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Opinnäytetyön aiheena on visuaalisen ilmeen suunnittelu pienelle ja aloittelevalle 

kierrätyslasiyritykselle Tmi Louhi ja Ilmarinen, jonka tuotemerkki valmistettaville 

tuotteille on Unelma Suuri. Visuaalinen ilme käsittää logon, värimaailman ja typogra-

fian, joista kootaan lopuksi suppea graafinen ohjeisto. Luotua visuaalista ilmettä käy-

tetään yritykselle tehtävissä käyntikorteissa sekä internet-sivujen layoutissa. Lisäksi 

yritykselle suunnitellaan ja taitetaan tuote-esite, jossa esitellään yritys ja sen tuotteet 

tulevaa markkinointia ajatellen. Tuotteiden valokuvaus sisällytetään myös työhön.  

Tutkimuksellisessa osuudessa perehdytään termiin Green Graphic Design eli ympäris-

töystävälliseen graafiseen suunnitteluun. Siinä tutkitaan, millaisia ympäristövaikutuk-

sia graafisella suunnittelulla saattaa olla ja mitä vaihtoehtoisia toimintamuotoja on 

olemassa. Ympäristöystävälliseen suunnitteluun perehtyminen antaa hyvän pohjan 

työn suunnittelulle ja toteutukselle, sillä asiakkaana oleva yritys panostaa myös kierrä-

tykseen hyvin vahvasti.  

Suunniteltu graafinen ilme on raikas ja kuvastaa yrityksen ja sen valmistamien tuot-

teiden tunnelmaa hyvin. Ilme on toimiva ja yksinkertainen mutta sopivasti romantti-

nen. Suunnitteluprosessissa otettiin myös huomioon yrityksen vihreät arvot ja tausta-

tutkimuksesta kerätyt ideat ympäristöystävällisemmästä suunnittelusta ja niitä sovel-

lettiin työssä niin paljon kuin mahdollista.  
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The subject of this thesis is creating a visual identity for a recently started company 

called Louhi & Ilmarinen. The company makes hand-made jewelry and glass products 

from recycled glass under the name Unelma Suuri. The main goal is to create a fresh 

and fitting visual look for the company as it is soon starting to market itself and find 

customers, so a coherent and stylish visual identity is needed for that. The visual iden-

tity created for Unelma Suuri includes a logo, typography and color scheme. All this 

will be included in a graphic manual. The new visual identity will be applied in busi-

ness cards and a layout for an Internet site. The company will also get a brochure 

which introduces the company and its products. Photographing the products is also 

part of the thesis. 

The background research of the thesis focuses on green graphic design. It also studies 

the environmental effects of basic graphic design and how one could adapt more envi-

ronmental-friendly ways into the design process. Green design and environmental 

thinking are important and growing topics nowadays, and the company’s main theme 

being recycling, the research gives a good basis and interesting new perspective to the 

project and designing process.  

The completed visual identity is fitting for Unelma Suuri and represents the feeling in 

the products and the idea behind the company well. The look is simple but warm and 

the ideas of green design were adapted during the process and the final products are as 

environmentally friendly as possible. 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyöni aiheena on yritysilmeen suunnittelu aloittelevalle kierrätyslasiyrityk-

selle nimeltä Unelma Suuri. Asiakkaana työssä on Suvi Saareks. Sain toimeksiannon 

KymiDesign & Businessin ja Heta Vilénin kautta, ja työn aihe vaikutti mielestäni niin 

kiinnostavalta, että valitsin sen. 

Unelma Suuri valmistaa kierrätyslasista erilaisia käyttö- ja koriste-esineitä, esimerkik-

si lautasia ja koruja. Yritys on perustettu vasta hiljattain, joten sillä ei luonnollisesti-

kaan ole vielä minkäänlaista ilmettä tai graafista materiaalia. Yrityksen tavoitteena on 

kuitenkin päästä alan markkinoille, löytää ja rakentaa itselleen asiakaskuntaa, joten 

toimiva ja ajanmukainen ilme ja graafiset materiaalit ovat sille todella tärkeitä, sillä 

niillä yrityksen on mahdollista erottua edukseen kilpailijoistaan ja luoda itsestään va-

kuuttava ja ammattimainen kuva.  

Yrityksen graafiseen ilmeeseen sisältyy ensisijaisesti logo, josta voidaan myös tehdä 

tarraetiketti, jota käytetään yrityksen valmistamissa lasiesineissä. Logon pohjalta luo-

daan myös yrityksen värimaailma ja sitä tukeva typografia. Lisäksi tehdään käyntikor-

tit ja markkinointiesite, jossa esitellään yritys ja sen valmistamat tuotteet. Tuotteiden 

valokuvaus sisällytetään myös työhön. Lisäksi teen vielä uutta ilmettä ja värimaailmaa 

mukailevan internet-sivujen layoutin, jota voidaan hyödyntää myöhemmin, kun yri-

tykselle tuotetaan myös internet-sivut. 

Produktiivisen osion käsittelyn ohella tutkin opinnäytetyössäni myös niin kutsuttua 

vihreää graafista suunnittelua, Green Graphic Design, joka on viime aikoina yleistynyt 

suunnittelijoiden keskuudessa. Tutkin, mitä se on ja myös millaisia ympäristövaiku-

tuksia jokapäiväisellä graafisella suunnittelulla oikeastaan on. Ekologisuus ja ympä-

ristönsuojelu ovat nykypäivänä tärkeitä teemoja kaikilla aloilla, ja uskon, että pereh-

tymällä graafisen suunnittelun ympäristövaikutuksiin ja vihreämmän suunnittelun 

mahdollisuuksiin löydän varmasti itsellenikin uusia työskentelytapoja ja voin katsoa 

tekemääni asiakastyötä myös eri kannalta. Unelma Suuren yksi tärkein toimintamuoto 

on juuri kierrätysmateriaalien hyödyntäminen tuotteissaan, joten yrityksen ilmeenkin 

tulisi jollain tapaa viestiä kierrätykseen liittyvistä arvoista. Ilmeen tulee myös olla tyy-

likäs ja kestää aikaa sekä myös kuvastaa ja tukea yrityksen valmistamien tuotteiden 

ilmettä ja tunnelmaa. Tavoitteena on näiden kaikkien asioiden saavuttaminen. Muita 

tavoitteitani on syventää osaamistani yritysgrafiikassa ja projektin myötä kokeilla 
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hieman erilaista suunnittelua kuin mitä olen aikaisemmin tehnyt. Otan myös tuottei-

den valokuvauksen haasteena, sillä en ole valokuvannut paljoakaan, ja lasiesineet tuo-

vat valokuvaamiseen varmasti oman haasteensa. Tavoitteena on kuitenkin ottaa näyt-

täviä ja kauniita kuvia tuotteista. 

2 EKOLOGISUUS JA YMPÄRISTÖNSUOJELU SUUNNITTELUSSA 

2.1 Green Graphic Design 

Ekologisuus, ympäristön suojelu ja kestävä kehitys ovat nykyaikana tärkeitä teemoja 

joka alalla. Ihmiskunta tarvitsee ja käyttää yhä enemmän luonnonvaroja, tuottaa jätettä 

ja päästöjä ympäristöön ja ilmakehään ja on jo muutama vuosikymmen sitten ylittänyt 

yhteisellä kulutuksellaan maapallon vuosittaisen tuottavuuden. Tämä tarkoittaa, että 

ihmiset elävät reippaasti yli maapallon varojen (Dougherty 2008, 32), mikä luonnolli-

sesti kostautuu tulevaisuudessa, mikäli asialle ei tehdä jotain. Tähän kaikkeen vastaa 

kestävän kehityksen periaate: Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken 

tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa 

(Bruntland 1987, 8). Tätä periaatetta sovelletaan yhä – tai oikeastaan erityisesti – ny-

kyisin enenevässä määrin monella alalla. Tietoisuus ympäristönsuojelusta ja kestäväs-

tä kehityksestä lisääntyy jatkuvasti, ja viime vuosina siitä on tullut kasvava puheenai-

he myös suunnittelijoiden keskuudessa. 

Termi Green Design tarkoittaa kestävän kehityksen ja ympäristönsuojelun huomioon 

ottamista ja edistämistä suunnittelutyössä. Graafisen suunnittelun alalla se tarkoittaa 

erityisesti uusien ja parempien materiaalien löytämistä ja hyödyntämistä ja sitä, että 

uskaltaa itse toimia kannanottajana ja muutoksentekijänä oman ammattinsa puitteissa 

(Dougherty 2008, 11–12). Brian Dougherty, yhdysvaltalainen suunnittelija ja alan 

ammattilainen on kirjoittanut aiheesta erittäin kattavasti kirjassaan Green Graphic De-

sign, joka tarjoaa tärkeää tietoa kestävän kehityksen ja graafisen suunnittelun suhtees-

ta sekä siitä, miten jokainen suunnittelija voi omilla valinnoillaan vaikuttaa asiaan. 

Tärkeintä Doughertyn (mts. 14) mukaan on käyttää suunnittelua muuttamaan asioiden 

nykyistä tilaa kohti kestävämpiä ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja. 

Dougherty (2008, 18) kirjoittaa myös, miten Green Design on paljon vaativampaa 

kuin ”tavallinen” suunnittelu, sillä se vaatii lisää oppimista, uuden kokeilua ja taiste-

lua nykytilannetta sekä vallitsevia tapoja ja periaatteita vastaan. Kaikkiin kysymyksiin 
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ei myöskään välttämättä löydy vastauksia, vaan ne pitää löytää itse yrityksen ja ereh-

dyksen kautta. Aiheesta on kuitenkin olemassa muutakin kirjallisuutta, ja internetistä 

löytyy useita asiaa käsitteleviä sivustoja, joilla on hyödyllistä tietoa ympäristöystäväl-

lisestä suunnittelusta, artikkeleja aiheesta ja mahdollisuus keskustella muiden suunnit-

telijoiden kanssa ympäri maailmaa. Green Design näyttää olevan kasvava trendi 

suunnittelualoilla, ja sen tavoitteena on levittää viestiään yhä suuremmalle joukolle 

suunnittelijoita ja tehdä heidät tietoisiksi suunnittelun ympäristövaikutuksista ja vaih-

toehtoisista ratkaisuista. 

2.2 Graafisen suunnittelun ympäristövaikutukset 

Graafinen suunnittelu ei tule toimeen ilman paperia. Sitä käytetään lähes kaikkeen, 

mitä teemme ja sitä käytetään paljon. Melko harvoin suunnittelijat tajuavat ehkä aja-

tella tämän tärkeän raaka-aineen ympäristövaikutuksia. Sanonta Graafiset suunnitteli-

jat tekevät maailman kauneinta roskaa kertoo kuitenkin melko hyvin sen, minne suu-

rin osa hienosta graafisesta suunnittelusta loppujen lopuksi päätyy. Vaikka paperi pe-

riaatteessa onkin ekologinen raaka-aine, sillä se valmistetaan uusiutuvista luonnonva-

roista, paperiteollisuus ja ihmisten tuottama jäte ovat kuitenkin kasvavia ympäristöon-

gelmia.  

Maailman teollisesti hakatusta puusta noin puolet päätyy paperiteollisuuden raaka-

aineeksi, ja valitettavasti suuri osa tästä puusta on peräisin laittomilta hakkuilta, jotka 

tuhoavat esimerkiksi viimeisiä jäljellä olevia luonnontilaisia metsiä. Myös sellun tuo-

tanto paperin ja pahvin raaka-aineeksi on syy puuviljelmien nopeaan kasvuun tropii-

kissa. Näiden viljelmien tieltä saatetaan raivata pois alkuperäinen sademetsä, mikä 

köyhdyttää luonnon monimuotoisuutta ja vaikuttaa negatiivisesti myös paikallisväes-

tön elinoloihin. Alkuperäisten metsien raivaaminen puuviljelmiksi aiheuttaa myös 

runsaasti hiilidioksidipäästöjä, jotka osaltaan kiihdyttävät ilmastonmuutosta. (WWF 

2012, 4.) 

