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AVAINSANAT

splendid grotesk, kirjainmuotoilu, graafinen suunnittelu,
typografia, fontti, kirjasin, kirjaintyyppi, fontlab, yhteiskirjapaino,
varhaisgroteski, uusgroteski, Wilhelm Woellmer

TIIVISTELMÄ

Opinnäytetyöni aiheena on Berliinissä sijainneen W. Woellmer
-kirjasinvalmistajan suunnitteleman ”Laiha Splendid Grotesk”-kirjaintyypin digitalisointi, tarkemmin koko ”Nonpareille Suurempi”.
Kuvallisena lähteenä versiolleni toimi Tampereen Yhteiskirjapainon
kirjasinnäytteluettelo vuodelta 1929.
Tavoitteina minulla oli
1. oppia kirjainmuotoilun perusteita prosessin kautta
2. tuottaa toimiva fontti omaan käyttöön
3. tuoda esiin työn aikana ilmeneviä ajatuksia aiheesta tai sen vierestä

ABSTRACT

The subject of my final work was to produce a digital revival of the
Berlin-based Wilhelm Woellmer’s ’Splendid Grotesk’–typeface,
designed around early 1900’s. Visual source for my revival was a
1929 type specimen sample book from Yhteiskirjapaino printing
house based in Tampere, Finland. After noticing variations in the
shapes of the letterforms in relation to different sizes of the same
weight, I decided more specifically to revive the second smallest
(nonpareille larger) of the ”thin” weight. My primary goal was
simply to learn and familiarize myself with the field of type design
and to produce a functional digital typeface for my personal use.
However, before and during the process I had to take very extensive
and introspective notes on all possible thoughts that came up, while
being humble to my critical sense of aesthetics.
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1. JOHDANTO

Opinnäytetyöni aihe valkeni minulle noin vuosi sen jälkeen, kun
olin kesällä 2006 tutkinut sukulaisteni kirjahyllyä, johon on päätynyt suuri valikoima 60-luvulla edesmenneen isoisäni omistamia
kirjoja. Tuona kesänä mieleeni painui vanhojen, pääosin vuosina
1918-39 julkaistujen kirjojen typografinen tunnelma, kieliasu ja
kokonaisluonne. Kiinnitin erityistä huomiota Yhteiskirjapainon
”KIRJASIN NÄYTTEITÄ” -nimiseen luetteloon vuodelta 1929, ja
suhteutin kaiken siinä näkemäni muihin noina vuosina julkaistuihin
suomalaisiin teoksiin ja niiden (eurooppalaisiin julkaisuihin verrattuna) usein hyvin vaatimattomiin ulkoasuihin. Ymmärsin jotain suomalaisen typografian historiasta ja siitä miten vähän eurooppalaiset
tyylisuuntaukset ehtivät täällä vaikuttaa ennen toista maailmansotaa. Vuoden päästä kirjaa jälleen selattuani päätin saattaa ”Splendid
Grotesk laiha”-kirjainleikkausen digitaaliseen muotoon ja toteuttaa
tämän opinnäytetyönäni.

2. TAUSTOJA

Tampereella sijainneen Yhteiskirjapainon vuonna 1929 painetussa
kirjasinnäyteluettelossa Splendid Grotesk esitellään keskimmäisen
paksuuden lisäksi muodoissa ”laiha” ja ”lihava.” Splendid voitaneen muotonsa perusteella luokitella ’levennettyihin’ tai ’leveisiin’
groteskeihin, mutta en ole päässyt täyteen varmuuteen siitä, suunniteltiinko se itsenäiseksi perheekseen vai esim. leveäksi versioksi
jonkin siirtymäkausiantiikvan suhteisiin pohjautuvan groteskin
rinnalle.
Tällaisesta esimerkkinä toimii usein ”ensimmäiseksi” päätteettömäksi kirjaintyyppiksi mielletty Akzidenz-kirjainperhe, jonka
nimen alle, eri leveys- ja paksuusluokkiin niputettiin useiden
suunnittelijoiden alkuperäisesti yksittäisiksi kirjainmerkeiksi
suunnittelemia groteskeja: Ferdinand Theinhardt on tekijöistä
ainoa jonka nimi on yhä tiedossa Akzidenziin liitettyjen ”Royal” ja
”Brete” groteskien suunnittelijana. Tämän valossa koulumme digitaalisten fonttien valikoimasta löytyvä ”Berthold Akzidenz” on eri
leikkauksineen ’epäilyttävän’ yhdenmukainen ja eroaakin ilmeeltään
huomattavasti mm. Yhteiskirjapainon kirjasinnäytteistäni myös
löytyvästä ”Accidens Grotesk” -kirjaintyypistä.
Vastaavia ilmiöitä paljastui myös Splendidin tapauksessa: Tunnetun Italialaisen Nebiolo-valimon näytekirjasesta löytyy ”Narciso”
-niminen, lähes identtinen kirjaintyyppi, mutta en valitettavasti ole
omakohtaisesti päässyt kyseiseen esitteeseen tutustumaan.

