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Tiivistelmä

Opinnäytetyöni aiheena on korkeakontrastisen, translaatioon pe-
rustuvan kontrastin omaavan päätteettömän kirjaintyypin suun-
nittelu. Kirjaintyyppini on ilmeeltään moderni, ja suunniteltu käy-
tettäväksi lähinnä otsikoissa ja lyhyissä teksteissä. Fonttiin kuulu-
vat skandinaaviset versaali- ja gemena-aakkoset, versaalinumerot, 
sekä rajattu typografinen merkistö.

Opinnäytetyöni visuaalinen osa koostuu Open type -muotoi-
sesta fonttitiedostosta sekä kirjaintyyppiä esittelevästä printtima-
teriaalista, johon kuuluvat esite ja juliste.

Kirjallisessa osassa perehdyn kirjainmuotoilun teoriaan ja käyn 
läpi oman kirjaintyyppini muotoiluprosessin vaiheita.

 

 
Avainsanat: Kirjainmuotoilu, kirjaintyyppi, fontti, translaatio,  
groteski, typografia

Abstract

For my thesis I designed a high contrast sans-serif typeface, with 
the stroke contrast based on translation. The look of the typeface 
is modern, and designed to be used mainly in  headlines and short 
texts. The font consists of scandinavian set of upper- and lower 
case letters, numbers and certain punctuation marks.

The visual part of my thesis consists of the font file in Open 
type -format, and a specimen booklet and a poster.

In the written part of my thesis I study the theory of type de-
sign and document the design process of my own typeface.

 

 
Key words: Type design, typeface, font, translation, sans-serif, 
typography
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Termeistä

Opinnäytetyössäni käytän seuraavia kirjainmuotoiluun ja typo-
grafiaan liittyviä termejä, joiden suomenkieliset nimet ovat pe-
räisin Markus Itkosen Typografian käsikirjasta. Itkonen mukai-
lee kirjainluokituksissaan alun perin Maximilian Voxin luomaa 
luokitusjärjestelmää.

Fontit voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään: päätteellisiin 
antiikvoihin sekä päätteettömiin groteskeihin, joista englanniksi 
käytetään myös nimitystä sans-serif. 

Kirjaintyyli -nimitystä käytetään jaottelemaan fontit edelleen ryh-
miin, kuten humanistisiin groteskeihin, joka tarkoittaa groteski-
fonttia, jossa on paksuusvaihtelua. Itkonen sivuaa kirjassaan no-
peasti sellaisten groteskien ryhmää, joissa paksuusvaihtelu on suu-
rempaa kuin humanistisissa groteskeissa, kutsuen sitä nimellä  
kaksivahvuiset groteskit. Itse käytän niistä, ja omasta kirjaintyy-
pistäni, nimitystä korkeakontrastinen groteski, sillä se kuvaa kir-
jaintyyliä mielestäni paremmin.

Kirjainleikkaus on nimitys tietyn fontin eri merkistöversioille, ku-
ten eri lihavuus- ja kursiiviversioille. Kirjainperhe -nimitystä käy-
tetään kaikista leikkauksista yhdessä.

Suuraakkosista käytetään yleisesti nimitystä versaali, ja pienaak-
kosista nimitystä gemena.

Ligatuuri tarkoittaa kahden tai useamman merkin yhdistelmää, jos-
sa merkit osittain limittyvät käytännöllisistä tai esteettisistä syistä. 

Sanasta fontti voidaan käyttää myös nimitystä kirjaintyyppi, sil-
lä nykykielessä ne ovat synonyymeja.

Hpek
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Termeistä Termeistä
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1 pylväs

2 poikkiviiva

3 alapidennys

4 silmä

5 yläpidennys

6 jalka

7 koukku

8 silmukka

9 aukko

10 kaari

11 häntä

12 korva

13 vahvennus

14 silmukka

15 ylälinja

16 versaalilinja

17 gemenalinja

18 peruslinja

19 alalinja
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1.1 Aiheen valinta

Olen ollut kiinnostunut typografiasta siitä lähtien, kun osallis-
tuin Muotoiluinstituutissa ensimmäiselle aihetta käsittelevälle 
kurssille, mutta innostus kirjainmuotoilua kohtaan lähti itämään 
vasta vaihto-oppilasaikanani Haagin Kuninkaallisessa taideaka-
temiassa Hollannissa keväällä 2013. Puolen vuoden ajanjakson 
ajan opiskelin kirjainmuotoilua ja kalligrafiaa Peter Verheulin 
ja Frank Bloklandin opastuksella. Kurssit olivat antoisia, mutta 
omalta osaltani melko päämäärättömiä. Vasta Suomeen palattua-
ni ymmärsin kuinka paljon olin kursseista nauttinut, ja harmitte-
lin, etten ollut ottanut ajasta gurujen opissa enempää irti –Suo-
messa mahdollisuudet opiskella kirjainmuotoilua ovat valitetta-
van rajalliset. Juuri opiskelijavaihdon jälkeen ajattelin ensimmäi-
sen kerran kirjainmuotoilun olevan sopiva aihe opinnäytetyölleni.

Opiskelujen venyessä innostus kirjainmuotoilua kohtaan muut-
tui kuitenkin epätoivoksi, ja ajattelin aiheen olevan liian suuri pa-
la haukattavaksi opinnäytetyön puitteissa. Laajan aiheen itseopis-
kelu ja lukuisten ideoiden rajaaminen tuntui todella haastavalta. 
Vasta syksyllä 2014 osallistuttuani Teo Tuomisen kirjainmuotoi-
lun kurssille päätin tarttua aiheeseen uudella tarmolla. Kurssin 
päätteeksi sovimme myös, että Teo olisi sopiva ohjaaja opinnäy-
tetyölleni.

Nopeasti päätin omaksua itsevarmemman ajatusmallin: opin-
näytetyö on todella sopiva projekti itselle hiukan vieraamman, 
mutta erityisen kiinnostavan osa-alueen tutkimiseen. Tulin sii-
hen tulokseen, että kirjainmuotoilu on haaste, jossa pääsen käyt-
tämään hyödyksi monia graafisena suunnittelijana oppimiani tai-
toja, mutta myös soveltamaan niitä uudella tavalla. Kirjainmuotoi-
lussa mielestäni tiivistyy graafisen suunnittelun ydin: viesti esitet-
tynä toimivalla ja esteettisesti miellyttävällä tavalla.

Opinnäytetyökseni päätin suunnitella korkeakontrastisen gro-
teskifontin. Epätavallinen yhdistelmä on alkanut saamaan suosi-
ota vasta viime vuosina, joten genren fontit ovat melko vähälu-
kuisia. Halusin toteuttaa oman tulkintani aiheesta.

