio voivat avata uusia näkökulmia kirjainmuotoilun traditioon ja 
uudistaa kirjainmuotoja. Konseptuaalinen kirjainmuotoilu voi esittää kysymyksiä, näkökulmia 
ja kritiikkiä. 

Työn tarkoitus on avata kirjainmuotoilun prosesseja ja ymmärtää kirjaintyyppien viestintää. 
Tutkielma toimii johdatuksena konseptuaalisiin kirjaintyyppeihin, ja siinä esitettyjä näkökul-
mia voidaan soveltaa laajemmin kirjaintyyppien tarkastelussa. Jatkotutkimuksen aiheeksi esi-
tetään kirjaintyyppien tapoja viestiä.
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Abstract

Type design has become a part of the visual culture along with the technological development. 
At the same time a general interest and the knowledge of type design has increased as typog-
raphy plays a part in our everyday lives on screen and print. Type design has widened its range 
by experimenting and expressing abstract ideas as well as visualizing information.

The theme of the thesis is conceptual type and more specifically conceptual typefaces. The aim 
of the study is to define conceptual type and observe in what ways it manifests itself. One of the 
objectives is to gain knowledge in type design. The thesis examines communicative approach, 
technology and process, grid and geometric letter forms, 1990’s type design as well as critical 
view in conceptual type. The theme is based on study of conventions of type design and its role. 
The thesis contemplates legibility and communication as two different aspects of type design. 
Conceptual type is not an established concept and therefore the previous studies of the theme 
are limited. To explain the phenomena the study takes on experimental type, conceptual art and 
critical design. The study draws on written references and observing illustrative examples. 

The study indicates that conceptual type is communicative and affective and it widens the defi-
nition of type. Conceptuality is manifested in a systematic design process. Type can create an-
other level of meaning in the written language or become a message itself. Conceptual type 
often draws on technology and automated processes in creating type. The study shows that geo-
metrical and grid-based designs are early forms of rationalizing type and in that sense conceptu-
al. Abstraction and interpretation can reveal new aspects of the tradition of type design and sug-
gest new letter forms. Conceptual type asks questions, communicates messages and criticizes. 

The aim of the thesis is to explore the processes of type design and create understanding of the 
communicative aspects of type. The study serves as an introduction to conceptual type. The 
aspects presented in the thesis can be applied to observing type as a message.  Further studies 
could be made of the communication of type.
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Kirjaintyyppien käyttö on levinnyt ja kehittynyt entistä laajemmin osaksi visuaa-
lista kulttuuria. Jokaisella tietokoneen käyttäjällä on valikoima kirjaintyyppejä ja 
mahdollisuus tehdä typografisia valintoja. Näkyvyyden ja käytön myötä kiinnostus 
kirjaintyyppejä ja typografista ilmaisua kohtaan on kasvanut. Samalla kirjainmuo-
toilu on vapautunut harvojen suunnittelijoiden käsistä teknologian ja jakokanavi-
en yleistyessä. Kirjainmuotoilijoiden lisäksi kirjaintyyppien parissa työskentelevät 
graafiset suunnittelijat haluavat yhä useammin syventää osaamistaan kirjainmuo-
toiluun ja siten laajentaa ilmaisuaan. Ilmaisohjelmien avulla uuden kirjaintyypin 
suunnittelu on mahdollista myös harrastelijoille. Muutoksen myötä kirjaintyyppien 
suunnittelu on monipuolistunut sääntöorientoituneesta kirjatypografiasta  välineeksi 
myös abstraktille ja kokeelliselle ilmaisulle. Kirjainmuotoilua yhdistetään monialai-
semmin ja voidaan käyttää tutkimuksen välineenä. Kirjaintyyppi voi olla itse viesti 
ja ottaa kantaa (kuva 1).
 

Johdanto

Kuva 1. Kirjaintyyppi voi välittää viestin ja ottaa kantaa visuaalisella muodollaan. Queertype  
kommentoi stereotyyppisiä ja sukupuolittuneita representaatioita (Summer studio 2015).

I

Tässä opinnäytetyössä tarkastelen konseptuaalisia kirjaintyyppejä. Konseptuaali-
sen kirjaintyypin käsiteestä ei löydy vakiintunutta määritelmää, ja sen käyttö on 
vähäistä. Konseptuaalisuuden merkityksestä kirjainmuotoilussa on useita tulkintoja, 
joita esittelen tässä työssä. Niiden pohjalta pyrin esittämään oman määrittelyni kä-
sitteestä ja muodostamaan kuvan tarkasteltavasta ilmiöstä. Laajasti ymmärretty-
nä konseptuaalisella kirjainmuotoilulla tarkoitetaan ideaan ja sen pohjalta ennalta 
tarkoin määriteltyyn prosessiin perustuvaa kirjainsuunnittelua, joka pyrkii välit-
tämään abstraktin viestin. Prosessi itse tai muutoin idean tutkiminen kirjaintyy-
pin avulla on ensisijaista lopputulokseen nähden (kuva 2). Konseptuaalinen kirjain-
muotoilu ei tavallisesti pyri tuottamaan läpinäkyvää tai anonyymia typografiaa, 
jonka ensisijaisena tarkoituksena on välittää kirjoitetun tekstin sisältö. Sen sijaan se 
tarjoaa toisen tason tekstin tulkinnalle visuaalisella muodollaan tai muodostaa itse 
viestin havainnoimalla ja kyseenalaistamalla. Konseptuaaliset kirjaintyypit ehdot-
tavat uusia lähestymistapoja kirjainmuotoiluun ja määrittelevät uudelleen sen rajoja. 
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Kuva 2. Joel Swansonin Venn Helvetica (2016) syntyi Helvetica Neue Regular- ja Italic-leikkausten 
päällekäisistä muodoista (Swanson 2016). Kirjaintyyppi tutkii kirjainmuotoja, mutta sille 
on vaikea löytää muuta käyttötarkoitusta. 

Tutkimuskysymykseni on, mitä konseptuaaliset kirjaintyypit ovat ja miten konsep-
tuaalisuus ilmenee kirjaintyypeissä. Havainnoin konseptuaalisia kirjaintyyppejä 
ilmiönä ja pohdin niiden tehtäviä ja merkitystä visuaalisessa viestinnässä. Tarkas-
telen kirjaintyyppejä esimerkein ja pyrin niiden avulla hahmottamaan konseptuaa-
lisuuden ilmenemismuotoja ja sen toistuvia piirteitä.

Työni käsittelee kirjaintyyppejä eli kokonaisia kirjainperheitä. Rajaan opinnäyte-
työni ulkopuolelle kuvakirjaintyypit eli fyysisistä materiaaleista muotoillut ja tal-
lennetut kirjaimistot, jotka eivät täytä kirjaintyypin määritelmää kokonaisena 
merkkijärjestelmänä tai käytettävänä ja jaettavana tiedostona. En käsittele myös-
kään muita vastaavasti toteutustavoiltaan, laajuudeltaan tai laadultaan kirjaintyy-
pin määritelmään huonosti sopivia kokonaisuuksia. Tutkimus keskittyy pääasiassa 
kirjaintyyppeihin, jotka käyttävät latinalaista aakkostoa. Työssä keskityn ensisi-
jaisesti perinteisin kirjainmuotoilun tekniikoin ja koneavusteisesti suunniteltuihin 
kirjaintyyppeihin mahdollistaakseni mielekkään vertailun perinteisten ja konsep-
tuaalisten kirjaintyyppien välillä.

Tarkastelen opinnäytetyöni aihetta graafisen suunnittelijan näkökulmasta. Kirjain-
tyypit ovat graafikolle läheinen ja jokseenkin välttämätön osa suunnittelua. Suun-
nittelijana olen kiinnostunut kirjaintyyppien luettavuuden ja käytettävyyden li-
säksi myös niiden ilmaisukyvystä, suunnittelun prosesseista ja mahdollisuudesta 
tarkastella ilmiöitä niiden avulla. Kirjaintyypit toimivat graafikon käytössä erään-
laisina välineinä, mutta elävät elämäänsä myös suunnittelijan hallitsemattomissa 
omaksumalla uusia merkityksiä erilaisista käyttöyhteyksistä. Opinnäytetyöni yh-
tenä tavoitteena on tutustua lähemmin kirjainmuotoiluun konseptuaalisten kirjain-
tyyppien kautta. Työ on suunnattu kaikille kirjaintyypeistä ja kirjainmuotoilusta 
kiinnostuneille, mutta edellyttää lukijalta joitakin perustietoja aiheesta.

Tutkimus on kirjallisuuskatsaustyyppinen. Taustoitan konseptuaalisten kirjain-
tyyppien tarkastelua avaamalla kirjainmuotoilun käsitteitä ja konventioita. Esittelen 
lisäksi typografiaa eli kirjaintyyppien käyttöä siltä osin kuin se on aiheen kannalta 
perusteltua ja limittyy kirjanmuotoiluun. Konseptuaaliset kirjaintyypit ottavat pe-
rinteisiä kirjaintyyppejä aktiivisemman roolin, mikä vaikuttaa myös niiden käytet-
tävyyteen. Lisäksi sivuan työssäni kirjaintyyppien luettavuutta ja ehdotan kirjain-
tyyppien tarkastelua myös niiden viestivyyden kautta.
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Pyrin määrittelemään konseptuaalisen kirjaintyypin käsitteen suhteessa perin-
teiseen ja kokeelliseen kirjainmuotoiluun. Saavuttaakseni mahdollisimman tarkan 
määritelmän tarkastelen ilmiön suhdetta myös lähikäsitteisiin, joita ovat kokeelli-
nen kirjaintyyppi, konseptuaalinen taide ja kriittinen suunnittelu. Sen jälkeen tutus-
tun tarkemmin konseptuaalisiin kirjaintyyppeihin esimerkkien avulla. Tarkastelen 
viestintää, teknologiaa ja prosessia, gridiä ja geometrisia kirjainmuotoja kirjain-
tyyppejä määrittävinä piirteinä. Lisäksi tutustun 1990-luvun konseptuaalisiin kir-
jaintyyppeihin ja kriittiseen näkökulmaan konseptuaalisissa kirjaintyypeissä. 

Konseptuaalisista kirjaintyypeistä kirjoitettujen lähteiden rajallisen määrän vuoksi 
tarkastelen aihetta myös esimerkkien kautta, jotka havainnollistavat ilmiötä. Niiden 
avulla pyrin nostamaan esiin konseptuaalisten kirjaintyyppien tapoja viestiä sekä 
tuottaa ja tutkia kirjaimia. Tässä työssä käsittelemistäni konseptuaalisista kirjain-
tyypeistä suurinta osaa on käsitelty konseptuaalisuuden kautta myös aikaisemmin 
suunnittelijan itsensä tai toisen kirjoittajan toimesta. Tavoitteena on muodostaa ko-
konaiskuva ilmiöstä ja sen ilmenemismuodoista, joten mukaan valikoituneet kir-
jaintyypit sijoittuvat aikajanalle 1600-luvun lopulta tähän päivään. Kirjaintyyppien 
tai niiden suunnittelijoiden tunnettuus ei ole tutkimuksen kannalta merkittävää, 
 joten osa esimerkkeinä käytetyistä kirjaintyypeistä on toteutettu opiskelijatöinä tai 
ne saattavat olla keskeneräisiä.

Koen aiheen kiinnostavaksi ja perustelluksi, sillä kirjainmuotoilu heijastaa  aikaansa 
ja kulttuurista ympäristöään vaihtoehtoisilla tulkinnoilla ympäröivästä todelli-
suudesta. Konseptuaaliset kirjaintyypit hyödyntävät uusinta teknologiaa ja ehdot-
tavat perinteisistä poikkeavia näkökulmia kirjainmuotoiluun ja kirjainmuotoihin. 
Useimmiten konseptuaalisia kirjaintyyppejä suunnitellaan kaupallisuuden, käytet-
tävyyden ja konventioden asettamien rajoitteiden ulkopuolella. Nämä rajoitteet hyl-
käämällä konseptuaalisella kirjainmuotoilulla on mahdollisuus tutkia ja laajentaa 
käsitystämme kirjaimista ja niiden mahdollisuuksista viestiä.
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Kirjaintyyppi tarkoittaa muodoltaan yhtenäistä merkistöä, johon kuuluvat kirjai-
met, numerot, välimerkit ja muita typografisia merkkejä. Kirjaintyyppiin voi kuu-
lua useita eri lihavuuksia eli kirjainleikkauksia samasta merkistöstä. Arkikielessä 
kirjainleikkauksesta käytetään usein fontti-sanaa. Fontti tarkoittaa kuitenkin ensi-
sijaisesti kirjainleikkauksen käytettävää tiedostomuotoa. (Itkonen 2012b, 13–15.) La-
tinalaisissa aakkosissa on käytössä kahdenlaisia perusmuodoltaan erilaisia kirjain-
muotoja: suuraakkosia eli versaaleja ja pienaakkosia eli gemenoita (Itkonen 2012b, 
12). Versaalit perustuvat edelleen hyvin tarkasti Rooman valtakunnan aikaisiin ki-
veen kaiverrettuihin kirjaimiin ja ovat siten muodoltaan staattisia (kuva 3). Ge-
menat taas ovat muotoutuneet käsinkirjoitetuista versaalikirjaimista useiden vuo-
sisatojen aikana (kuva 3). Niiden perusmuotona pidetään edelleen etenkin Italiassa 
kirjoissa käytettyä käsinkirjoitusta 1400- ja 1500-luvuilla, josta saivat mallinsa kir-
jan painamiseen käytetyt ensimmäiset metallikirjasimet Euroopassa. Kirjaintyy-
pissä versaalit ja gemenat muodostavat yhtenäisen ja yhdisteltävän kokonaisuuden. 
(Hochuli 2009, 13–14.)
   

Kuva 3. Käsinkirjoitetut karolingiset minuskelit kehittyivät 800-luvulla ja edelsivät pienaakkosia 
(Itkonen 2012, 26). Roomalaiset kiveen hakatut kirjaimet antoivat muodon versaaleille 
(Hochuli 2009, 13–14). 

Kirjaintyypeistä  
ja kirjainmuotoilun konventioista

II

2.1 Kirjaintyypin määrittely

Useimmat kirjaintyypit voidaan karkeasti jakaa muotonsa perusteella kahteen 
ryhmään, antiikvoihin ja groteskeihin eli päätteellisiin ja päätteettömiin kirjain-
tyyppeihin. Päätteellisille serif-kirjaintyypeille ominaista ovat erivahvuiset vii-
vat ja vaakasuorat päätteet. Päätteettömät sans serif -kirjaintyypit muodostuvat 
lähes tasapaksuista viivoista. (Itkonen 2012, 12.) Laajempaan kirjaintyyppien luo-
kitteluun ei ole virallista tapaa. Monet niistä perustuvat Maximilien Voxin vuonna 
1954 esittelemään luokitukseen, joka ei sellaisenaan ole kattava, sillä muun muas-
sa kaikki groteski-kirjaintyypit on jaoteltu yhteen ryhmään kuuluviksi. Suomessa 
Markus Itkonen on rakentanut luokitusta yleisimmin käytetyn tavan perusteella. 
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Kuva 4. Kapeissa kirjainmuodoissa kirjainten sisään ja väliin jäävä tila on tavallista pienempi ja kir-
jaimet muistuttavat enemmän toisiaan (vrt. Itkonen 2012, 76). Kirjainten erilaiset muodot 
edellyttävät välistyksen korjaamista tasaisen lopputuloksen saavuttamiseksi (vrt. Hochuli 
2009, 23). 

Uudempia 1990-luvun jälkeen suunniteltuja kirjaintyyppejä ei kuitenkaan ole katta-
vasti luokiteltu. (Itkonen 2012b, 27–28.) 

Robert Bringhurst ehdottaa taidehistoriallisiin suuntauksiin perustuvaa jaottelua, 
sillä kirjainmuotoilu on seurannut niiden vaiheita. Kirjaimet eivät ole ainoastaan 
tieteellisiä objekteja, joten niitä voidaan tarkastella laajemmassa kontekstissa ja osa-
na kulttuurihistoriaa. (Bringhurst 2002, 121.) Myös Itkonen on täydentänyt luokit-
teluaan taidehistoriallisilla suuntauksilla. Esimerkiksi konstruktivismi ja art deco 
sopivat kuvaamaan myös kirjainmuotoilun tyylejä. Itkonen on soveltanut myös suo-
malaisen pioneerin Olof Erikssonin vuonna 1967 esittämää sivellinkirjaintyypin kä-
sitettä, joka viittaa kirjaintyyppien tekotapaan. Tekotapaan perustuva luokittelu on 
kuitenkin ongelmallinen, sillä samaan tekniikkaan perustuvat kirjaintyypit voivat 
tyyliltään erota toisistaan huomattavasti. Kirjaintyyppi voi myös näyttää siveltimel-
lä piirretyltä, mutta tosiasiassa toteutustapa voi olla toinen. (Itkonen 2012a, 26–27.)

