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tiivistelmä – abstract

Opinnäytetyöni on designkauppa Nakedin yritysil-
meen suunnittelu ja toteutus. Suunnittelu sisältää vi-
suaalisen ilmeen sovelluksineen.

Kirjallisessa osassa kartoitan yrityksen toimintaympä-
ristöä ja sen kohderyhmää sekä esittelen suunnittelun 
työvaiheet ja tutkin yritysilmeen ja sen sovellusten ra-
kentamista.

avainsanat
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logo, designmyymälä

My final work is a corporate identity and its imple-
mentation for Design Shop Naked. It consists of visu-
al identity with its applications.

In the written part I study the operational environ-
ment and the main target group of the company. I also 
explain the designing process and creating of the cor-
porate identity and its applications.
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S
uunnittelin opinnäytetyönäni yri-
tysilmeen Nora Tobiassonin perustamalle 
Naked-designmyymälälle, joka avasi ovensa 
maaliskuussa 2011 Helsingin Punavuores-

sa. Naked keskittyy lähinnä pohjoismaalaisten suun-
nittelijoiden vaatteiden, asusteiden, kenkien, korujen, 
sisustustuotteiden, valikoitujen vintage-tuotteiden ja 
taidevedosten myymiseen sekä myymälässä että verk-
kokaupassa.

Suunnitteluun kuuluu yritystunnus, käyntikort-
ti, ostoskassit, ikkunateippaukset ja verkkosivujen 
ulkoasu. Kirjallisessa osassa kartoitan yrityksen toi-
mintaympäristöä ja sen kohderyhmää sekä esittelen 
suunnittelun työvaiheet ja tutkin yritysilmeen ja sen 
sovellusten rakentamista.

lähtökohdat

Olen opiskelujeni ohessa työskennellyt jo useamman 
vuoden asiakas- ja aikakauslehtien parissa. Aluksi pi-
dinkin itsestään selvänä, että tekisin opinnäytetyönä-
ni jotain lehtiin liittyvää. Olen kuitenkin suunnitellut 
myös muutaman yritysilmeen, ja kun Tobiasson kysyi 
minua syksyllä 2010 suunnittelemaan ilmeen hänen 
tulevalle designmyymälälleen, tiesin heti, että siinä oli-
si aineksia opinnäytetyöksi. Innostuin aiheesta myös 
sen takia, että koin itse olevani kyseisen yrityksen asia-
kaskohderyhmää ja ajattelin sen tekevän suunnittelu-
työstä vielä kiinnostavampaa.

Yritystunnuksen ja koko yritysilmeen suunnitte-
lu on mielestäni erittäin haastavaa ja mielekästä; siinä 

kiteytyy graafisen suunnittelun perusasiat sommitte-
lusta, värien käytöstä ja typografiasta. Pidän erityises-
ti sovellusten suunnittelusta, jolloin jo suunnitelluilla 
tunnuksella ja väreillä pääsee leikittelemään ja raken-
tamaan yrityksen persoonallisuutta, sitä mielikuvaa, 
jonka yritys haluaa itsestään antaa. 

Tartuin siis hyvin innokkaasti aiheeseen, varsin-
kin kun yritysilmeiden suunnitteluun ei niin usein 
tule tilaisuutta – ainakaan lehtigraafikkona. Toisaalta 
en haluaisi määritellä tai rajata omaa toimialaani lii-
an tarkasti nykyisen työni perusteella, koska olen kiin-
nostunut monesta graafisen suunnittelun eri alasta. 
Uskon saavani opinnäytetyöstäni hyvän työnäytteen 
tulevaisuuden varalle. Toivoisinkin joskus työskentele-
väni suunnittelutoimistossa, jossa voisin toimia mah-
dollisimman monipuolisesti graafisen suunnittelun 
kentällä rikkoen muotoilun eri alojen rajoja.

tavoitteet

Tavoitteenani oli suunnitella yritykselle asiakasta tyy-
dyttävä ja yritystä mahdollisimman hyvin kuvaava yri-
tysilme. Halusin suunnitella kokonaisuuden, jonka jo-
kainen osa antaisi oikeanlaisen mielikuvan yrityksestä 
ja sen toiminnasta mediasta riippumatta. Nakedin il-
meen tuli tietysti myös erottua muista designmyymä-
löistä ja verkkokaupoista. Lähdin suunnittelemaan 
ilmettä, joka houkuttelisi asiakkaita mutta myös mah-
dollisia suunnittelijoita, jotka etsivät uusia myynti-
paikkoja ja -kanavia tuotteilleen.

Oman ammatillisen oppimiseni kannalta koin tär-
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keäksi sen, että olin vastuussa uuden yrityksen ilmeen 
suunnittelusta alusta loppuun saakka. Suunnittelun 
ja toteutuksen lisäksi sain kokemusta asiakkaan, eri 
alojen ammattilaisten ja painotalojen kanssa työsken-
telemisestä ja töiden aikatauluttamisesta, eli  pienen 
projektin hallinnasta. Sain kokemusta siitä, minkä-
laista olisi työskennellä, jos minulla olisi oma suun-
nitteluyritys. Tulevaisuudessa tulen myös näkemään, 
toimivatko suunnittelemani asiat juuri niin kuin olin 
ajatellut vai olenko mennyt jossain kohti harhaan. 
Vaikka palaute on tähän mennessä ollut positiivista ja  
asiakkaani on tyytyväinen lopputulokseen, ilmeen lo-
pullinen toimivuus tulee todennäköisesti ilmi vasta 
jonkin ajan kuluttua toiminnan aloittamisesta.

Suurimpana haasteena koin internetsivujen ulko-
asun suunnittelemisen, koska se oli minulle vierain 
asia suunniteltavista sovelluksista. Verkkosivut ovat-
kin vielä tätä työtä kirjoittaessani kesken ja niiden 
suunnittelu ja toteutus jatkuvat opinnäytetyön ulko-
puolella. Verkkosivut toteuttaa ulkopuolinen yritys, 
joten uskon, että tulen oppimaan paljon verkkosivujen 
ja -kaupan suunnittelusta ja internetin mahdollisuuk-
sista tämän projektin aikana. Tulevaisuudessa minun 
on paljon helpompi tarttua työtarjoukseen nettisivu-
jen suunnittelusta, kun tiedän paremmin kaikesta siitä 
mitä suunnittelu vaatii ja mitä siihen kuuluu.

työskentelytavat 

Olen huomannut lähestyväni suunnittelua usein lii-
an intuitiivisesti ilman, että perustelen tekemiäni va-
lintoja tarpeeksi. Mielekkäässä suunnittelutyössä teh-
tyjen valintojen tulee tietysti miellyttää suunnittelijaa 
itseäänkin, ja usein silloin on kyse myös intuitiosta ja 
omista mieltymyksistä. Esimerkiksi värit ja typografia 
yrityssuunnittelussa ovat kuitenkin asioita, jotka täy-
tyy pystyä perustelemaan asiakkaalle. Siksi lähestyin-
kin Nakedin ilmeen suunnittelua tekemällä ajatus-
karttoja ja kokoamalla kasaan visuaalista materiaalia: 

kuvia, värejä, logoja ja erilaista typografiaa. Selasin pal-
jon lehtiä ja alan kirjoja ja vertailin Nakedin konsep-
tia ja ulkoasua sekä kilpailijoihin että muihin saman-
tyyppisiin yrityksiin. Palasin keräämääni materiaaliin 
useaan otteeseen suunnitteluprosessin aikana varmis-
taakseni aina uudestaan suunnan, johon olin lähtenyt 
ja syyt miksi mahdollisesti poikkesin siitä.