6

Kirjainmerkkien nimien toistuminen siellä täällä aiheuttaa sekaannusta kuitenkin vain, jos typografisten piirien käytännöksi vakiintunut taipumus versioida aiempia kirjaintyyppejä on aiheeseen
tutustuvalle vieras. Myös minun työni osallistuu tähän perinteeseen, etenkin jos se jossain vaiheessa päätyy julkiseen levitykseen
Splendid-nimisenä.
Syksyllä 2007 luokkatoverini Juhani Marjanen löysi Helsingin
Yliopiston kirjaston arkistoja tutkiessaan tutun Tamperelaisen kirjapainon myöhäisemmän kirjasinnäyteluettelon, jossa Splendid yhä
komeili. Tässä kirjassa kirjaintyypin oheen oli merkitty myös nimi
Wilhelm Woellmer, mikä taasen selitti vuoden 1929 näyteluettelossa vastaavan merkinnän ”(W.W.)”.
Offenbachissa Saksassa sijaitsevan Klingspor-museon
internetsivuilta löytyneessä pdf-tiedostossa Splendid Groteskin
alkuperäksi varmistetaan Wilhelm Woellmerin Berliinissä sijainnut
kirjasinvalimo. Valimossa toimi useita kirjainmuotoilijoita, eikä
Splendidin suunnittelijaa dokumentissa mainita nimeltä. Splendid
Grotesk ”Mager” sekä ”Halbfett” eli ”laihan” ja ”puolilihavan”
yhteiseksi syntyvuodeksi mainitaan 1913. Lihava ”Fett” valmistui
vasta sodan jälkeen 1921, joten Splendid on saatettu ostaa kolmen
lihavuusluokan pakettina Saksasta joskus vuosien 1921-29 välillä.
Pääosin goottilaistyylisten, kalligrafiaan perustuvien kirjainten
suunnittelijana tunnetun Woellmerin johtama valimo lopetti
toimintansa vuonna 1938 ja osa kirjaimistosta siirtyi mm. Gebr
Klingspor-valimon käyttöön.

Valintaperusteet

Splendidin laihan leikkauksen valinta johtui ennen kaikkea sen
luonteikkaista erityispiirteistä: varhaisiin groteskikirjaintyyppeihin
liitettävästä sympaattisesta kömpelyydestä, mutta juuri laihan version tapauksessa myös eleganssista, rivien tasaisuudesta ja tekstimassan vaaleudesta. Uusgroteskien piirteistä jo aiemmin kiinnostuneena minun oli kolmesta vaihtoehdosta helpointa valita laiha leikkaus,
jonka muotojen paksuusvaihtelut ovat vähäkontrastisia. Splendid
on huomattavan helppolukuinen myös pienessä koossa ja voin
itse lukea digitalisoidun versioni tekstinäytteitä jopa 5:n pisteen
koossa, vaikkakin tuolloin tekstisisällön pitää olla poikkeuksellisen
mielenkiintoista ja helppolukuista, ja palstan tarpeeksi kapeaa.
Edellämainittujen seikkojen lisäksi valintaan vaikutti tekstinäytteiden anti: Laihan leikkauksen ja pienen pistekoon ansiosta sivulle
on mahtunut alkuperäisiä merkkejä enemmän kuin suurikokoisiin
näytteisiin.

7

Tavoitteet

Tavoitteiksi asetin kirjainmuotoilun perusteiden oppimisen sekä
suur- ja pienaakkosia, välimerkkejä ja numeroita myöten valmiin,
käyttökelpoisen ja kiitettävän hyvin välistetyn kirjainleikkauksen omaa typografista suunnitteluani varten. Valmiin työn pitäisi
näyttää myös palstatekstissä tyydyttävän tasaiselta ja viimeistellyltä,
vaikkakaan sitä ei ominaisuuksiensa takia todennäköisesti käytetäkään juuri muualla kuin esimerkiksi otsikoissa, ingresseissä,
väliotsikoissa, tuotegrafiikassa tai muissa lyhyehköissä teksteissä.
Saatan harkita optimaalista pistekoko-suositusta/leikkauksien suunnittelua ja muita huomioonotettavia seikkoja mainittaviksi tuotteen
yhteyteen, mikäli päädyn jakelemaan sitä julkisesti.