Kirjainmuodot muodostuvat yhtä lailla ääriviivoista kuin niiden sisään jäävästä tyh-
jästä tilasta ja kirjainten väleihin syntyvistä vastamuodoista (Itkonen 2012b, 75). Tyh-
jän tilan määrä määrittelee kirjainleikkauksen niin kutsutun valoisuuden (Hochuli 
2009, 27). Kirjainvälistys eli kirjainten väliin jäävä tila määrittyy kirjainten si-
sään jäävän tilan mukaan (kuva 4). Mitä vähemmän tilaa kirjainmuotojen sisälle 
jää, sitä pienempää kirjainvälistystä käytetään. Liian pieni välistys tekee sanoista 
epätasaisia. Liian väljä välistys kadottaa kirjainten yhteenkuuluvuuden ja niiden 
muodostaman sanakuvan. (Hochuli 2009, 23.) Kirjainten eri leveyksien ja muoto-
jen vuoksi kirjainyhdistelmien väliin jäävä tila näyttäytyy optisesti eri levyisenä, 
jos se asetetaan kaikille yhteisesti. Tämän vuoksi välistystä korjataan kirjainparien 
mukaan kirjainyhdistelmien niin vaatiessa (kuva 4). (Hochuli 2009, 29.)
  

Kuva 5. Kirjainten x-korkeus vaihtelee eri kirjaintyypeissä (vrt. Itkonen 2012b, 91).
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Samalla pistekoolla ladotut kirjaintyypit voivat näyttää erikokoisilta, mikä johtuu 
kirjaintyyppien vaihtelevasta x-korkeudesta (kuva 5). Se tarkoittaa, että gemenat 
ovat eri kokoisia eri kirjaintyypeissä suhteessa versaalikirjaimiin. (Itkonen 2012b, 
91–93.) Kirjainten korkeutta suhteessa toisiinsa voidaan ymmärtää typografisen 
viivaston avulla (kuva 6). Kirjainten alareunan tasolla kulkee kuviteltu viiva, pe-
ruslinja. (Itkonen 2012b, 180.) X-korkeus tarkoittaa gemenoiden peruskorkeutta eli 
peruslinjan ja gemenalinjan väliin jäävää korkeutta. Gemenalinjan yläpuolella on 
versaalilinja, joka määrittelee kirjainleikkauksen versaalien korkeuden. Ylälinja 
osoittaa gemenoiden pidennysten, eli b, d, h, k ja l kirjainten varren korkeimman 
kohdan, mikä kirjaintyypistä riippuen voi olla joko samalla tasolla kuin versaalilinja 
tai hieman sen yläpuolella. Alapidennys on peruslinjan alapuolelle jäävä kirjainosa, 
jonka alin kohta määrittelee typografisen viivaston alalinjan. (Itkonen 2012b, 20.)
  

Gerrit Noordzij on esittänyt, että kaikki kirjainmuodot perustuvat kirjoittavan käden 
liikkeisiin ja kirjoitusvälineisiin. Kirjaimen muotoon vaikuttavat kynän terän leveys, 
kynän liikkeen suunta ja liikkeen katkeamattomuus tai erilliset piirtojäljet (kuva 7). 
Tasaterällä piirretäessä terän leveys ja sen suunnan muutokset määrittelevät viivan 
leveyden ja kontrastin. Sen kulma paperiin nähden pysyy samana. Hiusterä taas on 
pyöreäkärkinen ja pysyy pystysuorassa pintaan nähden, jolloin viivan paksuuden 
määrittää kynän paine (kuva 7). (Noordzij 2009, 20–26.) Noordzij perustaa näke-
myksensä historiallisen käsinkirjoituksen tutkimiselle, ja sitä on kritisoitu painotek-
niikan sivuuttamisesta, jossa kirjaimia ei piirretä käsin (Baier 2012, 42).
  

Kuva 6. Typografinen viivasto (Itkonen 2012b, 20).

Kuva 7. Kynän terän ja piirtojen suunnan vaikutus käsin piirrettyihin kirjaimiin.
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Kuva 8. Kirjainmuodot, viivan paksuudet ja yksityiskohdat toistuvat kirjaimissa lähes samanlaisina 
(vrt. Willen & Strals 2009, 17). Pyöreät ja kolmiomaiset muodot näyttävät pienemmiltä 
kuin neliö. Sen vuoksi kirjainmuotoja korjataan optisesti. (Hochuli 2012, 18.)

Kirjaintyypin sisäinen logiikka ohjaa kirjainten suunnittelua ja muodostaa kirjai-
mista yhtenäisiä ja yhdisteltäviä määrittelemällä niiden koon ja muodon yksityis-
kohtaisesti. Samanlaiset kaaret, viivan paksuudet, liitoskohdat ja muut piirteet 
toistuvat systemaattisesti jokaisessa kirjaimessa (kuva 8). Järjestelmän säännöistä 
poikkeavat kirjainmuodot kiinnittävät huomion. (Willen & Strals 2009, 17.) Muoto-
jen yhtenäisyyden paras mittari on paljas silmä. Se tarkoittaa, että kirjainten muo-
toja korjataan optisesti näyttämään samankokoisilta, yhtenäisiltä ja tasapainoisilta. 
Esimerkiksi ympyrän ja kolmion muodot näyttävät pienemmiltä kuin neliö, jolloin 
esimerkiksi versaali A- ja O-kirjaimien korkeutta kasvatetaan hieman versaalilin-
jan yli (kuva 8). (Hochuli 2012, 18.) 

Typografian määritelmä on elänyt muuttuvan tekniikan ja käyttötarkoituksien 
mukaan. Stanley Morison määrittelee, että typografia on kirjainten  järjestämistä 
ja tilan jakamista lukijan parhaan mahdollisen ymmärryksen  saavuttamiseksi 
(Triggsin 2003, 8 mukaan). Morisonin määritelmä on vuodelta 1928 ja korostaa 
typografian funktionaalisuutta ja viittaa painotuotteiden rajoitettuun muotoon. 
Gerrit Noordzij’n määritelmä, jonka mukaan typografia on kirjoittamista ennal-
ta valmistetuilla kirjaimilla (Noordzij 1988, 12, Ungerin 2018, 146 mukaan) erottaa 
typografian käsinkirjoituksesta ja kertaluontoisesti käsin konstruoiduista kirjaimis-
ta. Määritelmän ulkopuolelle jäävät kuitenkin muunneltavat ja muuttuvat kirjain-
tyypit (variable font), jotka yleistyvät käytössä vähitellen (ks. 25). Graafikot Gavin 
Ambrose ja Paul Harris kirjoittavat, että typografia tarkoittaa niitä keinoja, joilla 
kirjoitettu idea saa visuaalisen muotonsa (Ambrose, 2005, 6, Ungerin 2018, 146 mu-
kaan). Laaja määritelmä esittää typografian tehtäväksi ainoastaan tekstin näkyväk-
si tekemisen, eikä ota kantaa käytettävään tekniikkaan tai käyttötapaan. 

Yksinkertaistetusti voidaan sanoa, että typografia on kirjaintyyppien käyttöä ja 
tekstin asettelua julkaistavaan muotoon, kun taas kirjainmuotoilu keskittyy kir-
jainten muotoiluun (Garfield 2011, 76). Typografiasta ja kirjainmuotoilusta ei voi-
da kuitenkaan puhua täysin erillään toisistaan, sillä kirjaintyypin suunnittelussa 
 tehdyt ratkaisut tulevat käytössä osaksi typografiaa. Kirjainmuotoilun, typografian 

2.2 Kirjainmuotoilun ja typografian suhteesta
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ja graafisen suunnittelun yhteisenä tehtävänä voidaan pitää tekstin houkuttelevuu-
den ja saavutettavuuden lisäämistä. Uudet kirjaintyypit voivat myös innoittaa uusia 
lähestymistapoja typografiaan. (Unger 2018, 45.) Esimerkiksi Yuexin Huon suun-
nittelema Hotel-kirjaintyyppi (kuva 9) on suunniteltu ainoastaan pystysuuntaiseen 
tekstiin (Huo n.d). Kirjaintyypissä on pyritty tiiviiseen lopputulokseen, vaikka se 
edellyttää kompromisseja tunnistettavissa kirjainmuodoissa. 

Myös terminologia kirjainmuotoilun ja typografian välillä limittyy. Englannin kie-
lessä type design viittaa kirjainmuotoiluun, kun taas type tarkoittaa mitä tahansa 
koneella kirjoitettua. Suomen kielessä sanalle ei löydy suoraa vastinetta, ja tässä 
työssä viitataan sen sijaan kirjaintyyppeihin tai kirjainmuotoiluun. 
 
Alkujaan typografian merkitys on ollut kirjoitetun tekstin tehokkaan kopioimisen 
mahdollistajana (Bringhurst 2002, 18). Ensimmäiset metallikirjaintyypit Euroo-
passa imitoivat käsinkirjoitusta, jota oli totuttu lukemaan ja jota myös arvostettiin 
(Garfield 2011, 38). Sittemmin kopioimisesta on tullut mahdollista myös muilla ta-
voin ilman painamiseen käytettyjä kirjakkeita tai kirjaintyyppejä. Silti käsinkirjoi-
tuksen vaikutus näkyy vahvasti edelleen koneellisesti tuotettujen kirjaintyyppien 
kirjainmuodoissa. Lukuisat kirjaintyypit myös imitoivat käsin kirjoitettua jälkeä ja 
muistuttavat siten kirjoittamisen materiaalisista merkityksistä. (Bonde 2013.) Käsin-
kirjoitukseen nähden typografia on tarkkuudessaan ylivoimaista. Typografi Robert 
Bringhurstin mukaan typografia on idealisoitua tekstiä. Nopeuden ja tehokkuuden 
lisäksi typografia luo vaikutelman näistä ominaisuuksista. (Bringhurst 2002, 18–19.) 

Bringhurst luettelee typografian tehtäviksi kutsuvuuden, tekstin ymmärrettäväksi 
tekemisen, tekstin rakenteen ja järjestyksen kirkastamisen ja tekstin linkittämisen 
julkaisun muihin elementteihin (Bringhurst 2002, 24). Typografia yhdistyy kuvi-
tukseen, väreihin, tyhjään tilaan sekä julkaisun materiaalisiin ominaisuuksiin, ku-
ten esimerkiksi paperin laatuun ja julkaisun fyysiseen kokoon (Unger 2018, 145). 

Kuva 9. Hotel-kirjaintyyppi on suunniteltu vertikaalista tekstin asettelua varten ja kirjainten muo-
doissa on huomioitu tilan käytön tehokkuus. Kirjaintyypin kaikki kirjaimet vievät saman 
verran tilaa. (Huo n.d.)
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Typografia tekee viestin näkyväksi sanan ilmeisimmässä merkityksessä sekä visu-
aalisella muodollaan. Kirjaimilla on oma sävynsä, sointinsa ja luonteensa samaan 
tapaan kuin sanoilla ja lauseilla.  Robert Bringhurstin mukaan kirjaimet ovat tai-
deteoksia itsessään: ”Kirjaimet tarkoittavat sitä, mitä ne ovat ja mitä ne sanovat.” 
Kirjaintyypin valitseminen  ja typografinen asettelu ovat tekstin tulkintaa. Kirjain-
tyyppi ja kirjoitettu teksti ovat kaksi erillistä järjestelmää, jotka lomittuvat toisiinsa. 
(Bringhurst 2002, 22–23.)

Kirjaintyypeillä on totuttuja käyttöyhteyksiä, ja ne herättävät mielleyhtymiä, jotka 
kuitenkin muuttuvat jatkuvasti. Esimerkiksi Bodoni-kirjaintyyppiä (kuva 10) pi-
dettiin sen ilmestyessään vuonna 1798 ennennäkemättömänä ja uudistusmielise-
nä, mutta tänä päivänä sen ajatellaan edustavan perinteitä ja arvokkuutta. (Willen 
& Stralls 2009, 5.) Näistä ”ominaisuuksistaan” huolimatta Bodoni on valikoitunut 
käytettäväksi myös esimerkiksi 1990-luvun grunge-yhtyeen Nirvanan logossa. Il-
man käyttöyhteyttä kirjaintyyppi on avoin merkityksille, jotka syntyvät suhteessa 
kontekstiin. Toisaalta kirjaintyyppien käyttö muovaa niihin liitettyjä merkityksiä 
ja ohjaa niiden tulkintaa. Suunnittelijalla on myös mahdollisuus poiketa totutuis-
ta käyttötavoista. Suunnittelijoiden tekemät valinnat muokkaavat sitä, minkälaista 
tekstiä näemme ja pystymme vastaanottamaan. Typografian avulla suunnittelijalla 
on mahdollisuus lisätä kerroksia tekstin tulkintaan poikkeamalla ilmiselvistä valin-
noista. Kokonaisuus on tasapainottelua kontekstin, luovuuden ja luettavuuden välillä. 
(Willen & Strals 2009, 5.) 

Kirjatypografiaan eli pitkiin teksteihin soveltuva kirjainmuotoilu ja typografia sal-
livat hyvin vähän vaihtelua. Sen keskeinen asema korostuu alan kirjallisuudessa. 
Käytännölliset oppaat pursuavat sääntöjä, joiden rikkominen esitetään jopa moraa-
littomana. Typografian käsittely jää kuitenkin pinnalliseksi, jos keskitytään ainoas-
taan tekstin luettavuuteen ja typografian funktionaalisuuteen. Kuten edellä on tuotu 
esiin, typografia ja kirjainmuotoilu ovat tekemisissä laajasti visuaalisten ja abstrak-
tien merkitysten kanssa. 

Typografia kehittyy jatkuvasti lähemmin osaksi visuaalista kulttuuria. Muutos vi-
suaalisempaan typografiseen viestintään liittyy muutokseen medioissa ja niiden 
kulutustavoissa. (Ejlers 2013, 1.2.) Visuaalisuuden merkitys on korostunut ja luke-
minen vähentynyt (Unger 2007, 194). Tietoisuus typografisesta viestinnästä ja sen 

Kuva 10. Alkujaan vuonna 1798 suunniteltu Bodoni-kirjaintyyppi kantaa monia käyttöyhteyksistä 
tarttuneita merkityksiä (Willen & Stralls 2009).
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Kirjaintyyppien luettavuutta ja viestivyyttä voidaan tarkastella useista näkökul-
mista. Luettavuutta on tutkittu paljon ja siihen vaikuttavat tekijät ovat pitkälti tie-
dossa. Kirjaintyypin arviointikriteerinä luettavuus esiintyy usein ensimmäisenä 
ja tärkeimpänä. Toisaalta informaation välittämisen lisäksi graafisen suunnitteli-
jan työssä on aina toinen viestinnän taso, joka herättää mielikuvia ja odotuksia si-
sällöstä (Ejlers 2013, 1.2). Kuten edellisessä luvussa todettiin kirjaintyypit viestivät 
myös visuaalisesti.

Englannin kielessä luettavuudelle on kaksi sanaa: readability ja legibility. 
 Readability tarkoittaa luettavuutta eli tekstin selvyyttä kokonaisuudessaan. Suomen 
kielessä sitä kuvaa helppolukuisuus. Legibility tarkoittaa yksittäisten kirjainten tun-
nistettavuutta ja yleisesti merkkien erottuvuutta toisistaan. Kirjainten yksilölliset 
piirteet auttavat tunnistamisessa ja nopeuttavat lukemista. (Itkonen 2012, 73.) 
  

2.3 Kirjaintyyppien luettavuudesta  

 ja visuaalisesta viestinnästä

tasoista on mahdollisesti lisääntynyt digitaalisen typografian ja tietokoneen käytön 
yleistyttyä, sillä lähes jokainen joutuu typografisten valintojen eteen (Ejlers 2013, 
1.2). Typografiatietouden kasvun seurauksena typografiset valinnat myös näyttäy-
tyvät merkityksellisempinä yhä suuremmalle yleisölle. Se taas on osaltaan lisännyt 
kokeilevampaa ja ilmaisevampaa otetta kirjainmuotoiluun. (Bonde 2013, 6.1.) Toi-
saalta tiedon määrä lisääntyy ja kirjaintyypeillä on tehtävänsä edelleen tiedon vä-
littämisessä ja esittämisessä (Itkonen 2012, 189).

Kuva 11. Pienaakkosin kirjoitettu sana hahmottuu nopeasti, sillä kirjainmuodot poikkeavat toisis-
taan selvästi. Suuraakkoset muodostavat tasaisen massan. (Itkonen 2012, 73.)