Asiakkaani oli alun suuntaviivojen päätösten jäl-
keen jatkuvasti todella tyytyväinen tekemiini ratkai-
suihin, joten jouduin ehkä eniten itse kyseenalaista-
maan tekemiäni valintoja. Pyrin myös matkan varrella 
luottamaan siihen intuitioon, jolle alussa yritin olla an-
tamatta liikaa painoarvoa. Nyt tässä vaiheessa, ilmeen 
suunnittelutyön jälkeen, seison edelleen tekemieni 
päätösten takana. Ihan vain senkin takia, että ne tun-
tuvat oikeilta. Yritän kuitenkin tässä opinnäytetyön 
kirjallisessa osassa valottaa sitä prosessia, jonka tulok-
sena Naked sai osan persoonallisuuttaan.

pääasialliset lähteet

Lähdemateriaalina opinnäytetyötäni varten olen lu-
kenut erilaisia yritysgrafiikkaan ja graafiseen suunnit-
teluun liittyviä kirjoja. Osaa kirjoista olen käyttänyt 
apuna työni kirjallisessa osassa, osa kirjoista taas on 
auttanut minua suunnittelutyössäni. 

Olen myös tutustunut kirjaan nimeltä Visual Re-
search (Bestley & Noble 2005), joka esittelee erilai-
sia graafisen suunnittelun töitä ja tutkimusmetodeja, 
joiden avulla on päästy tiettyyn lopputulokseen. Kir-
ja esittää graafisen suunnittelun ongelmanratkaisuna, 
jossa etsitään vastauksia kysymyksiin siitä, kenelle ja 
miksi suunnitellaan ja toimiiko suuniteltu asia käytän-
nössä.

Nakedin ilmeen suunnittelu oli vasta alkua yrityk-
sen matkalla kohti toivottua menestystä. Uskon, että 
pystyn hyödyntämään löytämääni materiaalia myös 
tulevaisuudessa, kun Naked mainostaa ja markkinoi 
itseään. 
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N
aked Helsinki Oy on Nora Tobiasso-
nin vuonna 2011 perustama yritys, jon-
ka toimiala on designtuotteiden vähittäis- 
sekä verkkokauppa.

Designkauppa Naked promotoi ja myy nuorten 
pohjoismaalaisten suunnittelijoiden tuotteita. Liike 
erottuu kaupungin muista designkaupoista tuotevali-
koimallaan ja konseptillaan. Tuotevalikoima koostuu 
pääasiassa asusteista, vaatteista, koruista sekä taide- ja 
sisustusesineistä.

Tuotteiden suunnittelijat ja valmistajat ovat poh-
joismaalaisia nuoria, jotka opiskelevat tai ovat val-
mistuneet pohjoismaisesta design- tai taidekoulusta. 
Tuotteet ovat innovatiivisia ja tyylikkäitä, mutta koh-
tuuhintaisia.

Pääasialliseen kohderyhmään kuuluvat 20–35-vuo-
tiaat työssäkäyvät kaupunkilaiset. Asiakkaat arvosta-
vat tuotteiden omaperäisyyttä, muotoilua, aitoutta ja 
innovatiivisuutta. He pitävät erityisesti tärkeänä sitä, 
että tuote antaa hyvän kokemuksen tunteen. Tätä lisää 
tuotteiden yksilöllinen vaikutelma ja se, että ne ovat 
pohjoismaalaisten nuorten suunnittelemia. 

toimeksianto

Kun ensimmäisen kerran puhuimme tulevasta yri-
tysilmeestä, oli kauppa vielä täysin ajatuksen asteella. 
Uskonkin, että omaa työtäni helpotti se, että olin 
mukana suunnittelussa alusta lähtien. Asiakkaallani 
ei ollut selkeää mielikuvaa siitä, miltä yritysilmeen 
tulisi näyttää. Sanat tyylikäs ja pelkistetty tulivat heti 
ensimmäisinä esille, mutta voisin kuvitella niiden 
olevan yleisimmin käytettyjä sanoja kun lähdetään 
suunnittelemaan skandinaavisen yrityksen ilmettä – 
poikkeuksia on myös varmasti lukuisia.

Tobiasson palkkasi minut suunnittelijaksi, kos-
ka hän pitää suunnittelutyylistäni. Hän antoi minul-
le ilmeen suunnitteluun vapaat kädet, mutta toisaalta 
kuitenkin odotti minun tekevän juuri oman tyylistä-
ni jälkeä. Jollekin toiselle suunnittelijalle ja mahdolli-
sesti myös itselleni toisenlaisen yrityksen ja asiakkaan 
kanssa suunnittelun vapaus olisi voinut olla painajai-
nen.  Nyt kuitenkin tunsin olevani samalla aaltopi-
tuudella asiakkaani kanssa ja pystyin luottamaan sii-
hen, että puhuimme ns. samaa kieltä. Olin tutustunut 
Nora Tobiassoniin Muotoiluinstituutissa, kun aloi-
timme opiskelun samana syksynä eri osastoilla. Tämä 
oli kuitenkin ensimmäinen kerta kun työskentelimme 
yhdessä. Silti tunsin, että saimme keskustelemalla ja 
ajatuksia vaihtamalla luotua suuntaviivat tulevalle il-
meelle heti ensimmäisellä tapaamiskerralla – ilman 
että yhtäkään todellista viivaa oli tarvinnut piirtää.

kohderyhmä, toimintaympäristö  
ja kilpailijat

Aloitin suunnittelun luonnostelemalla ja kirjoittamal-
la ajatuksiani ylös. Samanaikaisesti lähdin kartoitta-
maan tulevan liikkeen kohderyhmää, toimintaympä-
ristöä ja kilpailijoita. Aluksi keskityin etsimään muita 
vastaavanlaisia yrityksiä Helsingissä, lähinnä Puna-
vuoren kaupunginosassa, josta asiakkaani toivoi tilan 
kaupalleen löytyvän.

Helsingissä toimii kaupunginosayhdistys De-
sign District Helsinki, joka kokoaa noin 200 pai-
kallista luovan alan toimijaa yhteen ja tekee seutua 
ja sen toimijoita tunnetuksi Helsingin designaluee-
na. Designkorttelin keskus on kaupunginosien ris-
teyskohdassa oleva Dianapuisto, jonka ympäriltä se 
ulottuu Kaartinkaupungin, Kampin, Punavuoren ja 
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2 www.helsinki10.fi

3 www.myomy.fi, www.lindalinko.com

Ullanlinnan suuntaan. Se on alue, jolla on mm. vaate-,  
koru-, sisustus- ja designliikkeitä, gallerioita ja ravinto-
loita. Designkortteli on yksi Helsingin suosituimmista 
matkailukohteista. (www.designdistrict.fi.)