Paperitehtaat ovat myös suuri ympäristöriski. Paperi- ja selluteollisuus on yksi maail-

man suurimmista teollisista energiankäyttäjistä, ja lisäksi tehtaat saattavat tuottaa hai-

tallisia päästöjä ilmaan ja vesistöihin sekä kiinteitä jätteitä. Sellun- ja paperinvalmis-

tuksessa syntyy kasvihuonekaasuja muun muassa fossiilisista polttoaineista, vesistöjä 

rehevöittäviä fosforipäästöjä ja ilman kautta leviäviä happamoittavia päästöjä. Kasvi-

huonepäästöt vaikuttavat ilmastonmuutokseen, ja vesistöihin leviävät päästöt voivat 
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virran mukana levitä eteenpäin muihin vesiekosysteemeihin. Uudet tekniikat ovat as-

teittain vähentäneet useiden tehtaiden päästöjä, mutta tehtaiden välillä on vielä maa-

ilmanlaajuisesti suuria eroja, ja päästöonnettomuuksia sattuu edelleen. Päästöjä, jotka 

ovat haitallisimpia ympäristölle ja ihmisten terveydelle, ovat hiilidioksidi, klooriyh-

disteet sekä kaatopaikkajätteet, ja näitä monet tehtaat ovatkin pyrkineet vähentämään. 

(WWF 2012, 8.) 

Tehtaiden haitalliset klooripäästöt ovat seurausta sellun valkaisemista valkoisen pape-

rin aikaansaamiseksi. Valkaisuun käytetty kloori tai klooripohjaiset kemikaalit aiheut-

tavat myrkyllisiä päästöjä tehtaiden jätevesiin. Päästöjä kuvataan kirjainyhdistelmällä 

AOX (Adsorbable Organic Halogenated Compounds), ja ne saattavat sisältää pitkä-

vaikutteisia ja hyvin myrkyllisiä karsinogeenisia eli syöpää aiheuttavia dioksiineja. 

Tästä huolimatta yhä edelleen noin 20 prosenttia kaikesta valmistetusta valkaistusta 

kemiallisesta sellusta valkaistaan haitallisella kloorilla. (WWF 2012, 10.) 

Graafisiin tuotteisiin käytettävät painomusteet saattavat myös osaltaan olla ympäris-

tölle ja ihmisille haitallisia. Painomusteet sisältävät aina liuotinta ja väripigmenttiä. 

Liuotin pitää väripigmentit koossa painamisen ajan, ja kun muste siirtyy paperille, 

liuottimen tulisi nopeasti kuivua pois. Tämän takia liuottimista tehdään usein nopeasti 

haihtuvia, mutta tämän seurauksena syntyy valitettavasti VOC-nimistä yhdistettä (vo-

latile organic compound), joka aiheuttaa ilmansaasteita ja on haitallista painotyönteki-

jöille. (Dougherty 2008, 112.) 

Jopa suunnittelijan valitsemat painovärit saattavat vaikuttaa painotuotteen ympäristö-

vaikutuksiin. Tämä johtuu siitä, että osa painomusteista saavat voimakkaat värinsä 

pigmenteissä olevista metalleista. Kaikkein myrkyllisimpien aineiden käyttö painovä-

reissä on pyritty lopettamaan, mutta esimerkiksi metalliväreistä ja uv-valossa loista-

vissa PMS-väreissä on edelleen melko suuri osuus metalleita. (Dougherty 2008, 113.) 

PMS eli Pantone Matching System on painoteollisuuden standardiksi muodostunut 

värijärjestelmä, jossa jokaisella Pantone-värillä on järjestysnumeronsa, ja ne kaikki 

löytyvät Pantonen värikartasta (Pantone 2012). Metalli- ja uv-värit sisältävät korkeita 

määriä kuparia ja sinkkiä. Osa Pantonen tietyistä punaisista sävyistä taas sisältävät ba-

riumia ja tietyt vihreät kuparia. Myös kobolttia käytetään useissa muisteissa kuivumi-

sen edistäjänä. (Dougherty 2008, 113–114.) 
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2.3 Suunnittelijan mahdollisuus vaikuttaa 

On yleinen luulo, että ympäristöystävällisempi suunnittelu on kalliimpaa kuin ”taval-

linen”, mikä ei hyvin usein pidä paikkaansa. Monissa tapauksissa ympäristöystävällis-

ten materiaalien käyttö maksaa saman verran, ellei jopa vähemmän. Materiaalien va-

linta saattaa vaatia tutkimista ja kokeiluja ja tätä kautta enemmän työtä ja aikaa, mutta 

ei välttämättä suoraan lisää kustannuksia. (Dougherty 2008, 34.) Kuten on todettu jo 

aikaisemmin, aiheesta löytyy myös kirjallisuutta sekä useita internet-sivustoja, joilta 

löytyy varmasti paljon apua ja vastauksia kysymyksiin ja ongelmiin, joita suunnitteli-

jat saattavat kohdata. Myös kanssakäyminen ja keskustelu muiden suunnittelijoiden 

kanssa on mahdollista muun muassa sosiaalisen median välityksellä, jolloin kokemuk-

set ja tietotaito vaihtuvat vaivattomasti. 

Ensimmäisiä ja tärkeimpiä asioita, missä suunnittelija voi vaikuttaa, ovat paperivalin-

nat. Graafisen suunnittelun ala käyttää paperia runsaasti, joten suunnittelijoiden teke-

millä valinnoilla on vaikutusta. Paras tapa on suosia paperia, joka on valmistettu kier-

rätyskuiduista. Keräyspaperista saatavia puukuituja on mahdollista hyödyntää 4–5 

kertaa. Tämän jälkeen kuidut ovat liian kuluneita sitoutumaan toisiinsa. Painopaperin 

kierrättäminen ei vaadi läheskään niin paljoa energiaa, kemikaaleja ja vettä kuin neit-

seellistä kuidusta valmistettavan paperin tuotanto, eikä se myös tuota yhtä paljoa pääs-

töjä. Kierrätyskuiduista valmistettuja paperituotteita on nykyään saatavissa yhä 

enemmän eri paperilaaduissa. (WWF 2012, 5.) Kierrätyspaperilla ei tietenkään aina 

ole mahdollista saavuttaa täysin samaa lopputulosta kuin puhtaan valkoisella, neitseel-

lisistä kuiduista valmistetulla paperilla. Kierrätetyt paperit ovat usein imukykyisem-

piä, niiden pinta saattaa olla epätasaisempi, mikä luonnollisesti vaikuttaa painojälkeen 

ja värien käyttäytymiseen paperilla. (Mackenzie 1991, 123.) Näiden ominaisuuksien 

avulla voidaan kuitenkin saada aikaan mielenkiintoisia efektejä lopputuotteeseen ja 

käyttää sitä hyödyksi suunnittelussa. 

Paperia ei voida kierrättää loputtomiin, joten paperin valmistuksessa tarvitaan myös 

tietty osa neitseellistä kuitua. Huomattava osa paperiteollisuuteen käytettävästä puusta 

on peräisin laittomilta hakkuilta, jotka vaarantavat luonnon monimuotoisuutta. Paras 

tapa välttää tällaisen paperin käyttöä on käyttää FSC-sertifikoitua paperia. (WWF 

2012, 6.) FSC-merkki on Forest Stewardship Councilin myöntämä sertifikaatti, joka 

takaa, että kyseiseen paperiin käytetty puu on peräisin vastuullisesti kaadetuista ja 
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varmistetuista lähteistä (FSC Forest Stewardship Council 2012). FSC-merkki auttaa 

siis tunnistamaan luotettavasti tuotetun paperin ja merkillä varustettua paperia on saa-

tavana useammista paperilaaduista. 

Vaihtoehtoisista kuiduista valmistetun paperin käyttö on myös yksi tapa suojella met-

siä, sillä niihin käytettävä kuitu on peräisin muualta kuin puista. Puut eivät sitä paitsi 

ole ideaalein kuitujen lähde, sillä niiden kasvaminen kestää kauan ja ne vaativat mel-

ko paljon tilaa. Muita vaihtoehtoisia kuitujen lähteitä ovat muun muassa bambu, joka 

kasvaa puuta nopeammin ja joita voidaan kasvattaa uudelleen vanhoista juurista uu-

delleenistuttamisen sijaan. Myös pellava ja hamppu ovat nopeasti kasvavia viljelys-

kasveja, joita on käytetty paperin tekemiseen. Muualla maailmassa hyödynnetään 

myös vehnän ja riisin korsia sekä banaanipuun kuituja. (Dougherty 2008, 130–131.)  

Painomusteiden ympäristövaikutuksiin voi vaikuttaa käyttämällä musteita, joilla on 

mahdollisimman matala VOC-pitoisuus. Tavanomaiset painomusteet sisältävät 

useimmiten 35 prosenttia VOC:ta, mutta nykyään matalapitoisia musteita on saatavilla 

yhä enemmän. Yksi vaihtoehto ovat myös kasvipohjaiset musteet, joiden valmistuk-

sessa on käytetty muun muassa auringonkukkaöljyä, soijapapujen öljyä tai rypsiöljyä. 

Näillä musteilla on matalammat VOC-pitoisuudet kuin tavallisilla musteilla. 

(Dougherty 2008, 112.) 

Dougherty (2008, 46) painottaa myös, että voidakseen tehdä muutoksen tekevää 

suunnittelua, suunnittelijan tulee muuttaa tapa, jolla hän suunnittelee. Ekologisen 

suunnittelun tarkoituksena on vastata globaaleihin ympäristöongelmiin innovatiivi-

suudella ja luovuudella. Tarkoitus on etsiä tapoja käyttää vähemmän materiaaleja ja 

tehdä suunnittelua, jolla on paljon aikaisempaa pienempi ekologinen jalanjälki. 

Dougherty ehdottaa yhdeksi keinoksi niin sanottua ”suunnittelua takaperin” -ajattelua. 

Siinä suunnittelija käy mielessään läpi suunnittelemansa graafisen tuotteen elämän-

kaaren alkaen sen lopusta ja edeten sitten takaperin suunnitteluprosessin alkuun. Täl-

lainen ajatusketju mahdollistaa Doughertyn mukaan sen, että suunnittelija voi jokai-

sessa tuotteen eri vaiheessa, oli se sitten painatus, jakelu tai käyttäjän kokemus, miet-

tiä tehokkaampia, parempia ja ympäristöystävällisempiä toimintatapoja. Erityisen tär-

keää olisi taata tuotteelle mahdollisimman hyvä kierrätettävyys, jolloin vältettäisiin 

kaikkein epäsuotuisin loppupiste eli kaatopaikka. (Mts. 48–49.) 
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Myös suunniteltavan tuotteen elämänkaari ja sen pituus on hyvä ottaa huomioon 

suunnitteluvaiheessa. Monet painotuotteet ovat hyvin lyhytikäisiä, esimerkiksi aika-

taulut, ilmaisjakelut ja jopa pehmeäkantiset taskupokkarit, jolloin ne voidaan auto-

maattisesti painaa ohuemmalle ja vähemmän laadukkaalle paperille. Tällaiset paperi-

tuotteet kuluttavat kuitenkin paperia ja tuottavat paljon jätettä. (Mackenzie 1991, 

124.) Kestävän kehityksen kannalta painotuotteet, joiden elinkaari olisi tavalla tai toi-

sella pidempi, olisivat kannattavampi ja ekologisempi vaihtoehto kuin suuret pinot lu-

kematta jäänyttä ilmaisjakelupostia. Graafisen suunnittelijankin on mahdollista yrittää 

omilla keinoillaan ja ratkaisuillaan pidentää suunnittelemiensa tuotteiden elinkaarta tai 

ainakin taata tuotteiden kierrätettävyyden käytön jälkeen. 

Green Designin tutkiminen oli hyvin mielenkiintoista ja silmiä avaavaa, sillä ennen tä-

tä en ollut miettinyt graafisen suunnittelun, omani tai yleisesti, ympäristövaikutuksia 

oikeastaan ollenkaan. Perehtymällä asiaan tarkemmin sai paljon uutta ja hyödyllistä 

tietoa alaan liittyen ja oppi myös näkemään laajemmin koko graafisen suunnittelun 

kentän ja sen yhteydet ja vaikutukset muihin aloihin. Aihe antoi myös mielenkiintoisia 

uusia toiminta- ja ajatusmalleja tulevaisuutta varten, ja olen varma, että tämän jälkeen 

kiinnitän paljon enemmän huomiota suunnittelun ympäristönäkökulmiin ja yritän 

osaltani tehdä ekologisia ratkaisuja, jos se on vain mahdollista.  