Lukeminen tapahtuu kokonaisia sanoja tai niiden osia tunnistamalla. Edistynyt lu-
kija hahmottaa tekstiä 5–10 kirjaimen pätkissä, jotka voivat alkaa sanojen alusta tai 
keskeltä, ja lopulta koko rivin mittaisena jaksona. Silmä tarkentuu vain muutamaan 
kirjaimeen tarkasti, loput ovat epätarkkoja ja perustuvat osittain arvaukseen. Sil-
mä palaa takaisin tekstissä, jos viesti ei ole selvä. (Hochuli 2009, 8.) Kirjainmuodot, 
erityisesti gemenat, muodostavat tunnistettavia sanakuvia. Gemenoiden vaihtelevat 
kirjainmuodot ja korkeudet ylä- ja alapidennyksineen ovat huomattavasti helpom-
pia tunnistaa kuin versaaleista muodostuvat tasakorkuiset kirjainjonot (kuva 11). 
(Hochuli 2009, 23.) Kirjainten tunnistamiseen riittää usein kirjainten ylempi puoli-
kas (Hochuli 2009, 14). 
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Antiikvojen ja groteskien luettavuudesta ei yksiselitteisesti voida todeta mitään. Tut-
kimukset eivät ole osoittaneet päätteellisten tai päätteettömien kirjainten parempaa 
luettavuutta. Antiikvojen on useammin väitetty olevan helppolukuisempia, mutta 
tosiasiassa luettavuus syntyy useammasta tekijästä kuin kirjaimen päätteellisyy-
destä tai päätteettömyydestä. Vaikuttavia tekijöitä voivat olla myös kirjainten  leveys, 
vahvuus, viivakontrasti, x-korkeus, tyhjän tilan määrä ja kirjainten erottuvuus toi-
sistaan. Vaikeimmin luettavia kirjaintyyppejä ovat geometriset groteskit, jotka tois-
tavat samoja mekaanisia muotoja. Yksinkertaistaminen ei silloin lisää selvyyttä 
vaan päinvastoin hankaloittaa kirjainten tunnistamista. (Itkonen 2012, 74–75.)

Pitkät tekstit edellyttävät usein konservatiivista lähestymistapaa kirjaintyypin va-
linnassa ja tekstin asettelussa, jotta lukija voi keskittyä kirjainmuotojen sijaan kir-
joitettuun sisältöön (Hochuli 2009, 10). Tällöin kirjaintyypin luettavuus toimii pe-
rustellusti sen ensisijaisena valintakriteerinä. Kirjaintyyppi kantaa kuitenkin myös 
muita merkityksiä. Tänä päivänä harva kiistää kirjainmuotojen visuaalisen ilmai-
sun merkityksen, mutta vielä 1930-luvulla se asetettiin kyseenalaiseksi. Beatrice 
Warde kirjoittaa Kristallimalja-esseessään typografian tehtävästä läpinäkyvänä 
viestin välittäjänä. Warden mukaan typografian tulisi paljastaa sisältö ja välittää 
kirjoittajan ajatukset muuttumattomina. (Warde 2005, 23–25.) Warden 1930-luvul-
ta peräisin oleva kirjoitus viittaa ensisijaisesti kirjatypografiaan. Voidaan kuitenkin 
kysyä onko viestejä mahdollista välittää muuttumattomina tai mikä siinä tapauk-
sessa on suunnittelijan rooli.

Lopulta luettavuuskin riippuu kontekstista. Siihen vaikuttavat pitkälti myös kirjain-
tyypin ulkopuoliset tekijät, kuten paperi ja painojälki, ja toisaalta lukuolosuhteet, 
kuten valaistus sekä lukijan näkökyky (Unger 2007, 162–163). Luettavan tekstin 
muotoilun kannalta on olennaista, kenelle teksti on suunnattu ja kuinka sitä luetaan 
(Squire 2006, 34). Kirjainmuotoilija Zuzana Licko on todennut, että luettavuudessa 
on usein kyse tottumuksesta. Tuttuja, pitkään käytössä olleita kirjaintyyppejä pi-
detään yleisesti luettavimpina, mikä ei kuitenkaan tarkoita, että ne olisivat ilmes-
tymisestään lähtien olleet suosittuja tai ominaisuuksiltaan erityisen luettavia. Esi-
merkkinä Licko mainitsee Times New Roman -kirjaintyypin, jota yleisö on tottunut 
lukemaan sen oltua pitkään käytössä. (Garfield 2011, 60.) Vielä ilmeisempi esimerk-
ki on Helvetica, jonka kirjainmuodot ovat suljettuja ja keskenään samankaltaisia. 
Kirjaintyyppinä Helvetica on kuitenkin laajasti käytetty ja siten tuttu ja luettava.

Luettavuuden hylkääminen kokonaan voi olla myös tarkoituksellista (Willen & St-
rals 2009, 1). Lukeminen muuttuu ja hidastuu, kun kirjaintyyppi kiinnittää huo-
mion tai ei ole luettava (Unger 2007, 38). Epätavalliset muodot tulevat vahvemmin 
osaksi tekstiä ja pakottavat lukijan katsomaan sitä (Willen & Strals 2009, 1–2). Täl-
löin teksiä luetaan ennemmin kuvana kuin tekstinä (Triggs 2003, 57).  Kirjaintyyppi 
voi siis visuaalisella muodollaan välittää ensisijaisesti sisällöllisiä merkityksiä ja 
lisätä kiinnostusta ja houkuttelevuutta. Kirjaintyyppi voi olla itse viesti (Garfield 
2011, 67). Kirjaintyypin luettavuutta ei siten aina ole mielekästä arvioida, jos se on 
suunniteltu enemmän katsottavaksi kuin luettavaksi. Yhden kirjaintyypin ei myös-
kään tarvitse vastata kaikkiin erilaisten käyttötarkoitusten edellyttämiin vaatimuk-
siin. Sen vuoksi kirjaintyyppejä on paljon, ja niitä suunnitellaan jatkuvasti lisää. 
Tasapainottelu monien vastakkaisten vaatimusten, kuten luettavuuden ja kiinnosta-
vuuden, välillä voi johtaa siihen, että molemmista tingitään ja lopputulos on lattea. 
(Unger 2007, 51.) 
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Kuva 12. Aukeamia David Carsonin suunnittelemista Surfer ja Beach Culture -lehdistä. 

1990-luvulla maineeseen nousseen graafisen suunnittelijan David Carsonin mu-
kaan luettavuutta ei pidä sekoittaa viestintään. Luettavaksi muotoiltu teksti voi 
viestiä vääriä asioita. Carson on vienyt ajatuksen intuitiivisesta ja emotionaalises-
ta suunnittelusta äärimilleen lehtitaitoissaan, jotka lähtökohtaisesti hylkäävät kaikki 
säännöt ja perinteisen asettelun (kuva 12). Yhtenäisyyden sijaan jokainen artikkeli 
on saanut aihettaan tulkitsevan ulkoasun. Carsonin suunnittelemat lehdet, kuten Ray 
Gun ja Beach Culture edustivat alakulttuureja ja tavoittelivat yleisökseen vain rajat-
tua samanmielistä joukkoa, mikä mahdollisti työskentelytavan. Vähitellen Carsonin 
tyyli yleistyi, ja se hyväksyttiin myös suuryritysten mainonnassa. (Blackwell 1995.) 

Rudy VanderLans toteaa, että luettavuuteen vaikuttavat tekijät tunnetaan, ja luet-
tavuuden periaatteiden noudattaminen on yksinkertaista. Sen sijaan kokonaisuu-
den viestivyyttä voidaan tutkia ja haastaa aina uudestaan. Modernismin aikaisessa 
typografiassa viesti pyrittiin esittämään yksinkertaisena ja vahvana. Sillä tavoin 
viestin uskottiin tavoittavan mahdollisimman suuria yleisöjä, kun taas postmoder-
nismi kommunikoi kohdennetusti ja pienemmille ryhmille. Molemmat teoriat ovat 
toimivia sovellettuna oikeissa yhteyksissä. (Casacuberta & Llop 2004.)

Kirjainmuotoilulle voidaan siis asettaa tavoitteita luettavuuden ja visuaalisen vies-
tivyyden suhteen eri painotuksin kontekstista riippuen. Kirjainten muotoa on mah-
dollista muuttaa kuitenkin vain muodon tunnistettavuuden rajoissa. Nämä rajat 
ovat jatkuvassa muutoksessa ja siten vaikeasti määriteltäviä, sillä uudet kirjain-
muodot laajentavat luettavuuden spektriä ja muotoja, joita tunnistamme  kirjaimiksi. 
Esimerkiki groteskeja pidettiin vielä 1800-luvulla vaikeasti luettavina ja muodol-
taan karkeina. Nyt niiden käyttö on arkipäiväistä. (Willen & Strals 2009, 1–2.) 
 Ilmiö toimii myös toiseen suuntaan. Osa kirjaintyypeistä jää käyttämättömiksi ja 
niiden luettavuuden voidaan sanoa heikentyvän. Esimerkiksi maailman ensimmäi-
sen painettavista kirjakkeista koostuvan kirjaintyypin Gutenbergin tekstuuran kir-
jaimet ovat meille tänä päivänä osin lähes tunnistamattomia.

Kirjainmuotoilija Gerard Ungerin mukaan kirjaintyyppejä voidaan arvioida niiden 
käytettävyyden, sosiaalisuuden, luovuuden ja ilmaisun avulla.  Käytettävyydellä 
Unger tarkoittaa kirjaintyypin sopimista suunniteltuun käyttötarkoitukseensa. 
 Yhden kirjaintyypin ei tarvitse täyttää esimerkiksi eri medioiden luettavuudelle 
asettamia vaatimuksia. Useat kirjaintyypit soveltuvat monenlaisen sisällön esittä-
miseen, mutta vaihtelulla ja visuaalisella monimuotoisuudella on myös tehtävänsä. 
Ne erottavat asioita toisistaan ja luovat suhteita niiden välille. Sosiaalisuudella tar-
koitetaan tässä yhteydessä konventioiden noudattamista tunnistettavuuden rajoissa 
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Kirjainmuotoilun prosessi on tänä päivänä lähes aina digitaalinen. Teknologia mah-
dollistaa kirjainmuotojen muokkaamisen, varioinnin ja kokeellisen suunnittelun. 
Siitä huolimatta kirjainten rakenne ei ole juurikaan muuttunut. (Unger 2018, 187.) 
Kirjaimet ovat kehittyneet hitaasti kirjoitustekniikoiden ja -välineiden, kirjoituk-
seen käytettyjen materiaalien, tuotantotapojen ja tyylien muovaamina. Muutok-
set ovat tapahtuneet yksityiskohtien tasolla, sillä kirjaintyypit eivät voi uudistua 
merkittävästi vaikuttamatta heikentävästi luettavuuteen. (Hochuli 2009, 10–11.) 
Kirjainmuotoilijan työ tavallisesti pohjautuukin aiemmin suunniteltujen kirjain-
tyyppien tutkimiseen, ja joskus suunnittelu voi olla olemassa olevan kirjaintyypin 
versiointia (Unger 2018, 19–21).
 

2.4 Kirjainmuotoilun konventioista

niin, että kirjaintyyppi on mahdollisimman monelle luettava. Erikoiset kirjainmuo-
dot voivat toimia koodina tietylle ryhmälle, mutta suurelle yleisölle ne näyttäy-
tyvät vaikeaselkoisina. Konventioiden hienovarainen rikkominen, mielikuvitus ja 
kiinnostavuus edustavat luovuutta. Kirjainmuotoilussa täysin alkuperäiset ja uudet 
ideat ovat harvassa, mutta suunnittelussa on tilaa myös tulkinnalle. Ilmaisulla Un-
ger tarkoittaa kirjaintyyppien välittämiä merkityksiä. Kirjaintyyppiä voidaan luon-
nehtia esimerkiksi kutsuvaksi tai vakuuttavaksi. (Unger 2018, 185–7.)

Kuva 13. Baskerville ja Garamond edustavat perinteistä kirjainmuotoilua. 

Perinteisellä tai konventionaalisella kirjainmuotoilulla tarkoitan tässä työssä käyt-
tötarkoitukseltaan ja toteutukseltaan kirjainmuotoilun traditioon nojaavia kirjain-
tyyppejä, kuten Garamond ja Baskerville (kuva 13), jotka perustuvat edelleen 1500- 
ja 1700-luvuilla alkujaan suunniteltuihin muotoihin. Unger määrittelee konvention 
yleisesti hyväksytyiksi kirjainmuodoiksi, jotka tukevat sujuvaa lukemista ja sisäl-
töön keskittymistä (Unger 2018, 219). Konventionaalisten kirjaintyyppien tavoite on 
siis noudattaa luettavuuden periaatteita tunnistettavien, yhtenäisten mutta toisis-
taan erottuvien kirjainmuotojen avulla ja tuottaa tekstiä, joka soveltuu jatkuvaan, 
syventyvään ja pitkäkestoiseen lukemiseen. Vaativa käyttökonteksti edellyttää kir-
jaintyypin suunnittelijalta kirjainten yksityiskohtaista tarkastelua ja rajoittaa luovi-
en ratkaisujen määrää. (Hochuli 2009, 10–11.) Siten konventionaalisiksi voidaan lu-
kea myös Garamondia ja Baskervillea huomattavasti uudemmat kirjaintyypit, jotka 
noudattavat näitä periaatteita ja kirjainten perusmuotoja. Jost Hochulin kommentti 
tiivistää konventionaalisen kirjainmuotoilun luonteen:

Kirjaintyypit, jotka näyttävät ”normaaleilta” – eivät liian lihavilta, ohuilta, leveil-
tä tai kapeilta, eivätkä liian erikoisilta yksityiskohdissaan tai kokonaisilmeeltään 
– ovat kirjaintyyppejä, jotka säilyvät (Designculture 2015). 
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Hochuli tarkoittaa, että kirjainten perusmuotoja mukailevat kirjaintyypit säilyvät 
käytössä, sillä ne eivät kiinnitä huomiota muotoonsa ja soveltuvat siten monenlai-
seen käyttöön, mutta toisaalta ne eivät eroa juuri muista kirjaintyypeistä. Englan-
nin kielessä käytetään ilmaisua book typeface kuvaamaan ensisijaisesti leipäteks-
tiin suunniteltua kirjaintyyppiä. Tässä työssä viittaan kirjatypografiaan, joka toimii 
jossain määrin synonyyminä perinteiselle kirjainmuotoilulle.

Muuttuvat tekniikat ja uudet mediat omaksutaan hitaasti kirjainmuotoilun parissa. 
Kirjainten perusmuotojen lisäksi käsinkirjoitustekniikat ovat säilyneet kirjaintyyp-
pien rakenteessa ja visuaalisuudessa, vaikka teknologia on mahdollistanut uusia lä-
hestymistapoja. Kirjainmuotoilun traditio muodostaa perustan, jonka päälle uudet 
kirjaintyypit ja -muodot rakentavat. Perinteitä rikkova suunnittelu tapahtuu suh-
teessa siihen samoin kuin konventionaalisia muotoja toistava ja versioiva kirjain-
muotoilu.
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Lähtökohtaisesti kirjaintyyppiä voidaan tarkastella itsenäisenä kokonaisuutena vain 
tietyin varauksin. Kirjaintyypillä on vähän jos ollenkaan merkitystä, ennen kuin 
sitä käytetään. Kirjainmuotoilua määrittelevänä piirteenä taas voidaan pitää suun-
nittelijan etäistä suhdetta kirjaintyypin käyttäjään ja käyttötarkoituksiin. Suunnit-
telijalla ei tavallisesti ole tietoa tai mahdollisuutta vaikuttaa siihen, minkälaiseen 
käyttöön kirjaintyyppi päätyy. Kirjaintyyppi on avoin merkityksille, joita sen 
käyttöyhteys, konteksti, tuo mukanaan. Myös katsojalla ja ympäristöllä on  osansa 
typografiaan liitetyissä merkityksissä. Merkitykset aiemmista käyttöyhteyksistä 
ja tulkinnoista kasaantuvat ja muovaavat kirjaintyyppiä. Kirjaintyyppejä tulisikin 
tarkastella merkityksiltään muuttuvina ja merkityksiä tuottavina. (Bonde 2013, 6.4.) 