Asiakkaani löysi lopulta liiketilan kyseiseltä alueel-
ta ja liittyi mukaan Design District Helsinki -yhdis-
tykseen. Uskon sen olevan hyödyksi liiketoiminnal-
le kilpailijoista huolimatta – tai nimenomaan niiden 
ansiosta. Designkauppaanhan ei välttämättä men-
nä suunnitellusti, vaan sinne pikemminkin poiketaan 
kun sellainen tulee vastaan. Nyt Nakedin ei tarvitse 
niinkään houkutella asiakkaita liikkeeseen, vaan po-
tentiaaliset asiakkaat liikkuvat ja tekevät ostoksiaan 
samalla aluella jo valmiiksi. Tämä ei tietenkään sul-
je pois markkinoinnin tärkeyttä, mutta Naked tulee 
saamaan näkyvyyttä mm. Design Districtin internet-
sivuilla, joilla on listattuna kaikki alueella toimivat, yh-
distykseen kuuluvat yritykset.

Kartoitin Punavuoren ja Designkorttelin muita 
liikkeitä ja huomasin, että täysin samanlaista kaup-
paa ei alueella tällä hetkellä ole. Koruliikkeitä löytyy 
useampia, mutta lähes kaikki niistä edustavat perin-
teisempää kultaseppätyyliä. Muotiliikkeistä löytyy sa-
manlaisuuksia, monissa niistä myydään myös koruja 
ja asusteita, mutta usein erona on vähintäänkin tuot-
teiden hinta. Naked haluaakin erottautua muista liik-
keistä edullisemmilla hinnoilla ja tietysti merkeillä ja 
tuotteilla, joita ei mahdollisesti muista kaupoista löy-
dy. Jotkut suunnittelijat myös valmistavat malliston 
yksinomaan Naked-liikkeessä ja verkkokaupassa myy-
täväksi.

Alueella toimivien kilpailijoiden yritysilmeet vaih-
televat paljon. Huomasin myös, että pelkkä yritysil- 
me ei välttämättä kerro itse kaupasta ja sen tuotevali-
koimasta. Esimerkkinä Helsinki 10 -liike 2, joka myy 
designtuotteita, muotia, taidetta, musiikkia, kirjoja ja 
vintage-tuotteita. Yrityksen ilme on kovin karkea, ja 
esimerkiksi liikkeen internetsivut näyttävät yhdeltä 
suurelta tatuoinnilta. Voi tietysti olla, että se on täysin 
harkittua. Omasta mielestäni ilme on kuitenkin epä-
ammattimaisen näköinen suhteessa siihen, että liik-

keessä myydään muodin huippunimien, kuten Ann 
Demeulemeester, Laitinen ja Henrik Vibskov,  tuottei-
ta, ja liikkeen sisäänostaja Minttu Vesala on yksi suo-
men menestyneimpiä stylisteja.

Karkeasta yritysilmeestään huolimatta Helsinki 10 
-liike on suosittu ja menestynyt. Itse kauppa on sisus-
tukseltaan valoisa ja moderni, eikä se oikeastaan muis-
tuta mitään toista liikettä Helsingissä tai Suomessa. 
Liike mainostaakin itseään ”elämystavaratalona”, joka 
on saanut inspiraationsa Tokion omalaatuisista pu-
tiikeista. Erityistä kohderyhmää Helsinki 10 ei halua 
rajata, mutta itse näen liikkeen asiakkaina merkkitie-
toisia kaupunkilaisia, jotka etsivät pukeutumiseen-
sa jotain erilaista ja uniikimpaa kuin mitä tavaratalot 
pystyvät tarjoamaan. (Heikkilä 2007.)

Ilmeeltään toisen ääripään esimerkkinä taas on 
vuonna 2008 avattu lifestyle-liike My o My 3, jonka 
Sanna Manderin ja Linda Lingon yhdessä suunnitte-
lema ja Vuoden huiput 2008 -kilpailussa palkittu ilme 
on raikas ja persoonallinen sekä erittäin hyvin liikettä 
ja sen toimintaa kuvaava. My o My -liikkeen yritysil-
me koostuu  useista harkituista yksityiskohdista, jot-
ka tukevat toisiaan ja muodostavat yhdessä liiketilan, 
tuotteiden ja mainonnan kanssa liikkeen yrityspersoo-
nallisuuden. Liikkeen valikoima painottuu kansainvä-
liseen naisten muotiin, jonka rinnalla on koruja, asus-
teita, sisustustuotteita ja designesineitä. Myös My o 
My painottaa elämyksellistä ostokokemusta ja haluaa 
erottautua muista kaupoista tuotteillaan ja persoonal-
lisuudellaan.

Vaikka Helsinki 10 - ja My o My -liikkeet eroa-
vat sekä toisistaan että Nakedista, pidän niitä kuiten-
kin Nakedin pahimpina kilpailijoina. Kohderyhmä 
kaupoilla on varmasti ainakin osittain sama. Helsin-
ki 10 ja My o My saattavat voittaa Nakedin tuottei-
den määrässä ja valikoiman laajudessa, mutta toisaal-
ta Naked tarjoaa tuotteita, joita näistä liikkeistä ei 
löydy. Molemmat kilpailijat myyvät muodin huippu- 
nimien tuotteita, joten hintataso kaupoissa on kor-
keampi kuin Nakedissa. Tämän takia Naked saattaa 
myös houkutella nuorempiakin asiakkaita kuin kilpai-
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lijansa. Nakedin täytyy tulevaisuudessa vastata omalla 
tavallaan elämyksellisyyteen, joka tulee varmasti ole-
maan kasvava trendi muoti- ja lifestyleliikkeiden kes-
kuudessa.

Yrityksen tulee erottua kilpailijoista ja kertoa toi-
minnastaan muista poikkeavalla tavalla. Yrityksen 
persoonallisuus koostuu kaikista niistä asioista, joita 
se ympäristöönsä välittää.  Tämän takia onkin tärke-
ää, että visuaalinen linja säilyy yrityksen kaikessa vies-
tinnässä. Yritysilmeen tulee kertoa yrityksen toimin-
nasta ja helpottaa sen tunnistamista ja muistamista. 
Jotta yritysilme säilyisi toimivana vuosia eteenpäin, 
täytyy sen perustua yrityksen todelliseen identiteet-
tiin, ei vain mielijohteisiin tai muotitrendeihin. Linja 
tulee luoda sellaiseksi, jota aika ei heti kuluta. (Loiri & 
Juholin 1998, 129.)

Nakedin yritysilmettä suunnitellessani olen jatku-
vasti pitänyt mielessäni sen kohderyhmän. Halusin 
ilmeestä naisellisen ja tyylikkään, trendikkään mut-
ta samalla klassisen. Ulkopuolisten suunnittelijoiden 
tuotteita myydessään Nakedin täytyy myös olla uskot-
tava ja luotettava, jotta suunnittelijat haluavat antaa 
tuotteensa liikkeeseen ja verkkokauppaan myyntiin. 
Halusin myös tehdä sovelluksista alkuun yksinkertai-
sia, jotta ilme tulisi mahdollisimman selkeästi esille.