3 YRITYSILMEEN SUUNNITTELU 

3.1 Unelma Suuri – toimeksiantajan esittely 

Unelma Suuri -tuotemerkin takana on yritys, jonka toiminimi on Louhi ja Ilmarinen. 

Yrityksen on perustanut Suvi Saareks, ja se on perustettu kesäkuussa 2007. Yritys pe-

rustettiin sivutoimiseksi päätoimialanaan korujen valmistaminen ja myyminen. Koruja 

myytiin aluksi muutamassa kaupassa, ja toiminta oli harrastelijamaista, mutta 2010 

yrityksen konseptia alettiin muuttaa ja korut otettiin pois myynnistä. Tällä hetkellä 

yritys valmistaa korujen lisäksi myös astioita ja koriste-esineitä kierrätyslasista. 

Yritys sijaitsee fyysisesti Kuusankoskella, jossa Saareksilla on pieni työpaja, mutta 

yritys etsii parhaillaan uusia, suurempia tiloja Kouvolan ympäristöstä. Yrityksen tuo-

temerkin, Unelma Suuren, nimi on suora ja tarkoituksella kömpelö käännös englan-

ninkielen termistä Dream Big, ja nimikin osaltaan kuvastaa yrityksen tarkoitusta ja ta-

voitteita. Yritys on vielä melko uusi ja sen toiminta vähäistä, joten Saareks hoitaa sitä 
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muun työn ohella. Yrittäjä on mukana Taito Kymenlaakson Kurkista Nurkista  

-hankkeessa, jonka tarkoituksena on auttaa kierrätysmateriaaleja hyödyntäviä luovien 

alojen yrittäjiä. Hankkeen tiimoilta on mahdollista päästä koemarkkinoimaan tuotteita 

erilaisille messuille, joten yrityksen visuaalisen ilmeen ja materiaalien luominen tässä 

vaiheessa on ehdottoman tärkeää yrityksen toiminnan laajentamisen ja tunnettuuden 

lisäämisen kannalta. 

Yrityksen toiminta-ajatus sen lasituotteiden osalta lähtee hukkaan menevän lasin hyö-

dyntämisestä ja käyttämisestä uudelleen. Tuotteet valmistetaan sataprosenttisesti kier-

rätetystä lasista. Vanhat ikkunalasit ja lasiliikkeiden ylijäämäpalat eivät kelpaa lasi-

kierrätykseen, joten Saareks halusi antaa tällaiselle vanhalle lasille uuden elämän asti-

oina ja koriste-esineinä. Saareks valmistaa Unelma Suuren tuotteita, joihin kuuluu 

muun muassa lautassarjoja ja löylymittareita vanhoista ikkunalaseista sulattamalla ja 

muotoilemalla niitä uudelleen. Hänen tekniikkoihinsa kuuluu myös sulattaa muun 

muassa oikeita puunlehtiä lasin sisään koristeiksi ja tehdä erilaisia koristuksia ja kuvi-

oita lasin pintaan.  

Tällä hetkellä kolme erilaista lasista lautassarjaa ja löylymittarit ovat yrityksen avain-

tuotteita, ja niitä Saareks haluaa ensisijaisesti kehittää eteenpäin ja markkinoida. Lau-

tassarjat ovat nimeltään Te Amo, Mummola Chic ja Vaahtera. Ensimmäiseen sarjaan 

kuuluu kuusi erilaista lautasta, joihin on sulatettu latinankielisiä rakkausaiheisia lau-

seita. Mummola Chic -sarjan lautaset taas saavat ilmeensä lasin pintaan sulatetusta, 

käsinvirkatun pitsin näköisistä kuvioista. Vaahtera-sarjan lautasiin on taas sulatettu la-

sin sisään kauniita vaahteranlehtiä. Löylymittareita on kahta erilaista, ja myös niitä 

koristavat eriväriset vaahteranlehdet lasin sisässä. Yrityksen valmistamiin koruihin 

käytetään lasia, korukiviä, makeanvedenhelmiä ja hopeoitua, nikkelitöntä metallia. 

Kaikissa yrityksen tuotteista kuvastuu ekologisuuden ja kierrätysteeman lisäksi ro-

mantiikka, joten yritysilmeenkin tulisi jollain tapaa mukailla tätä tunnelmaa. 

3.2 Yritysilmeen tavoitteet 

Yritys saa näkyvän muotonsa yritysilmeestä ja kaikesta siitä, mikä yrityksestä näkyy 

ulospäin, aina yrityksen toimitiloista kaikkeen graafiseen materiaaliin kuten käynti-

kortteihin ja nettisivujen ulkoasuun asti. Yritysilmeen perinpohjainen suunnittelu on 

yrityksen identiteetin toimeenpanon työkalu, sillä yrityksen visuaalinen viestintä tukee 

muodostuvaa yrityskuvaa erittäin vahvasti. (Kortetjärvi-Nurmi, Kuronen & Ollikainen 
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2008, 14–15.) Yrityskuva on erittäin tärkeä yrityksen koosta riippumatta. Niin suuret 

pörssiyhtiöt kuin pienet niin sanotut yhden miehen yrityksetkin tarvitsevat jonkinlai-

sen visuaalisen kielen, jolla viestittää ja tuoda esiin toimintaansa. Yrityskuvan ja visu-

aalisen kielen tavoitteet saattavat poiketa riippuen yrityksen koosta, mutta perustarve 

visuaaliselle ulkoasulle on kuitenkin samanlainen yrityksen koosta riippumatta. (Ri-

vers 2003, 11.) Yrityskuvaan sisältyy myös yrityksen identiteetti, jonka usein sano-

taan tarkoittavan yrityksen persoonallisuutta eli sitä, mitä yritys todella on. Identiteetti 

pitää sisällään yrityksen perusarvot ja -olettamukset, yrityksen tehtävät ja tavoitteet, 

liikeideat ja visiot sekä myös erilaiset tarinat, myytit ja riitit. Yrityksen visuaalinen 

identiteetti on luonnollisesti yrityksen identiteetin näkyvä osa ja siksi tärkeä työkalu, 

jolla vaikuttaa mielikuvaan yrityksestä. Tämän takia visuaalisen ilmeen tulee pohjau-

tua yrityksen identiteettiin ja osaltaan tukea sitä. (Pohjola 2003, 20.)  

Koska Unelma Suuri on uusi, pieni ja aloitteleva yritys vasta pyrkimässä oman alansa 

markkinoille, yritysilmeen ja identiteetin rakentaminen tässä vaiheessa on sille elin-

tärkeää. Ilmeen tulisi olla tasapainossa yrityksen arvojen ja toiminnan kanssa ja tukea 

niitä. Lisäksi visuaalisella ilmeellä voidaan aina myös tuoda tietynlaista lisäarvoa yri-

tykselle ja sen tuotteille. Yleensä visuaalisen ilmeen suunnittelun perustana ovatkin 

enemmän tavoiteltu mielikuva ja tunnelma kuin pelkät rationaaliset argumentit (Poh-

jola 2003, 114). Tavoitteena on siis luoda toimiva, ajanmukainen sekä yrityksen toi-

mintaa ja identiteettiä tukeva ja vahvistava ilme. 

3.3 Kilpailijakartoitus 

Ennen suunnitteluprosessin aloittamista, otin selvää samalla alalla toimivista muista 

yrityksistä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin (liite). Sain asiakkaalta muutamia hyviä  

internet-sivulinkkejä alan toimijoiden sivuille ja etsin myös itse lisää. Suomalaisilla 

sulatuslasitöiden tekijöillä ei kovinkaan monilla ole asiaankuuluvia internet-sivuja, 

sillä toiminta on monilla enemmän harrastelijamaista. Muutamia sivustoja kuitenkin 

löytyy, ja näiden kesken visuaaliset ilmeet vaihtelevat melko paljon. Useimpien il-

meeseen tai sen välittimiin viesteihin ei ole liiemmin panostettu. Sivustojen värimaa-

ilmat vaihtelevat punaisesta sinisen ja violetin ja rauhallisempien harmaan ja valkoi-

sen sävyihin. Vain muutamalla suomalaisella toimijalla oli toimiva logo, ja myös 

muilta osin ilmeet olivat useimmilla sivustoilla melko olemattomat.  
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Ulkomaisia aiheeseen liittyviä sivustoja löytyi hieman enemmän, mutta myös siellä 

visuaaliset ilmeet vaihtelivat paljon. Käytettyjä värejä olivat niissäkin kylmät sinisen, 

violetin ja vihreän sävyt. Logot, mikäli niitä löytyi, olivat lähes poikkeuksetta kuvalli-

sen tunnuksen ja logotyypin yhdistelmiä, ja useimmiten kuvallinen tunnus oli jonkin-

lainen abstrakti graafinen kuvio. Suurimmalla osalla sulatuslasin tekijöistä oli myös 

taustalla ekologista aatetta ja ajattelua, mutta se tuli enimmäkseen ilmi vain sivustojen 

tekstimateriaalissa eikä niinkään itse ilmeessä. 

Alan suomalaiset kilpailijat huomioon ottaen, mielestäni Unelma Suurella on ilmeen 

suunnittelun myötä erittäin hyvät mahdollisuudet erottua edukseen, sillä näemmä har-

valla alan toimijalla on esimerkiksi olemassa internet-sivuja toimivasta visuaalisesta 

ilmeestä puhumattakaan. Vaikka yritys olisikin pieni, visuaaliset suuntaviivat ja sitä 

kautta visuaalinen identiteetti ovat kuitenkin erittäin tärkeät yrityksen tunnettuuden ja 

myös osaltaan uskottavuuden kannalta (Rivers 2003, 11). Näin ollen jo pelkkä logo, 

tarkoin määritelty värimaailma ja typografia ovat tärkeitä seikkoja tavoitellun mieli-

kuvan ja asiakkaiden kiinnostuksen saavuttamiseksi.  

3.4 Logo 

3.4.1 Logotyyppi 

Yrityksen ilmeen suunnittelussa aloitin logon suunnittelusta, sillä logo eli liikemerkki 

on yrityksen ilmeen ja tunnistettavuuden perusta. Yritys ilman liikemerkkiä on kuin 

kasvoton henkilö, sillä on tutkittu, että ihmiset usein muistavat yritysten liikemerkit it-

se yritystä paremmin (Airey 2010, 10), ja näin ollen toimiva liikemerkki on tärkeä 

mielenpainuvuuden ja tunnettuuden lisäämisen kannalta. Yrityksen liikemerkki jakau-

tuu usein logotyyppiin ja kuvalliseen tunnukseen. Logotyyppi on yrityksen nimen kir-

joitusasu ja tunnus taas mahdollinen kuvallinen osuus merkistä. Logona voidaan käyt-

tää joko näiden kahden yhdistelmää tai erilaisia välimuotoja. (Pohjola 2003, 128.) 

Unelma Suuren logoa suunnitellessani lähdin heti ajatuksesta yhdistää logotyyppi ja 

jonkinlainen kuvallinen tunnus. Mielestäni yrityksen ja sen tuotteiden välittämää tun-

nelmaa on helpompaa kuvata kuvallisen tunnuksen avulla, ja kuvatunnuksilla varuste-

tut logot ovat tutkitusti myös helpommin muistettavia. Logoa suunnitellessa lähdin 

kuitenkin ensin liikkeelle sopivan fontin löytämisestä tekemällä erilaisia kokeiluja. 

Asiakkaan toiveet logolle olivat romanttisuus ja mahdollisesti vihreä väri, joka kuvas-
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taisi osaltaan yrityksen ekologista liikeideaa. Avainsanan ollessa romantiikka tein en-

simmäisiä fonttikokeiluja erilaisilla kaunokirjoitusta mukailevilla script-fonteilla (ku-

va 1). Valitsin usein fonteista joko bold- tai black-leikkauksen, sillä halusin logoon 

pehmeyttä ja pyöreitä linjoja ja myös siksi, että ohuemmat leikkaukset ovat tämänkal-

taisissa fonteissa toisinaan melko vaikeasti luettavia.  