Konseptuaaliselle kirjaintyypille ei löydy tyhjentävää ja laajasti tunnustettua mää-
ritelmää. Käsitteen alkuperästä ei ole varmaa tietoa, mutta se vaikuttaa pohjau-
tuvan konseptuaalisen taiteen käsitteeseen. Harvat kirjainmuotoilijat viittaavat 
töihinsä konseptuaalisina, luultavasti käsitteen vähäisen tunnettuuden ja moni-
merkityksisyyden vuoksi. Suunnittelijan näkökulman voi ajatella myös keskittyvän 
enemmän käytäntöön kuin kirjaintyyppien tarkasteluun etäältä, jolloin konsep-
tuaalisen kirjaintyypin käsitteelle voidaan löytää käyttöä. Tosin konseptuaalisiin 
kirjaintyyppeihin viitataan usein kokeellisina, mikä ei kuvaa kirjaintyyppejä sen 
tarkemmin. Päinvastoin sen voidaan ajatella toimivan yläkäsitteenä. Konseptuaali-
sen kirjainmuotoilun ympärille järjestettiin Type led by ideas -konferenssi kirjain-
muotoilijoille, teoreetikoille ja suunnittelijoille Kööpenhaminassa The Royal Danish 
Academy of Fine Arts -yliopistossa vuonna 2010. Sen jälkeen aihetta on käsitelty 
ainakin tapahtumaan osallistuneiden suunnittelijoiden kirjoituksista koostetussa 
julkaisussa. (Eljeers, Engholm & Quistgaard 2013, 0.1.)

Ylipäätään kyse on kirjainmuotoilun marginaalisesta ilmiöstä, joka käsittää niin 
tunnettuja kuin tuntemattomiksikin jääneitä kirjaintyyppejä. Niiden yhtäläisyyksiä 
voi ensi silmäyksellä olla mahdoton tunnistaa, sillä ulkomuodoltaan ne eivät aina 
muistuta toisiaan. Konseptuaaliset kirjaintyypit eivät tiettävästi kuulu  yhteenkään 
viralliseen luokitteluun, jotka tavallisesti perustuvat kirjainmuotojen ominaispiir-
teiden tarkasteluun. Konseptuaalisen kirjainmuotoilun käsite on käyttökelpoinen, 
sillä se ohjaa tarkastelemaan kirjaintyyppejä toisesta näkökulmasta, niiden ilmei-
simpien käyttötarkoitusten ja merkitysten ulkopuolelta. Suunnittelijat ovat esit-
täneet määritelmiään ja tulkintojaan konseptuaalista kirjaintyypeistä, joita tar-
kastelemalla pyrin muodostamaan tässä työssä käytettävän määrittelyn. Myös 
suunnittelijoiden näkemyksissä esiin nousseet konseptuaalinen taide, kokeellinen 
kirjainmuotoilu ja kriittinen suunnittelu ovat konseptuaaliselle kirjainmuotoilulle 
läheisiä käsitteitä, jotka auttavat ilmiön hahmottamisessa. 

Konseptuaalisella kirjaintyypillä voidaan tarkoittaa kirjaintyyppiä, joka pyrkii ensi-
sijaisesti välittämään idean, assosiaation, prosessin, mielipiteen, monimutkaisen tai 
abstraktin asian typografisesti. Kielellisen ilmaisun sijaan konseptuaalinen kir-
jaintyyppi voi kuvittaa idean. Konseptuaalisen kirjaintyypin kirjainmuodot saavat 
uusia muotoja ja poikkeavat usein tunnistettavista perusmuodoista. Kirjaintyypin 

Konseptuaalinen kirjaintyyppiIII

3.1 Konseptuaalisen kirjaintyypin määrittely
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luettavuus on vasta toissijaista, sillä suunnittelua ohjaava prosessi on lopputulosta 
merkittävämpi. Työvälineet, suunnittelulle asetetut säännöt tai toteutustapa voivat 
asettaa raamit koko suunnitteluprosessille. (Willen & Stralls 2009, 22.) Esimerkiksi 
Cassandren 1929 julkaistu Bifur-kirjaintyyppi (kuva 14) hylkäsi kalligrafiset kir-
jainmuodot ja pienaakkoset tavoittaakseen kirjaimissaan monumentaalisen avant-
garde-arkkitehtuuria henkivän muodon (Eljers 2013, 1.6–1.7). Yhteistä konseptuaa-
lisille kirjaintyypeille on usein lähtökohtaisesti funktionaalisuudesta luopuminen, 
joka tarjoaa mahdollisuuden kokeilulle ja prosessin tutkimiselle. 
 

Kuva 14. A.M. Cassandre suunnitteli pelkistetyn geometrisen Bifur-kirjaintyypin (1929)  
avantgardistisen arkkitehtuurin pariksi (Eljers 2013). 

Voidaan myös ajatella, että kaikki kirjaintyypit ovat konseptuaalisia. Kaikissa luet-
tavissa kirjaintyypeissä on taustalla konsepti tunnistettavista kirjainmuodoista. Kir-
jaimen ”idea” määrittelee, kuinka paljon muotoa voidaan varioida, jotta se tunnis-
tetaan edelleen samaksi kirjaimeksi. (Pleks 2011, 8:20.) Samalla tavalla konseptina 
voidaan pitää mitä tahansa suunnittelulle asetettua tavoitetta tai ideaa. Konseptuaa-
lisuuden käsite poikkeaa tässä yhteydessä pelkästä konseptista, ja sitä voidaan ym-
märtää paremmin konseptuaalisen taiteen avulla, joka viestii enemmän älyllisessä 
kuin esteettisessä mielessä (Eljers 2013, 1.1).

Konseptuaalinen taide ei muodostanut yhtenäistä teoriaa 1960-luvulla, mutta sitä 
määritteleviä piirteitä voidaan tarkastella. Konseptuaalinen taide hylkää tekniset 
taidot ja laadunkäsitteen työtä arvottavana päämääränä. Kaikkia työn vaiheita voi-
daan siten pitää samanarvoisina. Visuaalisuuden sijaan tekstin, sattumanvaraisuu-
den ja kontekstin osuus teoksessa voi olla merkittävä. Yhtenäisyys, materiaalisuus 
ja esteettisyys taas ovat teoksen kannalta toissijaisia asioita. (Alberro 1999, 16.) Kon-
septuaalinen taide voi olla myös abstraktiota, joka ei ota fyysistä muotoa, eikä siten 
liity aikaan tai paikkaan (Wilson 1984, 415). 

Tässä mielessä konseptuaalisuuden käsite soveltuu huonosti kirjainmuotoiluun, 
jonka perimmäinen tehtävä on funktionaalinen. Graafinen suunnittelija ja kirjain-
muotoilija, Peter Bil’ak kirjoittaa, että kirjaintyyppi ei voi koskaan olla konseptuaa-
linen. Konseptuaalinen taide nojaa semantiikkaan ja toimii useammin metatasolla 
kuin aistein havannoitavana fyysisenä esineenä. Kirjainmuotoilu taas on käsityö-
tä ja riippuvainen toteutuksestaan. Ilman toteutustaan kirjaintyyppi on ainoastaan 
idea. (Bil’ak 2013, 4.1–4.2.)
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Kuva 15. Sol LeWittin vertaus konseptuaalisesta taiteesta on muutettu kirjainmuotoilun kontekstiin 
konseptuaalista kirjainmuotoilua käsittelevän konferenssin kutsussa. 

Konseptuaalisuus ei kuitenkaan aina tarkoita fyysisen muodon hylkäämistä. Pe-
rinteisestä muodosta luopuminen on johtanut erilaisiin materiaalisiin kokeiluihin 
konseptuaalisessa taiteessa ja kirjaintyypeissä, vaikka sen muoto on aina alisteinen 
kirjaintyypin idealle sarjana yhdisteltäviä kirjaimia (Bonde 2013, 6.5–6.6). Konsep-
tuaalisesta taiteesta voidaan löytää muitakin yhtäläisyyksiä konseptuaalisiin kir-
jaintyyppeihin. Kyse on pitkälti yhteisestä lähestymistavasta. Konseptuaalisuuden 
tavoitteena on reflektointi ja konventioiden sekä taiteilijan tai suunnittelijan aseman 
kyseenalaistaminen, jolloin toteutustapa on toissijainen ja seuraa ideaa. Konseptu-
aalinen kirjaintyyppi voi tutkia rooliaan ja merkitystään. Tässä mielessä konsep-
tuaaliset kirjaintyypit viittaavat aina itseensä. (Bonde 2013, 6.5–6.6.)
 

Taiteilija Sol LeWittin kirjoittama konseptuaalisen taiteen vertaus nostettiin lähtö-
kohdaksi Kööpenhaminassa järjestetyn konseptuaalista kirjainmuotoilua käsitelleen 
konferenssin esiintyjille (kuva 15) (Eljers ym. 2013, 0.1). LeWittin mukaan idea on 
tärkein osa työtä ja kaikki suunnittelu on tehty ennen työn toteutusta. Ideasta muo-
dostuu kone, joka tekee taiteen. Konferenssikutsussa art sanan tilalle on korjattu 
type ja siten sitaatti on tuotu sellaisenaan kirjainmuotoilun kontekstiin. Kuten edel-
lä mainittiin, kirjainmuotoilun ja taiteen vertailu ei ole täysin ongelmatonta. Ver-
taus kuitenkin tiivistää idealähtöisen prosessin ja toteutuksen suhteen myös kon-
septuaalisten kirjaintyyppien suunnittelussa. Lainaus ei kuitenkaan ota kantaa 
siihen, miksi näin toimitaan tai mitä sillä pyritään saavuttamaan. Type lead by 
ideas -konferenssissa käsite conceptual type tuotiin esiin, jotta keskustelu kirjain-
muotoilusta keskittyisi taustalla oleviin ideoihin kirjainten muodon tai kirjaintyyp-
pien suunnittelijoiden sijaan (Eljers ym. 2013, 0.1). 

Konseptuaalisen suunnittelun lähikäsitteenä voidaan pitää kriittistä suunnittelua. 
Anthony Dunne ja Fiona Raby ottivat kriittisen suunnittelun käsitteen käyttöön 
1990-luvulla. Heidän mukaansa yleinen 1920-luvulta peräisin oleva muotoilukäsitys 
ei vastaa tämän päivän haasteisiin. Kriittisen suunnittelun tavoitteena on haastaa 
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ajattelemaan, kyseenalaistaa ennakkoluuloja, tiedostaa ja herätellä toimintaa usein 
satiirin ja huumorin keinoin. Olennaista on, että kyseessä on muotoilu eikä taide, 
vaikka työskentelytavoissa on yhteneväisyyksiä, sillä muotoilu tulee lähemmäksi 
ihmisten arkea. (Dunne & Raby n.d.)  Muotoilu on suhde omaan ympäristöön te-
kemisen ja viestinnän kautta ja saa havaitsemaan maailmaa uusilla tavoilla (Hara 
2014, 411).  Taide ohitetaan helpommin ”vain taiteena”, kun taas muotoilu voi eh-
dottaa erilaisia arjen kokemuksia (Dunne & Raby n.d.). Dunne ja Raby kehottavat 
näkemään muotoilun epäkaupallisena ja kysymään sen tarkoitusta. Muotoilu voi 
toimia tuotannollisten tavoitteiden ulkopuolella ja hylätä briefiin, brändiin ja mark-
kinointistrategiaan perustuvan työn. Kriittinen suunnittelu tunnistaa ongelmia, 
kun taas perinteisesti muotoilua on ajateltu ongelman ratkaisuna. Spekulatiivinen 
lähtökohta tähtää tutkimuksellisuuteen fyysisten esineiden sijaan. (Sudjic 2014.)

Konseptuaalinen ja kriittinen suunnittelu huomioi muotoilun yhteiskunnallisen 
merkityksen ja ilmaisee kritiikkiä samaan tapaan kuin konseptuaalinen taide. Nii-
den juuret ovat myös jossain määrin yhteiset. Konseptuaalisuuden kautta kirjain-
tyypit voidaan nähdä tuottavina ja vaikuttavina elementteinä. Kirjaintyyppejä voi-
daan pitää visuaalisen ja verbaalisen kielen sekoituksena ja ne voivat tutkia miten 
kieltä esitetään. (Bonde 2013, 6.7.) Viestin tai idean välittämisen lisäksi konseptuaa-
linen kirjaintyyppi tutkii tai laajentaa kirjaintyypin rajoja. Kirjaintyypin merkitys 
muuttuu silloin funktionaalisesta viestiväksi. (Engholm 2013, 5.1.) Esimerkiksi Den-
nis Grauelin suunnittelema Brunswick Grotesque -kirjaintyyppi (kuva 16) viestii 
paikallisen miljöön monimuotoisuutta ja kehitystä imitoimalla alueelle tyypillistä 
epäjohdonmukaista ja vaihtelevaa typografiaa (Grauel 2017).

Kuva 16. Brunswick Grotesque (2017) pyrkii ilmaisemaan paikan tuntua (Grauel 2017).

Kokeellisen (experimental) ja konseptuaalisen kirjaintyypin käsitteet ovat merki-
tykseltään osin päällekkäisiä, ja käytössä ne usein sekoittuvat toisiinsa. Kokeellinen 
kirjainmuotoilu, niin kuin konseptuaalinenkaan, ei ole tarkoin määritelty tai yksi-
selitteinen käsite. Kokeellisuutta käytetään kirjainmuotoilun yhteydessä laajasti eri 
tarkoituksiin kuvaamaan ”epätavallisia” kirjainmuotoja. Peter Bil’ak  arvioi essees-
sään suunnittelijoiden esittämiä tulkintoja kokeellisuudesta. Osa suunnittelijoista 
kiistää kokeellisuuden mahdollisuuden muotoilussa, ja osa pitää kaikkea muotoilua 
kokeellisena. Kokeellisuus toteutuu kirjainmuotoilussa harvoin tieteellisessä mieles-
sä, rakentamalla aiemman tiedon päälle ja tuottamalla siten uutta  tietoa. Toisaalta 
jokaista suunnittelutyötä, jonka lopputulos ei ole alusta asti tiedossa, voidaan pitää 
kokeilevana. Kokeellisuudella voidaan siis viitata uudenlaiseen muotoon, toteu-
tustapaan tai prosessilähtöiseen suunnitteluun. Kokeellisuus voi toteutua  kirjain-
muotoilussa myös eri metodeja tai tieteenaloja, kuten esimerkiksi kielentutkimus-
ta hyödyntämällä. Bil’akin mukaan kokeellisuus voi kuitenkin ilmetä ainoastaan 
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 prosessissa, ja sen tuloksena syntynyt kirjaintyyppi voidaan luokitella niin kuin 
mikä tahansa muukin kirjaintyyppi. (Bil’ak 2005.)

Käytännössä kokeellisuuden ja konseptuaalisuuden erottaminen toisistaan on han-
kalaa. Erottavana tekijänä voidaan pitää konseptuaalisen kirjaintyypin painotusta 
prosessissa ja sen tarkastelussa pyrkimyksenä kyseenalaistaa ja laajentaa käsitys-
tämme kirjaintyypeistä. Tällöin idea ei lopulta ole tärkein tekijä suunnittelussa. 
(Bonde 2013, 6.5.) Konseptuaalisten kirjaintyyppien voidaan sanoa olevan myös ko-
keellisia siinä merkityksessä, että ne pyrkivät tuomaan esiin uusia näkökulmia kir-
jainmuotoihin ja suunnitteluprosessiin. 

Konseptuaalisuus on myös näkökulma tulkintaan. Siihen pidetäänkö kirjaintyyp-
piä konseptuaalisena vaikuttavat katsojan taustatiedot tai käsitykset suunnittelijan 
intentiosta ja suunnittelun prosessista. Edeltävien näkemysten pohjalta määrittelen 
tässä työssä konseptuaalisiksi kirjaintyypit, jotka pyrkivät välittämään viestin ja 
joiden piirteitä ovat monialaisuus, kirjainmuotojen ja suunnitteluprosessin tutkimi-
nen, konventioiden kyseenalaistaminen ja toteutuksen systemaattisuus. Määritelmä 
ei ole lopullinen tai tyhjentävä. Sen sijaan se mahdollistaa kirjaintyyppien tarkaste-
lun konventiosta poiketen itsetarkoituksellisina ja monitasoisina viesteinä. 

Typografiassa merkityksiä tuotetaan tekstin asettelulla, jolloin suunnittelija luo 
toisen narratiivin kirjoitettuun tekstiin. Typografian aktiivista roolia voidaan tar-
kastella visuaalisena ilmiönä, joka ilmaisee tiettyjä arvoja ja toista merkitystasoa 
kirjoitetussa tekstissä. Jos typografia käsitetään idean tai viestin visuaalisena il-
maisuna, sitä ei voida pitää täysin erillisenä kulttuurisista ja sosiaalisista merkityk-
sistä, joita se kantaa. (Triggs 2003, 55.) Sitä voidaan tarkastella henkilökohtaisena 
tai kulttuurisena ilmaisuna, jolloin laajempi konteksti tarjoaa vielä enemmän mer-
kityksiä (Bonde 2013, 6.4). Kuten edellisessä luvussa todettiin konseptuaaliset kir-
jaintyypit tarkastelevat prosesseja ja pyrkivät esittämään idean tai viestin, jolloin 
ne omaksuvat typografian viestinnällisen roolin jo muotoilussaan. Kirjaintyyppi 
voi siis itsessään luoda useita merkityksen tasoja. 