3. GROTESKIN
VIEHÄTYS

Olin jo varhain opintojeni aikana tieten tahtoen tutustunut – tai
pikemminkin väkisin ’tutustuttanut’ itseni päätteettömien kirjaintyyppien ominaisuuksiin, ottamalla selvää minua miellyttäneissä
töissä käytetyistä fonteista, jotka kaikki tuolloin näyttivät varsin
samanlaisilta. Lyhyen perehtymisvaiheen jälkeen erot fonttien
välillä alkoivat selkiytyä ja aloin mieltyä tiettyihin erityispiirteisiin
mm. Univers ja Helvetica-kirjaimissa. Aloin pikkuhiljaa tajuta myös
kirjainmuodoista riippumattomia seikkoja jotka vaikuttivat töiden
kauneuteen, mutta jotka saattoivat ensisilmäyksellä näyttää käytetyn
fontin ansioilta.
Esimerkiksi sveitsiläistyylinä tunnetun, tarkasti suunniteltuun
ruudukkoon perustuvan typografian funktionaalinen kauneus näytti
aluksi silmissäni pelkästään Universin aiheuttamalta, vaikka ulkomuoto oli todennäköisesti sisällön hyvin pitkälle sanelemaa, gridin
toimiessa lähinnä tekstin jäsennystä helpottavana kuin sitä koristavana elementtinä. Tällaisten hätiköityjen johtopäätösten seurauksena aloin voimakkaasti vierastaa joidenkin humanististen groteskien
piirteitä, ja vaikka nykyään asenteellinen vastustukseni niitä kohtaan
on lieventynyt, oli tämä vaihe omiaan groteskikirjainten analyyttiselle tarkastelulle ja edellytti minut objektiivisesti perustelemaan
niiden esteettisiä ominaisuuksia.
Uusgroteskeiksi luokiteltujen kirjaintyyppien ryhdikäs estetiikka
vaikuttaa pohjautuvan yhtäältä geometriseen säännönmukaisuuteen, toisaalta kirjainten rakentumiseeen selkeästi omina elementteinään erottuvista ’palikoista’ ja viivoista. Geometrisuus on ehkä selkeämmin nähtävissä kirjainten yleismuotojen jakautuessa selkeisiin
kulmiin ja kaariin. Mainitsemani viivan luonteesta esimerkiksi käy
mainiosti pienaakkosten kirjain ’t’ joka yleensä koostuu alapäästään
kaareutuvasta pystysuuntaisesta viivasta, risteytyen lyhyen vaakavii8

van kanssa. Tässä korostuu sympaattisesti yksinkertainen tapa ajatella kirjaimet eräänlaisina ’vetoina’, mutta ilman kalligrafialle usein
luonteenomaista kaltevuutta viivojen päissä ja kirjainten päätteissä.

e
e

TRADE GOTHIC LH Extended

UNIVERS Extended

Viivan luonne toteutuu geometrisesti myös pienaakkosten kirjaimessa ’e’, jonka ’alaleuka’ aukeaa ’oikeaoppisesti’ ympyrästä
koostuvan kirjaimen säteen mukaan: noustuaan optisesti lähes
pystysuoraan lakipisteeseensä (helvetica, univers ja useat kavennetut leikkaukset) tai selkeästi diagonaaliin, n. 45:n asteen kulmaan
(Trade Gothic). Koin monia fontteja yllättävänkin häiritseviksi juuri
e:n alaleuan ongelmallisuuden vuoksi, sillä ne paljastavat kirjainten
muotoilussa käytetyn geometrisen epämääräisyyden, vaikka suunnittelutyössä oltaisiin muuten noudatettu tarkkuutta ja groteskeille
ominaisia piirteitä.
Kritiikkinä humanistisia groteskeja vastaan olisikin tässä tapauksessa voinut pitää kyseisten kirjaintyyppien vieraantumista
kalligrafisen viivan suunnasta ja toisaalta geometrisuudesta, mutta
silti kumpaakin siivosti imitoiden ja yrittäen tuoda typografiseen
muotohistoriaan jotain uudella tavalla sovinnaisen klassista. Joskus
tarkasti määritellyt dogmat kuitenkin luovat rajoitteita, enkä jaksanutkaan pitää kynsin hampain kiinni omista mieltymyksistäni.
Näin kuitenkin kävi juuri kun aloin mieltyä vanhoihin painotuotteisiin ja 1900-luvun alun ensimmäisten päätteettömien kirjaintyyppien nykytypografiasta kadonneisiin erityispiirteisiin. Kun
olin löytänyt edellämainitun estetisointini puitteissa Splendidistä
jotain lievästi poikkeavaa, aloin vaistomaisesti ottaa selvää mistä oli
kyse. Myöhemmin minulle on valjennut, että varhaisten groteskien
digitalisoidut versiot koulumme valikoimissa ovat sekä vähissä että
vektoroitu usein hyvin tasapaksusti, mukaillen idealistisempien ja
nykypäivänä yleisemmin nähtyjen uusgroteskien tyyliä.
Tämä on paitsi epäloogista yleisesti käytetyn Maximilien Voxin
vuonna 1957 laatiman typografisen kategoriajärjestelmän valossa,
myös rajoittaa graafisen suunnittelun mahdollisuuksia: etenkin
levennetyt leikkaukset ovat hyvin samanlaisia (Helvetica, Univers, Berthold Akzidenz, Trade Gothic jne). Adoben fontfolion
valikoimista ainoana poikkeuksena mieleeni tulee Monotypen
Grotesque”-kirjainperhe, jossa viivan paksuus vaihtelee ilmeikkäästi 1900-luvun alun hengessä.