1.2 Tavoite

Keskeisimpiä tavoitteitani opinnäytetyössäni on kiinnostavaan 
ideaan pohjautuvan, modernin kirjaintyypin luominen, sekä am-
matillisen kokemuksen karttuminen kirjainmuotoilun osa-alueel-
ta. Halusin myös luoda fontin, jota itse graafisena suunnittelija-
na haluaisin käyttää.

Aluksi minulla oli paljon ideoita tulevaan kirjaintyyppiini ja 
suuri haaste projektin varrella olikin karsia ja rajata niitä juuri tä-
hän työhön sopivaksi. Korkeakontrastinen groteskifontti päätyi 
lopulta kaikista kehityskelpoisimmaksi ideaksi sen uutuusarvon 
vuoksi. Tutkiessani saman kirjaintyylin fontteja, huomasin niiden 
olevan melko vähälukuisia ja muotokieleltään varsin samanlaisia, 
mikä rohkaisi minua tuomaan esille oman, erilaiseen kontrastin 
muodostumiseen perustuvan tulkintani aiheesta. 

Selvää oli, etten voisi opinnäytetyön asettamissa rajoissa saa-
vuttaa samanlaista lopputulosta esimerkiksi luettavuuden kannal-
ta kuin ammattilainen, mutta kiinnostavan, ja tätä aikaa henkivän 
fontin luomiseen minulla pitäisi olla kaikki edellytykset. 

Opinnäytetyöprojektin ja sen asettaman aikataulun puitteissa 
päätin toteuttaa fonttiini yhden leikkauksen, joka koostuu niin 
kutsutusta skandinaavisesta merkistöstä sisältäen versaali- ja ge-
menakirjaimet mukaanlukien ä-, ö- ja å-merkit, versaalinumerot 
sekä yleisimmät välimerkit.

Aiheen valinta Tavoite
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2.1 Kirjainmuotoilusta

Kirjainmuotoilun haasteen monesti ajatellaan olevan siinä, että se 
perustuu niin vahvasti koventioille ja vakiintuneille esitystavoille. 
Huolimatta esteettisten mieltymysten muutoksista ajan saatos-
sa, eri teorioista ja teknisistä puitteista, kirjainten peruselementit 
ovat pysyneet samoina viimeisen 2000 vuoden ajan (Kunz 1998, 
3). Myös käytössä olevat elementit ovat määrältään huomattavasti 
rajallisemmat kuin graafisessa suunnittelussa yleensä.

Omasta mielestäni suurin haaste kirjainmuotoilussa ei kuiten-
kaan ole elementtien vähyys tai rajallisuus, vaan se, kuinka mones-
sa ulottuvuudessa kirjainmuotoilun täytyy toimia. Makroesteetti-
sellä tasolla kirjaimia arvioidaan niiden muotojen ja vastamuoto-
jen perusteella sekä sitä, miten ne asettuvat sanoissa. Mikroesteet-
tisellä tasolla huomiopiste siirtyy kaariin, osien liitoskohtiin sekä 
ala- ja yläpidennysten mittasuhteisiin. (Kunz 1998, 23).

Gerrit Noordzijn mukaan sana on kirjoituksen pienin yksikkö. 
Se, miten yksittäisiä kirjaimia arvioidaan, on tehtävä sana mie-
lessä pitäen. Tämä pätee kaikenlaiseen tekstiin, oli se sitten käsin 
kirjoitettu tai koneella ladottu. (Noordzij 2005, 15).

Vaikka tekstin tärkein tehtävä on viestin välittäminen, typo-
grafia antaa siihen aina oman visuaalisen lisänsä. Funktionaalis-
ten ominaisuuksien lisäksi fonteilla on myös esteettisiä ulottu-
vuuksia, ja näiden välille on kirjainmuotoilijan löydettävä tasa-
paino (Tracy 1986, 32).

2.2 Antiikvat ja groteskit

Versaali-antiikvat kirjainpäätteineen polveutuvat Antiikin Roo-
masta, jossa kivelle tehdyt siveltimen vedot, ja näiden mukaan 
taltalla kaiverretut muodot määrittelivät kirjainten yksityiskoh-
dat (Cheng 2006, 74).

Gemena-antiikvoiden historia taas alkaa Rooman vallan jäl-
keisinä vuosisatoina, kun kirjainten veistely taltalla vaihtui ruoko-
kynään. 700-luvun lopulla ja 800-luvulla kehittyivät karolingiset 
minuskelit, jotka muistuttivat ulkomuodoltaan jo nykypäivän pie-
naakkosia. Ne kirjoitettiin leveällä tasaterällä 30 asteen kulmas-
sa, ja ne toimivat perustana sekä humanistiselle tekstaukselle että 
päätteellisille antiikvapainokirjaimille 1400-luvulla, goottilaisten 
kirjainten suosiokauden jälkeen. (Itkonen 2007, 24).

Kirjainmuotoilusta Antiikvat ja groteskit

Capitalis monu-
mentalis -piirto-
kirjoitusta noin 
200-luvulta. 
(Itkonen 2007, 
22)

Karolingisia 
minuskeleita 
1000-luvulta. 
(Itkonen 2007, 
24)
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Nykypäivänä antiikvafonttien kirjainpäätteiden uskotaan pa-
rantavan tekstin luettavuutta johdattamalla silmää eteenpäin ri-
villä. Useissa yhteyksissä onkin todettu antiikvateksti helppolu-
kuisemmaksi kuin groteski. (Itkonen 2007, 71).

Vastakkaisen argumentin mukaan kyse on konventiosta, eli siitä, 
mitä on totuttu näkemään. Esimerkiksi 1300-luvulta peräisin ole-
vat goottilaiset kirjaintyylit olivat aikanaan käytössä laajalti, myös 
pitkissä teksteissä. Nykyaikana ne näyttäytyvät vaikeaselkoisina 
vain, koska emme ole tottuneet niitä lukemaan. (Cheng 2006, 136).

Ensimmäiset groteskifontit suunniteltiin vasta 1800-luvun al-
kupuolella ja niiden nimi juontuu ranskan sanasta grotesque, jolla 
uusia tasapaksuja päätteettömiä kirjaimia kuvailtiin. Leipäteks-
teihin groteskifontit ilmestyivät vasta 1900-luvun alussa, mutta 
silloinkin käyttö oli huomattavasti vähäisempää kuin antiikvoi-
den. (Itkonen 2007, 50, 71). 