Ominaista konseptuaalisille kirjaintyypeille on visuaalinen viestivyys, mikä voi 
näyttäytyä vastakohtana luettavuudelle, kuten luvussa 2.3 todettiin. Heikko luet-
tavuus johtaa tekstin lukemiseen ensisijaisesti kuvana (Triggs 2003, 57). Kuviksi 
muuttuvat kirjaimet hämärtävät muodon ja funktion rajaa (Willen & Stralls 2009, 
89). Vaikka tekstin visuaalisuuden rooli korostuu, se ei ole itsetarkoituksellista kon-
septuaalisissa kirjaintyypeissä, jotka pyrkivät esittämään väittämiä tai osoittamaan 
asioiden välisiä yhteyksiä. Kirjaintyyppien ilmaisukeinot kuitenkin rajoittuvat visu-
aalisuuteen. 

Graafinen suunnittelija Paul Barnes kirjoittaa, että idean noudattaminen ensisi-
jaisena määreenä kirjainmuotoilussa on vastoin tietoa kirjainten vaatimasta yksi-
tyiskohtaisesta tarkastelusta ja muotoilusta. Kirjainmuotoilu on teknologian avus-
tamanakin käsityötä ja tarkkuutta vaativaa suunnittelua. Lopulta tasapainoisten 
kirjainmuotojen suunnittelu vaatii ihmissilmän tarkastelua. (Barnes 2013, 3.8.) 

3.2 Viestintä konseptuaalisissa kirjaintyypeissä
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Barnesin väitteen lähtökohtana on oletus kirjaintyypeistä konventionaalisen typo-
grafian välineenä, jolloin luettavuus ja kirjainmuotojen muodostamat tasaiset kir-
jainjonot ovat ensisijaisen tärkeitä. Visuaalisessa mielessä kirjainten vakiintuneiden 
muotojen rikkominen toimii tehokeinona kiinnittämällä huomion kirjaimen poikke-
avaan muotoon, joka muuten jäisi huomaamatta. 

Idean sijaan konseptuaalisten kirjaintyyppien yhteydessä voitaisiin puhua kirjain-
tyyppien viestivyydestä ja tavoitteista vaikuttaa lukijaan ja esittää informaatiota. 
Konseptuaalisissa kirjaintyypeissä voidaan nähdä muotoilun sosiaalinen ja vies-
tinnällinen ulottuvuus. Perinteisestä kirjainmuotoilusta poiketen konseptuaalinen 
kirjaintyyppi pyrkii tietoisesti herättämään reaktion vastaanottajassa ja ohjaamaan 
tekstin tulkintaa. Kirjaintyyppi voi itsessään olla hyvin ilmaisuvoimainen ja esittää 
asioiden välisiä yhteyksiä ja suhteita myös kirjainmuotoilun ulkopuolella. Samoista 
syistä niitä harvemmin suunnitellaan tai omaksutaan laajempaan käyttöön.

Kuva 17. Coastline-kirjaintyyppi (2018) visualisoi tietoa ilmastonmuutoksen maantieteellisiä vaiku-
tuksista (Elmehag 2018). 

Johan Elmehagin suunnittelema Coastline-kirjaintyyppi (kuva 17) kiinnittää huo-
miota ilmastonmuutokseen ja jäätiköiden sulamisesta seuraavaan merenpinnan 
nousuun. Kirjainmuodoissa on käytetty kuvitteellisia rantaviivoja, jotka muodostui-
sivat, jos kaikki maapallon jäätiköt sulaisivat. (Elmehag 2018.) Jokainen kirjain esit-
tää eri maantieteellisiä vaikutuksia eri alueilla ja jäsentää informaatiota. Elmehag 
pyrkii visualisoimaan abstraktia tietoa kiinnostavasti ja ymmärrettävästi. Kirjain-
tyypin on tarkoitus houkutella tutustumaan ilmastonmuutoksen seurauksiin, vaik-
ka monelle aihe voi olla vaikeasti lähestyttävä. Coastline on suunniteltu Elmehagin 
toteuttamaan aihetta käsittelevään julkaisuun, mutta kirjaintyyppi on ladattavissa 
myös muuhun käyttöön projektin verkkosivulta, joka tarjoaa tietoa ilmaston muu-
toksen seurauksista kirjainten esittämissä paikoissa. (It’s nice that 2018.) 

Vaikka Coastlinen kirjaimet ovat saaneet muotonsa kartasta, niissä on säilytetty 
osia helpommin tunnistettavista kirjainmuodoista (It’s nice that 2018). Kirjaimet 
toimivat parhaiten yksittäin ja kontekstissaan osana aiheen käsittelyä ja julkaisua. 
Coastline pyrkii välittämään tietoa ja tekemään siitä helpommin lähestyttävää. Tu-
tut kirjaimet ja muotojen yllättävä epäjohdonmukaisuus toimivat tehokkaana vi-
suaalisena ärsykkeenä ja kirjaintyypistä muodostuu selkeä viesti.



21

Ranskalaisen suunnittelijan Pierre Di Sciullon kirjaintyypit ehdottavat uutta tapaa 
kirjoittaa kieltä. Di Sciullo on kiinnostunut lukemisesta ja tekstin ja kuvan suhtees-
ta, joka ilmenee kirjoitetussa tekstissä (Triggs 2003, 101). Di Sciullo tutkii puhu-
tun ja kirjoitetun kielen yhteyttä ja kirjainten esittämistä kirjainmuotoilun avulla. 
 Quantage-kirjaintyyppi (1988) muodostuu ranskan kielen äänteitä vastaavista kir-
jainmuodoista ja sen tarkoitus on toimia ikään kuin nuotteina lukijalle (kuva 18). Di 
Sciullon mukaan tämäntyyppinen esitystapa voi auttaa kielen opiskelussa. Kouije 
on uudempi versio ja toimii vastaavalla tavalla, mutta on ulkoasultaan  maltillisempi 
kuin edeltäjänsä. Foneettinen Sinetik ehdottaa kokonaisten sanojen kirjoitusasun 
mukauttamista ääntämykseen, jolloin useat eri asioita tarkoittavat sanat kirjoitetaan 
samalla tavalla ja lukijan on tulkittava sisältöä kontekstin mukaan. (Di Sciullo n.d.) 

Kuva 18. Quantage (ylhäällä) ja Kouije (vasemmalla alhaalla) pyrkivät esittämään kielen ääntämystä 
kirjain muodoilla. Kirjainmuotoja on yhtä monta kuin ranskankielen äänteitä. Sinetik (oikealla) 
ehdottaa kokonaan toisenlaista kirjoitusasua sanan ääntämisen perusteella. (Di Sciullo n.d.)

3.3 Teknologia ja prosessi  

 konseptuaalisissa kirjaintyypeissä

Konseptuaaliset kirjaintyypit tutkivat usein kirjainmuotoilun prosesseja eli sitä, 
miten kirjaimet muodostuvat ja mitkä tekijät vaikuttavat lopputulokseen. Muotoilija 
Dan Friedmanin mukaan prosessi on järjestelmä toimenpiteitä tai sarja toiminto-
ja tai muutoksia lopputulokseen tähtäävässä tuotannossa (Friedman 1994, Triggsin 
2003, 7 mukaan). Prosessi on myös kokeilua ja oppimista, mikä edellyttää sitou-
tumista (Triggsin 2003, 7). Muotoiluprosessiin kuuluu sääntöjen ja ohjeiden suun-
nittelu. Sääntöjä voidaan tulkita ja hyödyntää muodon tuottamiseksi ilman ennalta 
määriteltyä lopputulosta. Visuaalisessa suunnittelussa sääntönä voi olla esimerkiksi 
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Kuva 19. Wim Crouwelin New Alphabet (1967) on varhaiselle tietokonenäytölle suunniteltu kirjain-
tyyppi (Lupton 2010). Peter Saville käytti kirjaintyyppiä Joy Divisionin Substance-albumin 
kannessa (MoMa 2011).

gridi (ks. 26) tai koodi. Ohjelmistot ovat suunnittelutyössä useimmiten työkalu, jota 
käytetään halutun lopputuloksen saavuttamiseksi, mutta teknologia voi myös tuot-
taa työn ja muodostua osaksi työtä. (Lupton & Cole Phillips 2008, 233.)

Jürg Lehnin haastattelussa Peter Bil’ak toteaa, että työvälineet ja teknologia ovat 
aina määritelleet rajat kirjainmuotoilulle. Suunnittelu ja toteutus ovat yhdentyneet 
digitalisaation myötä. Jos aikaisemmin kirjaintyypin painamiseen käytetyt kirjak-
keet valmistettiin suunnittelijan piirustusten mukaan, tänä päivänä suunnittelusta 
ja toteutuksesta voi vastata sama henkilö, jolloin prosessi ja lopputulos ovat täy-
sin suunnittelijan hallinnassa. Toisaalta suunnittelijan suhde teknologisten järjes-
telmien tarjoajaan ja niiden suunnitteluun on tänä päivänä etäinen. (Lehni 2011.) 
Suunnittelija työskentelee siis teknologian varassa, johon hänellä itsellään on hyvin 
rajalliset vaikutusmahdollisuudet.
  

Hollantilainen graafinen suunnittelija Wim Crouwel julkai  si CRT-näytölle optimoi-
dun New alphabet -kirjaintyypin (kuva 19) vuonna 1967 tutkiakseen teknologian 
tuomia haasteita kirjainmuotoilulle. Kirjaintyyppi muodostuu suorista  viivoista, 
sillä näyttö ei toista kaarevia tai diagonaalisia viivoja. Crouwelin työ ehdottaa sys-
temaattista lähestymistapaa kirjainmuotoiluun, ja sen vuoksi sitä voidaan pitää 
konseptuaalisena kirjaintyyppinä. (Lupton 2010, 28–9.) Kirjainten ominaispiirteet 
on karsittu lähes kokonaan, ja kirjaimet näyttäytyvät ensisijaisesti visuaalisina ele-
mentteinä (Eljers 2013,1.8). Crouwel ei suunnitellut kirjaintyyppiä käytettäväksi, 
vaan tutkiakseen uuden teknologian ehdottamia kirjainmuotoja. Kirjaintyyppi kui-
tenkin julkaistiin myöhemmin digitaalisessa muodossa, ja sitä on käytetty ainakin 
Joy Divisionin Substance-albumin kannessa (kuva 21).  (MoMA 2011.)

Applen suunnittelijana työskentelevä Rosa Aamunkoi on huomannut, että luo-
va ongelmanratkaisu tapahtuu usein digitaalisten työkalujen kautta. Päivittämällä 
teknologista osaamistaan suunnittelija myös säilyttää enemmän vaikutusmahdol-
lisuuksia työssään. Jos suunnittelijat eivät ole mukana teknologisessa kehityksessä, 
tulevaisuudessa teknologiayritykset tekevät päätökset. (Peltonen 2019, 13.) Muotoi-
lemalla prosessin tai työvälineensä itse suunnittelijalla on mahdollisuus vaikuttaa 
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lopputulokseen (Bil’ak 2013, 4.4). Bil’akin mukaan suunnittelijat kuitenkin suun-
nittelevat työvälineitään vain, jos olemassa olevat ohjelmistot eivät ole toimivia tai 
riittäviä. Vaikka välineiden suunnittelukin voi olla luovaa, teknologiaan perehtymi-
nen vie aikaa suunnittelijan pääasialliselta työltä. (Lehni 2011.)

Konseptuaalisessa kirjainmuotoilussa suunnittelija ottaa usein roolin ainoastaan 
liikkeellepanevana voimana. Suunnittelija kyseenalaistaa asemansa luopumalla 
kontrollista ja luovuttamalla prosessin koneelle tai tekniikasta vastaavalle insinöö-
rille. Työ on riippuvainen ohjelmistoista ja työvälineistä, mikä vaikuttaa myös lop-
putulokseen ja esteettisiin valintoihin. (Bil’ak 2013, 4.4.) 

Emigre Magazine ja sen mukana lanseeratut kirjaintyypit edustivat 1980–90-lu-
vuilla uusimman teknologian soveltamista kirjainmuotoilussa ja poikkesivat mo-
dernistisesta ihanteesta. Kirjainmuotoilija Zuzana Licko suunnitteli varhaisella 
Apple Macintosh -tietokoneella bitmap-kirjaintyyppejä, jotka syntyivät vastaavasti 
kuin Crouwelin New alphabet, näytön toistokyvyn ehdoilla. Licko käänsi teknolo-
gian ja sen rajoitteet edukseen ja mullisti digitaalisen kirjainmuotoilun. Emigre laa-
jeni kirjaintyyppien julkaisutoiminnaksi Lickon ja lehden perustajan Rudy Vander-
Lansin toimesta. (Rubinstein 2002.) 
 

Kuva 20. Beowolf-kirjaintyyppiin (1990) kuuluvat kirjaimet tulostuvat aina hieman erilaisina  
(Van Blokland & van Rossum, 1990). 

Suunnittelijat Erik Van Blokland ja Just van Rossum kirjoittivat Emigressä vuon-
na 1990 julkaistussa artikkelissaan, että erinomaisen ja viimeistellyn painojäljen 
tuottaminen on helpompaa kuin koskaan, mutta siitä on tullut tylsää, eikä se yksi-
nään ole hyvää suunnittelua. Kirjaintyyppejä ajatellaan edelleen muuttumattomina 
metallikirjakkeina, vaikka teknologia mahdollistaa uusia tapoja kirjainmuotoiluun. 
Heidän havaintonsa oli, että kirjainmuotojen ei tarvitse toistua samoina digitaa-
lisesti tuotetussa tekstissä, niin kuin ne eivät toistuneet puuvalmisteisissakaan 
kirjakkeissa. Näistä lähtökohdista syntyi Beowolf-kirjaintyyppi (kuva 20), jonka 
kirjainmuodot ovat aina hieman erilaiset tulostettaessa, tarkoituksena lisätä paino-
jälkeen jälleen eloisuutta. Kirjaimet muuntuvat vain luettavuuden rajoissa, ja valit-
tavien parametrien mukaan lopputulosta voi säätää pienessä koossa lähes huomaa-
mattomasta vaihtelusta rikottuun muotoon. (Van Blokland & van Rossum, 1990.)

Van Blokland ja van Rossum esittävät, että muunneltavuus soveltuu myös logo-
tyyppeihin, joita usein varjellaan muuttumattomina tunnistettavuuden säilyt-
tämiseksi. Vaihtelevuus ja liike lisäävät kiinnostavuutta eivätkä vähennä tunnis-
tettavuutta. Kirjoittajat spekuloivat myös muilla ohjelmoinnin kirjaintyyppien 
suunnittelun suomilla mahdollisuuksilla, joista osa on hyvinkin käytännöllisiä. 
Teknologiaa hyödyntämällä kirjaintyyppi voisi automaattisesti muodostaa tarvit-
taessa niin sanottuja ink trapeja, jotka huomioivat musteen leviämisen painettaessa 
ja ehkäisevät kirjainmuotojen puuroutumista. (Van Blokland & van Rossum, 1990.)
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Kuva 21. Twin (2003) on Minneapolisin ja St. Paulin kaksoiskaupungille suunniteltu kirjaintyyppi, 
joka reagoi muuttuvaan dataan kaupunkiympäristöstä (Willen & Stralls 2009). 

Kuva 22. Movement on saanut muotonsa fyysisestä liikkeestä. Se on saatavilla myös variable- 
muodossa. Kirjaintyyppi muodostuu neljästä äärimuodosta, jotka kuvaavat epäsuoraa  
ja suoraa liikettä. (Morley 2019.)

 
LettError-nimellä toimiva suunnittelijapari van Blokland ja van Rossum ovat hyö-
dyntäneet koodia useissa kirjaintyypeissään. Design University of Minnesotalle 
vuonna 2003 valmistunut Twin-kirjaintyyppi (kuva 21), jonka digitaalinen ver-
sio suunniteltiin ilmaisemaan paikallisia ilmiöitä reagoimalla kaksoiskaupungin 
muuttuviin olosuhteisiin kuten säätilaan. Twin koostui kymmenestä erilaisesta 
kirjainleikkauksesta, jotka vaihtelivat päätteettömistä koristeelliseen script-kirjain-
tyyppiin. (Willen & Stralls 2009, 98.) Lopputulos on oikeastaan sovellus tai usean 
kirjaintyypin muodostama konseptuaalinen järjestelmä. 