Käyttökonventiot

Muotoiluinstituutin typografisissa opetustilanteissa ei tietääkseni
olla selkeästi mainittu missä tapauksissa leveiden groteskien käyttö
olisi suotavaa, tarpeellista tai perusteltavaa. Sanoja mahtuu leveitä
kirjaintyyppejä käytettäessä riveille vähemmän, eikä fontin leveys
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tietenkään poista tai vähennä pienaakkosissa tarvetta ylä-ja alapidennyksille, jolloin rivivälien tiivistys saattaisi olla harkittavissa.
Kokemukseni mukaan leveiden groteskien pistekokoa voi pienentää
hieman rajummin tavallisiin leikkauksiin verrattuna, mutta ne saattavat silti viedä tilaa paperilla enemmän kuin pieni, yhtä lukukelpoinen antiikvakirjasin.
Tuhlaileva tilankäyttö onkin siis Splendidin teknisistä ominaisuuksista ilmeisin ja on vaikeaa keksiä sen valintaperusteiksi palstatekstiin muita syitä kuin sen visuaaliset ja esteettiset ominaisuudet.
Pitkien tekstien ohessa esimerkiksi lehtitaiton puitteissa epämääräisen pituisten kuvatekstien tai ingressien kanssa tekemisiin joutunut suunnittelija saattaisi nähdä tarpeelliseksi kasvattaa palstojen
kokoja selkeämmin omiksi visuaalisiksi elementeikseen ja samalla
säilyttää rivien korkeudet ja tekstimassojen typografiset sävyt.
Joissain tapauksissa tilan täyttäminen ja sivumäärän kasvattaminen
typografisin keinoin saattaa kuitenkin olla jopa tarpeellista. Mahdollinen esimerkki tällaisesta löytyy kirjankustannusalalta. Phaidon
Press-kustantamon vuonna 1994 julkaisema, kuvataiteilija Francis
Baconin viimeisiä haastatteluja sisältämä kirja ”Francis Bacon in
Conversation With Michel Archimbaud” on kokoelma alunperin
ranskaksi tehtyjä Francis Baconin haastatteluja vuodesta 1987
tämän kuolemaan saakka vuoteen 1992. Phaidon on tasokkaana,
taidekirjoihin erikoistuneena kustantamona todennäköisesti nähnyt
tarpeellisena julkaista nämä haastattelut yksissä kansissa pian taitelijan kuoleman jälkeen.
Kirjan typografiassa on käytetty suhteellisen isokokoista groteskia ja
erityisen suurta, noin puolen sivun mittaista ylämarginaalia. Tämä
on kasvattanut sivumäärän noin 192:een, mutta kuvasivut ja pieni
sivukoko (16 x 22 cm) huomioon ottaen varsinaisen tekstimateriaalin määrä on ollut sangen pieni. Teos on painotuotteena kuitenkin
vakuuttava ja sisältönsä puolesta perusteltu: Kuolleen taiteilijan
viimeiset, ’keskeneräiset’ haastattelut on järkevämpää julkaista
tuoreeltaan ja itsenäisenä tuotteena kuin esim. lisätä ne suuremman teoksen uusintapainokseen tai jättää kokonaan julkaisematta.
Haastattelumateriaalin vähäisyyden takia sivumäärää on ollut syytä
lisätä, jotta uskottavan taidekirjan minimivaatimukset täyttyisivät.
Visuaalinen
ilmeikkyys

Jo suunnittelullisilta lähtökohdiltaan radikaalien groteskikirjainten
käyttöperuste tai olemassaolo ei voi olla pelkästään optisesta funktionaalisuudesta ja siihen liittyvästä sanakuvien hahmotustieteestä
kiinni. Suunnittelija, joka haluaa käyttää työssään ensiarvoisesti
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”helppolukuista” fonttia tuskin valitsee välittömästi Helveticaa tai
Splendid groteskia, vaan todennäköisesti jonkin yleisesti hyväksytyn antiikvan, sillä valinta tässä tapauksessa perustuu subjektiiviseen, opittuun käsitykseen siitä, mikä on oikein ja mikä väärin.
Näköaistiin perustuva havainto ei tässä tapauksessa välttämättä
ratkaise valintaa. Helveticakin saatetaan valita sen graafikkopiireissä
saavuttaman kulttistatuksen tai sen ympäristössä toistuvan ja vakiintuneen ilmeettömyyden takia, Splendid puolestaan siksi että se
vie paljon tilaa tai koska se yksinkertaisesti edustaa omia visuaalisia
ominaisuuksiaan. Graafisella suunnittelijalla tai alan opiskelijalla
voi sisäisen typografinsa noustessa pintaan olla taipumuksena käyttää fraseologisia lausahduksia fontin ”toimivuudesta”, ”nopeudesta” tai ”luettavuudesta”, tai muita analyyttisen katsomisen haasteellisuutta väisteleviä automaattisia muistisääntöjä. Tottumuksilla
on toki etunsa kiireisessä työelämässä: Nykyaikaisen pörssiyhtiön
sisäiset tiedotteet olisi epäloogista tekstata fraktuuralla, koska siinä
on vanhakantainen vivahde, sitä on hidasta lukea ja kaikilla työntekijöillä on jatkuva kiire. Fraktuuroilla on kuitenkin oma luonteensa,
ja mikäli viestin kannalta on aiheellista pyrkiä ehdollistamaan lukija
tumman, kapean ja vaikeaselkoisen kirjoituksen kryptisyyden selvittämiseen ja sen lietsomaan paatokselliseen tunnelmaan, on valinta
looginen.