 

Kuva 1. Ensimmäisiä fonttikokeiluja logoa varten. 

Ensimmäisten kokeilujen jälkeen totesin monien perinteistä script-fonttien olevan 

hieman liian koukeroisia käytettäväksi logossa, sillä logotyypin tulisi olla riittävän 

selkeä ja helposti luettava myös pienemmässä koossa. Lisäksi tiesin, että logoa käyte-

tään ainakin lasituotteisiin liimattavassa pienessä etiketissä, joten sen tulee kestää pie-

nentämistä melko paljon. Lopulta omaksi suosikikseni karsiutui fontti nimeltä Adage 

Script, joka on suora script-fontti ja alun perin suunniteltu web-käyttöön. Sen on 

suunnitellut Jason Anthony Walcott vuonna 2002 (Myfonts.com 2012). Se on perin-

teisen script-fontin kaltainen kaarevilla linjoillaan ja kirjainpäätteiden ja  

-koukkujen ohuilla lenkeillä, jotka tekevät siitä pehmeän ja romanttisen. Kirjainten 

paksuus on kuitenkin suurempi kuin monilla muilla script-fonteilla, ja lisäksi kirjain-

ten lihavuusvaihtelut ovat huomattavasti pienemmät kuin muilla, mikä tekee siitä sel-

keämmän luettavan. Fontti loi mielestäni myös juuri oikeanlaista tunnelmaa ajatellen 

yritystä ja sen tuotteita. Myös asiakas piti fonttivalinnastani kovasti, joten aloin viedä 

logosuunnitelmaani eteenpäin tämän fontin kanssa. 
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Kuva 2. Värikokeiluja logon ja ensimmäisten tunnusluonnosten kanssa. 

Luonnosteluvaiheessa tein myös kokeiluja logotyypistä eri väreillä. Valitsin pääasias-

sa rauhallisia pastellisävyjä lähinnä sinisen, turkoosin, vihreän ja violetin väripaletin 

alueelta (kuva 2). Nämä sävyt ovat paitsi rauhallisia, myös melko maanläheisiä (Krau-

se 2002, 72, 242) ja sopivat mielestäni valittuun fonttiin paremmin kuin kirkkaat ja 

räikeät sävyt. Asiakas mieltyi lopulta eniten vihreään versioon logosta, joten ryhdyin 

sen jälkeen vielä hiomaan ja etsimään lopullista sävyä, sillä luonnoksissa käyttämäni 

vihreä oli sekä asiakkaan että omaan makuuni hieman liian tumma ja viileä. Lopulta 

löysin miellyttävän ja lämpimän sävyisen vihreän (C: 84, M:0, Y: 100, K: 0), jota käy-

tin logoa ja ilmettä suunnitellessa melko pitkään, kunnes jo melko loppuvaiheessa 

keskusteltuani ohjaajani kanssa tulimme siihen tulokseen, että logoon saattaisi sitten-

kin sopia paremmin hieman viileämpi ja murretumpi, turkoosinsininen sävy.  

Logon värin vaihtaminen tuli ajankohtaiseksi esitettä taitettaessa, kun huomasin, ettei 

lämpimän ja kirkkaan vihreä väri sopinut ollenkaan yhteen esitteen ja valokuvien ylei-

sen värimaailman kanssa. Lopulta kokeilin valita logoon uuden sävyn yhdestä otta-

mastani valokuvasta, jossa kierrätyslasin kirkas turkoosi väri näkyi hyvin. Tämä sävy 

(C: 77, M: 22, Y:42, K: 2) teki logosta heti paljon rauhallisemman ja istutti sen pa-

remmin esitteen ja oikeastaan kaikkien muiden visuaalisten materiaalien värimaail-

maan. Myös asiakas oli uudesta värisävystä samaa mieltä, joten se vaihdettiin lopulta. 

Alkuperäisestä fontista oli saatavilla vain regular-leikkaus, joka kuitenkin oli mieles-

täni hieman liian ohut varsinaiseen logoon. Vektoroidessani tekstiä Adoben Illustra-

tor-ohjelmassa tein siitä aavistuksen verran paksumpaa ja muodoista hieman peh-

meämpiä kuin alkuperäisessä fontissa (kuva 3). Paksunsin erityisesti kirjainten kaaria 

ja lenkkejä, sillä liian ohuet viivat saattavat vaikeuttaa tekstin luettavuutta pienessä 

koossa. Aavistuksen paksumpi teksti kestää enemmän pienentämistä ja säilyy luetta-
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vana paremmin. Tekstin yleisilmeestä tuli mielestäni myös eheämpi fontin muokkauk-

sen myötä. 

 

Kuva 3. Logon tekstin muokkaaminen paksummaksi. 

3.4.2 Tunnus 

Kuten mainitsin jo alaluvussa 3.4.1, mielessäni oli heti suunnittelun alkuvaiheessa yh-

distää logotyyppiin jonkinlainen kuvallinen tunnus, joka voisi osaltaan luoda mieliku-

via ja kertoa yrityksestä. On tutkittu, että logojen yhteydessä olevat kuvalliset merkit 

ilmaisevat selkeimmin, mitä yritys on. Ne ovat myös herkkiä sekä negatiiviselle että 

positiiviselle vaikuttamiselle ja asenteiden muutoksille. (Pohjola 2003, 132.) Uskon 

kuitenkin, että lisäämällä logoon jokin kuvallinen elementti saadaan siihen heti lisää 

tunnelmaa ja myös tunnistettavuutta. Tunnusta on usein mahdollista hyödyntää myös 

omana visuaalisena elementtinään yrityksen graafisissa materiaaleissa, tai se saattaa 

inspiroida muita graafisia ratkaisuja. 

Aloin ideoida ja suunnitella tunnusta samalla, kun tein ensimmäisiä fonttikokeiluja 

logoa varten. Yritin lähteä liikkeelle asiakkaan toivomasta romantiikka-teemasta, mi-

kä osoittautui kuitenkin suhteellisen hankalaksi aiheeksi. Niin abstraktin asian tiivis-

täminen ja yksinkertaistaminen yhteen kuvioon tai kuvitukseen tuntui todella haasteel-

liselta. Lopulta aloin luonnostella ja tyylitellä kuvioita, joita esiintyi yrityksen omissa 

tuotteissa, kuten siipiä ja sulkia. Tein monenlaisia erilaisia kokeiluja ja tykästyin itse 

muutamaan pelkistettyyn sulka- ja siipikuvioon, jotka skannasin ja vektoroin Adoben 

Illustratorissa (kuva 4), jotta niitä voisi hyödyntää vektorigrafiikkana logon suunnitte-

lussa. Monien eri luonnosten ja kokeilujen jälkeen lähdin lopulta viemään eteenpäin 

paria sulkakuviota, joista myös asiakas oli pitänyt erityisesti. Sulka kuviona sopi mie-

lestäni hyvin yrityksen logoon, sillä monissa Saareksin tekemissä töissä, niin koruissa 

kuin lasiesineissäkin, yhtenä elementtinä olivat hyvin usein siivet, joten sulka viittaa 

osaltaan tähän.  
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Kuva 4. Vektoroituja sulkaluonnoksia tunnusta varten. 

Keskustellessani logon ja tunnuksen suunnittelusta työni ohjaajan Auli Mattila-

Möllerin kanssa hän varoitti, että sulka kuviona saatetaan yhä edelleen herkästi yhdis-

tää sulkakyniin ja näin ollen mahdollisesti aivan vääränlaisiin yrityksiin. Yritin kui-

tenkin ottaa asian huomioon kuviota työstäessäni ja tehdä sulan muodosta enemmän 

linnun siipisulkaa kuin sulkakynää muistuttavan. Vaikka sulkakuviossa on edelleen 

kyseinen vääränlaisen visuaalisen assosiaation vaara, en kuitenkaan halunnut lähteä 

muuttamaan kuviota asiakkaan sen kerran jo hyväksyttyä, sillä mielestäni sulka sopi 

sen verran hyvin logon elementiksi. 

Sulka kuviona ilmaisee, kuinka lintu kykenee nousemaan maasta yläilmoihin. Sulat 

kuvaavatkin monissa tarinoissa kykyä lentää, ja sulalla on monia eri merkityksiä eri 

kulttuurien mytologioissa ja uskomuksissa. Muinaisessa Egyptissä sulka oli oikeu-

denmukaisuuden jumalattaren Maatin tunnus. Hänen halussaan olevaa strutsin sulkaa 

käytettiin tuonpuoleisessa kuolleiden oikeudenkäyntiin, jossa vainajan sydän asetettiin 

vaakakuppiin Maatin oikeuden sulan kanssa. Muinaisen Meksikon kulttuureissa sulkia 

taas käytettiin kilpien, kruunujen ja viittojen kuvioina ja koristeina. Pohjois-Amerikan 

preeriaintiaanit kantoivat myös päässään sulkakruunua, jonka jokaisella sulalla oli 

oma erityinen symbolisisältönsä ja ne kuvasivat kantajansa sodassa tekemiä urotekoja. 

(Biedermann 2002, 354–355.) Unelma Suuren tapauksessa sulka kuvastaa, kuten to-

dettu, yrityksen tuotteista löytyviä siipiaiheita, mutta myös sitä, kuinka unelmilla sa-

notaan olevan siivet. Se ikään kuin symboloi sitä, miten yksi unelma lähti lentoon, ja 

sen seurauksena Saareksin yritys on nykyisin olemassa. Kuvio pitää siis sisällään so-

pivan määrän romantiikkaa ja symboliikkaa, myös viittaa osaltaan yrityksen nimeen ja 

siihen, miksi se on alun perin perustettu. 
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Ensimmäisissä luonnoksissani sulassa oli romantiikkaan viittaavia koukeroita joko 

kannassa tai kärjessä, mutta ne eivät lopulta toimineet itseni eivätkä asiakkaan mieles-

tä, joten pelkistin kuviota siltä osin ja jätin ne pois. Säilytin kuitenkin sulan aavistuk-

sen kaarevan muodon ja pelkistin kuviota logoon sopivaksi yrittäen kuitenkin säilyttää 

kuviossa sulan luonteenomaisen pehmeyden ja keveyden. Aluksi työstin sulkaa vain 

ääriviivakuviona, mutta jossain vaiheessa kokeilin tehdä kuviosta värillisen, kuitenkin 

niin, että sulan ruoto oli valkoinen ja näin erottui tarpeeksi (kuva 5). Asiakas piti väril-

lisesti kuviosta eniten, joten valitsin sen lopulliseen logoon.  

 

Kuva 5. Sulan muokkausta ja pelkistystä. Alimmaisena lopullinen kuvio. 

Tein lopulta valmiista logosta kaksi erilaista versiota. Alkuperäisessä ja ensisijaisessa 

versiossa teksti on kahdessa tasossa ja logon sulkaelementti tekstin päällä. Tämä ver-

sio on kokonaisuutena eheä ja toimiva, ja sopii muotonsa puolesta esimerkiksi hyvin 

juuri etikettiin, joita yrityksen lasiesineisiin tarvitaan. Sulkakuvion sijoitin tekstin ylä-

puolelle niin, että se muodostaa tietynlaisen kehyksen logotyypin päälle ja tukee näin 

osaltaan sommitelmaa. Sulan kärki on kohti u-kirjaimen kärkeä, ja sulassa olevan kaa-

ren ansiosta se mukautuu hyvin unelma-sanan muotoon. Hioin ja muokkailin sulan 

kokoa, asentoa ja etäisyyttä tekstistä melko paljon, ennen kuin löysin sille sopivan 

paikan. Lopullisessa logossa sulka on hieman pienempi kuin luonnoksissa ja sen etäi-

syys tekstiin ja erityisesti l-kirjaimeen on hieman suurempi, noin sama välimatka kuin 

mikä Unelma- ja Suuri-sanojen välillä on (kuva 6). Logon yläosa on näin vähemmän 

ahtaan näköinen, ja sen eri osat ovat paremmassa suhteessa toisiinsa nähden. 