  
Teknologialähtöisyyden sijaan suunnitteluprosessi voi olla myös hyvin konkreetti-
nen. Movement on kirjaintyyppi (kuva 22), jossa on käytetty fyysistä liikettä kir-
jainmuotojen lähtökohtana. Suunnittelijat Noel Pretorius ja María Ramos toimivat 
yhteistyössä nykytanssija Andile Wellemin kanssa, jonka liikkeitä seuraamalla 
syntyivät kirjaintyypin kirjainmuodot. Prosessi on havainnollistettu videoilla NM 
Type -studion verkkosivulla. Pretorius ja Ramos ajattelevat liikettä luovana voima-
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na niin tanssissa kuin siveltimenkin liikkeessä. (NM Type 2019.) Ramosin mukaan 
kirjainten kalligrafinen alkuperä ja synty käden liikkeestä innoitti suunnittelijoita 
tutkimaan kirjaimia liikkeen avulla. He löysivät yhtäläisyyksiä liikkeen ja kirjain-
ten vahvuutta (weight) kuvailevista ilmaisuista. (Morley 2019.) Katkeamaton fyysi-
nen liike muodostaa kirjaimiin silmukoita ja rikkoo kirjainten perusmuotoja. Oman 
lisänsä kirjaintyyppiin tuo variable-ominaisuus, joka mahdollistaa kirjaintyypin 
muunneltavuuden neljän eri leikkauksen välillä, jolloin kirjaimet on mahdollista 
saada liikkumaan (Morley 2019).

Generatiiviset eli koneavusteisesti tuotetut kirjaintyypit kyseenalaistavat aiempia 
käsityksiä kirjaintyypeistä muuttumattomina ja toisaalta vahvistavat kirjaintyy-
pin välineellistä luonnetta. Ilmiö on vasta yleistymässä, joten käsitteille ei vielä ole 
vakiintuneita suomennoksia. Variable font tarkoittaa kirjaintyyppiä, joka sisältää 
useita eri paksuuksia, leveyksiä tai muita muuttujia, joita varioimalla voidaan saa-
vuttaa lukematon määrä erilaisia lopputuloksia. (Riechers 2018.) Suomeksi variable 
tarkoittaa vaihtelevaa, muuttuvaa tai säädettävää. Beowolf-kirjaintyyppiä voidaan 
pitää ensimmäisenä variable-fonttina (Riechers 2018), vaikka näytön sijaan sen vaih-
televuus ilmeni tulostettaessa.

Variable fontit kiinnostavat suunnittelijoita, sillä ne ensisijaisesti parantavat digi-
taalista käyttökokemusta. Variable fontin käyttö usean kirjaintyypin sijaan nopeut-
taa verkkosivujen latautumista, sillä usean kirjaintyypin sijaan käytössä on vain 
yksi, joka saadaan näyttämään usealta. Myös responsiivisen suunnittelun kannalta 
muunneltavuus on tervetullut ominaisuus. Variable font voi esimerkiksi huomioida 
optiset korjaukset lukijan valitseman kirjainkoon mukaan. (Berning 2017.) Konsep-
tuaalisuuden kannalta muunneltavan kirjaintyypin tekee mielenkiintoiseksi se, että 
kirjaintyyppi voi saada loputtomasti erilaisia muotoja, mikä haastaa esimerkiksi 
Noordzij’n määritelmän kirjaintyypistä ennalta valmistettuina kirjaimina. Variab-
le fonttien levitessä eri sovelluksiin kaikenlaiset käyttäjät voivat muotoilla kirjain-
tyyppiä sen asettamissa rajoissa ja päätyä uniikkeihin lopputuloksiin. Käyttäjälle 
muunneltavuus voi aiheuttaa hämmennystä ja suunnittelijat saattavat rajata osan 
säätimistä ammattikäyttöön (Berning 2017). Ylipäätään muotoilun alalla ollaan siir-
tymässä tuotteiden valmistuksesta työkalujen ja järjestelmien suunnitteluun (Davis 
2019), mistä variable font voidaan nähdä esimerkkinä kirjainmuotoilussa. Valmiin 
tuotteen sijaan kirjaintyyppi tarjoaa skaalan vaihtoehtoja ja mukautuu käyttötarkoi-
tukseen sopivaksi. 
  

Kuva 23. Karloff Negative ja Karloff Positive modostavat parametrisella  akselilla leikkauspistees-
sään neutraalin (Bil’ak 2012). 



26

Parametriset kirjaintyypit muistuttavat variable fontteja, mutta toimivat hie-
man eri tavoin interpoloimalla kahta tai useampaa originaalia (Riechers 2018). 
 Karloff-kirjaintyyppi (2012) tutkii yksinkertaista muotoilun parametria (kuva 23). 
Peter Bil’akin suunnittelema kirjaintyyppi tarkastelee kirjainmuotojen ”rumuuden” 
ja ”kauneuden” suhdetta asettaen ne vastakkaisiksi määreiksi parametriselle ak-
selille. Kauneutta edustaa puhdaslinjainen ja karismaattinen Bodoni-tyylinen kir-
jaintyyppi. Rumaksi kirjaintyypiksi Bil’ak valitsi toisen korkeakontrastisen kirjain-
tyypin, jossa viivan paksuuden vaihtelut ovat käänteiset perinteiseen kalligrafiseen 
muotoon nähden. Parametrinen akseli muodostuu siten vastakkaisten viivanpak-
suuksien välillä ja leikkauspisteessä muodostuu ”neutraali”. Vaikka kauneus ja ru-
muus ovat subjektiivisia käsitteitä, Bil’akia kiinnostaa ääripäiden ja niiden läheisen 
suhteen tarkastelu. (Bil’ak 2012.) 

Muotoilua määrittelevät rajoitteet, jotka tekevät siitä haasteellista ja toisaalta moti-
voivaa. Loputon määrä vaihtoehtoja voi vaikeuttaa suunnitteluprosessia, kun taas 
tietyt ennalta päätetyt rajoitteet jättävät tilaa muiden ongelmien ratkaisemiseksi. 
Sääntöjen luomiseen kuuluu usein myös niiden rikkominen työn mielekkyyden 
säilyttämiseksi. (Lupton & Cole Phillips 2008, 159.)

Gridi on useimmiten horisontaaleista ja vertikaaleista viivoista koostuva ruuduk-
ko, jossa viivat sijaitsevat tasaisin välein toisistaan. Gridi voi myös olla mittasuh-
teiltaan epätasainen tai muuten poiketa neliskulmaisesta muodosta, mutta se on 
tarkoitettu ohjaamaan asettelua pinnalle ja luomaan yhtenäisyyttä ja rytmiä ele-
menttien välille. Rationaalinen lähtökohta voi ehdottaa elementtien sommitte-
lua epäsymmetrisesti ja helpottaa suunnittelijan päätöksiä. Gridin noudattaminen 
tuottaa konstruoituja muotoja ja järjestystä. (Lupton & Cole Phillips 2008, 176.) Sitä 
käytetään tavallisesti graafisen suunnittelun taittotöissä, kuten sivupohjan suunnit-
telussa, mutta se on omaksuttu myös kirjainmuotoilun lähtökohdaksi. Kirjaintyy-
peissäkin toistuva malli näkyy esimerkiksi Wim Crouwelin New alphabetin kir-
jaimissa (ks. 22), jotka muodostuvat vaaka- ja pystysuuntaisista gridiin asettuvista 
moduuleista. Moduuli on elementti osana suurempaa rakennetta tai järjestelmää, 
tässä tapauksessa gridiä. Standardikokoiset ja -malliset ”palikat” muodostavat sys-
temaattisen kokonaisuuden. (Lupton & Cole Phillips 2008, 159.) Crouwelille gridi on 
yleinen suunnittelumetodi, mutta New alphabetin suunnitteluun gridi syntyi sen ai-
kaisen näyttöteknologian vaatimuksesta (Roberts & Thrift 2002, 82).

Taidehistorioitsija Rosalind Kraussin mukaan gridi on stereotypia, jonka taiteili-
jat ”löytävät” aina uudelleen ja toteuttavat sen rajoissa luovuuttaan. Gridi on ikään 
kuin vankila, jossa taiteilija voi paradoksaalisesti tuntea itsensä vapaaksi. Monen 
mielessä se muodostaa nollapisteen, työvälineen ja riisutun pohjan, jonka päälle 
rakentaa jotain täysin uutta. Kukaan ei voi väittää keksineensä gridiä, joten se on 
vapaasti kaikkien omaksuttavissa omaan työhönsä. Uuden luomisen välineenäkin 
gridi on hyvin joustamaton ja johtaa väistämättä toistoon. (Krauss 1986, 8–9.) Il-
miö voidaan nähdä myös kirjainmuotoilun kontekstissa. Varhaiset tietokonenäy-
töille suunnitellut kirjaintyypit, kuten Crouwelin New alphabet ja Zuzana Lickon 

3.4 Gridi ja geometrinen kirjainmuoto  

 konseptuaalisissa kirjaintyypeissä
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suunnittelemat bitmap-kirjaintyypit näyttäytyivät uudenlaisina kirjainmuotoina il-
mestyessään, mutta suurelta osin sen vuoksi, että ne hyödynsivät aikansa uusinta 
tekniikkaa ja olivat siten lajissaan ensimmäisiä.

Konseptuaalisuus ei sinänsä määritä kirjaintyyppien ulkoista muotoa, eivätkä ne 
siten muodosta yhtenäistä joukkoa ulkoasunsa perusteella. Kuten aiemmin todettiin 
konseptuaalisuus ilmenee useammin älyllisenä prosessina, kuin esteettisenä muo-
tona kirjaintyypeissä. Geometriset muodot, gridi ja muut muotoa rajoittavat tekni-
set järjestelmät ovat kuitenkin innoittaneet useita kirjainmuotoilijoita, mikä ilme-
nee toistuvana teemana konseptuaalisissa kirjaintyypeissä.

Kuva 24. Roman du roi on yksi ensimmäisistä geometrisesti konstruoiduista  kirjaintyypeistä  
(Bil’ak 2005).

Yhtenä ensimmäisistä konseptuaalisena kirjaintyyppinä voidaan pitää Ranskan 
kuninkaan Ludvig XIV:n tilaamaa kirjaintyyppiä (kuva 24), joka poikkesi perin-
teisestä käsinvalmistustavasta. Vuonna 1692 suunniteltu Roman du roi perustui 
rationaalisiin ja matemaattisiin periaatteisiin kalligrafisen muodon sijaan. Gridin 
mukaan piirretyt kirjaimet rakentuivat geometrisista muodoista. (Bil’ak 2005, 4.3.) 
Gerrit Noordzij kirjoittaa, että Roman du roin kirjainmuodot perustuivat kuiten-
kin alkujaan kalligrafi Nicholas Jarryn käsinkirjoitukseen ja siten jako käsinkirjoi-
tuksen ja konstruoidun kirjaintyypin välillä on keinotekoinen (Noordzij 2009, 17). 
Kirjainmuotojen kontrastit muistuttavat käden jäljestä. Pystysuuntaiset akselit kui-
tenkin erottavat kirjainmuodot luontaisesti kallistuvasta käsin piirretystä jäljestä ja 
saavat ne näyttämään staattisilta. (Bringhurst 2002, 128–129.)

1920-luvulla geometrista muotoa taustoittivat ideologiset näkemykset. Jan Tschichold 
esitti manifestissaan The New Typography (1928) modernistisia ihanteita typogra-
fian muodossa. Tschichold kirjoittaa uudesta typografiasta erotuksena vanhaan, 
mikä edelsi modernia maailmaa ja funktionaalisuuden sijaan ihannoi koristeellis-
ta ja kaunista muotoa. Uuden typografian tulisi seurata aikaansa ja teollistuvassa 
maailmassa pyrkiä selvyyteen ja tehokkuuteen julkaisujen määrän lisääntyessä 
ja ajan puutteen kasvaessa. Tschicholdin teorian mukaan teknologian määräämät 
muodot ovat älyllisessä mielessä luonnollisia, sillä kone saa muotonsa sen käyttö-
tarkoituksen mukaan. Muodon tulisi siten ilmaista tarkoitusta myös typografiassa. 
(Tschichold 1998, 64–66.) 
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Herbert Bayer oli typografi ja Bauhaus-koulun opettaja, joka suunnitteli Univer-
sal-kirjaintyypin modernismin hengessä vuonna 1925 (kuva 25). Universal hylkäsi 
kalligrafisen perinteen, serif-päätteet ja versaalikirjaimet. Bayer riisui kirjainmuo-
dot käytännölliseen ja rationaaliseen muotoon, jonka hän näki sopivaksi teollistu-
van maailman käyttöön. (Armstrong 2009, 44.) Typografiset uudistukset kumpu-
sivat samaan aikaan tapahtuneesta sosiaalisen ja poliittisen tietoisuuden noususta 
sekä teknologisesta kehityksestä. Bayerin mukaan typografia tunnustettiin ensim-
mäistä kertaa osana visuaalista kulttuuria erillisen tieteenalan ja tekniikan sijaan. 
(Bayer 1967, 44.) Kirjaimet koostuivat geometrisista muodoista, jotka muistuttivat 
teollisuusvalmisteisia moduuleita. Abstraktien muotojen uskottiin viestivän tehok-
kaammin ja universaalisti. (Lupton 2010, 27.) Myöhemmin Yhdysvalloissa asues-
saan Bayer loi myös ”foneettisen aakkoston”, jonka kirjaimet vastasivat yksittäisiä 
äänteitä. Tavoitteena oli helpottaa kommunikaatiota yli kielirajojen. (Eljers 2013, 
1.5.) Myöhemmin Pierre di Sciullo on suunnitellut useita vastaavanlaisia foneettisia 
kirjaintyyppejä.

Kuva 25. Herbert Bayerin Universal-kirjaintyyppi koostuu ainoastaan pienaakkosista. 

Kuva 26. Paul Rennerin alkuperäinen suunnitelma Futuran kirjaimista. 

Niin ikään modernismin ihanteista inspiroitunut Futura-kirjaintyyppi (kuva 26) 
syntyi vuonna 1925 Paul Rennerin suunnittelemana. Alkujaan Futuran kirjain-
muodot olivat hyvin innovatiivisia ja poikkesivat suuresti kalligrafisista perus-
muodoista. (Eljers 2013, 1.6.) Puhtaat muodot muistuttivat Bayerin Universal-kir-
jaintyypin muotoja. Kirjaimet kokivat kuitenkin huomattavia muutoksia ennen 
julkaisuaan. Tasapaksuilta näyttävissä kirjainmuodoissa huomioitiin optiset kor-
jaukset kirjainten koossa, viivan paksuuksissa ja liitoskohdissa, jotka helpotti-
vat kirjainten erottuvuutta toisistaan ja tekivät kirjaintyypistä luettavamman. 
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Futura julkaistiin vuonna 1927, minkä jälkeen se on saanut osakseen suurta suo-
siota tähän päivään asti (Lupton 2010, 27). Julkaistuksi päätyneen Futura-kirjain-
tyypin konseptuaalinen luonne on vain viitteellinen, mutta se osoittaa hienon ra-
jan käyttöön omaksuttujen ja useimpien konseptuaalisten kirjaintyyppien välillä.  
Vaikka päätteettömät kirjainmuodot olivat tuttuja jo roomalaisista kaiverruksista, 
Futura onnistui rikkomaan aikansa konventioita. Sittemmin geometriset päätteet-
tömät kirjaintyypit on omaksuttu laajasti käyttöön, eikä niiden luettavuus tuota 
suuria ongelmia kuin äärimmäisissä tapauksissa. 

Kuva 27. Avant Garde laajeni logosta kirjaintyypiksi ja tilaustyöstä yleiseen jakeluun.  
Kirjaintyypin ligatuurit ovat haasteellisia käytössä. (Heller 2004.)

Herb Lubalinin Avant Garde -kirjaintyyppi (kuva 27) syntyi alkujaan samanni-
misen lehden logotyyppinä 1979 ja kehittyi kirjaintyypiksi lehden otsikkokäyttöön. 
Neliskulmaiseen muotoon pakotetut geometriset versaalikirjaimet ja ligatuurit ovat 
sen tunnistettavimpia piirteitä. Avant Garde päätyi laajempaan jakeluun, mikä ei 
ole tehnyt kirjaintyypille oikeutta. Voimakas ja futuristinen muoto on huomiota 
herättävä, mutta ligatuurit vaativat ymmärrystä niiden käytöstä. Taitamattomien 
suunnittelijoiden käsissä Avant Garde on joutunut väärinkäytetyksi, mitä suurim-
missa määrin. (Heller 2004, 102.) Tiiviisti aseteltu ja leimallinen geometrinen 
 muoto istuu parhaiten suunniteltuun käyttöyhteyteensä logotyyppinä. Kirjaintyyp-
piä on vaikea erottaa mielleyhtymistä alkuperäiseen kontekstiinsa.