4. PROSESSIN KUVAUS
Havaintoja
kirjaintyypin
ominaisuuksista

Jo prosessin varhaisessa vaiheessa minulle valkeni Splendidin
kahden pienimmän pistekoon leikkausten olevan mittasuhteiltaan
varsin poikkeavia verrattuna sen suurempiin kokoihin. Suurempien
kokojen kirjainten suhteet kapenevat, muodot alkavat muistuttaa
muiden vastaavien kirjaintyyppien (Berthold Akzidens, Helvetica,
Univers, Trade gothic) piirteitä ja pisteen leviämisestä johtuen kirjainpylväät ja kaaret luonnollisesti ohenevat ja piirteet terävöityvät.
Mikäli pienen pistekoon asettamien poikkeusehtojen täyttämiseksi
joskus tehtiin piirroksia, niitä tuskin on enää jäljellä. Ilmeisesti
Splendidin muotoja karrikoitiin ja idealismista tingittiin, jotta pienikokoinen teksti olisi luettavampaa. Kirjainten sisään jäävät suuret
tyhjät tilat vaikuttavat tekstimassan vaaleuteen vähintäänkin yhtä
paljon kuin kirjainpylväiden ja muotojen paksuus: tämä aiheuttaa
lievää vaalenemista pienaakkosten keskiosissa ja tiiviyttä yläosissa,
esimerkiksi ’a’, ’s’ ja ’e’ kirjaimissa, joista jälkimmäisen soikea ulkomuoto paikoitellen lähes umpeutuu musteen leviämisen vuoksi.
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Tällaiset tiivistymät eivät kuitenkaan haittaa kirjainten erottumista
toisistaan: useiden kirjainten tunnistettavuuteen liittyviä ominaisuuksia on karrikoitu eikä tiukkoja geometrisia kaanoneita olla koettu tarpeelliseksi korostaa liian yksinkertaisesti. Esimerkiksi useissa
gemenoissa kirjainten pyöreät kaaret ’tyssäävät’ pystysuoraan
kirjainrunkoon, eivätkä tästä syystä luettaessa hahmotu yhtä helposti viivaan kinnitetyksi ympyräksi (gemenat ’d’ ja ’b’ Vrt. Futura).
Splendidin geometrisuutta onkin luotu yllättävän epätyypillisillä
tavoilla. Parhaana esimerkkinä gemena ’a’ joka näyttää näyttää ’s’kirjaimen peilikuvalta, johon on vain lisätty oikealle alas kääntyvä,
alemman kaaren sulkeva pystyviiva. Leveyttä korostavan luonteensa
vuoksi Splendidin rivit näyttävät tasaisilta ja suorilta.
Ongelma

Kesän 2006 jälkeen minua alkoi toistuvasti häiritä seikka, jonka
huomasin joka kerran kun muotoiluinstituutin modernien tulosteiden keskellä päädyin katsomaan metalliladonnan aikakaudella
painettuja töitä: Aivan kuin yhdessäkään elinaikanani tehdyssä
painotuotteessa ei oltaisi savutettu vastaavaa ilmeikkyyttä. Musteen
leviäminen luonnonvalkoisen paperin pinnalla aiheutti mielyttävämpää visuaalista jälkeä kuin vitivalkoiselle blokkipaperille nanomillin tarkkuudella tulostetut kirjainrivit, joissa jokainen yksittäinen aakkonen toistuu samana platonisena vektori-ideana kyseisen
kirjaimen optimaalisesta olemuksesta.
Tuskin Jan Tschicholdkaan olisi osannut idealistisen tarkkoine
Sabon-piirrustuksineen ennustaa kirjaintyyppien tulevaisuutta
loputtomiin skaalattavina Bezier-käyrinä ja sitä tarkkuutta, millä
lasertulostimet voivat niitä toistaa, puhumattakaan hohtavista
suorakaiteen muotoisista tauluista, joiden yhteys ”hiireen” ja
typografisesti vaatimattomaan näppäimistöön toimivat nykypäivänä
kirjainmuotoilun pääasiallisina työvälineinä.
Näistä havainnoistani johdetut ajatukset olisivatkin olleet hyödyllisiä jos ne olisivat auttaneet minua omaksumaan jonkinlaisen
puristisen typografin identiteetin, joka yksioikoisesti kiukuttelisi
nykyaikaisia graafisia ilmiöitä vastaan ja näin helpottaisi valintojen
tekemistä. Sen sijaan huomioni vain hidastivat päätöstentekoa ja
johtivat ajatusten harhailuun: En osannut päättää mitä asioita minun kannattaisi vektoroinnissa ottaa huomioon ja mitkä minua miellyttäneet esteettiset seikat taas olisivat lähes mahdottomia toteuttaa
digitaalisesti.
Ongelmista mainittakoon myös kyvyttömyyteni rajata henkilökohtaista kiinnostustani vain yhteen osa-alueeseen: Typografia on
kiehtova ja äärimmäisen relevantti aihe sivutessaan kielen, visuaali12