Vaikka Designkorttelin alueella ei olekaan toista 
täysin vastaavanlaista kauppaa kuin Naked, on pienen 
aloittavan yrityksen varmasti vaikea erottautua kaikes-
ta tarjonnasta. Pienellä yrityksellä ei ole varoja suuriin 
mainoskampanjoihin televisiossa, lehdissä tai ulko-
mainostauluissa. Yrityksen täytyy löytää toisenlaisia 
keinoja ja kanavia saadakseen näkyvyyttä. Uskon, että 
tällaisessa tapauksessa ilmeellä ja sen sovelluksilla on 
vielä tärkeämpi rooli yrityksen esiintuomisessa ja mie-
leenjäämisessä. Joskus pienillä, kekseliäillä ja hyvin vii-
meistellyillä asioilla voi saada paljonkin positiivista 
huomiota. Nakedin täytyykin tulevaisuudessa löytää 
keinot, joilla se markkinoi itseään laajemman yleisön – 
tai ainakin oikean kohderyhmän – tietoisuuteen. 
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Y
ritysilmeen suunnittelutyö lähti 
liikkeelle nollasta; tulevalla designkau-
palla ei ollut vielä liiketilaa eikä edes ni-
meä. Ensimmäiseksi lähdimmekin asi-

akkaani kanssa yhdessä miettimään sopivaa nimeä. 
Logoa suunnitellessa ovat kirjaimet tietysti avainase-
massa, joten selkeää ajatusta tulevasta logotyypistä 
minulla ei vielä ollut. Olin lähinnä selaillut alan kirjoja 
ja lehtiä inspiraatiota hakiessani ja tehnyt ideakartto-
ja taustoittaessani yrityksen toimintaympäristöä ja kil-
pailijoita.

Nimi Naked syntyi pitkän ajatustenvaihdon ja 
luonnostelun tuloksena. Mietimme paljon nimen kiel-
tä: olisiko se englanti, suomi vai mahdollisesti ruotsi, 
joka on Tobiassonin äidinkieli. Emme sulkeneet mi-
tään näistä vaihtoehdoista pois, koska olihan kysees-
sä liike, jossa myytäisiin pääasiassa pohjoismaalaisten 
nuorten suunnittelemia tuotteita. Pohdimme myös, 
pitäisikö pohjoismaisuuden kuulua nimessä, mutta 
päätimme luopua siitä, jottei se rajoittaisi liikaa tuote-
valikoimaa tulevaisuudessa ja jotta nimestä tulisi per-
soonallisempi. Esim. sanat nord, nordisk ja skandinavia 
toisivat ehkä liikaa ennakko-oletuksia ja vääränlaisia 
mielikuvia sekä tietynlaista jäykkyyttä nimeen.

Miettiessämme nimeä minulle heräsi ajatuksia 
vaatteista, koruista ja asusteista ja niiden vastakohdas-
ta – alastomuudesta. Siitä tuli sana naked, joka kuu-
losti ja näytti asiakkaanikin mielestä hyvältä. Yrityksen 
nimi ja osa persoonallisuutta oli syntynyt. 

inspiraatio

Suunnittelin ja luonnostelin yrityksen logoa ja koko 
ilmettä jatkuvasti rinnakkain. Välillä tietty fontti toi 
lisää ideoita koko ilmeeseen, välillä taas jokin yksityis-

kohta, kuten värien yhdistelmät tai lehdessä näkemäni 
muotikuva, inspiroi minua. 

Katsoimme esimerkiksi asiakkaani kanssa eloku-
van Coco Chanel & Igor Stravinsky (2009), josta saim-
me monenlaisia visuaalisia ideoita. Elokuvassa on 
vahvasti esillä Coco Chanelin koti, jossa on lähes ko-
konaan mustavalkoinen sisustus ja paljon suuria graa-
fisia kuvioita. Naked-liikkeessä onkin nyt yhdellä sei-
nällä tapetti, jossa on leveitä mustia ja valkoisia raitoja. 
Toista seinää koristaa mustavalkoinen seinämaalaus ja 
osa tuotteista on esillä kiiltävän mustan pöydän päällä.

Itseäni kiehtoi ajatus mustavalkoisuudesta koko il-
meessä, toisaalta en halunnut luopua heti väreistä, jo-
ten lähdin luonnostelemaan kahta keskenään eroavaa 
ilmettä. Ajattelin, että tällä tavalla voisimme asiakkaa-
ni kanssa löytää helpommin yhteisen linjan, jonka ja-
lostamista sitten jatkaisin.

logo

Asiakkaani ihastui ajatukseen mustavalkoisuudes-
ta koko ilmeessä ja lähdin kehittelemään sitä ideaa 
eteenpäin. Halusin löytää logoa varten tarpeeksi näyt-
tävän fontin, joka olisi ajanmukainen, mutta samal-
la tarpeeksi klassinen, jotta se ei tuntuisi heti muuta-
man vuoden päästä vanhanaikaiselta. Halusin fontilta 
näyttävyyttä myös sen takia, että olin päättänyt teh-
dä Nakedille vain logon ilman liikemerkkiä. Logolla 
tarkoitetaan yrityksen nimen vakiintunutta kirjoitus-
tapaa, liikemerkki taas on visuaalinen tunnus. En ko-
kenut tarpeelliseksi tehdä yritykselle symbolia, koska 
olisi ollut vaikeaa kuvata yhdellä tunnuksella kaik-
kea sitä, mitä liikkeessä tultaisiin myymään. Naked ei 
myöskään ole oma tuotemerkkinsä vaan edustaa mo-
nia eri suunnittelijoita ja heidän tuotemerkkejään.

suunnittelutyö
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Luonnoksia ilmeen värikkäämmästä versiosta. 
ajatuksena oli, että värikkäät pallot symboloisivat koruja ja asusteita alastoman naisen kuvan päällä.

Luonnoksia logosta. 
voisiko logo itsessään olla kuin koru? asiakas innostui mustavalkoisuudesta ja mahdollisesta kohopainatuksesta käyntikortissa.

Kartoitin jo olemassa olevia brändejä, joilla voisi 
olla ainakin osittain sama kohderyhmä kuin Nakedil-
lä tulisi olemaan. Tobiasson on määritellyt, että Na-
kedin asiakkaat arvostavat tuotteiden omaperäisyyttä, 
muotoilua, aitoutta ja innovatiivisuutta. Ajattelin nuo-
ria kaupunkilaisia, jotka ovat tiedostavia monella elä-
män osa-alueella ja joille muoti ja persoonallisuus ovat 
tärkeitä asioita. Mietin, että mitä vaatemerkkejä asi-
akas käyttäisi, mitä lehtiä hän lukisi ja minkälaisesta 
kaupasta hän mahdollisesti ostaisi ruokansa. 

Etsin myös logoja, jotka miellyttivät itseäni ja joissa 
oli sellaisia piirteitä, joita haluaisin myös Nakedin lo-
goon. Huomasin, että monissa saman kohderyhmän 
brändien logoista löysin myös näitä typografisia sa-
mankaltaisuuksia. Olen poiminut oheen joitakin ky-
seisistä logoista. 