Humanististen groteskien muodot perustuvat renessanssian-
tiikvoiden mittasuhteisiin ja siksi niitä pidetäänkin yleisesti hel-
poimmin luettavina groteskeina. Vaikeimpina pidetään geometri-
siä groteskeja: ne perustuvat lähes mekaanisesti vain muutamaan 
perusmuotoon joten kirjaimia on tekstissä vaikeampi erottaa toi-
sistaan. (Itkonen 2007, 71).

Itse haluaisin todeta, että tekstin luettavuutta ja kirjainmuoto-
jen paremmuutta arvioitaessa on huomioitava myös paikka, jos-
sa ne esiintyvät. Groteskit ja antiikvat eri kirjaintyyleineen ovat 
edukseen erilaisissa ympäristöissä, olivat ne sitten lehtiä, mobii-
lilaitteita tai liikennemerkkejä. Cheng toteaa erilaisten muotojen 
ja tyylien yhdistelyn olevan kirjainmuotoilun vääjäämätön tule-
vaisuus. Lopputulokset tulevat vaihtelemaan kahden täysin eriä-
vän tyylin epäluonnollisista hybrideistä aidosti kiinnostaviin ja 
kauniisiin fontteihin, jotka sopivat muotonsa puolesta moneen. 
(Cheng 2006, 136).

ao

m
m

ao
Humanistiset gro-
teskikirjaimet on 
helpompi erottaa 

toisistaan kuin 
geometriset gro-

teskikirjaimet. Yllä 
Gill Sans ja alla 

Futura.

Päätteellinen ja 
päätteetön  

kirjaintyyppi.

Hiusterän ja tasa-
terän eroja.
(www.typework-
shop.com)

2.3 Kontrasti

Vaikka kirjaintyypit ovat nykypäivänä täysin digitaalisia, niiden 
muotojen ja rakenteen perustana ovat olleet perinteiset kalligra-
fiset kirjoitusmenetelmät, joiden vaikutus on edelleen nähtävillä. 
Kontrastin muodostumisesta puhuttaessa viitataan yleensä hol-
lantilaisen Gerrit Noordzijn teoriaan, jonka mukaan kirjainmuo-
dot perustuvat joko tasaterään tai hiusterään. Tasaterällä muodos-
tuvaa kontrastia Noordzij kutsuu nimellä translaatio eli muutos, 
hiusterällä muodostuvaa ekspansioksi eli laajentumiseksi. Noordzij 
esittelee analyysinsä kontrastista kirjassaan The Stroke –theo-
ry of writing.

Tasaterällä kirjoitettaessa kynää pidetään 30 asteen kulmassa 
peruslinjaan nähden, jolloin viivan paksuus muuttuu kynän suun-
nan mukaan. Hiusterällä kirjoitettaessa paksut kohdat muodos-
tuvat alaspäin suuntautuviin vetoihin, jolloin kynään kohdiste-
taan enemmän painetta.

KontrastiKirjainmuotoilu
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Itkonen ryhmittelee kirjaintyypit käytännössä samoin kuin 
Noordzij, mutta nimeää ne Hans Peter Willbergin mukaan. 
Translaatioon perustuvia kirjaintyyppejä hän kutsuu dynaami-
siksi, ja ekspansioon perustuvia staattisiksi. Willbergin jaot-
telun mukaan ryhmiä on kolme: hän erottaa edellisten lisäksi 
geometrisiin muotoihin perustuvat fontit omaksi ryhmäkseen.  
(Itkonen 2007, 28).

Itkonen mainitsee kirjassaan, että vaikka antiikvafontit kuu-
luisivat luokituksen perusteella samaan kirjaintyyliin, on niiden 
kontrastivahvuuksissa paljon eroja. Hän jaottelee kirjaintyypit 
edelleen ryhmiin kontrastin normaalilihavuuden mukaan hen-
toihin, normaaleihin ja vahvoihin. Hennoista Itkonen mainitsee 
esimerkkinä Bembon, normaaleista Minionin, ja vahvoista dtl 
Documentan. (Itkonen 2007, 74).

Oma kirjaintyyppini kontrasti perustuu renessenssiantiikvoi-
den tapaan translaatioon. Siinä kontrasti on suuri muihin gro-
teskifontteihin verrattuna, mutta antiikvafontteihin verrattuna 
se kuuluisi Itkosen määrittelemään ryhmään normaali: kirjain-
tyyppini kontrastivahvuus on sama kuin renessanssiantiikvoissa, 
eli ohuiden kohtien suhde paksuihin on noin 1:3.

2.4 Luettavuudesta

Itkosen mukaan puhuttaessa luettavuudesta suomeksi, käytettävis-
sä on vain yksi termi: helppolukuisuus (Itkonen 2007, 70). Eng-
lannissa, jossa typografinen sanasto on huomattavasti laajempi, 
puhutaan kahdesta eri ominaisuudesta.

Legibility tarkoittaa sitä, kuinka helposti eri kirjaimet ovat tun-
nistettavissa. Kun kirjaimet erottuvat helposti toisistaan, on sa-
nojen ja lauseiden havainnointi helpompaa. Toinen termi on rea-
dability, joka tarkoittaa sitä, kuinka helppoa tekstiä on lukea pit-
kään. Tämä tarkoittaa lähinnä tekstimassan visuaalista harmoni-
suutta. (Tracy 1986, 31).

Lukeminen tapahtuu hahmottamalla tekstiä sanakuvina, jot-
ka perustuvat kirjainten tunnistettavuuteen. Sanakuvia hahmo-
tetaan paitsi merkkien mustien osien, myös negatiivisten muo-
tojen, eli tyhjän tilan perusteella (Itkonen 2007, 71). Vaikka luki-
essa sanoja ei hahmotetakaan kirjain kirjaimelta, on yksityiskoh-
dilla suuri merkitys. Lukeminen on dynaaminen prosessi, jossa 
jokaisen kirjaimen on yhtä lailla sulauduttava tekstiin rytmikkääs-
ti. Epätasaisuudet tekstissä vaikeuttavat lukemista, olivat ne sit-
ten puutteita välistyksessä tai liian huomiotaherättäviä kirjain-
muotoja. (Kunz 1998, 23).

O
38

113

Omassa  
kirjaintyypissäni  
ohuiden kohtien  
suhde paksuihin 

on noin 1:3.

a
a

Bembon ja  
Minionin  

vahvuusero.