suuden, semantiikan, viestinnän ja monen muun aihepiirin teemoja,
mutta valitettavasti se ei ilmiönä yksin riitä ruokkimaan mielenkiintoani täyspäiväisesti tai tuomaan elämääni rauhoittavaa lisäarvoa.
Vektoriympäristö

S-kirjaimen suurpiirteiset ääripisteet
ennen kaarevuussauvojen lisäämistä.

Kuten jo aiemmin olen maininnut, nykyaikainen, digitaalinen kirjainmuotoilu perustuu lähinnä vektorigrafiikkaan. Tarkemmin nykysuuntaukseen on vaikuttanut Pierre Bézier-nimisen ranskalaisen
insinöörin itsensä mukaan nimeämä geometrinen käyräsysteemi,
johon vektoriohjelmien grafiikka useimmiten perustuu. Kirjainten
ja merkkien ääriviivat muodostuvat niiden äärikohdissa sijaitsevien
pisteiden väliin piirtyvistä viivoista, lapsille tuttujen, numerojärjestyksessä pisteestä pisteeseen piirrettävien kuva-arvoitusten tapaan.
Vaikka yksittäisille vektoriääriviivoille on mahdollista mm.
Illustrator-ohjelmassa määrittää paksuuksia, tässä kontekstissa viivaa ei kuitenkaan tule sekoittaa kalligrafiseen vetoon, vaan näytöllä
esiintyvien kirjainten ’ideaalisiin’ ääriviivoihin. Esimerkiksi yksi
tasakärkisen siveltimen suora veto voisi digitalisoituna koostua
neljästä pisteestä, jotka sijaitsevat kahden pisteen pareina vierekkäin, vedon kummassakin päässä, muodostaen näin siveltimenvedoksi tulkittavan suorakaiteen. Pisteistä voidaan säätää lähtemään
vektoriviivojen kaarevuutta ja suuntaaa sääteleviä sauvoja, esimerkiksi neljästä pisteestä ja kahdeksasta kaarisauvasta on mahdollista
muodostaa ympyrä.
Näiden sauvojen ja pisteiden sijaintia kirjainmuotoilijat sitten
viikkotolkulla miettivät ja yrittävät päättää, mitä he itse haluavat tai
mitä joku muinainen typografi on tavoitellut alkuperäisillä kirjainmuodoillaan joita nyt digitalisoidaan. Tässä vaiheessa voidaan
taas mainita uusgroteskien esteettiset ominaisuudet: Vektoreita
käsitellessäni minun tulisi pyrkiä säilyttämään yksittäisten kirjainten viivamaisina elementteinä hahmottuvat muodot, vaikka olen
pääosin tekemisissä pelkkien ääriviivojen kanssa. Vaikeinta tämä
on monimutkaisten, kaarevien ja risteävien muotojen tapauksissa,
kuten ampersandissa (’&’).

Ampersandin lomittaisilta näyttävät
muodot hahmottuvat vektoritilassa
pelkkien ääriviivojen kautta. Tässä
vaiheessa suuria muutoksia olisi
vaikeaa toteuttaa ilman muodollisia
epäjohdonmukaisuuksia.

Vektoriohjelmista tutuin on tällä hetkellä varmaankin Adobe
Illustrator, mutta koska kyseisen ohjelman yleisyys perustuu
enemmänkin kyseisen firman etulyöntiasemaan kuin sen kirjainmuotoilua helpottaviin ansioihin, päätin jo alkuvaiheessa suorittaa
vektorointityöni suoraan fontlab-ohjelmassa.
Fontlabin piirtopöydän oletusarvoinen x-korkeus yksittäiselle
merkille on 700 yksikköä korkea gridi, johon kaikki vektoripisteet
ja kaarevuussauvat asettuvat. Kyseessä ei siis ole todellisuudessa
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senttimetreinä mitattava mitayksikkö, vaan merkkien ja kirjainten
keskinäisisten suhteiden muodostamiseen luodut, rajatut puitteet.
Tämä rajoitus on huomattava helpotus illustratorin oletusarvoisesti
epämääräiseen piirrustuspöytään verrattuna, jossa elementtien
vierekkäin tai samalle tasolle asettaminen on monimutkaisempaa.
Fontlabissa pisteitä voi siirrellä esimerkiksi typografiselle perusviivalle silmämääräisesti ja olla varma, että mahdolliset virheet ovat
pisteen tai parin heittoja suuntaan tai toiseen. Yksikköpuitteissa
liikkuttelu toteutuu onnistuneesti myös nuolinäppäimillä, jolloin
aktivoitu elementti siirtyy haluttuun suuntaan tasan yhden yksikön
verran. Shift-painiketta pohjassa pitämällä ja nuolinäppäintä painamalla elementti siirtyy kymmenen yksikköä jne. Fontlabin etuna
Illustratoriin verrattuna on myös monen turhan ja ylimääräisen
toiminnon puuttuminen kokonaan: kirjaimille ei tarvitse määritellä
värejä eikä niiden ääriviivan paksuutta ole mahdollista määritellä.
Digitalisointi