Puhdas geometrisuus kirjaimissa tuottaa jäykkiä ja pakotettuja kirjainmuotoja, 
mutta suunnittelun apuna geometrinen perusta voi luoda yhteneväisyyttä ja sel-
keyttä. Paul Barnesin mukaan modernististen kokeilujen anti on kirjainmuotojen 
pelkistämisessä ja kirjainten tunnistettavan perusmuodon tutkimisessa. Hylkää-
mällä koristeellisuus ja viivanpaksuuden vaihtelut voidaan tarkastella kirjaintyy-
pin muodostavaa ydintä. Kirjainmuodot voidaan muuttaa tasapaksuista viivoista 
muodostuviksi rautalankamalleiksi, joiden avulla voidaan hahmottaa kirjaintyypin 
olennaisia piirteitä. (Barnes 2013, 3.8.)
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1990-luvun alussa kirjaintyyppien suunnittelu ja jakelu digitalisoitui ja laajeni eri 
tahoille. Samalla kirjainmuotoilu irtautui käsityötaidosta ja historiallisesta jat-
kumostaan. Kirjainmuotoilusta tuli kanava luovuudelle ja kokeilulle. (Rock 1994.) 
1990-lukua edelsi aiemmin luvussa 3.2 esitelty Emigre Magazine, joka tuli sittem-
min tunnetuksi myös kirjaintyyppien julkaisijana. Teknologiset harppaukset antoi-
vat syyn uudistaa kirjainmuotoja ja sovittaa niitä uuteen mediaan. Zuzana Lickon 
kirjaintyypit edustivat ensimmäisiä digitaalisia kirjaintyyppejä ja tietokone-este-
tiikkaa (kuva 28). 
  

3.5 Uudet kirjainmuodot 1990-luvun  

 konseptuaalisissa kirjaintyypeissä

Kuva 28. Zuzana Lickon Oakland ja joukko muita bitmap-kirjaintyyppejä on koostettu yhdeksi 
Lo-res-nimiseksi kirjainperheeksi (Emigre n.d).

Kiinnostus kirjaintyyppien muodon uudistamiseen oli yleistä suunnittelijoiden kes-
kuudessa. Neville Brodyn ja Jon Wozencroftin  vuonna 1991 lanseeraama  Fuse-lehti 
esitteli kokeellista ja konseptuaalista kirjainmuotoilua. Vaihtuvat suunnittelijat 
osallistuivat kirjaintyypeillä, jotka jaettiin levykkeellä kirjaintyyppejä esittele-
vien julisteiden kanssa. (Poynor 2010.) Kirjaintyypit esiteltiin keskeneräisinä pro-
jekteina, joiden kehittelyä kannustettiin jatkamaan. Julkaisu sisälsi myös esseitä ja 
suunnittelijoiden kirjoituksia. Jokaisella numerolla oli teemansa, ja pyrkimyksenä 
oli nostaa ideat osaksi typografista keskustelua ja typografia osaksi ajankohtaisia 
kulttuurisia ilmiöitä. Pääasia olivat kuitenkin kirjaintyypit itse, jotka vaihtelivat 
formalistisista hyvinkin konseptuaalisiin, sillä suunnittelijoilla oli mahdollisuus 
työskennellä ilman asiakkaan briefin edellyttämiä rajoitteita. Fuse ilmestyi kaik-
kiaan 18 kertaa. (Rock 1994.) 
 
Fusen julkaisemissa kirjaintyypeissä kirjaimet saivat abstrakteja ja tunnistamatto-
mia muotoja (kuva 29). Päämääränä vaikutti olevan kielen uudistaminen typogra-
fista muotoa mystifioimalla. (Poynor 2010.) Kirjaintyypeistä suunniteltiin persoo-
nallisia ja kantaaottavia. Ne liitettiin aiempaa vahvemmin suunnittelijoihin, mikä 
nosti esiin kysymyksiä graafisen suunnittelun ja kirjainmuotoilun tekijänoikeuk-
sista. Kenelle kuuluu kunnia työstä, kun graafinen suunnittelija käyttää työssään 
kirjainmuotoilijan suunnittelemia kirjaintyyppejä? (Rock 1994.)
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1990-luvun konseptuaalisissa kirjaintyypeissä kiinnostus suuntautui hybrideihin ja 
surrealistisiin kirjaintyyppeihin. Leimallisesti postmodernille ajalle konseptuaali-
set kirjaintyypit ilmensivät usein lainauskulttuuria ja tulkintaa. Kahden tai useam-
man kirjaintyypin yhdistelmistä syntyi useita konseptuaalisia kirjaintyyppejä, ku-
ten P. Scott Makelan Dead History ja Jonathan Barnbrookin Prototype (kuva 30). 
(Poynor 2013, 2.2–2.3.) Prototype viittaa kirjainmuotoilussa aika ajoin ilmeneviin 
yrityksiin rationalisoida kirjainmuotoja ja silti säilyttää niiden luettavuus. Prototy-
pe esittää vastaavanlaisen kokeilun. Se yrittää olla kaikkea kaikille yhdistelemällä 
uutta ja vanhaa, pien- ja suuraakkosten kirjainmuotoja sekä piirteitä päätteellisistä 
ja päätteettömistä kirjaintyypeistä. (Barnbrook fonts n.d.) Prototype näyttää useal-
ta eri kirjaintyypiltä, ja sitä on mahdotonta luokitella sen kirjainmuotojen perus-
teella. Silti se on kirjaintyyppinä hyvin tunnistettava.

Kuva 30. Jonathan Barnbrookin Prototype ja P. Scott Makelan Dead History edustavat 1990- luvun 
hybridikirjaintyyppejä, jotka viittaavat kirjainmuotoilun historiaan (Poynor 2013, 2.2–2.3).

Kuva 29. Tobias Frere-Jonesin Reactor-kirjaintyyppi (1993) ”hajoaa” ja muuttuu sitä vaikealukui-
semmaksi mitä enemmän tekstiä kirjoittaa (Rock 1994). Just van Rossumin suunnittele-
ma Flixel-kirjaintyyppi (1991) muodostuu pisteistä.

Ajan kuvan lisäksi kirjaintyypit tarjosivat kulttuurista kritiikkiä, johon viitattiin 
kirjaintyyppien nimissä. Jos Prorotype kommentoi muun muassa Bayerin Univer-
sal-kirjaintyyppiä postmodernismin hengessä, Dead History (kuva 30) banalisoi 
kirjainmuotoilun konventioita yhdistelemällä useita kirjaintyyppejä kollaasimaises-
ti häivyttäen jokaisen kirjaintyypin yksilölliset erityispiirteet. Kirjaintyypin nimi 
alleviivaa kokonaisuutta. Ajalle tyypillisesti kirjaintyypeillä ei ajateltu olevan yhtä 
määriteltyä merkitystä, mistä kumpusi moniäänisyys myös niiden muotokieleen. 
90-luvun konseptuaaliset kirjaintyypit toimivat itsenäisinä kulttuurisina kom-
mentteina ja kirjainmuodon tutkimisen välineinä. (Poynor 2013, 2.2–2.3.) 

Tavallaan postmodernismi ei eronnut paljon modernismin mallista kirjainmuotoilus-
sa. Rosalind Krauss on esittänyt, että modernismia määritteli toistuvuuden ja univer-
saaliuden idea ja toisaalta ylevä pyrkimys uuteen ja omaperäiseen (Krauss 1986, 6, 9). 
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Rationalisoidut ja ”ajattomat” kirjainmuodot ovat enimmäkseen jääneet suunnittelun 
tasolle, eikä niitä ole omaksuttu käyttöön. Samaa voidaan sanoa voimakkaasti aika-
kauteen ja persooniin henkilöityvistä postmoderneista kirjaintyypeistä. Molemmat 
kumpuavat suunnittelijoiden fantasioista ja lopulta author-ajattelusta, jossa suunnit-
telija nostetaan jalustalle. Kirjainmuodot eivät ole koskaan säilyneet muuttumatto-
mina. Ne kehittyvät työkalujen mukana ja teknologian mahdollistamat muodot ovat 
siten luonnollinen jatkumo kirjainmuotoilun historiassa. (Rock 1994.) 

Kirjainmuotoilua on usein pidetty täysin omana ja erillisenä muotoilun alana histo-
rian, teorian ja käytännön osalta. Teknologian kehitys, muut muotoilun alat, taide ja 
arkkitehtuurin vaikutteet ovat kuitenkin näkyneet selvästi kirjainmuotoilussa. (Un-
ger 2018, 186.) Ylipäätään typografia on osa ihmisen historiaa, ja se on omaksunut 
politiikan ja filosofian suuntauksia (Bringhurst 2002, 119–120). Graafisen suunnit-
telun piirissä yhteys on selvempi. Muotoilija Jorge Frascara määrittelee graafisen 
suunnittelun toiminnaksi, joka järjestää visuaalista viestintää yhteiskunnassa. Hän 
kirjoittaa artikkelissaan Graphic design: Fine art or social science? graafisen suun-
nittelun keskittyvän liiaksi visuaalisuuteen. Ulkoasun sijaan graafisen suunnittelun 
todellisia vaikutuksia tulisi tutkia aikaan saatuina muutoksina yleisössä. Graafi-
nen suunnittelu voi muuttaa asenteita, käyttäytymistä ja toimintatapoja. Näin ollen 
muotoilijalla on myös sosiaalinen vastuu. (Frascara 1988, 26–31.) 

Myös kirjainmuotoilija Jonathan Barnbrookin mukaan visuaalisen muotoilun ide-
ologinen ja sosiaalinen ulottuvuus on unohdettu kulutusyhteiskunnassa. Kiinnos-
tava kysymyksen asettelu ja viestinnällisen ongelman huolellinen määrittely oh-
jaavat suunnittelua, ja vain niiden avulla muotoilu voi tuottaa myös kiinnostavia 
lopputuloksia. (Triggs 2003, 89.) Muotoilua voidaan hyödyntää myös ongelmien 
määrittelemiseksi ja tunnistamiseksi, kuten luvussa 3.1 tuotiin esiin. Kriittinen 
suunnittelu toimii muotoilun kontekstissa kaupallisten vaatimusten ulkopuolella. 
Sen avulla voidaan esittää kysymyksiä ja spekuloida ilman ennalta päätettyä lop-
putulosta. (Dunne & Raby n.d.)

Kuten edellisissä luvuissa on todettu kirjainmuotoilu on pyrkinyt vaikuttamaan 
alan ulkopuolella uudistamalla kieltä ja kirjoittamista. Kirjaintyypit ovat visuali-
soineet ideologisia maailmankatsomuksia,  ottaneet kantaa ja esittäneet tulkintoja. 
Silti sosiaalinen vaikuttaminen liitetään kirjainmuotoiluun harvoin. Se johtunee sii-
tä, että kirjainmuotoilu on pitkään nähty vain välineellisenä arvona tiedon välittä-
misessä. Kirjaintyyppi esiintyy tavallisesti osana suurempaa kokonaisuutta, josta 
vastaa joku muu kuin kirjainmuotoilija. Perinteisestä kirjainmuotoilusta poiketen 
konseptuaaliset kirjaintyypit ottavat roolin vaikuttamaan pyrkivinä ja viestivinä. 
Ne hyödyntävät myös kriittisen suunnittelun kyseenalaistavaa näkökulmaa ja ko-
keellisuutta.
  
Luvussa 3.2 esitelty Johan Elmehagin Coastline-kirjaintyyppi (kuva 31) on tuore 
esimerkki kriittisestä ja informatiivisesta kirjainmuotoilusta (ks. 20).  Visuaalisessa 
toteutuksessa yhdistyvät tutut kirjaimet ja kuvitteellinen kartta, joka kuvittaa  ja 

3.6 Kriittinen näkökulma  

 konseptuaalisissa kirjaintyypeissä
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Kuva 31. Coastline-kirjaintyyppi toimii itsenäisenä viestinä ja osana julkaisua (Elmehag 2018). 

esittää sisältöä samanaikaisesti. Kirjaintyypin rooli ei ole ainoastaan mahdollis-
taa tiedon välittäminen vaan se toimii tässä tapauksessa myös itse mediana, joka 
 havainnollistaa sisältöä konkreettisesti. 

Kuten edellisessä luvussa esitettiin, monet 1990-luvun konseptuaaliset kirjain-
tyypit kommentoivat aikansa kulttuurista ilmapiiriä ja kirjainmuotoilun traditio-
ta (Poynor 2013, 2.2–2.3). Miesvaltaisella alalla saattoi havaita tasa-arvo-ongelmia. 
Esimerkiksi Fuse-julkaisun tekoon osallistuneet suunnittelijat olivat suurimmaksi 
osaksi miehiä. Vuonna 1994 Liz McQuisto, Siân Cook ja Teal Triggs saivat mah-
dollisuuden suunnitella kirjaintyypin Fusen julkaistavaksi. Syntyi Pussy Galore 
-kirjaintyyppi (kuva 32), joka toi esiin alalla toimivia naisia ja kritisoi naisiin koh-
distuvaa vähättelevää kielenkäyttöä. Pussy Galore koostuu kirjainten sijaan kuva-
merkeistä. Fusen julkaisemana sitä on siitä huolimatta käsitelty kirjaintyyppinä. 
(Grafik 2015.) Pussy Galore todennäköisesti herätti huomiota ilmestyessään, ja sen 
viesti on edelleen ajankohtainen 25 vuotta myöhemmin.

Kuva 32. Pussy Galore esittelee naisiin liitettyjä stereotypioita (Grafik 2015). Summer-studion 
Queertype kyseenalaistaa sukupuolitettujen tuotteiden visuaalista representaatiota 
(Morley 2016).
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Feminiinistä ja maskuliinista representaatiota tutkiva Queertype (kuva 32) on 
tukholmalaisten Minna Sakarian ja Carolina Dahlin Summer-studion toteuttama 
projekti. Suunnittelun taustalla on havainto brändien sukupuolitettujen tuotteiden 
esittämistä visuaalisista representaatioista, jotka ulottuvat kirjaintyyppien valin-
taan. Naisille suunnatuissa tuotteissa kirjaintyypit ovat pehmeitä ja koristeellisia, 
kun taas miehiä tavoitellaan teknisillä ja rationaalisilla  groteski-kirjaintyypeillä. 
Queertype kyseenalaistaa stereotyyppisen sukupuolten esittämisen Sans ja 
Avec kirjaintyypeillä, jotka ilmentävät Dahlin ja Sakarian havaintoja  binäärisistä 
typografisista valinnoista. Feminiinisyyttä esittävää kurvikasta ja koristeellista 
Avec-kirjaintyyppiä käytettiin t-paidan painatuksessa pojille suunnatuissa  viesteissä 
ja riisuttua Sans-kirjaintyyppiä tyypillisessä tytöille suunnatussa printtipaidan 
viestissä. (Morley 2016.)
 

Kuva 33. Brand New Roman -kirjaintyypistä on ladattavissa myös väriversio (Hitti 2018). 

Edelliset esimerkit osoittavat, että muotoilun esittämä kritiikki voi olla humoristista 
ja vetoavaa. Newyorkilaisten Hello Velocity -studion Lukas Bentel ja Kevin Wies-
ner loivat Brand New Roman -kirjaintyypin yhdistelemällä kirjaimia suuryhtiöiden 
logoista (kuva 33). Kirjaintyyppi kommentoi suurten brändien globaalia tunnet-
tuutta ja valtaa. Yhdistettyinä toisiinsa logot menettävät tehoaan ja niihin liitettyjä 
mielleyhtymiä. Suunnittelun lähtökohta on kriittinen kaupallisia ja kapitalistisia toi-
mijoita kohtaan. Lopputulos sen sijaan on visuaalisesti yltäkylläinen, sillä jokainen 
logo on suunniteltu erottumaan ja vetoamaan yleisöön. (Hitti 2018.) Katsoja ei voi 
välttyä huomaamasta yhteyttä tunnettujen logojen ja kirjaintyypin välillä,  m utta 
kirjoitettu viesti, ja sen vastaanottajan omat kokemukset voivat johtaa erilaisiin tul-
kintoihin kirjaintyypin merkityksestä.