Kirjainmuotoilu Luettavuudesta
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2.5 Muoto ja mittasuhteet

Kirjaimet muodostuvat lähtökohtaisesti melko yksinkertaisista 
perusmuodoista, ja ne voidaan ryhmitellä näiden muotojen pe-
rusteella. Ryhmittely on niin kutsuttu rautalankamalli, josta voi 
löytyä apua muotojen loogiseen toistamiseen fontissa. Ilmaisua 
siihen ei kuitenkaan kannata liiaksi perustaa; Itkosen mukaan yk-
siselitteisyys on kaikkien kirjaintyyppien luettavuutta parantava 
ominaisuus, ei yksinkertaisuus (Itkonen 2007, 71). Kirjaintyyppi 
on systeemi, merkkien sarja, joka tasapainoilee yhtenevien ja eriä-
vien muotojen maastossa (Cheng 2006, 136).

EFHILT
f ijlt

MNKY
k

VWX
vwxy

ZA
z

BDGJPRU
abdghmnpqru

COQS
ceos

Willi Kunz jakaa 
kirjaimet ryhmiin 
niissä ilmenevien 

perusmuotojen 
mukaan.

(Kunz 1998, 24).

Tummalla taustalla 
on helpompi kiin-
nittää huomiota 
kirjainten sisään 
ja väleihin jää-
vään tilaan.

Pystyjen, viistojen ja kaarevien vetojen ohella tärkeää on näi-
den vetojen vääliin jäävä tila, eli kirjaimen sisälle jäävät vastamuo-
dot ja aukot, sekä kirjainten väliin jäävä negatiivinen tila. Vasta-
muodoilla on olennainen rooli paitsi kirjainten muotoon vaikut-
tavana tekijänä, myös tekstin luettavuuden kannalta, sillä kirjain-
muotoilussa jokainen yksityiskohta toimii aina myös suhteessa 
kokonaisuuteen. Valkoinen tila auttaa muodostamaan luettavuut-
ta parantavan rytmin. Cheng tiivistää hyvin: “Jokainen kirjain on 
harmoninen yhdistelmä mustaa ja valkoista“ (Cheng 2006, 218). 
Kirjaintyypin harmonisuuden tavoittelemisen keinoja on monia, 
ja usein tehdyt ratkaisut perustuvat optisuuteen ennemmin kuin 
matemaattisuuteen.

muoto

Kirjainmuotoilu Muoto ja mittasuhteet
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Perustavanlaatuinen mittasuhteisiin vaikuttava optinen korjaus 
on overshootit. Kyse on illuusiosta, jossa terävät ja kaarevat muo-
dot vaikuttavat tasaisia muotoja lyhyemmiltä tai kapeammilta, el-
lei niitä piirretä hieman kirjaimia rajaavan “laatikon“ ulkopuolelle.

Viistot ja vaakaviivat sekä kaarevat muodot vaikuttavat myös 
pienessä koossa tarkasteltuna kapeammilta kuin pystyviivat. Sa-
moin versaalikirjaimet piirretään usein gemenoita hieman pak-
summiksi yhtäläisen kontrastin ja värin tummuuden saavuttami-
seksi. Koska versaalikirjaimet ovat kookkaampia kuin gemenat, 
vaikuttavat niiden vastamuodot ja aukotkin suuremmilta, jolloin 
niitä täytyy tasapainottaa.

Monet mittasuhteisiin vaikuttavat tyylilliset ratkaisut ovat 
muodostuneet yleisiksi tavoiksi. Walter Tracyn mukaan yleinen 
tapa on suunnitella versaalikirjaimet hieman lyhyemmiksi kuin 
yläpidennykset, jotta ne eivät varastaisi liikaa huomiota tekstis-
sä. Yläpidennykset myös yleensä suunnitellaan hieman alapiden-
nyksiä pidemmiksi suhteessa x-korkeuteen (Tracy 1986, 51). Tämä 
saattaa johtua siitä, että yläpidennyksiä pidetään ilmeikkäämpi-
nä ja tunnistettavuuden kannalta tärkeämpinä kuin alapidennyk-
siä. Yleensäkin useimpien kirjainten yläosat ovat tunnistettavam-
pia kuin alaosat (Itkonen 2007, 71).

Terävät ja kaare-
vat muodot tarvit-

sevat optisia  
korjauksia.

(www.typework-
shop.com)

Hhp
minimum
minimum
minimum

Yleensä yläpi-
dennykset piir-
retään hieman 
alapidennyksiä ja 
versaalikirjaimia 
pidemmiksi kir-
jainmuotojen tun-
nistamisen hel-
pottamiseksi.

Kirjainten yläosat 
ovat tunnistetta-
vampia kuin ala-
osat.

Kirjainmuotoilu Muoto ja mittasuhteet
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3.1 Ideointi ja vaikutteet

Ensimmäisen kerran kiinnitin huomiota päätteettömiin korkea-
kontrastisiin fontteihin huomatessani monien itämaisten font-
tien, kuten esimerkiksi Bangla mn:n, käyttävän oman merkistönsä 
ohella latinalaisia merkkejä omituisen tutulta vaikuttavassa asussa. 
Asiaa tutkittuani totesin fontin olevan Times, josta oli katkais-
tu päätteet. Myöhemmin huomasin saman –tai ainakin saman-
näköisen– fontin kulkevan myös irrallisena nimellä Times Sans.

Fontin toteutus on melko ronski ja Typedrawers -nettisivuston 
keskustelufoorumeiden perusteella monien kirjainmuotoilijoiden 
halveksima, mutta itse pidin kirjaintyyppiä alusta asti kiinnosta-
vana ja uudennäköisenä. 

Kun päätteetön korkeakontrastisuus valikoitui fonttini tee-
maksi, aloin tutustua samantyylisten fonttien kirjoon lähemmin, 
ja kartoittamaan vallitsevia konventioita.

Nopeasti huomasin, että uudet korkeakontrastiset fontit toisti-
vat melko usein samaa ekspansioon, eli hiusterällä tehtyyn jälkeen 
perustuvaa muotokieltä, vain pienillä variaatioilla. Fontit jäljitte-
livät usein Didoneiden, eli Didot’n ja Bodonin kaltaisten uusan-
tiikvoiden tyyliä, joka on muotimaailmassa saavuttanut feminii-
nisinä ja tyylikkäinä pidettyjen piirteidensä ansiosta lähes stan-
dardimaisen aseman tuotemerkkien ja lehtien logoissa (Through 
thick and thin: fashion and type -artikkeli). Siihen kuuluvat esi-
merkiksi todella korkea kontrasti hiusviivojen ja paksujen pylväi-
den välillä, sekä suora staattinen akseli.

Bangla MN regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Bauer Bodoni

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

No

Bangla MN:n  
latinalaisen mer-
kistön fontti kul-
kee myös nimel-

lä Times Sans.

Monet korkea-
kontrastisista  
groteskeista  
muistuttavat muo-
tokieleltään Bo-
donia.