Olin aiemmin tehnyt logosta myös yhden luonnosversion, jossa teksti on yhdessä ta-

sossa. Teksti on kuitenkin sellaisenaan melko pitkä, mistä syystä logon sommittelu 
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saattaisi olla vaikeampaa joissain tilanteissa. Asiakas kuitenkin piti myös tästä versi-

osta ja halusi yksirivisen version vaihtoehdoksi ensisijaiselle logolle. Viimeistelin siis 

myös tämän logon. Tätä versiota on mahdollista käyttää, mikäli se sopii johonkin 

sommitelmaan tai layoutiin paremmin kuin korkeampi kaksirivinen versio. Tässä ver-

siossa sulkaelementti on sijoitettu sanojen väliin niin, että se jää sopivasti l- ja s-

kirjainten yläpidennysten kohdalle (kuva 6).  

 

Kuva 6. Lopullisen logon versiot. 

3.5 Värimaailma 

Asiakkaan toiveena oli alusta asti vihreän värin käyttö, joten se valikoitui lopulta lo-

gon väriksi ja samalla myös yrityksen ilmeen pääväriksi. Päädyin lopulta käyttämään 

logossa kirkasta ja lämmintä, ruohon ja lehtien kaltaista vihreää (C: 84, M: 0, Y: 100, 

K: 0). Vihreä värinä edustaa hyvin usein elämää, ja luonnon kautta myös kasvua, ter-

veyttä ja ympäristöä. Negatiivisessa mielessä se taas yhdistetään usein kateuteen ja 

kokemattomuuteen. Vihreä on myös sinisen ohella todella rauhoittava väri. Se merkit-

see usein myös tasapainoa, harmoniaa ja pysyvyyttä. (Bear 2012.) Vihreä on myös 

hyvin käytetty väri suomalaisten yritysten ilmeissä, sillä meillä on paljon vihreää ja 

kaunista luontoa ja se on lähellä ihmisiä.  

Vihreä väri oli työtä tehdessä käytössä melko pitkään, mutta kuten jo aiemmin kerroin 

luvussa 3.4.1, esitettä taitettaessa logon vihreä värisävy osoittautui ongelmaksi, sillä 

kaikesta huolimatta se ei sopinut yhteen otettujen valokuvien ja esitteen muun väri-

maailman kanssa. Olin jo aiemmin hyvin mieltynyt kierrätyslasin kirkkaaseen turkoo-

siin sävyyn, jonka näkee kun valo paistaa lasiesineiden reunojen läpi, ja ohjaajani eh-

dotuksesta kokeilin valita näitä turkoosin sävyjä yhdestä ottamastani valokuvasta ja 

vaihdoin logon värin siihen. Lopputulos oli todella hyvä. Uuden värin ansiosta logosta 
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tuli heti paljon rauhallisempi ja harmonisempi ja, mikä tärkeintä, se teki visuaalisesta 

ilmeestä paljon yhtenäisemmän. Asiakkaan hyväksyttyä muutoksen, logon ja samalla 

yrityksen pääväri vaihtui siis kirkkaan vihreästä turkoosinsiniseen. 

Koska turkoosi väri on sekoitus sinistä ja vihreää, sillä on samanlaisia rauhoittavia 

ominaisuuksia kuin näilläkin väreillä. Turkoosi on myös melko feminiininen väri. 

(Bear 2012.) Koska logossa käytetty sävy on otettu yrityksen valmistamista lautasista, 

se myös kytkee sekä logon että koko värimaailman suoraan yrityksen tuotteisiin, mikä 

lisää yhtenäisyyttä hyvällä tavalla. 

Yrityksen värimaailma koostuu pääasiassa vain valitusta turkoosista väristä, ja lisävä-

reinä siinä ovat perinteiset musta sekä valkoinen, sillä logosta tehtiin myös perinteinen 

mustavalkoversio. Värimaailma on yksinkertainen, sillä graafisten materiaalien mää-

räkin on vielä melko vähäinen ja yritys tulee mielestäni toimeen yhdellä päävärillä oi-

kein hyvin. Suunnitteluvaiheessa pohdin kyllä eri tehostevärivaihtoehtoja ja kokeilin 

yhdistää ensiksi käyttämääni vihreää väriä muutamiin tehosteväreihin, mutta en kui-

tenkaan lopulta ottanut värejä mukaan yrityksen viralliseen värimaailmaan.  

3.6 Typografia 

Yrityksen omassa typografiassa tärkein fontti on logotyypissä käytetty Adage Script, 

joka on nimensä mukaisesti script- eli käsinkirjoitettua kaunokirjoitusta mukaileva 

fontti. Se on tosin pääasiassa käytössä ainoastaan logossa, mutta tarkoitukseni on 

käyttää sitä myös tuote-esitteessä mahdollisesti otsikkofonttina, sillä sen muotokieli 

on sopivan romanttinen ja sopii tästä syystä hyvin yhteen myös yrityksen tuotteiden 

kanssa. Adage Scriptiä tulisi muuten käyttää melko harkitusti, sillä se on visuaalisesti 

melko voimakas fontti ja sopii siksi lähinnä juuri otsikkoteksteihin tai muualle herät-

tämään huomiota. 

Leipätekstifonttia hain melko kauan ja lopulta mietin kahden eri fonttivaihtoehdon vä-

lillä, Adobe Jenson Pron ja Cronos Pron. Adobe Jenson Pro on humanistiantiikva, jo-

ka pohjautuu muotonsa puolesta 1400-luvun tasaterällä kirjoitettuihin humanisti-

antiikvoihin, mistä johtuen kirjainten eri kohdissa on paksuusvaihteluita (Itkonen 

2007, 29). Fontin on suunnitellut Robert Slimbach (Adobe 2012), ja sillä on muiden 

humanistiantiikvojen tapaan hyvä luettavuus, sillä se on alun perin suunniteltu juuri 

pitkien tekstien lukemista varten. Sen x-korkeus on toisaalta melko pieni, mutta fontin 
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ulkonäkö ja muoto on kalligrafinen, mikä sopii mielestäni tyyliltään yrityksen ilmee-

seen. Se on myös hieman jännittävämmän näköinen kuin useimmat antiikvafontit ja 

toisi näin sopivasti mielenkiintoa teksteihin.  

Toinen fonttivaihtoehtoni oli Cronos Pro, jonka on myös suunnitellut Robert Slim-

bach. Cronos Pro on humanistinen groteski eli groteskin ja antiikvan – päätteettömän 

ja päätteellisen – fontin välimuoto. Näissä fonteissa ei ole antiikvojen päätteitä, mutta 

niiden muoto ja mittasuhteet perustuvat renessanssiajan antiikvoihin, ja tästä johtuen 

niiden luettavuus leipätekstissä on paras kaikista groteskifonteista (Itkonen 2007, 57). 

Cronos Pro on ilmeeltään hieman rauhallisempi ja yksinkertaisempi kuin Adobe Jen-

son Pro ja toimii myös paremmin pienemmässä koossa. Päädyin kuitenkin loppujen 

lopuksi asiakkaan kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen käyttämään yrityksen typo-

grafiassa Adobe Jenson Prota. Leipätekstissä käytin sen Caption-leikkausta, joka on x-

korkeudeltaan hieman suurempi kuin tavallinen Regular-leikkaus, joten sen luettavuus 

paranee. Otsikoissa käytin fontin Semibold Caption -leikkausta. 

3.7 Käyntikortti 

Ennen käyntikortin tehtävä oli vain välittää yrityksen tärkeimmät yhteystiedot myö-

hempää käyttöä varten. Nykyään niiden pääasiallinen tarkoitus on edelleen välittää in-

formaatiota nopeasti ja kätevän pienessä koossa, mutta samalla niistä on tullut myös 

tärkeitä markkinointivälineitä, ja usein käyntikortti saattaa olla logon ohella ensim-

mäisiä visuaalisia materiaaleja, joita asiakas yrityksestä näkee, joten se toimii myös 

tärkeänä ensimmäisenä mielikuvana yrityksestä. (Cullen 2002, 8.) 

Päätin tehdä käyntikorteista standardikokoisia, eli 90 millimetriä x 50 millimetriä, sil-

lä se on käytetyin ja perinteisin käyntikortin muoto ja myös tarpeeksi toimiva. Tein 

ensin muutamia kokeiluja perinteisellä vaaka-asettelulla niin, että kortin toisella puo-

lella on yrityksen logo melko suurikokoisena ja yksirivisenä versiona sekä Saareksin 

tärkeimmät yhteystiedot. Kortin kääntöpuoli on vihreä ja siihen sijoitin logon negatii-

viversiona (kuva 7). Tämä sommittelu on hyvin perinteinen ja mukavan yksinkertai-

nen. Käytin kortin tekstipuolella lisäksi yhtä logoluonnoksia varten tekemääni pientä 

siipikuviota pienenä kuvituselementtinä ja tuomassa mielenkiintoa. 
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Kuva 7. Ensimmäisiä käyntikorttiluonnoksia. 

Toinen versio käyntikortista oli taas pystysuora, mikä on hieman harvinaisempi som-

mitteluvaihtoehto ja tuo näin heti mielenkiintoa ja erottuvuutta korttiin. Tässä versios-

sa yrityksen logo on myös tarpeeksi suurikokoisena kortin yläreunassa, ja yhteystiedot 

taas keskitetysti alaosassa. Kääntöpuoli on tässäkin versiossa vihreä, mutta siinä on 

logon sijasta käytetty kuvituksena viivapiirrosta siivistä ja sulista. Luonnostelin muu-

tamia erilaisia siipikuvioita logoa suunnitellessani ja halusin hyödyntää yhtä niistä ku-

vituselementtinä muualla ilmeessä. Siivet viittaavat osaltaan myös yrityksen nimeen ja 

logossa esiintyvään sulkaan. Siivet on sommiteltu pystysuoran kortin yläreunaan ja 

kaksi putoavaa sulkaa niiden alapuolelle. Sommittelin yhden sulan myös käyntikortin 

tekstipuolelle tuomaan elävyyttä. Sillä puolella sulka on vihreä ja vesileimamainen.  

Molempien korttien typografiaan kokeilin kahta eri fonttivaihtoehtoa, joita pohdin 

myös leipätekstiä varten eli Adobe Jenson Prota ja Cronos Prota. Molemmat toimivat 

käyntikorteissa oikein hyvin, mutta olivat ilmeeltään erilaisia, ja valitseminen näiden 

kahden välillä oli melko hankalaa. Asiakas piti lopulta enemmän Adobe Jenson Pros-

ta, joten käytin sitä lopullisessa käyntikortissa. 

Lopullinen käyntikortti on pystysuora, ja yrityksen logo on melko suurikokoisena kor-

tin yläreunassa. Alareunaan tulivat asiakkaan nimi sekä tärkeimmät yhteystiedot: pu-

helinnumero, sähköpostiosoite sekä internet-sivujen osoite. Asiakas piti myös hyvin 

paljon piirtämistäni vesileimakuvituksista, ja hänen suosikkinsa oli versio, jossa kortin 

taustalla on yksi siipikuvio, ja kortin kääntöpuolella samassa kohtaa toinen siipi. Kun 

kaksi käyntikorttia asettaa vierekkäin, kuvioista muodostuu siipipari (kuva 8). Kortin 

kääntöpuoli on turkoosinsininen, yrityksen värin vaihduttua, ja siipikuvio on siinä ne-

gatiiviversiona. Kortin etupuolella se on taas turkoosinsininen. Kortti on ilmeeltään 

tarpeeksi yksinkertainen ja pelkistetty, mutta piirroskuvat tuovat siihen eloa ja mie-
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lenkiintoa ja myös kortin pystysuora muoto tuo mukavaa vaihtelua perinteisiin vaa-

kasuoriin käyntikortteihin verrattuna. 

 

Kuva 8. Lopullisen käyntikortin etu- ja takapuoli. 