En tietenkään halunnut Nakedin logon muistutta-
van mitään toista logoa, mutta tietty samankaltaisuus 
joidenkin merkkien kanssa voisi olla myös positiivinen 
asia. Sitä kautta minulle alkoi syntyä selkeä mielikuva 
siitä, miltä logo tulisi näyttämään.

Lopulta löysin sopivan kirjaintyypin eli fontin se-
lattuani lukuisia lehtiä ja kirjoja. Löysin eräästä typo-
grafiaa esittelevästä kirjasta saksalaisen fonttisuunnit-
telijan Hubert Jochamin Narziss-fontin, joka tuntui 
vastaavan mielikuviani täydellisesti. 

Narziss kuuluu kirjaintyyliltään uusantiikvoi-
hin, jotka liittyvät taidehistoriallisesti uusklassismiin. 
Tuona aikana kirjoitustavassa ja -välineissä tapahtui 
muutos, joka vaikutti myös painettuun tekstiin. Ky-
nän terä oli vaihtunut tasateräisestä teräväkärkiseksi, 
mikä mahdollisti ohuiden ja paksujen viivojen vaihte-
lun, joka on tunnusomaista uusantiikvoille. Yksittäis-
ten kirjainten viivoissa on jyrkät kontrastit  ja usein 
ohuet vaakasuorat päätteet. Kirjaimet ovat pystysuun-
taisia eikä niillä ole visuaalista yhteyttä seuraavaan 
kirjaimeen. Näistä syistä uusantiikvat voivat olla leipä-
tekstikoossa hankalasti luettavia, mutta sopivat hyvin 
käytettäväksi isossa koossa näyttämättä raskaalta. (It-
konen 2004, 29, 30, 32.)
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Jocham on suunnitellut Narziss-fontista leikkauk-
sen, jossa osa kirjaimista on saanut pyöreitä muotoja 
lisämausteeksi. Tämän leikkauksen nimi on Narziss-
Drops. Päädyin käyttämään tätä versiota fontista, leik-
kausta Narziss-Heavy-Drops, koska pyöreät muodot 
toivat kirjaimiin koristeellisuutta – aivan niin kuin ko-
rut ja asusteet käyttäjälleen. Nakedin logossa kirjaimet 
n, k ja e ovat ovat saaneet pyöreämmät linjat. Nyt a- ja 
e-kirjaimet ovat mielestäni kauniisti tasapainossa toi-
miessaan toisilleen kuin peilikuvina.

Logossa on pieni alkukirjain, vaikka yrityksen nimi 
onkin erisnimi. Koin, että logoa suunnittellessa kieli-
oppisääntöä voi rikkoa, jos se on visuaalisesti tarpeen. 
Narziss-fontin versaali- eli suuraakkosten N-kirjain 
tuntui liian kovalta ja suurelta muihin kirjaimiin ver-
rattuna ja halusin säilyttää logossa pehmeyden ja kir-
jainten välisen tasapainon.

typografia

Koristeellinen ja suurikontrastinen logo tarvitsi mie-
lestäni rinnalleen tyylikkään groteskin eli päätteettö-
män kirjaintyypin, josta löytyisi hyvinkin ohut leikka-
us. Logoa on tarkoitus käyttää yleensä yksinään, mutta 
joissain tapauksissa logon oheen liitetään sanat Design 
Shop selvennyksen vuoksi.

Valitsin muutaman vaihtoehdon joukosta kirjain-
tyypin nimeltä Verlag. Sen on suunnitellut Hoefler & 
Frere-Jones alunperin Guggenheim-museon käyttöön. 
Verlag on tasavahva kirjaintyyppi, jossa kirjaimet eivät 
ole keskiakseliltaan kaltevia vaan suoria. Verlag kuu-
luu geometrisiin uusgroteskeihin, jotka juontavat juu-
rensa 1920-luvun modernismin aikakauteen, jolloin 
haluttiin kehittää uutta ja radikaalimpaa muotokieltä. 
Verlag soveltuu hyvin otsikkokäyttöön, mutta pitkissä 
teksteissä sitä olisi raskasta lukea. (Itkonen 2004, 42, 
46, 48.) Verlagissa on viisi eri lihavuutta, joista jokai-
sesta on myös italic- eli kursiivikirjaimet. Olen käyttä-
nyt Verlagin Extra Light -leikkausta mm. tämän opin-
näytetyöni kirjallisen osan otsikoissa ja väliotsikoissa. w
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hubert jocham on vuonna 1965 syntynyt saksalainen 
fonttisuunnittelija. hän tuli tunnetuksi voitettuaan mm. 
mommie ja narziss -fonteillaan type directors clubin 
järjestämät certificates of excellence in type design  
-kilpailut vuonna 2008 ja 2010. jocham suunnittelee font-
teja mm. lehtien käyttöön ja logotyyppejä yritysilmeisiin.
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Verlag Extra Light toimii erityisen kauniisti Na-
ked-logon rinnalla, koska Narziss-fontissa olevat 
ohuet päätteet ovat samanoloiset kuin ohuet Verlag-
kirjainten viivat. Ohut leikkaus on myös toisaalta vas-
takohta logon lihaville ja koristeellisille kirjaimille.  
Olen käyttänyt sitä versaalikoossa ja harventanut kir-
jainväliä saadakseni aikaan elegantin ja kevyen vaiku-
telman.

värit

Olimme jo päättäneet asiakkaani kanssa mustavalkoi-
sesta ilmeestä, mutta mielestäni musta logo kaipasi 
taustalleen jotain pehmeää sävyä varsinkin sovelluk-
siin. Kokeiltuani erilaisia vaaleita sävyjä päädyin vaa-
leaan nude-sävyyn. Joku voisi kutsua sitä vaaleaksi bei-
geksi, toinen taas kermanvalkoiseksi. Sitä on vaikea 
määrittää yhdellä sanalla, varsinkin kun väri saattaa 
näyttää jokaisen katsojan mielestä hieman erilaiselta.

Nude-sävyä olen käyttänyt mm. internetsivuilla ja 
ostoskassissa. Käyntikortti taas on painettu kerman-
valkoiselle paperille. Ostoskassissa ja muissa tulevissa 
painetuissa materiaaleissa väri on määritelty tarkas-
ti PMS- 1 tai CMYK-arvona 2, mutta esim. internet-
sivuilla sävy on täytynyt määritellä uudelleen RGB-vä-
rijärjestelmään 3 sopivaksi.

1 pantone matching system -värikoodausjärjestelmä, 
joka on käytössä ympäri maailman ja mahdollistaa juuri 
oikean värisävyn käytön painettavassa materiaalissa.

2 painotuotteissa käytettävä väriavaruus, jossa nelivärikuva 
syntyy syaanista, magentasta, keltaisesta ja mustasta väristä.