Bodonin kaltaisille 
fonteille tunnus-
omaisia piirteitä 
ovat hyvin korkea 
kontrasti ja suora 
akseli. Kontrasti 
perustuu ekspan-
sioon.

Korkeakontrasti-
set fontit ovat ol-
leet muotilehtien 
suosiossa pitkään. 
Harper's Bazaar 
vuodelta 1958.
(Through thick 
and thin: fashion 
and type -ar-
tikkeli)

Muotoiluprosessi Ideointi ja vaikutteet
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Vanhemmista fonteista korkeakontrastisiin groteskeihin lukeu-
tuvat esimerkiksi Linotypen 1900-luvun alussa julkaisema Bri-
tannic -fontti, sekä R. Hunter Middletonin vuoden 1938 tienoil-
la suunnittelema Radiant -fontti. Korkeakontrastisiin groteski-
fontteihin voidaan Walter Tracyn mukaan lukea myös Hermann 
Zapfin vuosina 1952–1955 suunnittelema ja Linotypen julkaisema 
klassikkofontti Optima. (Tracy 1986, 87).

Vaikka humanististen (ja korkeakontrastisten) groteskien juu-
ret ovatkin tasaterään perustuvassa tyylissä, näyttivät monet mai-
nituista fonteista muotokieleltään varsin staattisilta. Korkea kont-
rasti ja suorat akselit viittasivat mielestäni enemmän hiusteräl-
lä kuin tasaterällä tehtyyn viivaan. Näin ollen en pystynyt löytä-
mään ainuttakaan referenssifonttia, jossa kontrasti muodostuisi 
rehellisesti translaatiolla.

Britannic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Optima

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Tekemäni taustatyö rohkaisi minua perustamaan fonttini ni-
menomaan translaation kautta muodostuvaan kontrastiin kalte-
vine akseleineen. Se erotti oman fonttini jo olemassa olevista, ja 
toi fonttiini ripauksen tiettyä kirjamaisuutta. Translaatioon perus-
tuvat antiikvathan, kuten esimerkiksi renessanssiantiikvat Gara-
mond ja Minion, joista itsekin olen ottanut fonttini rakenteelle 
mallia, suunniteltiin nimenomaan pitkissä teksteissä – kirjoissa – 
käytettäviksi ( Itkonen 2007, 32).

Vaikka uudemmat, muotimaailmaan viittaavat fontit eivät ol-
leet ensisijaisesti sitä, mitä omalta fontiltani hain, löytyi joukosta 
kuitenkin muutamia fontteja, joista löysin sen verran kiinnosta-
vuutta, että pystyin lukemaan ne vanhojen antiikvafonttien ohel-
la referenssifonteiksi. Erityisesti Fatype -toimiston Beausite -fon-
tista löysin monia hyödyllisiä piirteitä. Samoin Klim -toimiston 
Domaine Sans Display on eittämättä korkeakontrastisten gro-
teskien ryhmään kuuluvista yksi parhaiten toteutetuista fonteis-
ta (Typographica kirjaintyyppi -arvostelu).

Walter Tracy mai-
nitsee esimerkkinä 

korkeakontras-
tisista fonteista 

Britannicin sekä 
Optiman.

Beausite -fontti-
perhe oli yksi  
referenssi-
fonteistani.
Ruutukaappaus 
www.fatype.com

Muotoiluprosessi Ideointi ja vaikutteet
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3.2 Luonnostelu ja digitalisointi

Fonttini suunnittelun aloitin perinteisesti käsin luonnostelemal-
la skissipaperille. Luonnokseni eivät missään nimessä olleet ma-
temaattisen tarkkoja mukaelmia tulevasta, vaan lähinnä rentoja 
hutaisuja joiden tarkoitus oli mielessäni selkiyttää fonttini tyyliä. 
Paperilla leikittelin eri paksuusvaihteluilla ja päätteillä.

Aloitin luonnostelemalla testisanoja kuten planes ja hamburge-
fontsiv, josta löytyvät yleisimmät kirjaimissa käytetyt muodot, jot-
ka auttavat muotoilemaan loput merkit (Cheng 2006, 8).

Luonnosteluvaiheessa keskityin nimenomaan kontrastin muo-
dostumisen hahmottamiseen sekä fontin erityispiirteisiin. Fontti-
ni kontrasti mukailee tasaterällä tehtyä jälkeä, joten oli luonnol-
lista, että luonnosten pohjalla käytin tasaterää, jonka jälkeen täy-
densin muodot ohuella tussilla.

Melko nopeasti siirryin paperilta ruudulle, ja aloitin luonnos-
teni digitalisoinnin Glyphs -ohjelmassa. Vaikka luonnosteltuja 
kirjaimia oli melko vähän, pystyin niiden pohjalta vektoroimaan 
loput kirjaimet. Versaalikirjainten ja numeroiden vektoroinnin 
aloitin ilman luonnoksia, sillä minulla oli gemenakirjainten poh-
jalta melko vahva mielikuva siitä, millaisia halusin niiden olevan. 
Koin myös, että muotojen variaatioita pystyin testaamaan vai-
vattomammin ruudulla kuin käsin piirtämällä. Vain joitakin ver-
saaleiden tyylillisiä yksityiskohtia olin luonnostellut etukäteen.

Domaine Sans- 
fonttiperhe on esi-
merkki moderneis-
ta korkeakontrasti-
sista groteskeista. 

Kuvakaappaus 
Typographica- 

sivuston fontti-
arvostelusta. 
(www.typo-

graphica.org)

Ensimmäisissä  
luonnoksissa  
kontrasti oli vielä  
hakusessa.

Muotoiluprosessi Luonnostelu ja digitalisointi
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3.3 Kirjainmuotojen hiominen

Fonttini varsinainen muotoilutyö tapahtui hyvin pitkälti Glyphs- 
ohjelmassa vektoroimalla, tekemieni luonnosten ollessa enem-
mänkin suuntaa-antavia. Suurpiirteiset mittasuhteet ja tyylilliset 
piirteet olivat toki syntyneet jo luonnosteluvaiheessa, mutta esi-
merkiksi päätteiden muotoa pallottelin melko pitkään. 

Aluksi suunnittelemani helmipäätteet osoittautuivat fonttiin 
sopimattomiksi ja vaikeiksi muotoiltaviksi, joten aloin pohtia 
vaihtoehtoisia tapoja päättää kirjainten kaaret. Olin vältellyt lei-
katun kaltaisia päätteitä, sillä sellaisia olin nähnyt monissa muissa 
korkeakontrastisissa groteskeissa. Päätin silti kokeilla, miltä font-
tini näyttäisi teräväkulmaisilla päätteillä, joten kopioin fonttitie-
doston, ja vektoroin vaihtoehtoiset päätteet muutamiin kirjaimiin 
nähdäkseni vaikutuksen. Kahta tyyliä vertailemalla päätin hylätä 
helmipäätteet, ja jatkaa leikatun kaltaisilla päätteillä.