3.8 Internet-sivujen layout 

Asiakkaan on tarkoitus hankkia yritykselle internet-sivut, joiden yhteydessä olisi 

myös internet-kauppa, josta tuotteita voisi kätevästi tilata. Vaikka itse sivujen suunnit-

telu ja toteuttaminen eivät kuulu minun työhöni tämän projektin osalta, suunnittelin 

kuitenkin tulevien sivujen mahdollisen layoutin, sillä sivujen on tärkeää olla yhtenäi-

set muun visuaalisen ilmeen kanssa, ja koska olen itse luonut ilmeen, minun on myös 

helpointa soveltaa sitä myös internet-sivuja varten.  

Asiakas toivoi internet-sivujen layoutissa käytettävän kuvituksena ottamiani valoku-

via ja myös viivapiirroksia siivistä. Tein sivujen header-kuvan käyttämällä yhtä valo-

kuvista, ja kuvasta otin myös värimaailman sivuja varten. Päävärinä sivuilla on yri-

tyksen turkoosi sävy, joka toistuu header-kuvassa, yrityksen logossa, navigaatiopalkin 

tekstien väreissä ja sivujen taustakuvituksena olevissa siivissä ja sulissa. Varsinainen 

content- eli sisältöalue sivuilla on valkoinen ja tausta vaaleanharmaa. Värimaailma on 

rauhallinen, pehmeä ja harmoninen, mikä sopii hyvin yhteen yrityksen yleisilmeen 

kanssa. Sivujen ulkoasu ja rakenne ovat melko pelkistetyt ja yksinkertaiset. Aloitussi-

vulla on lyhyt esittelyteksti ja tuoteryhmistä pienet kuvat, jotka ovat samalla myös 
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suoria linkkejä kyseisen tuoteryhmän esittelysivulle (kuva 9).  Sijoitin kuvat sivulle 

aluksi sellaisenaan, mutta jotta kävisi selvemmin ilmi, että kuvat ovat linkkejä, lisäsin 

vielä kunkin tuoteryhmän nimen kuvien päälle. Tämän tulisi kertoa käyttäjälle selke-

ämmin, että kuvaa klikkaamalla pääsee siirtymään toiselle sivulle. Pienten esimerkki-

kuvien sijoittaminen heti etusivulle toimii mielestäni hyvänä mielenkiinnonherättäjänä 

mahdollisia asiakkaita ajatellen ja kertoo myös heti sivuilla vierailijoille, mistä yrityk-

sessä on kysymys. 

 

Kuva 9. Internet-sivujen aloitussivu. 

Alasivuja on aloitussivun lisäksi neljä: yrityksen esittely, tuotteiden esittely, internet-

kauppa ja yhteystietosivu. Tuotesivu jakautuisi luultavasti vielä alasivuihin tuoteryh-

mien mukaan. Rakenne on luonnollisesti alustava, mutta mielestäni se on looginen ja 

riittävä yritykselle ainakin vielä tässä vaiheessa. Yksinkertainen rakenne pitää myös 

sivun navigaation selkeänä ja helppokäyttöisenä. Navigaatiopalkki on sijoitettu heti 

headerin alapuolelle, ja käytin siinä logon Adage Script -fonttia ja yrityksen turkoosia 

väriä. Lisäksi sillä hetkellä aktiivisena olevan sivun nimen väri vaihtuu navigaatiopal-

kissa, mikä tekee navigaatiosta selkeämpää. Pieni sulkaelementti myös siirtyy aktiivi-

sena olevan sivun nimen viereen (kuva 10). Leipätekstin ja otsikkojen fonttina sivuilla 

on Arial. 
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Kuva 10. Navigaatiopalkin muuttuminen riippuen siitä, millä sivulla käyttäjä on. 

 Sivujen tunnelma ja ilme jatkavat mielestäni hyvin yrityksen muuta visuaalista ilmet-

tä. Yrityksen värimaailma ja typografia toistuvat sivuilla, ja lisäksi muissa materiaa-

leissa käytettyjä valokuvia ja kuvituskuvia on hyödynnetty sielläkin, jolloin visuaali-

nen kokonaisilme on yhtenäinen. Vaikka internet-sivujen toteutuksen aikataulu ei ole-

kaan vielä selvillä, valmis layout-pohja tulee varmasti olemaan hyödyllinen jatkossa, 

ja vaikka tulevien sivujen layoutia ei toteutettaisi täysin sellaisenaan, kuin sen suun-

nittelin, se on kuitenkin hyvä visuaalinen pohja, jota on toivottavasti helppo alkaa 

muokkata ja viedä eteenpäin. 

3.9 Graafinen ohjeisto 

Graafinen ohjeisto kokoaa yrityksen visuaalisen ilmeen elementit yhteen ja ohjeistaa, 

miten niitä tulee käyttää oikeaoppisesti. Graafisen ohjeiston tarkoituksena on olla niin 

selkeä, että sitä lukiessa myös graafiseen suunnitteluun perehtymätön henkilö voi ja 

osaa käyttää yrityksen visuaalisia elementtejä oikein. Tämä takaa sen, että ilme säilyy 

aina ehjänä ja yhtenäisenä. 

Unelma Suuren graafinen ohjeisto on suppeahko, sillä yrityksellä ei ole vielä logon li-

sä ole oikeastaan muita visuaalisia elementtejä eikä se niitä tarvitse. Graafinen ohjeis-

to pitääkin sisällään vain logon käytön määritykset, värimaailman, typografian, käyn-

tikortin ja graafisina elementteinä käytetyt siipikuviot. Myös internet-sivujen layout 

sisällytettiin ohjeistoon ainakin toistaiseksi.  

Graafisessa ohjeistossa esitellään ensimmäiseksi logo, sekä määritellään sen oikeaop-

pinen käyttö. Koska logosta on tehty kaksi versiota, ensisijainen kaksirivinen versio ja 

toinen yksirivinen versio, molemmat sisällytetään ohjeistoon. Logoille määritellään 

suoja-alueet, joiden sisään ei missään tilanteessa tule sijoittaa tekstiä tai muita visuaa-

lisia elementtejä. Tämä takaa logon toimivuuden visuaalisena kokonaisuutena missä 

tahansa julkaisussa. Logoille määritellään lisäksi minimikoot, joita ei tule alittaa. Oh-
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jeistoon on koottu myös logon eriväriset versiot: mustavalkoversio ja negatiiviversio 

käytettäväksi tummalla taustalla. 

Seuraavaksi määritellään yrityksen käyttämä typografia, joka koostuu logossa käyte-

tystä Adage Script -fontista, jota voidaan käyttää otsikkofonttina tai lyhyissä teksteis-

sä herättämään mielenkiintoa, mikäli fontin tyyli sopii käyttötarkoitukseen. Muutoin 

yrityksen typografiassa käytetään Adobe Jenson Pron eri leikkauksia. Värimaailma on 

myös määritelty typografian yhteyteen ja pitää sisällään yrityksen turkoosin värin. Vä-

ristä on annettu CMYK- ja RGB-arvot, väriä parhaiten vastaava PMS-koodi ja inter-

netissä käytettävä HEX-arvo. Ohjeistoon on myös liitetty käyntikorttimalli myöhem-

pää käyttöä varten. 

Keskusteltuani asiasta ohjaajani kanssa, liitin lopulta ohjeistoon vielä esimerkiksi 

käyntikorteissa käyttämäni siipikuviot. Käytin kuvioita yrityksen ilmeessä melko pal-

jon ja myös asiakas piti niistä kovasti, joten niitä käytetään varmasti myös tulevaisuu-

dessa, jolloin niiden oikeanlainen käyttö tulee taata. Tein siis ohjeiston loppuun vielä 

kuvioista ja niiden oikeanlaisesta asettelusta lyhyet ja ytimekkäät esimerkit.  

Ohjeiston ulkoasu on melko yksinkertainen ja selkeä. Ohjeiston kannessa ja sisäsivu-

jen taustakuvituksena on käytetty aikaisemmin otettuja asetelmavalokuvia. Kuvissa 

näkyy yrityksen tuotteita, joten ne viestivät selkeästi yrityksen toiminnasta ja tuovat 

mielestäni ohjeistoon samaa pehmeää tunnelmaa kuin mitä tuote-esitteessä on. Samoja 

kuvia tullaan käyttämään myös yrityksen internet-sivuilla, joten ne luovat yhtenäisyyt-

tä visuaalisiin materiaaleihin. Ohjeiston kannessa on suurikokoinen asetelmakuva ja 

yrityksen logo mustavalkoversiona. Sisäsivujen taustalla toistuu toinen asetelmakuva, 

ja sen päälle on jokaiselle sivulle asetettu valkoinen tekstialue, jolloin valokuva jää 

hauskasti kehystämään jokaista sivua (kuva 11).  

Graafinen ohjeisto on olemassa pääsääntöisesti sähköisenä versiona, sillä se on nyky-

aikana käytännöllisempää kuin tulostettu printtiversio. Ohjeiston myöhempi käyttö on 

myös kätevämpää tietokoneelta käsin, ja lisäksi sen välittäminen eteenpäin sähköpos-

titse on näin helppoa. Ohjeiston voi toki myös tulostaa tarvittaessa. 
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Kuva 11. Graafisen ohjeiston layout. 

4 TUOTE-ESITE 

4.1 Sisältö 

Yritykselle suunnittelemani tuote-esitteen tarkoituksena on esitellä yritys ja sen histo-

ria lyhyesti, ja kertoa yrityksen valmistamista tuotteista. Asiakas tuotti esitteen teksti-

materiaalien, ja yhdessä mietimme, miten esite olisi järkevintä koostaa ja sisältö laji-

tella. Esitteen alkuun tulee lyhyt kuvaus yrityksestä ja yrityksen perustajasta, ja sen 

jälkeen yrityksen tuotteet esitellään tuoteryhmittäin. Tuoteryhmät jaettiin koruihin ja 

lasiesineisiin ja lasiesineet edelleen koruihin, magneetteihin, ikkunakoristeisiin, lau-

tassarjoihin ja löylymittareihin. Korut on lisäksi jaettu vielä erikseen kaula- ja ranne-

koruihin sekä riipuksiin. Koruja on myös saatavana hieman erilaisina ja erivärisinä, 

joten jokaisen tuotteen esittely loogisesti ja selkeästi on varmasti haastavaa.  

Jokaisesta tuoteryhmän tuotteesta otetaan hyvät ja selkeät tuotekuvat, ja asiakas kir-

joitti itse lyhyet ja tunnelmalliset esittelytekstit kullekin tuoteryhmälle lautassarjoista 

koruihin. Esitteen tärkein tehtävä on esitellä yritys ja sen keskeiset tuotteet selkeästi ja 

ytimekkäästi mahdollisille uusille asiakkaille eli välittää tärkeää tietoa. Esitteen tulisi 

myös olla yhtenäinen yrityksen uuden ilmeen kanssa ja tukea sitä, joten tavoitteeni on 

siirtää logon tunnelma ja yrityksen uusi värimaailma esitteeseen mahdollisimman hy-

vin, jotta se muodostaisi muun visuaalisen materiaalin kanssa eheän kokonaisuuden.  

Tuotteiden valokuvauksen jälkeen tapasin asiakkaan uudelleen ja käydessämme läpi 

kuvia ja esitteen alustavaa taittopohjaa tulimme siihen tulokseen, että esitetekstiä olisi 
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syytä karsia melko paljon ja antaa pääpaino esitteessä valokuville. Asiakas tuli myös 

toisiin aatoksiin esitteen rakenteen kanssa, ja lopulta osa tuoteryhmistä, joiden oli tar-

koitus tulla esitteeseen, otettiin pois. Asiakas muokkasi ja karsi tekstiä, joten lopulli-

nen tekstimäärä olikin paljon alkuperäistä pienempi. Lopullisessa tekstissä oli lyhyt 

aloituskappale, jossa kerrottiin yrityksestä ja sen toiminta-ajatuksesta. Sen jälkeen jo-

kainen tuoteryhmä esiteltiin lyhyesti, ja lasiesineistä lautassarjat sekä löylymittarit 

hieman tarkemmin. Uudesta, tiiviimmästä sisällöstä saa hyvän yleiskuvan yrityksestä 

ja sen tuotteista, ja tarkoitus on, että mahdollinen tuleva asiakas esitettä selailtuaan tu-

tustuu yritykseen ja sen tuotteisiin tarkemmin tulevilla internet-sivuilla ja -kaupassa. 