3 elektronisissa näyttölaitteissa käytettävä väriavaruus, jossa 
eri värejä muodostetaan sekoittamalla keskenään punaisen, 
vihreän ja sinisen väristä valoa.

narziss-fontin versaali- eli suuraakkosten n-kirjain tuntui 
liian kovalta ja suurelta muihin kirjaimiin verrattuna ja halusin 
säilyttää logossa pehmeyden ja kirjainten välisen tasapainon.

verlag extra light

Verlag extra light Italic

Verlag light

Verlag light Italic

VerLag Book

Verlag Book Italic

Verlag Bold

Verlag Bold Italic

Verlag Black

Verlag Black Italic iso roobertinkatu 42, helsinki
www.nakedhelsinki.com

logo lopullisessa muodossan yhdessä verlag-fontin extra light -leikkauksen,  
vaalean nuden taustavärin ja mustien kehyksien kanssa.
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Mustan ja nuden värin lisäksi en määrittänyt erityi-
siä lisävärejä. Ajattelin, että muita värejä voisi käyttää 
tarpeen mukaan tilanteesta riippuen. Kaupan edes-
sä kadulla on mm. standi, joka kertoo kaupan olevan 
auki. Siinä käytin osassa tekstiä magentan sävyä herät-
tämään ohikulkijoissa huomiota.

Logoa tulee käyttää mieluiten vain mustana, mutta 
mustalle liian tummalla pohjalla sitä on käytettävä val-
koisena. Kaupan ikkunassa logoa on käytetty valkoi-
sena, koska valkoinen teippaus näkyy usein ikkunassa 
parhaiten ja  on myös edullisinta.

Päädyin käyttämään osassa sovelluksia ohuita mus-
tia kehyksiä. Tämä tuo ryhdikkyyttä ja eleganttiutta 
isoihin pintoihin. Mm. internetsivuilla ja ostoskassis-
sa kehykset toimivat hyvin. Samoin niitä voisi kokeilla 
tulevaisuudessa vaikkapa lehtimainoksessa.

En ole vielä tehnyt asiakkaalleni varsinaista graa-
fista ohjeistoa, mutta se tulee ajankohtaiseksi, jos joku 
muu alkaa tekemään Nakedille visuaalista materiaa-
lia. Nyt kun yritys on vasta aloittanut ja kauppa auen-
nut, uusia graafista suunnittelua vaativia sovelluksia ja 
markkinointimateriaaleja tarvitaan jo valmiiksi sunni-
teltujen rinnalle. Nakedin lopullinen visuaalinen linja 
varmasti määrittyykin vasta vähän pidemmällä aikavä-
lillä ja saa elää tarpeiden ja trendien mukaisesti, kun-
han ilmeen perusasiat pysyvät samoina.

kuvien käyttö

Markkinointimateriaalissa ja varsinkin internetsivuil-
la kuvia käytetään paljon. Koska kaupassa myydään 
useiden eri suunnittelijoiden tuotteita, päätimme, että 
asiakkaani kuvaa tai kuvauttaa tuotteet itse. Tällä ta-
valla varmistamme kuvien hyvän laadun, mikä on erit-
täin tärkeää ammattimaisen ja tyylikkään vaikutelman 
luomisessa. Tuotteiden tulee houkutella asiakkaita, 
mutta verkkosivujen ja markkinointimateriaalin täy-
tyy myös herättää kiinnostusta ja luottamusta mah-
dollisissa uusissa suunnittelijoissa, jotka harkitsevat 
tuotteidensa myymistä liikkeessä. ku
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A
siakkaani tarvitsi alkuun käynti-
kortit, ostoskassit, tarroja ja suunnitel-
man internetsivujen ulkoasusta. Ajatte-
lin, että yrityksen alkuvaiheessa grafiikan 

olisi hyvä olla kaikkissa sovelluksissa melko samalla ta-
valla esitettynä, jotta ilme tulee tutuksi. Myöhemmin 
voisimme leikitellä vaikkapa ostoskassien ja markki-
nointimateriaalin kanssa ja poiketa jonkin verran to-
tutusta linjasta.

Näiden sovellusten tehtävänä on käyttötarkoituk-
sensa lisäksi kasvattaa yrityksen näkyvyyttä niin asiak-
kaiden kuin suunnittelijoidenkin keskuudessa. Lisäk-
si yrityksen olisi hyvä herättää positiivista huomiota 
muissa yrityksissä ja esimerkiksi lehdistössä sekä blo-
gien kirjoittajissa. Jos pienellä yrityksellä ei ole varaa 
suureen mainoskampanjaan, tulee sen keksiä muita 
keinoja tullakseen esiin ja jäädäkseen ihmisten mieliin.

käyntikortti

Kun suunnittelin käyntikorttia ja ostoskassia, ajatte-
lin ensimmäisenä niiden olevan asioita, jotka mahdol-
lisesti säilytetään pitkänkin aikaa. Varsinkin käynti-
kortti saattaa lojua lompakossa tai työpöydällä jopa 
vuosia, joten ei ole täysin yhdentekevää, miltä se näyt-
tää ja tuntuu kädessä. Laadukasta ostoskassia myös-
kään harvoin heitetään heti pois. Siinä saatetaan säi-
lyttää ja kuljettaa tavaroita tai se voidaan kierrättää 
käyttämällä se esimerkiksi lahjapakkauksena. Nämä 
olivat mielestäni kohteita, joihin kannattaisi rahalli-
sestikin panostaa.

Suunnittelin ensin käyntikorttiin logon kohopaina-
tuksen, jotta se olisi tuntunut hauskalta kädessä. Hy-
vin tehty ja oikeassa paikassa käytetty erikoisefekti pai-

notuotteessa on mielestäni merkki ammattitaidosta ja 
kekseliäisyydestä. Jollakin erityisefektillä, kuten koho-
painatuksella tai metallifolioinnilla, voi lisätä tuotteen 
arvoa ja sen muistettavuutta valtavasti. Tietokoneet, 
televisio ja isot mainostaulut mahdollistavat sen, että 
digitaalisessa muodossa on helpompi tehdä vaikutus 
ja saada huomiota liikkuvan kuvan avulla. Painetus-
sa materiaalissa täytyykin keksiä erilaisia keinoja, jot-
ta käyttäjä saadaan yllätettyä. Jonkinlainen tunneaisti-
mus antaa aina jotain lisää visuaaliseen aistimukseen. 
Kutsu koskea tekee itse tuotteesta usein koskettavam-
man. (Nakanishi 2007, 3.)

Asiakkaani kuitenkin yllättyi kohopainettujen 
käyntikorttien hinnasta eikä ollut halukas tässä vai-
heessa panostamaan niihin kovin paljon rahaa. Jou-
duin siis hylkäämään idean erikoisefektistä ja teettä-
mään kortit mahdollisimman edullisesti. Käyntikortit 
painettiin lopulta digipainossa mustalla värillä ker-
manvalkoiselle paperille.

ostoskassi

Ostoskassien kanssa oli vaarana käydä samalla taval-
la kuin käyntikortin kanssa kävi. Asiakkaani ei ollut 
varma, haluaisiko hän käyttää niihinkään suurta raha-
summaa. Sain kuitenkin vakuutettua Tobiassonin sii-
tä, että ostoskassi voi laadukkaasti tehtynä toimia hy-
vänä mainoksena kaupalle. Voisihan niitä vaikka jakaa 
tutuille, jotka sitten voisivat kuljeskella paikasta toi-
seen hienot Naked-kassit mukanaan.