Vaikka teräväkulmaiset, leikatun kaltaiset päätteet kuuluvat 
tyylillisesti enemmänkin ekspansioon perustuvien fonttien tyy-
liin, ratkaisu oli oikea; selkeämuotoisemmat päätteet toivat font-
tiini kaivattua päättäväisyyttä ja saivat sen näyttämään tuoreelta. 
Erityisesti pyöreissä muodoissa näkyvä translaatio ja akselin kal-
tevuus pitivät huolen, ettei fontti alkanut näyttää liikaa kartoi-
tusvaiheessa näkemiltäni fonteilta. En myöskään halunnut antaa 
asettamieni lähtökohtien liikaa kahlita tyylillisiä ratkaisujani, sil-
lä fonttini on joka tapauksessa enemmänkin hybridi, kuin mitään 
tiettyä tyylisuuntaa edustava.

Gemena a:n  
kehityskaari.

Kaksi luonnos-
versiota eri  
päätteillä.

Muotoiluprosessi Kirjainmuotojen hiominen
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Kirjainmuotojen hiominen tapahtui pitkälti tarkastelemalla tu-
losteita ja korjaamalla niitä korjausnesteellä ja tussilla. Tässä vai-
heessa sain todella paljon apua ohjaajaltani Teo Tuomiselta, jo-
ka pystyi hyvin nopeasti osoittamaan kohdan, jossa ongelma piili, 
kun oma harjaantumaton silmäni ei kyennyt sitä hahmottamaan. 
Usein kömpelöltä vaikuttanut muoto parani yksinkertaisesti kaa-
ripisteiden paikkaa muuttamalla. 

Tasaterän käyttö osoittautui hyödylliseksi myös luonnostelu-
vaiheen jälkeen, sillä sen avulla pystyin tarkistamaan mihin kohti 
kirjainten paksuusvaihtelut luonnollisesti asettautuisivat, ja tätä 
mukaillen vektoroimaan sujuvan, oikeaoppisen muodon.

Pitkään fontissani oli jokin minua häiritsevä piirre, jota en 
osannut nimetä. Aloin tarkastella fonttini ylä- ja alapidennyksiä, 
ja totesin niiden mittasuhteiden vievän fonttia juuri siihen kor-
keakontrastisten fonttien geneeriseen suuntaan, josta yritin py-
ristellä kauemmaksi. Pitkät ylä- ja alapidennykset viittasivat Di-
done -font   tien arkkitehtoniseen muotokieleen (Through thick 
and thin: fashion and type -artikkeli). X-korkeutta suurentamal-
la ja pidennyksiä lyhentämällä saavutin tavoittelemani kirjamai-
semman tunnelman.

Versaalikirjainten  
korjaus merkintöjä  

maaliskuulta.

Rock is a naturally occurring solid aggregate of 
one or more minerals or mineraloids. Three major 
groups of rocks are defined: igneous, sedimentary, 
and metamorphic.

Rock is a naturally occurring solid 
aggregate of one or more minerals or 
mineraloids. Three major groups of rocks 
are defined: igneous, sedimentary, and 
metamorphic.

Rock is a naturally occurring solid aggregate 
of one or more minerals or mineraloids. Three 
major groups of rocks are defined: igneous, 
sedimentary, and metamorphic.

Rock is a naturally occurring solid 
aggregate of one or more minerals 
or mineraloids. Three major groups 
of rocks are defined: igneous, 
sedimentary, and metamorphic.

Ylempänä varhai-
sempi versio fon-
tista, ja alempana 
lopullinen versio, 
jossa x-korkeus 
on suurempi, sekä 
ylä- ja alapiden-
nykset lyhyemmät.

Versio 1 12/15 pt

Versio 1 15/18 pt

Versio 2 12/15 pt

Versio 2 15/18 pt

Muotoiluprosessi Kirjainmuotojen hiominen
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3.4 Kirjainvälistys

Hyvin suunnitellussa fontissa kirjainten välinen tila on yhtä tär-
keä, ellei tärkeämpi kuin itse kirjainmuodot (Cheng 2006, 218). 
Välistys määrittelee hyvin pitkälti kirjaintyypin toimivuuden, sil-
lä huonosti toteutettuna se haittaa sanakuvien hahmottamista ja 
luettavuutta, sillä tekstin rytmi jää keskeneräiseksi. Walter Tracyn 
mukaan välistys on jopa niin tärkeä, että se määrittelee kirjaintyy-
pin menestyksen tai epäonnistumisen: “The success or failure of 
a type is very much a question of getting a good balance of white  
inside and outside of letters“ (Tracy 1986, 71).

Oman kirjaintyyppini välistin Tracyn kaavan mukaan, jonka 
lähtökohta on n- ja o-kirjainten välistämisessä, jonka jälkeen saa-
tuja arvoja voidaan soveltaa jäljellä oleviin kirjaimiin. Yleissääntö-
nä on, että kirjainten väliin jäävän tilan tulee vastata kirjainmuo-
tojen sisään jäävää tilaa. Siksi esimerkiksi n-kirjaimen vasemmalle 
puolelle jäävän tilan tulee olla leveydeltään noin 25–50% kirjaimen 
pylväiden väliin jäävästä tilasta. (Cheng 2006, 218).

Välistäminen aloitetaan siis n- ja o-kirjainten välistyksen mää-
rittelemisellä, jonka jälkeen määriteltyjä arvoja voidaan testata kir-
jainyhdistelmillä nnn, ooo, non, nnonn ja nnonon. Pyrkimyksenä 
on löytää välistysarvot, jotka saavat n:n suorien pylväiden ja o:n 
kaarien minkä tahansa yhdistelmän näyttämään tasaisen harmaal-
ta. Kun arvot ovat selvillä, voidaan välistää loput kirjaimet Tracyn 
kaavan mukaan. Kaava on hyvä lähtökohta välistykselle, mut-
ta lopulliset arvot on silti määriteltävä optisesti (Tracy 1986, 72).

Välistäminen aloi-
tetaan asettamalla 
välistysarvot n- ja 
o-kirjaimille.

A B C D E F G 
H I J K L M N O 
P Q R S T U V 
W X Y Z Å Ä Ö
a b c d e f g i 
h j k l m n o p 
q r s t u v w x 

y  z  å  ä  ö 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lopulliset versaa-
lit, gemenat ja 

versaalinumerot.