4.2 Valokuvaus 

Esitteeseen tulevien valokuvien tarkoitus oli ensisijaisesti olla selkeitä ja informatiivi-

sia tuotekuvia ja antaa tuleville asiakkaille mahdollisimman hyvä käsitys ja mielikuva 

tuotteista. Tavoitteeni oli siis ennen kaikkea ottaa yksinkertaisia ja hyviä kuvia kusta-

kin tuotteesta ja tuoteryhmästä. Tuotteita oli todella paljon, ja ne olivat keskenään hy-

vinkin erilaisia, joten yhtenäisen linjan löytäminen kuville oli melko haastavaa. Myös 

lasi materiaalina on haastava valokuvata, joten pyrin kiinnittämään lautassarjojen ja 

löylymittarien kuvaukseen erityistä huomiota. Tarkoitukseni oli myös pyrkiä kuvaa-

maan erityisesti lasiesineissä olevia yksityiskohtia, sillä lautasiin ja löylymittareihin 

poltetut kuviot ovat tärkeä osa tuotteita. Suunnitelmiini kuului myös ottaa esitteen 

kantta varten myös joitakin asetelmakuvia. En ole kovinkaan paljoa harrastanut valo-

kuvausta ammattikorkeakouluopintojen ulkopuolella, ja varsinaisia tuotekuviakin olen 

ottanut vain kerran aikaisemmin, joten valokuvaaminen oli todella haasteellista mutta 

myös opettavaista.  

Ennen valokuvausta tutustuin asiakkaalta saamiini kuvattaviin tuotteisiin ja tein alus-

tavia kuvaussuunnitelmia miettien, miten jaottelen tuotteet kuviin ja kuinka monta 

kuvaa tarvitsen esitettä varten. Esitteeseen kuvien lisäksi tulevaa tekstimateriaalia on 

melko paljon, joten kuvien mahdollinen käytettävä määrä on rajallinen. Kuvaussuun-

nitelmassa jaoin tuotteet lasiesineisiin ja koruihin ja ne edelleen omiin tuoteryhmiinsä. 

Keskustelin myös valokuvauksen opettajan Jarmo Vuorivirran kanssa siitä, miten ku-

vaus olisi järkevintä toteuttaa. Hänen avullaan tein tarvittavat järjestelyt valokuvaus-

studiossa ja rakensin toimivan kuvauspaikan tuotteille. 
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Vuorivirran mielestä lasituotteet oli parasta kuvata niin sanotusti läpivalaisulla, eli että 

tuotteen taakse asetetaan valo. Näin tuotteiden lasimaisuus ja astioissa olevat kuviot 

erottuvat kuvissa hyvin. Takaa tuleva valo on myös hyvin kätevä siitä syystä, että sen 

avulla vältetään ei-toivottuja heijastuksia ja varjoja aiheen pinnassa (Larg & Wood 

1999, 54). Tästä syystä kuvasin tuotteet valkoisen pleksipöydän päällä, ja pöydän alle 

asetettiin yksi spottivalo, johon kytkettiin salama. Kamera sijoitettiin jalustan kanssa 

aivan pöydän eteen ja pöydän ylle sijoitettiin vielä yksi suurempi valo. Muutamien 

kokeilujen jälkeen pöydän yllä ollut valo kuitenkin poistettiin ja korvattiin valkoisella 

pahvilla, joka toimi heijastimena. Kuvausjärjestelyt käyvät paremmin ilmi oheisesta 

kuvasta (kuva 12). 

 

Kuva 12. Kaaviokuva tuotteiden kuvausjärjestelyistä.  

Lasiesineiden kuvaaminen vaati aluksi muutamia kokeiluja ennen kuin valaistus, hei-

jastimet, kameran sijainti ja kameran säädöt olivat sopivat. Kuvasin ensin jokaisen 

tuotteen erikseen, sillä vaikka esitteeseen tulevien kuvien määrä olikin rajattu, asiakas 

tarvitsi tuotteista myös hyvät ja selkeät kuvat tulevaa Internet-kauppaa varten. Tämän 

jälkeen kuvasin vielä jokaisen lautassarjan ja löylymittarit omina ryhminään. Lasiesi-

neiden jälkeen vuorossa olivat korut, joiden kuvaaminen tyylikkään näköisesti oli 

huomattavasti vaikeampaa. Pleksipöytä, jonka päällä kuvasin tuotteet, oli hieman kaa-

reva, joten minun piti kiinnittää koruja pöytään maalarinteipillä, jotta ne eivät olisi 

liukuneet pöydän pintaa pitkin, mutta kuitenkin niin, ettei teippi näy kuvissa. Koruja 

oli myös melko paljon, joten niiden sommittelu siististi kuvaa varten oli haastavaa. 

Korut kuvasin tuoteryhmittäin ja lopuksi otin muutamia asetelmakuvia niistä lasilau-

tasten päällä. 
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Saatuani kaikki tarvittavat kuvat otettua kaipasin vielä kuitenkin hyvää kansikuvaa 

esitettä varten. Sitä varten muutin kuvausjärjestelyjä hieman ja poistin suuren valkoi-

sen heijastimen pöydän päältä, pienensin pöydän alla olevan valon tehoa ja levitin 

pöydän päälle valkoisen pitsipöytäliinan. Olin ottanut kuvauksiin mukaan muutamia 

vanhoja kotoa löydettyjä pitsipöytäliinoja rekvisiitaksi, sillä mielestäni ne sopivat hy-

vin lautasten ja korujen tunnelmaan. Levittelin liinoja pöydän päälle ja rakensin muu-

tamista lautasista sekä koruista erilaisia asetelmia. Tarkoitukseni oli yhdistää samaan 

kuvaan yrityksen monia erilaisia tuotteita, jotta näitä kuvia voitaisiin mahdollisesti 

käyttää myös internetsivuilla tai vain yleisenä kuvituksena. Painotin asetelmakuvissa 

enemmän tuotteiden välittämää tunnelmaa kuin informatiivisuutta. Otin nämä kuvat 

myös ilman jalustaa, jotta pääsin lähemmäksi aihetta ja saatoin ottaa kuvia vapaasti 

mistä tahansa kulmasta (kuva 13). Loppujen lopuksi pidin pitsiliinojen tuomasta tun-

nelmasta ja niiden läpi kuultavasta pehmeästä valosta sen verran paljon, että päädyin 

kuvaamaan osan tuotteista vielä uudelleen liinojen päällä yksitellen.  

 

Kuva 13. Valkoisen pleksin ja pitsiliinojen päällä otettujen kuvien eroja. 

Katsoessamme kuvia yhdessä asiakkaan kanssa hänkin piti asetelmakuvista ja pitsi-

liinojen päällä kuvatuista tuotekuvista enemmän ja halusi niitä käytettävän esitteessä. 

Olimme myös molemmat sitä mieltä, että alussa otetut yksinkertaiset yksittäiskuvat 

tuotteista sopivat paremmin tulevaan Internet-kauppaan. Asiakkaan nähtyä kuvat ja 

valittuaan omat suosikkinsa niistä, aloin karsia sopivia kuvia esitettä varten ja käsitellä 

niitä Photoshopissa. Osa kuvista oli tietokoneelta katsottuna melko tummia, joten 
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muokkasin lähes jokaisesta hieman kirkkaampia ja valoisampia. Tein myös kuvien vä-

reistä voimakkaampia mahdollisuuksien mukaan. Kaikkien kuvien värimaailma oli 

kuitenkin melko rauhallinen ja maanläheinen, mutta yritin kuvakäsittelyllä vielä voi-

mistaa kuvien pehmeää ja ehkä hieman nostalgistakin tunnelmaa. 

4.3 Esitteen taitto 

Taitollisesti esitteen tulisi muodostaa visuaalisesti yhtenäinen ja toimiva kokonaisuus 

niin, että esitteessä säilyvät visuaalinen jatkuvuus ja rytmi, mutta kuitenkin niin, että 

jokainen aukeama pystyy muodostamaan oman, itsenäisen kokonaisuutensa. Tämä 

saadaan aikaan sommittelulla, typografialla ja värimaailmalla. Näiden kaikkien tulisi 

olla tarpeeksi samanlaisia, jotta koko esitteen yhtenäisyys säilyy, mutta samalla mah-

dollistaa tarpeeksi suuren vaihtelun, jotta jokainen aukeama on mahdollista suunnitel-

la ja taittaa mielenkiintoisella tavalla ja ilman liian suurta toistoa. (Meggs 1992, 102.) 

Esitteen taiton suunnittelun aloittaminen oli melko haasteellista, sillä minulla ei ollut 

vielä ollenkaan kuvamateriaalia esitettä varten, sillä valokuvaus viivästyi studion ol-

lessa varattuna. Minulla ei myöskään alkuvaiheessa ollut käsitystä esitetekstien pituu-

desta ennen kuin sain ne asiakkaalta, ja lopulta tekstiä osoittautui olevan paljon 

enemmän kuin mitä olin odottanut. Aloitin kuitenkin alustavan layoutin ja sivujaon 

suunnittelun pelkän tekstin avulla jaottelemalla eri tuoteryhmien tuotteet omille sivuil-

leen ja arvioimalla tulevien kuvien määrän ja paikat.  

Päätimme yhdessä asiakkaan kanssa tehdä esitteestä noin A5-kokoisen, sillä se koko 

on kätevä luettava ja mukana kannettava, mutta se mahdollistaa myös tarpeeksi suur-

ten kuvien käytön. Päätimme myös tehdä esitteestä vaakasuuntaisen tavallisemman 

pystymallin sijaan. Vaakasuuntainen arkki on passiivisin pinnan muoto, sillä ihmis-

silmä hahmottaa sen kerralla melko tarkasti ilman, että silmiä tarvitsee liikutella arkin 

pinnalla (Loiri & Juholin 2006, 61). Vaakamuoto mahdollistaa myös, kuten jo sanottu, 

suurikokoisetkin vaakakuvat, mikä on hyvä tuotekuvien ottoa ajatellen. Vaakasivulle 

saa myös helposti sommiteltua sekä kuvia että tekstiä vierekkäin, ja uskon, että tyhjän 

tilan hyödyntäminen on myös helppoa. Vaakasuora esite on myös hyvä vaihtoehto pe-

ruspystymuodolle, ja A5-kokoisena sitä on miellyttävä selata ja pitää kädessä. 

Halusin tehdä esitteen pohjalle jotain lisäkuvitusta valokuvien ohella, joten otin idean 

yrityksen valmistamasta Mummola Chic -lautassarjasta ja sen pitsikuvioista. Etsin 
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vanhoja käsin virkattuja pitsipöytäliinoja ja skannasin ne koneelle ja sen jälkeen 

muokkasin ja väritin kuvia Photoshopissa. Tarkoitukseni on käyttää pitsikuviota vesi-

leiman tapaisesti esitteen taustakuvituksena jollain sivuilla. Ajattelin myös hyödyntää 

aiemmin piirtämiäni siipi- ja sulkakuvioita kuvituksena esitteessä. 

Kuten kerroin aiemmin luvussa 4.1, esitteeseen tuleva tekstimäärä väheni lopulta yli 

puolet alkuperäisestä määrästä keskusteltuamme asiakkaan kanssa asiasta ja käyty-

ämme läpi esitteeseen tulevia valokuvia. Tämä helpotti taittoa hyvin paljon, vaikka 

äkillinen sisällön muokkaaminen aiheuttikin paljon lisätyötä, sillä tekstimäärän vähen-

tyminen ja esitteeseen tulevien tuoteryhmien muokkaaminen pakotti myös muokkaa-

maan alkuperäistä taittosuunnitelmaa ja miettimään sivujaon uudelleen. Tulimme yh-

dessä asiakkaan kanssa myös siihen tulokseen, että sen sijaan että esitteessä olisi tar-

kat ja informatiiviset kuvat jokaisesta yrityksen valmistamasta tuotteesta, käytettäi-

siinkin enemmän ottamiani asetelmakuvia, joissa näkyi esimerkkejä eri tuotteista lau-

tassarjoista koruihin. Lopulta muokkausten myötä esitteen alkuperäinen suuntaa anta-

va sivumäärä väheni puoleen, mikä oli tietenkin erittäin hyvä sekä taitollisesti että ta-

loudellisesti.  