.,

Kirjaintyyppini digitalisointi alkoi Jürgen Sanidesin Custom
Type-kurssilla koska työn valmiiksi saattaminen edellytti palaamista
opetustilanteen muodollisuuteen ja jonkinlaiseen aikataululliseen
rutiiniin, mikä oli tähän asti loistanut poissaolollaan jo kuukausia.
Tämä myös mahdollisti digitalisointiprosessin tarkastelun selkeänä ajanjaksona, eikä työskentely opettajan ja kollegojen neuvovan
palautteen ansiosta sortunut liialliseen monimutkaisuuteen, johon
opiskelijalla on yksinäisissä, teoreettisissa asiayhteyksissä hyvin
usein taipumus eksyä.
Kirjainmuotoilussa hyvinkin minimaaliset muutokset kirjainten
piirteissä saattavat voimakkaasti vaikuttaa typografiseen vaikutelmaan, mutta muotoseikkoja liian älyllisesti pohtiva ja aiheen mahdollisesti arvolatautuneelle vakavuudelle nöyrä aloittelija saattaa
menettää kykynsä nähdä muutoksia ja visuaalisia ominaisuuksia.
Tämä johtaa liialliseen yksityiskohtien hiomiseen näytöllä, jota ei
paranna tosiasia, että tietokoneet ovat tuohon tarkoitukseen kuin
tehdyt .
Välimerkkejä käsitellessäni tuttu ilmaus ’pilkun viilaamisesta’
aiheutti vastareaktioita ja sainkin pisteen ja pilkun ennätysvauhdissa valmiiksi. (Myöhemmin halusin kuitenkin korostaa pisteen
luonnetta pystyssä seisovana suorakaiteena.)
Lopulta työnkulku sujui seuraavasti: Siistin YKP:n tekstinäytteiden korkearesoluutioisia skannauksia Photoshop-ohjelmalla
niin, että paperin kelmeä sävy muuttui valkoiseksi ja rivit juoksivat tietokoneen näytöllä tasaisesti vaakasuoraan. Yksinkertaista
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copy/paste -toimintoa käyttämällä siirsin kirjaimen yksi kerrallaan
Fontlab-ohjelmaan, jossa kuvat sijoittuivat yksivärisiksi taustoiksi
glyfi-ikkunan piirtopöydälle. Tässä vaiheessa vektorointityö saattoi
alkaa.
Ohjelmaan aiemmin tutustuessani sen vieraat, monimutkaiset
työkalut olivat aiheuttaneet päänvaivaa ja lannistaneet minut viikkokausiksi. Nyt käytännön suureksi avuksi tulikin Jürgenin neuvo
käyttää pääasiallisesti vain kahta työkalua: nuolta vektorielementtien siirtelyyn ja hallintaan, sekä veistä suljettujen muotojen halkomiseen ja pisteiden lisäämiseen vektoriviivoille. Alkutotuttelun
jälkeen Fontlab osoittautui vektorityökaluiltaan ja ympäristöltään
tarkoituksenmukaisimmaksi työvälineeksi.
Jurgenin ja Juhanin neuvojen pohjalta aloitin kirjainvalikoiman
rakentamisen pienaakkosten ’h’-kirjaimesta. Tästä glyfistä saisin
määriteltyä suurpiirteisesti sekä versaalikirjainten että yläkorotteisten pienaakkosten kirjainpylväiden korkeuden kuin myös vähäisillä
muutoksilla gemenagirjaimet ’u’,’n’, sekä viitteitä muiden kirjainten
muodoista. En kuitenkaan vielä voinut sokeasti luottaa yksittäisen
metallikirjaimen kirjasinnäytteeseen jättämään jälkeen ja sen perusteella yleistää geometrisia sääntöjä muihin kirjaimiin. Vaikka Splendidin gemena ’a’ näyttäisi käyttävän ’s’-kirjaimen muotoa peilikuvanaan, en saisi haltioitua alkuperäisen idean neroudesta ja hylätä
YKP:n painojäljen jättämiä todisteita ’a’:n mahdollisista, päältäpäin
huomaamattoman tarkoista poikkeuksista. Vertailin siis skannaamiani merkkejä Photoshopissa erottaakseni sukulaismuotoisissa
kirjaimissa esiintyvät pisteen leviämisen aiheuttamat poikkeavuudet
ja selkeät rakenteelliset eroavaisuudet toisistaan
Työ selkenee