Muotoiluprosessi Kirjainvälistys
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Muotoiluprosessi Kirjainvälistys

4-A-4 4-V-4 4-W-4 4-X-4 4-Y-4 4-T-4 4-J-4

1-D-5 1-P-5 1-R-5 1-L-5 1-K-5 1-B-5 1-E-5 

1-F-5      1-U-5  1-I -5

2-N-2 2-M-1 

5-Q-5 5-C-3 5-G-2

3-Z-3 *-S -*

4-v-4 4-w-4   4-x-4  4-y-4

1-b-5  3-p-5   3-k-4  3- l -2        3-h-2  3-i -1

5-c-6 5-e-6  5-q-1  5-d-1 

*-g-* *-a-*  *-s-*  *-z-*          *-f-*  *-t-*

1-r-4 1-m-2   1-j -1  2-u-2 

1. Sama arvo kuin n-kirjaimen vasemmalla  
   puolella

2. Sama arvo kuin n-kirjaimen oikealla puolella

3. Hieman enemmän kuin n-kirjaimen  
    vasemmalla puolella

4. Minimiarvo

5. Sama arvo kuin o-kirjaimessa

6. Hieman vähemmän kuin o-kirjaimessa

*   Täytyy välistää optisesti

1. Sama arvo kuin H-kirjaimessa

2. Hieman vähemmän kuin H-kirjaimessa

3. Puolet vähemmän kuin H-kirjaimessa

4. Minimiarvo

5. Sama arvo kuin O-kirjaimessa

*  Täytyy välistää optisesti

Walter Tracyn kaava gemenakirjainten välistykseen Walter Tracyn kaava versaalikirjainten välistykseen
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Välistystä voidaan seuraavaksi testata sarjalla testisanoja, jot-
ka ovat kolmen kirjaimen yhdistelmiä, kuten lal, aoa, oso tai vdv. 
Näiden sanojen pohjalta voidaan löytää kirjaimet, joiden välis-
tys kaipaa korjaamista. Testasin oman kirjaintyyppini välistys-
tä myös tulostamalla liuskan tekstiä, sillä mielestäni pitemmästä  
tekstistä, ja varsinkin printistä, epäjohdonmukaisuudet on hel-
pommin huomattavissa.

Versaalikirjainten välistyksessä voidaan käyttää samaa periaatet-
ta kuin gemenoiden, mutta välistys aloitetaan H- ja O-kirjaimilla. 
Testisanoina käytetään kirjainyhdistelmiä HOH, HHOOHH ja 
niin edelleen. Koska versaalikirjainten sisään jäävä tila on suurem-
pi kuin gemenoissa, on ne myös välistettävä harvemmiksi. Ver-
saalit täytyy myös välistää suhteessa gemenoihin, sillä niitä käyte-
tään yhdessä. Tämä usein tarkoittaa, että pelkästään versaalikirjai-
milla ladottua tekstiä täytyy hieman harventaa taitto-ohjelmassa.

Välistyksen toinen vaihe on kerning eli välistysparit. Jotkut kir-
jainmuodot yhdistettäessä muihin kirjaimin muodostuvat ongel-
miksi, jotka vaativat säätämistä, jota pelkällä välistyksellä ei voi-
da saavuttaa. Tällaisia ovat esimerkiksi kirjaimet, joissa on viistoja 
osia, kuten v, w tai y. Samoin monet versaalikirjaimet yhdistetty-
nä gemenakirjaimiin luovat ei-toivottuja aukkoja tekstiin. Tällöin 
ongelmia muodostavat parit on välistettävä erikseen. Välistystä ja 
välistyspareja tulee testata mahdollisimman aidossa ympäristös-
sä, sanoissa ja lauseissa, sillä silloin paljastuu kirjainten todellinen 
suhde toisiinsa (Tracy 1986, 77).

Oman fonttini olen välistynyt melko tiukaksi, sillä se on tarkoi-
tettu käytettäväksi otsikoissa ja lyhyissä teksteissä. Suuressa koos-
sa välistyksen kuuluu olla tiheämpi, sillä muuten lopputulos alkaa 
näyttää liian löysältä ja väljältä (Tracy 1986, 79).

Opinnäytetyön aikataulun puitteissa välistys ja välistysparit 
muodostuivat kohdaksi, jota en pystynyt hiomaan aivan niin pal-
jon kuin olisin toivonut: Chengin mukaan välistys on erittäin hi-
das prosessi, johon kuluvaa aikaa tulisi mitata kuukausissa, tai jopa 
vuosissa, ennemmin kuin tunneissa ja päivissä (Cheng 2006, 218).

Muotoiluprosessi Kirjainvälistys

Versaali kirjaimet 
ja -numerot välis-
tetään samalla  
periaatteella.

Gemena a:n välis-
tystä o-kirjaimen 
avulla.

Monien versaali- 
ja gemenakirjain-
ten yhdistelmät 
täytyy välistää 
erikseen.
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3.5 Open type

Open type -formaatti perustuu vanhempaan True type -font-
tistandardiin ja se perustettiin Adoben ja Microsoftin toimesta 
vuonna 1996. Formaatin teknisistä ominaisuuksista mainitsemi-
sen arvoisia ovat ne, jotka eniten hyödyttävät fontin käyttäjää ai-
empiin formaatteihin verrattuna.

Open type -muotoiset fontit toimivat ensinnäkin sekä Mac- et-
tä Windows -järjestelmissä. Samoin samaa Open type -tiedostoa 
voidaan käyttää sekä näytöllä, että tulostettaessa. Suurin etu kui-
tenkin on valtavan suuri merkkimäärä, joka mahdollistaa esimer-
kiksi vaihtoehtoisten kirjainten, gemenanumeroiden, kapiteelien 
ynnä muiden erikoismerkkien sijoittamisen samaan tiedostoon.

Oman kirjaintyyppini Open type -ominaisuudet ovat tällä het-
kellä melko vähäiset, mutta halusin kokeilla vaihtoehtoisten kir-
jainten suunnittelua. Ensimmäisissä luonnoksissani olin suunni-
tellut f-kirjaimen yläosan melko pyöreäksi, joka juoksevassa teks-
tissä osoittautui liian silmiin pistäväksi. Olin silti niin ihastunut 
luonnostelemaani muotoon, että ajattelin sen vaihtoehtoisena 
merkkinä soveltuvan esimerkiksi otsikkokäyttöön. Samoin t-kir-
jaimesta suunnittelin vaihtoehtoisen version, jonka yläosa mukai-
lee vaihtoehtoisen f-kirjaimen muotokieltä.