Lähdin suunnittelemaan taittoa aluksi hyvin pitkälti kuvien pohjalta; valitsin tarkoin 

esitteeseen tulevat kuvat kustakin tuoteryhmästä ja mietin, miten ne olisi järkevintä si-

joittaa aukeamille. Tekstimäärän raju pieneneminen takasi isommat kuvat, joten käy-

tin kaiken käytettävissä olevan tilan ja tein suurimmasta osasta kuvia koko sivun ko-

koisia. Tavoitteeni oli myös käyttää aukeamille jäävää tyhjää tilaa tehokeinona ja teh-

dä näin taitosta kevyt ja ilmava. 

Esitteeseen valitsemani kuvat olivat useimmat erilaisia asetelmakuvia, joissa näkyy 

yrityksen useita tuotteita kerralla. Kaikissa kuvissa on samanlainen teema ja tunnelma, 

sillä ne on otettu erilaisten pitsipöytäliinojen päällä. Kuvien värimaailma on myös yh-

tenäinen ja hyvin rauhallinen. Koska esite on vaakasuuntainen, jouduin rajaamaan 

osaa kuvista melko paljonkin, jotta ne sopivat sivun muotoon paremmin ja jotta kuvis-

sa olevat tuotteet pääsivät paremmin esiin. Esitteen alku- ja loppupuolella aukeamat 

on jaettu yhden sivun kokoiseen kuvaan ja viereisellä sivulla olevaan tekstiin. Lasiesi-

neitä, eli lautassarjoja ja löylymittareita esittelevillä sivuilla kuvat taas on sijoitettu si-

vun alalaitaan ja lyhyet esittelytekstit niiden yläpuolelle (kuva 14). Tämä ratkaisu sopi 

mielestäni kuvien muotoon parhaiten ja on myös tilankäytöllisesti kätevin.  
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Kuva 14. Esimerkkiaukeama esitteestä. 

Koska esitteeseen tulevien tekstien määrä pieneni, yksittäiset sivuille tulevat teksti-

kappaleet olivat myös hyvin lyhyitä, joten tein tekstikappaleista melko leveitä ja har-

vensin rivinväliä oletuksena olevasta 12 pisteestä 13:een. Näin tekstistä tuli ilma-

vamman näköistä. Pistekokona leipätekstissä oli 11 pistettä. Leipätekstin fonttina käy-

tin yritykselle määriteltyä fonttia eli Adobe Jenson Prota. Aluksi myös esitteen otsikot 

olivat saman fontin bold italic -leikkauksella, mutta lopulta kokeilin käyttää logon 

fonttia Adage Scriptiä otsikoissa, ja se toimi mielestäni paremmin kuin Adobe Jenson 

Pro. Se loi sopivaa kontrastia leipätekstin kanssa, sillä leipätekstin fontti on hieman 

kulmikasta ja terävämpää, kun taas Adage Script on hyvin pehmeä, kaareva ja kä-

sialamainen. Se myös luonnollisesti toistaa logon muotokieltä, mutta ei kilpaile sen 

kanssa, sillä en käyttänyt Adage Scriptiä samalla aukeamalla yrityksen logon kanssa 

ollenkaan. 

Valitsin esitteen kanteen yhden asetelmakuvista, josta pidin itse erityisesti. Kuvassa 

näkyvät Mummola Chic -sarjaan kuuluvat lautaset ja niiden päällä muutamia yrityk-

sen valmistamia koruja. Kuvan tunnelma ja värimaailma ovat todella romanttiset, ja 

mielestäni ne viestivät yrityksen tuotteista ja persoonasta todella hyvin, joten se on 

sopiva kuva esitteen kanteen (kuva 15). Kansi on ilmeeltään todella yksinkertainen, en 

halunnut sijoittaa siihen mitään turhaa tekstiä, sillä kuva toimii yksin sellaisenaan. 

Unelma Suuren logon sijoitin esitteen ylälaitaan sopivalle kohdalle kuvaa harmaan vä-

risenä. Logo oli ensin musta, sitten tummemman harmaa, mutta lopulta vaalensin sitä 

vielä lisää, jotta se sopisi kuvan värimaailmaan, eikä pomppaisi niin vahvasti esille 

siitä. Esitteen takakannessa toistuu etukannen kuva, tosin sijoitin sen päälle valkoisen, 

läpinäkyvän suorakaiteen, jotta se erottuisi etukannesta enemmän. Takakannessa on 



  35 

 

 

myös yrityksen logo, tällä kertaa alkuperäisen turkoosin värisenä ja nettisivujen osoi-

te. 

 

Kuva 15. Esitteen kansi. 

Tulostettuani esitteen ja selailtuani sen läpi tein muutamia pieniä korjauksia taittoon. 

Muutamat tekstikappaleet olivat hieman liian lähellä sivujen reunoja ja tekstistä löytyi 

muutamia kirjoitusvirheitä. Myös viivapiirroskuvat olivat tulostuksen jälkeen hieman 

liian kellertäviä, joten minun piti muokata niiden värisävyjä hieman viileämmiksi. 

Muokkausten jälkeen sekä minä että asiakas olimme tyytyväisiä esitteen ulkoasuun. 

Esitteeseen tuli lopulta 14 sivua, mikä on mielestäni sopiva määrä yrityksen ja tuottei-

den lyhyeen ja ytimekkääseen esittelyyn. 

Esitettä ei ehditty painattaa opinnäytetyön puitteissa, mutta mietin kuitenkin työn ai-

kana jo esimerkiksi paperivalintaa tulevalle esitteelle. Olimme asiakkaan kanssa yhtä 

mieltä siitä, että esite painettaisiin kierrätetylle paperille, sillä se tukisi yrityksen vih-

reitä arvoja ja toiminta-ajatusta. Selailtuani paperimalleja tykästyin Cyclus Offset  

-nimiseen paperiin, joka on 100-prosenttinen ja Joutsen-merkitty uusiopaperi. Se on 

myös valkaisematon, mikä vaikuttaa tietysti painettaessa esitteen väreihin, mutta olin 

ottanut asian huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Uskon, että värillinen paperivalinta 

tuo valokuviin ja esitteen yleisilmeeseen lisää mielenkiintoa ja oikeanlaista tunnel-

maa. Opinnäytetyön puitteissa tulostetut esitteet piti valitettavasti tulostaa tavalliselle 
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kiiltäväpintaiselle paperille, joten niistä ei valitettavasti kokonaan välity haluamani 

ympäristöystävällinen tunnelma. 

5 LOPUKSI 

Opinnäytetyöprojekti oli alusta asti hyvin mielenkiintoinen ja aihe mielestäni erittäin 

mieluisa ja kiinnostava, joten työtä oli ilo alkaa tehdä heti alusta saakka. Projektin te-

keminen alkoi virallisesti tammikuun alussa 2012, joten aikataulu oli projektin ko-

koon nähden riittävä. Projektin alussa aikaa tuntui olevan hieman liikaakin, vaikka 

oma ajankäyttöni olisi voinut toki olla tehokkaampaa. Alussa myös ideoinnin rohkea 

aloittaminen, koko projektin materiaalien tuottaminen ja suunnitteluprosessin syste-

maattinen hallinta tuntuivat haasteellisilta ja tuottivat päänvaivaa. 

Pääsin kuitenkin alun vaikeuksien jälkeen logon suunnittelussa hyvään alkuun, ja lo-

gon alkaessa hahmottua muuta ilmettä oli helpompi alkaa suunnitella. Asiakas piti lo-

pullisesta logoehdotuksesta hyvin paljon, ja omasta mielestäni se sopii yritykselle oi-

kein hyvin niin muotokielensä, värimaailmansa kuin tunnelmansakin puolesta. Logo 

ei myöskään liian suoraan viittaa yrityksen tuotteisiin tai toiminta-ajatukseen, joten 

sen pitäisi myös olla pitkäikäinen ja toimiva kauan, vaikka yritys itse muuttuisikin 

ajan myötä jonkin verran. 

Projekti eteni mielestäni sopivaa vauhtia, ja pääsin logon suunnittelun jälkeen työstä-

mään käyntikortteja ja miettimään ilmettä pidemmälle. Tämän jälkeen työtahti hidas-

tui hetkeksi, sillä esitteen suunnittelun ja taiton aloittaminen onnistui myöhemmin 

kuin olisin toivonut, sillä minun piti saada otettua tuotevalokuvat ennen kuin saatoin 

kunnolla aloittaa esitteen taittoa. Koulun valokuvastudio oli kuitenkin koko ajan va-

rattuna muuhun ja sain varattua sen myöhemmin kuin olisin toivonut. Valokuvaus on-

nistui kuitenkin oikein hyvin, ottaen huomioon, etten ole valokuvannut vapaa-

aikanani kovinkaan paljon, enkä ollut ottanut varsinaisia tuotekuvia aikaisemmin. 

Olen kuitenkin tyytyväinen otettuihin valokuviin, erityisesti pitsiliinojen avulla raken-

tamiini asetelmiin, sillä ne toivat esitteeseen juuri oikeanlaista tunnelmaa. Oli myös 

erittäin antoisaa päästä suunnittelemaan ja tuottamaan kuvamateriaali alusta loppuun 

asti itse. 

Vaikka esitteen taitto ja graafisen ohjeiston kokoaminen menivätkin aikataulullisesti 

projektin viime hetkille, yritin kuitenkin tehdä huolellista työtä niiden kanssa ja olen 
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lopputulokseen tyytyväinen. Onnistuneiden valokuvien ja esitteen tekstimateriaalin 

karsimisen ansiosta esitteestä tuli oikein kaunis ja toimiva, ja myös asiakas piti siitä 

kovasti. Se, ettei esitettä ehditty painattaa opinnäytetyön puitteissa, jäi hieman harmit-

tamaan, sillä esitteeseen valittu valkaisematon kierrätyspaperi olisi varmasti tuonut 

siihen vielä lisää tunnelmaa ja erilaista ilmettä ja vielä osaltaan korostanut työn ympä-

ristöystävällistä näkökulmaa, mutta aikataulu ei tällä kertaa riittänyt siihen. Olen kui-

tenkin tyytyväinen esitteeseen ja olen iloinen, että asiakas myös piti siitä hyvin paljon. 

Olen opiskeluaikanani suunnitellut jo muutamia logoja ja yritysilmeitä, mutta tämä 

projekti on ollut niistä ehkä kaikkien mieluisin. Minusta tuntuu, että pääsin todella 

hyvin kiinni työhön ja löysin juuri ne asiat, joita asiakas oli halunnut yritysilmeellään 

viestittää. Asiakas oli myös todella mukava, ja työnteko hänen kanssaan oli helppoa ja 

vaivatonta koko projektin ajan. Tapasimme asiakkaan kanssa myös lukuisia kertoja, 

sähköpostien lähettelyn ohella, ja kävimme aina hyviä ja rakentavia keskusteluja 

suunnitteluprosessiin liittyen.  

Projekti oli kokonaisuudessaan hyvin opettavainen, sillä tämä oli ensimmäinen kerta, 

kun suunnittelin yrityksen koko ilmeen alusta loppuun asti itse. Myös kuvamateriaalin 

tuottaminen itse oli haastavuudestaan huolimatta erittäin palkitsevaa ja lopullisen tuot-

teen näkeminen kaiken työn jälkeen tuntui hienolta. Projekti opetti myös suunnittelu-

prosessin kokonaisuuden hallintaa ja työvaiheiden jäsentelyä yhä enemmän. Tausta-

tutkimuksen ansiosta sain myös paljon uutta tietoa graafisen suunnittelun ympäristö-

vaikutuksista ja uusia ideoita ja toimintamalleja tulevaisuuden varalle. Projekti oli 

kaiken kaikkiaan erittäin mielenkiintoinen ja mieluisa alusta saakka, aiheen parissa oli 

ilo tehdä töitä ja asiakkaan kanssa työskentely sujui ongelmitta koko ajan. Olen siis 

erittäin tyytyväinen koko projektiin ja sen tuotoksiin.  
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