Niinpä kassit päätettiin valmistaa mattalaminoitui-
na ja kangasnyöreillä varustettuina. Laminoitu kassi 
kestää aikaa ja kulutusta paremmin kuin pelkkä pääl-
lystämätön paperi. Laminoinnissa paperin pintaan lii-

sovellukset
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mataan ohut asetaatti- tai polypropyleenikalvo. Kalvot 
ovat joko kiiltäviä tai mattapintaisia ja antavat pape-
rille hieman muovisen tunnun. (http://uniprint.eu.)

Yllätyksenä minulle tuli, että suomalaisissa yrityk-
sissä ostoskassien toimitusaika olisi ollut useita viik-
koja tai jopa kuukausia. Avajaisten lähestyessä parin 
viikon päässä oli minun löydettävä paikka, joka val-
mistaisi kassit nopeammalla aikataululla. Lopulta löy-
sin Virosta Dispak-nimisen paperikassien valmista-
jan, joka lupasi toimittaa kassit kahdessa viikossa. Kun 
valmiit kassit sitten saapuivat, olin niihin todella tyy-
tyväinen. Kiireellisen aikataulun takia en saanut näh-
dä koevedosta kassista, joten helpotus oli suuri, kun 
kalliit ostoskassit olivat oikeanlaiset.

iso-roobertinkatu 42, helsinki

NOra TOBIaSSON

+  358 44 326 9226
iso roobertinkatu 42

info@nakedhelsinki .com

www.nakedhelsinki .com

tarrat on tulostettu digipainossa ja  
niitä käytetään mm. lahjapakkauksissa.

luonnos kohopainetusta käyntikortista. valmis ostoskassi näyttää ja tuntuu laminoinnin ansiosta ylelliseltä.

luonnos edullisemmasta vaihtoehdosta ostoskassille.
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Luonnoksia internetsivuista.
olisiko verkkosivuilla tärkeää säilyttää tutut elementit, vaalea 
tausta ja mustat kehykset, vai voisiko sitä mahdollisesti rikkoa?

verkkokaupan tulee olla toteutettu yksinkertaisesti ja sen toimimisen varmistamisessa  
on mm. maksamiseen liittyviä yksityiskohtia, joita täytyy käydä läpi sivujen toteuttajan kanssa.

Nakedin internetsivut ovat vielä opinnäytetyön kir-
joittamisen aikana keskeneräiset. Lähinnä se johtuu 
siitä, että sisältö ja rakenne eivät ole vielä valmiita. Lo-
pullisen toteutuksen tekee ulkopuolinen yritys, joten 
tehtävänäni on suunnitella sivujen ulkoasu.

Verkkosivujen suunnittelu on kokonaan oma maa-
ilmansa. Suurin ero printtisuunnitteluun verrattuna 
on, että internetsivut eivät ole kolmiulotteinen esine, 
jota voisi tunnustella tai konkreettisesti käsin selata. 
Verkkopalvelun sisällön laajuus voi vaihdella pienestä 
valtavan suureen, ja se täytyykin osata jäsennellä ym-
märrettävään ja käyttäjäystävälliseen muotoon. 

Suunnittelussa pätevät kaikki graafisen suunnitte-
lun perusasiat, mutta siihen vaikuttavat erilaiset asiat 
kuin printtisuunnittelussa. Papereiden ja painoteknii-
koiden sijasta verkkosivuja suunnitellessa tulee kaksi-

ulotteisuuden lisäksi ottaa huomioon käyttöliittymät 
ja informaatioarkkitehtuuri. Lisäksi verkossa on mah-
dollista käyttää perinteisen graafisen suunnittelun li-
säksi ääntä ja liikkuvaa kuvaa, mikä tuo mahdollisuuk-
sia mutta myös samalla lisähaasteita suunnitteluun.  
(Loiri & Juholin 1998, 83-87.) 

Tärkeintä on kuitenkin palvelun hyvä ja selkeä käy-
tettävyys, mikä Nakedin verkkosivuilla nousee erityi-
seen asemaan verkkokaupan takia. Asiakkaiden tulee 
voida tehdä ostoksensa verkon kautta vaivattomasti, 
koska hyvin toimivia verkkokauppoja on jo niin paljon 
ja niiden käyttämiseen on totuttu. Vaikeasti käytettä-
västä verkkokaupasta ei toista kertaa osta tuotetta, el-
lei itse tuote ole täysin uniikki. Samantyyppistä tuote-
tarjontaakin varmasti löytyy, koska verkon kautta voi 
ostoksensa tehdä helposti oman kaupungin ja maan 

internetsivut ja verkkokauppa

SHOP
Mustis reium verio vendigenis magnist lam fuga. Ita quo bla 

voles exerunt re reriant, quost, qui beatis acea corum explaut 

de et aribus rehendi picipsa nduntior res endus et acipsan 

imilicabo. Nam, ommo quunt, aligenis voluptium ium cum 

exerum reped entempernam, nonsequo mos ex et alit quia vel 

in nonsectint unti officae omnihicatur?

deSignerS
Mustis reium verio vendigenis magnist lam fuga. Ita quo 

bla voles exerunt re reriant, quost, qui beatis acea corum 

explaut de et aribus rehendi picipsa nduntior res endus et 

acipsan imilicabo. Nam, ommo quunt, aligenis voluptium 

ium cum exerum reped entempernam, nonsequo mos ex 

et alit quia vel in nonsectint unti officae omnihicatur?
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tarjonnan ulkopuolelta.
Olen suunnitellut internetsivuja muutaman kerran 

aikaisemmin ja vain yhdet niistä ovat toteutuneet ja 
toiminnassa. Kahdessakin eri projektissa uudet verk-
kosivut ovat viivästyneet valtavan sisällön ja sen uudel-
leen tuottamisen tai muokkaamisen takia. Olen huo-
mannut, että verkkosivujen suunnittelu voi olla kovin 
hidasta ja vaativaa työtä, jos juuri sisällöntuotanto 
unohtuu kokonaan. Lisäksi sisältö kasvaa helposti lii-
an suureksi, kun tilaa tuntuu bittiavaruudessa olevan 
rajattomasti. Verkkosuunnittelussa olisikin hyvä olla 
mukana sisällön tuottamiseen ja tiedon järjestämiseen 
erikoistunut ihminen (Loiri & Juholin 1998, 85).

Sivujen ulkoasua voi tiettyyn pisteeseen asti suun-
nitella esimerkkikuvilla ja -teksteillä, mutta loppujen 
lopuksi valmiit kuvat ja tekstit sekä erityisesti kaiken 
tiedon järjestämistapa vaikuttavat niin paljon lopul-
liseen ulkoasuun, ettei sivuja voi suunnitella valmiik-
si ilman niitä. Itse en hallitse sivujen koodaamista ja 
koen muutenkin haasteena sen, etten aina tiedä kai-
kista verkon mahdollisuuksista. Olen ehdottanut 
Nakedin verkkosivujen toteuttajalle, että tekisimme 
mahdollisimman paljon yhteistyötä heti suunnittelun 
alkuvaiheessa. 