Yleinen tapa on myös suunnitella kaksikerroksisista a- ja g-kir-
jaimista yksikerroksiset versiot, ja tätä kokeilin itsekin. Ajan puut-
teen vuoksi suunnittelemani vaihtoehtoiset kirjaimet jäivät kui-
tenkin melko raakileiksi, jonka vuoksi jätin ne pois lopullises-
ta fonttitiedostosta. Pidän silti paljon vaihtoehtoisten kirjainten 
ajatuksesta. Mielestäni se tuo kirjaintyyppiin huomattavaa lisä-
arvoa, jos käyttäjä pystyy kirjainmuotoilijan asettamissa rajoissa 
hieman muuttamaan fontin ja teksin luonnetta käyttötarkoituk-
seen sopivaan suuntaan.

Mielestäni vaihtoehtoisten kirjainten suunnittelu oli myös ar-
vokas kokeilu ja oppimiskokemus opinnäytetyössäni, vaikka ne 
eivät lopulliseen fonttiin päätyneetkään. Ne suunniteltuani ym-
märsin taas hiukan paremmin yksityiskohtien merkityksen koko-
naisuudessa, ja tulin ajatelleeksi fontin ominaisuuksia tuotteena, 
käyttäjän näkökulmasta.

Muotoiluprosessi Open type

ft-ft   ag-ag
Vasemmalla fon-
tin peruskirjaimet, 
oikealla vaihtoeh-
toiset f- ja t-kirjai-
met, sekä yksiker-
roksiset versiot a- 
ja g-kirjaimista.

Vaihtoehtoisten 
kirjainten vertailua 
tekstissä: Ylimpä-
nä normaalimer-
kistö, keskim-
mäisenä teksti 
vaihtoehtoisilla 
f- ja t-kirjaimilla, 
ja alimpana teksti 
vaihtoehtoisilla a- 
ja g-kirjaimilla.

Tulevaisuudessa haluaisin suunnitella fonttiini huomattavas-
ti enemmän Open type- ominaisuuksia, kuten gemenanumerot 
sekä ligatuurit, jotka tässä vaiheessa suunnitteluprosessia tuntui-
vat toisarvoisilta, mutta jotka fontin julkaisua ajatellen ovat kui-
tenkin tärkeitä ominaisuuksia. Samoin suunnittelutyön aikana 
olen leikitellyt ajatuksella koristeellisemmista versaalikirjaimista 
ja versaaliligatuureista juhlavampaa tekstiä varten, sekä harvinai-
semmista, fontin identiteettiä korostavista erikoismerkeistä, ku-
ten nuolista, hymiöistä ja symboleista.

Rock is a naturally occurring solid aggregate 
of one or more minerals or mineraloids. 
Three major groups of rocks are defined: 
igneous, sedimentary, and metamorphic.
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4. Lopputulos ja yhteenveto

Päätavoitteeni opinnäytetyössäni oli luoda kiinnostava ja moder-
ni kirjaintyyppi. Vaikka en pidä fonttiani vielä valmiina tuottee-
na, koen saavuttaneeni tavoitteeni.

Opinnäytetyöni lähtökohtana oli visuaalinen idea kahden eri 
kirjaintyylin yhdistämisestä. Korkeakontrastisia groteskifontte-
ja on toki suunniteltu aiemminkin, mutta halusin kokeilla, miten 
päätteettömyys kirjaintyypissä toimii, jos muut kirjainmuodot ra-
kentuvat perinteisten kirja-antiikvoiden muotoja mukaillen. Mie-
lestäni idea on edelleen hyvä, ja vaikka kirjaintyypissäni ei varsi-
naisesti mitään uutta olekaan, on lopputulos ainakin omaan sil-
määni moderni ja tätä aikaa henkivä.

Aikataulun puitteissa jouduin rajaamaan fontista pois sellaisia 
osia, jotka olisivat tehneet siitä kokonaisemman, kuten tietyt vä-
limerkit, eri kieliversioiden edellyttämät merkit sekä muutamia 
Open type -ominaisuuksia. Lisäksi olisin halunnut käyttää enem-
män aikaa tiettyjen yksityiskohtien hiomiseen, kuten vaihtoeh-
toisten f- ja t-kirjainten, sekä yksikerroksisten a- ja g-kirjainten 
viimeistelyyn. Samoin numeroiden muotoilu olisi kaivannut li-
sää hiomista.

Vaikka en pidä itseäni kirjainmuotoilun suhteen täysin novii-
sina, paistoi kokemattomuuteni läpi erityisesti suunnittelupro-
sessin epäjohdonmukaisuutena. Varsinkin välistyksen kohdalla 
hapuileva ote kostautui, ja jouduin tekemään samoja työvaiheita 
muutamaankin kertaan.

Prosessin aikana opin, että pelkästään visuaalisuus ei tee hy-
vää fonttia, vaan se vaatii erityistä muotoilua ollakseen myös toi-
miva ja helposti luettavissa, ja siinä suhteessa fontissani on vielä 
hiottavaa. Aiheen pikkutarkan luonteen vuoksi muotoiluprosessi 
on hyvin aikaa vievää, ja vaati paljon tarkkuutta yksityiskohdis-
sa, vaikka pintapuolisesti tarkasteltuna suuria muutoksia ei juu-
ri näyttäisi tapahtuvan.

Puutteista huolimatta onnistuin luomaan kiinnostavan kirjain-
tyypin, jota on helppo lähteä täydentämään. Fontin muotokieles-
sä yhdistyvät mielestäni kahden tyylin parhaat puolet: groteskien 
selkeys ja minimalistisuus, sekä antiikvojen kalligrafiset muodot.

Suunnittelutyön aikana en käyttänyt kirjaintyypistäni mitään 
nimeä, mutta loppupuolella sekin muotoutui: Stanza Grotesk. Sä-
keistöä tai riviä tarkoittava sana sopii hyvin nimeksi lyhyisiin teks-
teihin ja otsikoihin suunnitellulle fontille.

Kirjaintyypin suunnittelu opinnäytetyönä oli itselle ensisijai-
sesti oppimiskokemus, ja tilaisuus syventää taitojani kirjainmuo-
toilun parissa, sekä graafisena suunnittelijana. Projektin aikana 
karttuneiden taitojen myötä uskon kykeneväni jatkamaan Stanza 
Groteskin suunnittelua kokonaiseksi, eheäksi kirjaintyypiksi.

Lopputulos ja yhteenveto Lopputulos ja yhteenveto
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6. Liitteet

Opinnäytetyöni liitteisiin kuuluu kirjaintyyppiä esittelevä print-
timateriaali: esite ja juliste.