Kuten aiemmin todettiin, kirjaintyypin käyttö ja konteksti määrittelevät kirjaintyy-
pin tulkintaa. Edellä esitettyjen esimerkkien tapauksessa tulkintaa ohjaa erityisesti 
myös taustatiedot kirjaintyyppien suunnittelun tavoitteista. Kirjaintyypit voidaan 
esittää myös täysin vastakkaisessa kontekstissa. Jos Dahlin ja Sakarian koristeel-
lista Avec-kirjaintyyppiä käytettäisiin tytöille suunnattujen paitojen printeissä 
päädyttäisiin kirjainmuotoilijoiden aikeista huolimatta toistamaan stereotypiaa eli 
viesti näyttäytyisi päinvastaisena. Tämä voidaan nähdä yhtenä konseptuaalisten 
kirjaintyyppien käytettävyyteen liittyvänä ongelmana. Kirjaintyyppien viesti ja 
kritiikki saattavat muuttua käytössä tai jäädä kokonaan huomaamatta ilman asia-
yhteyttä.

Tällä hetkellä monimutkaisten ongelmien ratkomisesta ja suurten kokonaisuuk-
sien ymmärtämisestä ennustetaan nousevia trendejä muotoilun alalla (Davis 2019). 
Suunnittelijan työn arvioidaan monipuolistuvan ja muuttuvan tuotannon automa-
tisaation myötä asiantuntijatehtäviksi. Aalto-yliopiston apulaisprofessori Arja Kar-
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humaan mukaan suunnittelijan työ tulisi nähdä praktiikkana, jossa suunnittelija 
työskentelee itselleen merkityksellisten asioiden parissa, ja ilman toimeksiantojakin 
edistää muotoilijan ominaisuudessaan tärkeiksi katsomiaan asioita. Hän ehdottaa, 
että eri aloilla toimivat samasta aiheesta kiinnostuneet voisivat toimia yhdessä on-
gelmien ratkaisemiseksi. Visualisoinneilla suunnittelijan on mahdollista rakentaa 
tietoa, identiteettejä ja skenaarioita. Muotoilijan tulisi olla aktiivinen toimija alallaan 
ja yhteiskunnassa. Samaan tapaan suunnittelijan tulisi luoda itselleen työtä omien 
kiinnostustensa ympärille ja toimia monialaisessa yhteistyössä. (Ojala 2019, 16–17.) 
Karhumaan näkemys muotoilijan roolista on kannatettava siltä osin kuin muotoi-
lijoilla on mahdollisuus työskennellä ilman toimeksiantoja ja maksavia asiakkaita. 
Kirjainmuotoilu toimii ja kehittyy suhteessa muuhun muotoiluun ja ihmisen toi-
mintaan. Konseptuaalista kirjainmuotoilua tarkastelemalla voidaan nähdä, että alan 
toimijoilla on keinoja esittää näkökulmia, ottaa kantaa, kyseenalaistaa ja ehdottaa 
toimintatapoja. Näitä ominaisuuksia voitaisiin tutkia ja hyödyntää kirjainmuotoi-
lussa laajemmin.
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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli määritellä konseptuaalisen kirjaintyypin 
käsite ja tarkastella konseptuaalista kirjainmuotoilua ilmiönä. Lisäksi pyrin tuo-
maan esiin eroavaisuuksia konseptuaalisen kirjainmuotoilun ja alan konventioiden 
välillä. Yhtenä työn tavoitteena oli myös tutustua lähemmin kirjainmuotoiluun. 

Pohjustin aihetta määrittelemällä kirjaintyypin ja esittelemällä kirjainmuotoilun ja 
typografian tiivistä suhdetta sekä alalla nähtävää muutosta. Digitalisaatio on mah-
dollistanut kirjainmuotoilun harjoittamisen laajemmalle tekijäjoukolle ja lisännyt 
sen näkyvyyttä. Typografia on tullut tutummaksi ja merkityksellisemmäksi suu-
relle yleisölle ja sen myötä saanut myös kokeilevampia piirteitä. Teknologinen ke-
hitys ja kirjainmuotoilun eriytyminen käsityöammatista suunnittelijalähtöiseksi on 
mahdollistanut laajemmin myös konseptuaalisen kirjainmuotoilun. 

Luvussa 2.3 esiteltiin kirjaintyyppien luettavuutta ja visuaalista viestintää. Luetta-
vuuteen vaikuttavat tekijät tunnetaan hyvin, mutta lopulta luettavuus riippuu kon-
tekstista eli lukijasta, lukemisen tavasta ja muista ympäröivistä tekijöistä. Luvussa 
ehdotettiin, että luettavuuden sijaan kirjaintyyppejä tarkasteltaisiin käyttöyhteyden 
mukaan myös niiden viestivyyden kautta. Kirjaintyyppejä suunnitellaan eri tar-
koituksiin ja ne voivat viestiä ensisijaisesti myös visuaalisella muodollaan. Luvussa 
2.4 todetaan, että kirjainmuotoilun konventiot ovat muodostuneet kirjatypografian 
ympärille. Ne ylläpitävät yksipuolisia ja vanhentuneita käsityksiä typografiasta ja 
kirjainmuotoilusta.

Luvussa 3.1 tarkastelin suunnittelijoiden näkemyksiä konseptuaalisen kirjaintyypin 
määrittelystä ja ilmiön suhteesta konseptuaaliseen taiteeseen, kriittiseen suunnit-
teluun ja kokeelliseen kirjainmuotoiluun. Konseptuaaliseksi kirjaintyypiksi mää-
riteltiin tässä työssä kirjaintyypit, jotka pyrkivät välittämään kirjoitetun tekstin 
lisäksi viestin visuaalisella muodollaan. Niiden piirteitä ovat monialaisuus, kirjain-
muotojen ja suunnitteluprosessin tutkiminen, konventioiden kyseenalaistaminen ja 
toteutuksen systemaattisuus. Konseptuaalisuus ilmenee suunnittelun prosessissa. 
Ennalta suunniteltu prosessi ja sen asettamat rajoitteet määrittelevät lopputulok-
sen. Konseptuaalisten kirjaintyyppien ensisijainen tehtävä on usein kyseenalaistaa 
vallitsevia käsityksiä ja konventioita niin alan sisällä kuin sen ulkopuolellakin. 

Konseptuaalinen kirjaintyyppi ei ole vakiintunut käsite, ja sen merkityksestä on 
useita eriäviä näkemyksiä. Työn tarkoitus ei ollut esittää tyhjentävää tai lopullista 
määritelmää konseptuaaliselle kirjaintyypille, vaan ehdottaa perinteisestä poik-
keavaa tarkastelutapaa ja tuoda esiin älyllistettyjä prosesseja kirjainmuotoilussa. 
 Käsitteen avulla voidaan havainnoida ja sanallistaa kirjaintyyppien viestintää ja 
suhdetta ympäröiviin ilmiöihin. 

Kuten luvussa 3.2 todettiin konseptuaalisuus ilmenee monialaisena lähtökohtana 
suunnittelussa ja pyrkii toteuttamaan muotoilun viestinnällistä luonnetta. Kon-
septuaaliset kirjaintyypit voivat esittää tekstille toisen merkityksen tason ja toimia 
itse viesteinä. Kirjaintyyppi voi esittää informaatiota ja tarkastella asioiden välisiä 
suhteita. Kirjaintyyppien viestintä on visuaalista ja voi heikentää luettavuutta, sillä 
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kirjaintyyppi kiinnittää huomion itseensä. Se voi ohjata lukijan tulkintaa ja luke-
misen tapaa voimakkaasti, sekä tutkia kirjoitetun ja puhutun kielen suhdetta kuten 
Pierre di Sciullon foneettisissa kirjaintyypeissä.

Luvussa 3.3 esitettiin, että teknologian avulla konseptuaaliset kirjaintyypit etsivät 
uusia tapoja hyödyntää ja tuottaa kirjainmuotoilua. Kirjaintyypin toteutustapa, ja 
prosessi nousevat tarkastelun kohteeksi osana kirjaintyyppiä ja sen viestiä. Mah-
dollisuuksien lisäksi teknologia asettaa kirjainmuotoilulle vaatimuksia. Erityisesti 
varhaiset tietokonenäytöt rajoittivat ja toisaalta kiinnostivat suunnittelijoita. Kon-
septuaaliset kirjaintyypit tarkastelevat teknologiaa välineenä ja mediana sekä sen 
vaikutusta kirjainmuotoihin. Sen avulla voidaan toteuttaa automatisoidumpia pro-
sesseja ja tutkia teknologian vaikutusta kirjainmuotoihin. Teknologia on mahdol-
listanut myös suunnittelijan aseman tarkastelun kirjainmuotoilussa. Työtä tehdään 
ohjelmien ja työvälineiden sallimissa rajoissa ja ehdottamilla tavoilla. Konseptuaa-
liset kirjaintyypit kysyvät, mikä on suunnittelijan rooli automatisoitujen proses-
sien yleistyessä. Ohjelmistojen suunnittelu ja hallitseminen tarjoaa suunnittelijalle 
enemmän valtaa työhönsä myös tulevaisuudessa.

Luvussa 3.4 tarkastelin konseptuaalisten kirjaintyyppien tapaa rationalisoida kir-
jainmuotoja. Geometriset muodot ovat kiinnostaneet suunnittelijoita ja määritelleet 
varhaisimpia konseptuaalisia kirjaintyyppejä. Kirjainmuotoja on pyritty järkeis-
tämään gridiin perustuvan muodon avulla tehokkaamman viestimisen ja univer-
saalin ymmärryksen luomiseksi. Muotoilijoita kiinnostavat myös gridin asettamat 
rajat ja vapaus niiden sisällä. Samalla geometriset kirjaintyypit tutkivat kirjain-
muotoja ja niiden tunnistettavuutta. Kirjainmuotojen pakottaminen gridiin tuottaa 
yksinkertaistettuja kirjainmuotoja.

Kuten luvussa 3.5 esiteltiin, konseptuaaliset kirjaintyypit avaavat uusia näkökul-
mia kirjainmuotoilun traditioon yhdistelemällä eri aikakausiin ja tyyleihin viit-
taavia piirteitä kirjainmuodoissa. 1990-luvulla ilmiö yleistyi hybridikirjaintyyp-
pien muodossa. Kirjaintyypit korostavat moniäänisyyttä ja tulkintaa. Ne tutkivat 
kirjain muotoja ja kommentoivat kirjainmuotoilun perinteitä ja ovat siten itseensä 
viittaavia. Myös tietokoneiden yleistyminen edellytti uusia lähestymistapoja kir-
jainmuotoiluun. Radikaalit kokeilut ja uusi teknologia tuottivat uusia kirjainmuotoja. 

Kirjainmuotoilu voidaan nähdä aktiivisena ja vaikuttavana muotoilun alana visuaa-
lisen viestinnän kentällä. Luvussa 3.6 tarkasteltiin kirjaintyyppien kriittistä näkö-
kulmaa ja sen esittämistä kirjainmuotoilun keinoin. Monialaisuus ja kiinnostus 
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen on nähtävissä nousevana trendinä muotoilun 
alalla. Merkkejä siitä esiintyi kirjainmuotoilussa jo 1990-luvulla. Kirjaintyyppi voi 
sisältää sanoman ja esittää kirjoitetulle vastakkaisia väitteitä. Konseptuaaliset kir-
jaintyypit toimivat perinteisiä kirjaintyyppejä selvemmin muotoilun kontekstissa 
toimintaa muovaavina elementteinä. 

Tutkimuksen perusteella konseptuaalisilla kirjaintyypeillä voidaan sanoa olevan 
useita käyttötarkoituksia. Niiden olemassaoloa voidaan perustella pyrkimyksenä 
tehdä näkyväksi asioiden välisiä yhteyksiä sekä ohjata ja vaikuttaa vastaanottajan 
toimintaan. Konseptuaaliset kirjaintyypit laajentavat käsitystämme kirjaintyypeistä 
ja niiden tehtävistä hylkäämällä luettavuuden ja esteettisyyden ensisijaisina tavoit-
teina. Konseptuaalisten kirjaintyyppien tutkiva ja kyseenalaistava lähestymistapa 
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on kaiken muotoilun ytimessä. Niiden suunnittelu on siten perusteltua perinteises-
ti luettavuuteen nojaavan käytettävyyden ulkopuolella. Usein myös konseptuaali-
sen kirjainmuotoilun oivalluksia omaksutaan laajempaan käyttöön ja sovelletaan 
käytet tävyyden parantamiseksi. Tällaisia ovat esimerkiksi gridin hyödyntäminen 
kirjainmuotoilussa sekä variable font -teknologia. Konseptuaalisille kirjaintyypeille 
voidaan löytää käyttötarkoituksia myös kaupallisissa yhteyksissä niiden usein erot-
tuvan visuaalisuuden ja viestivyyden vuoksi, esimerkiksi brändäyksessä.

Toteutin työni kirjallisuuskatsaustyyppisenä tutkimuksena saavuttaakseni mahdol-
lisimman laajan ymmärryksen suhteellisen marginaalisesta aiheesta. Työssä käy-
tetyt metodit tukevat mielestäni aiheen ymmärrettäväksi ja näkyväksi tekemistä. 
Useat esimerkit mahdollistivat aiheen monipuolisen käsittelyn ja havainnollistami-
sen. Kirjainmuotoilusta kirjoitettuihin teoksiin perehtymällä havaitsin kirjainmuo-
toilun käsittelyn yksipuoliseksi ja vahvasti kirjatypografian konventioihin ja käy-
täntöön nojaavaksi. Konseptuaalisista kirjaintyypeistä ei ole montakaan mainintaa 
alan kirjallisuudessa. Lisäksi kirjainmuotoilun visuaalisia tai viestinnällisiä merki-
tyksiä ylipäätään on sanallistettu hyvin vähän. Sen vuoksi käsitteen määrittely ja 
suorat viittaukset konseptuaalisiin kirjaintyyppeihin löytyvät lähes kaikki yhden 
julkaisun artikkeleista.

Kirjainmuotoilu on tänä päivänä nopeasti muuttuva ja uusiutuva ala, jonka ilmiöt 
esiintyvät ja leviävät verkossa. Sen vuoksi esimerkit on suurelta osin kerätty visu-
aaliseen muotoiluun keskittyvistä verkkojulkaisuista, mikä mahdollisti tuoreiden 
näkökulmien sisällyttämisen työhön. Teososa olisi tuonut mukaan käytännöllisen 
näkökulman suunnitteluprosessin vaiheisiin. Toisaalta projektiin keskittyvä työ 
 olisi rajannut yleiskuvan muodostamista.

Mielestäni työ onnistui tavoitteissaan määritellä ja avata konseptuaalisen kirjain-
tyypin käsitettä ja osoittaa ilmiön piirteitä ja esiintymistä erilaisissa muodoissaan. 
Työ avasi kirjainmuotoilun suhdetta teknologiaan, traditioon ja sosiaaliseen kon-
tekstiin. Opin paljon erilaisista lähestymistavoista kirjainmuotoiluun ja tutustuin 
tarkemmin alan tekijöihin. Löysin myös kiinnostavia yhteyksiä kirjainmuotoilun, 
taiteen ja muiden muotoilun alojen väliltä. 

Työn haasteet liittyivät aiheesta tehtyjen tutkimusten ja kirjoitetun kirjallisuuden 
vähäisyyteen. Aiheen hahmottaminen kokonaisuutena vaati lähikäsitteisiin pereh-
tymistä ja lähteitä kirjainmuotoilun ulkopuolelta. Toisinaan käsitteiden suomenkie-
listen vastineiden löytäminen ja ilmiön sanallistaminen aiemman tiedon puuttuessa 
tuotti vaikeuksia. Aihealueen laajuus paljastui työn loppuvaiheessa ja aiheen käsit-
tely jäi joiltain osin puutteelliseksi. Tiukempi aiheen rajaus olisi voinut tuottaa tar-
kempaa ja prosessoidumpaa tietoa.

Työni toimii johdatuksena konseptuaaliseen kirjainmuotoiluun ja tarjoaa näkökul-
mia kirjaintyyppien viestivyyden tarkasteluun. Pyrin myös tuomaan esiin konsep-
tuaalisen kirjainmuotoilun sosiaalisen, yhteiskunnallisen ja kulttuurisen ulottuvuu-
den, joka jää usein vähälle huomiolle. Toivon, että kirjainmuotoilun ja typografian 
visuaalisia ja viestinnällisiä merkityksiä tutkittaisiin ja tuotaisiin esiin myös alan 
kirjallisuudessa ja kirjainmuotoilun potentiaali muotoilun alana nähtäisiin laajem-
min. Aiheen tutkimista voisi jatkaa  esimerkiksi tutkimalla kirjaintyyppien tapoja 
viestiä. 
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