Ongelma-osiossa kuvailtujen mietteiden yhä varjostaessa työskentelyäni löysin sopivan lähestymistavan digitalisointiprosessille
soveltamalla Replica-fontissa näkemääni pyöristystyyliä. Replica on
hiljattain ilmestynyt, Zürichissa sijaitsevan Norm-studion suunnittelema ja ilmeisesti lineto.com -sivuston julkaisema, tekijöidensä
sanojen mukaan ”uskonnolliseen gridiin” perustuva groteski kirjaintyyppi, jonka muodot kaikkine bezier-kaarien säätösauvojen sijaintineen perustuvat tiukkaan, 70 yksikköä korkeaan ruudukkoon.
Tämän, sekä fontin nimen johdosta näen kyseisen kirjaintyyppin
esiintyvän ironisena kunnianosoituksena sveitsiläiselle typografiselle perinteelle ja helvetican tyylisille tasapaksuille uusgroteskeille,
joita ilmeisesti yhä julkaistaan jatkuvalla syötöllä pienistä suunnittelutoimistoista ympäri Eurooppaa. Huumoristaan huolimatta Normstudion mainosteksti osui kuitenkin naulan kantaan esitellessään
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replican tiukkaan gridiin sidottujen sisä- ja ulkokulmien pyöristyksiä, jotka ilmenevät lähinnä 45:n asteen loivennuksina terävien 90:n
asteen sijasta, ja ovat ennenkaikkea ”mahdollisia nykyajan huipputarkan tulostustekniikan ansiosta”.
45:n asteen ’pyöristykset’ eivät tietenkään tekisi Splendidillä tehtyjä
painotöitä yhtään metalliladonnan aikakaudella tehdyn näköisiksi,
mutta lisäiltyäni niitä Fontlabissa merkkien päätteisiin, huomasin
pääseväni hieman eroon muotoja leimaavasta liiallisesta geometrisuudesta, uusgroteskisista konventioista ja pystyväni mieltämään
työni jollain tavalla nykyajan kirjainmuotoilun kontekstiin; tähän
aikaan ja maailmaan. Tällaisella vaatimattomalla yksityiskohdalla oli
lumelääkkeen kaltainen vaikutus suunnittelutyön mielekkyyteen ja
saatoin ikäänkuin kokea tekeväni samalla sekä historiaan pohjautuvaa että ajankohtaista typografista ’keskustelua’ kommentoivaa
groteskikirjaintyyppiä.

Valmistuminen

Tosiasiat on lopulta nähtävä sellaisina kuin ne ovat. Splendid on
yleisilmeeltään sangen sympaattinen ja yksinkertainen kirjaintyyppi, jonka alkuperäiset muodot antavat tilaa omille tulkinnanvaraisuuksilleni ja mieltymyksilleni. Kirjainten alkuperäiset ratkaisut
omaksuttuani ja muutaman testitulosteen rohkaisemana minun oli
mahdollista hiljalleen luopua YKP:n kirjasinnäytteestä ja keskittyä
itsenäisen kirjaintyypin viimeistelyyn.
Huomasin digitalisoidun Splendidin näyttävän blokkipaperille printattuna sangen siedettävältä ottaen huomioon aiemman
kyllästymiseni tavanomaisia A4-tulosteita kohtaan. Yllättäen
myös varhaisten, alustavien kirjainvälistysten jälkeiset koeprintit
osoittivat oman versioni hyvän luettavuuden pienessäkin pistekoossa. Digitalisoidun Splendidin luonne muuttui väistämättä YKP:n
painojälkeä skarpimmaksi ja painotekniikan eroavaisuuksien vuoksi
kirjaimen jälki paperilla ei ole yhtä suorassa ja dramaattisessa
vuorovaikutussuhteessa valittuun pistekokoon. Tämä oli kuitenkin
seikka, joita en lopulta edes kuvitellut voivani vektoreilla imitoida,
vaan jonka 1910-luvulla toimineet Woellmerin toimiston suunnittelijat joutuivat työssään varmasti ottamaan huomioon.
Lopputulos on silti itselleni tyydyttävä. Teksti näyttää pienessä
koossa yhtä kevyeltä ja ilmeikkäältä kuin esikuvassaankin, ja suuressa koossa kirjainmerkin luonne korostuu mielestäni myös hyvin.
Lopputyöprosessi on ollut minulle tärkeä tutkimus omaan typo16

grafiseen katsomiseen ja näkemiseeni. Toivon, että se rohkaisee
koulumme nykyisiä ja tulevia opiskelijoita ja opettajia assosioimaan
tekstin esille tuomia seikoja omaan ympäristöönsä ja ehkä tulevissa
projekteissa ottamaan huomioon sen käsittelemiä teemoja.
Erkki Toukolehto
Toukokuussa 2009
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