Verkkosivujen suunnittelu ja varsinainen toteu-
tus on siis vasta alussa ja jatkuu opinnäytetyön ulko-
puolella, koska se on suuritöisin kaikista sovelluksista. 
Esittelen kuitenkin verkkosivujen ulkoasun alustavia 
luonnoksia, vaikka ne tulevatkin varmasti muuttu-
maan sisällön suunnittelun ja toteutuksen edistyessä.

graafinen ilme verkossa

Haluan jatkaa Nakedin graafista ilmettä internet-
sivuilla mahdollisimman yhteneväisesti, mutta tuo-
den sinne mahdollisesti joitakin lisäelementtejä, ku-
ten taustakuvia tai muuta grafiikkaa. Suunnitellessani 
sivuja pohdin sitä, minkä verran voin rikkoa muuta 
graafista linjaa ilman että tunnistettavuus kärsii. Verk-
kopalvelun ulkoasua suunnitellessa tulee myös muis-
taa, että käyttäjän täytyy jatkuvasti tunnistaa olevansa 

saman palveluntarjoajan sivulla. Internetissä käyttäjäl-
lä on mahdollisuus siirtyä sivuilta toisille ja määritel-
lä itse, mitä haluaa lukea ja katsella ja missä järjestyk-
sessä. 

Typografia sivuilla tulee olemaan erilainen kuin 
painetuissa materiaaleissa, koska internetissä fonttien 
käyttömahdollisuudet ovat erilaiset. Suunnittelussa 
täytyy myös ottaa huomioon se, että ruutua katsotaan 
noin 50 cm etäisyydeltä, mikä vaikuttaa tekstin ko-
koon ja välistykseen (Loiri & Juholin 1998, 92). 

Verkkosivujen palvelut kuitenkin laajenevat ja sisäl-
tö vaihtuu, joten verkkopalvelu ei varsinaisesti ole kos-
kaan valmis vaan muuttuu jatkuvasti. Se on osaltaan 
verkkopalvelun tarkoituskin. Sivujen ilme tulisi suun-
nitella siten, että se mahdollistaa uuden tiedon tuomi-
sen vanhan päälle. (Loiri & Juholin 1998, 87.) Tässä 
tapauksessa varsinkin verkkokaupan sisältö tulee vaih-
tumaan vanhojen ja jo myytyjen tuotteiden siirtyessä 
pois uusien tieltä. Verkkokauppa on muutenkin pää-
osassa Nakedin sivuilla, joten se täytyy ottaa suunnit-
teluvaiheessa huomioon. 

Olen tutkinut olemassa olevien verkkokauppo-
jen rakennetta, toimivuutta sekä ulkoasua. Olen huo-
mannut, että luotettavuus maksutilanteessa on erityi-
sen tärkeää ostosta tehdessä. Ostos täytyy myös voida 
suorittaa ilman liian montaa sivun vaihtumista. Os-
tostilanteessa täytyy pystyä siirtymään ”tilauslomak-
kessa” taakse- ja eteenpäin ilman, että syötetyt tiedot 
häviävät. Verkkosivuilla on monta sellaista kohtaa, joi-
den suunnittelua ei tule alkuun ajatelleeksi.

Nakedin verkkosivuille tulee myös uutissivu tai blo-
gityyppinen sivu, jonka päivittämisen täytyy olla help-
poa. Sivujen ylläpidosta vastaa suurimmaksi osaksi 
Tobiasson itse. Uutisten päivittämisen lisäksi hän lisää 
kauppaan uusia tuotekuvia ja tietoja tuotteista. Ulko-
asun täytyy siis verkkokaupan osalta olla todennäköi-
sesti melko yksinkertainen, jotta tietoja voi päivittää 
ilman ulkoasun muuttumista. Yksityiskohdat kuiten-
kin selviävät itsellenikin paremmin, kun pääsemme 
keskustelemaan suunnittelusta tarkemmin verkkosi-
vujen toteuttajan kanssa.

olen tutkinut muiden nettikauppojen toimivuutta ja yrittänyt yhdistää 
parhaiten toimivia asioita suunnitelmaan nakedin verkkokaupasta.
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V
aikka opinnäytetyöni kirjallinen 
osuus päättyy tähän, Nakedin yritysper-
soonallisuus jatkaa kasvamistaan. Olen 
tyytyväinen tekemääni suunnitteluun, 

mutta odotan innolla myös tulevaa. Nakedin menes-
tyminen on minulle henkilökohtaisesti tärkeää, kos-
ka olen suunnitellut sen ilmeen. Mutta se on tärke-
ää – eikä vain vähiten – myös sen takia, että kaupan 
omistaa hyvä ystäväni. Yrityksen perustaminen yksin 
on mielestäni hatunnoston arvoinen suoritus ja toi-
von Noralle menestystä tulevaisuudessa. Toivon myös, 
että saan olla jatkossakin mukana vaikuttamassa Na-
kedin persoonallisuuteen.

Tekemällä Nakedin ilmeen suunnittelusta myös 
opinnäytetyöni sain prosessiin etäisyyttä ja ammatti-
maisempaa näkökulmaa. Jouduin punnitsemaan te-
kemiäni ratkaisuja eri puolilta, koska lopulta ne täy-
tyisi avata ulkopuoliselle ymmärrettävään muotoon. 
Huomaan nyt lopuksi, että suunnitteluprosessin sel-
vittäminen on ollut kaikesta taustatyöstä huolimatta 
hankalaa. Kauppa aukesi noin kuukausi ennen tämän 
työn palauttamista, ja palautetta itse ilmeestä on tullut 
vain vähän. Positiivista on, että kukaan ei ole suhtau-
tunut negatiivisesti yritsilmeeseen. Varsinaista kohde-

ryhmätutkimusta ilmeen toimivuudesta ei kuitenkaan 
ole ehditty vielä tehdä.

Vaikka vaihdoimme Tobiassonin kanssa ajatuk-
sia liikkeestä ja sen ilmeestä jo syksyllä 2010, lopul-
linen yritysilme syntyi melko kiireisellä aikataulul-
la. Kun Tobiassonille myönnettiin yrityslaina ja hän 
löysi sopivan liiketilan, aikaa avajaisiin jäi vain kolme 
viikkoa. Logon fontin ostaminen ja ilmeen viimeiste-
ly sekä käyntikorttien ja ostoskassien painoon saatta-
minen tehtiin vain noin viikon sisällä. Siinä vaihees-
sa täytyi vain luottaa kaikkeen tehtyyn taustatyöhön, 
omaan näkemykseen ja asiakkaan tyytyväisyyteen. To-
biasson valoikin minuun luottamusta siinä vaiheessa, 
kun itselläni meinasi loppua usko kaiken ajallaan val-
mistumiseen.

Lopputyö- ja suunnitteluprosessin aikana olen 
oppinut suunnitteluun liittyvien käytännön asioi-
den lisäksi myös uusia asioita itsestäni ja työskentely-
tavoistani. Koko opiskelujeni ajan opettajat ovat pai-
nottaneet taustatutkimuksen ja luonnosten tekemisen 
merkitystä. Erityisesti tämän työn kanssa olen huo-
mannut niiden tarpeellisuuden. Voin koska tahansa 
palata tekemääni tutkimustyöhön ja seisoa suunnitte-
lutyöni takana ammattilaisen ylpeydellä.

lopuksi
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