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rafia

Italic

kursivoitu

ultra laiha

Bold

Ultra Light Italic

lihavoitu, puolilihava

ultra laiha, kursivoitu

hiuslinja pääte

crossbar

seriff

jalka
leg

selkäranka
spine

alapidennys
descender

silmukka
counter

koukku
tail

Bold Italic

Light

puolilihava, kursivoitu

Light Italic

Arial Black

laiha

Arial Black

laiha kursivoitu

Regular
normaali

Italic

Medium

56 Italic

66 Bold Italic

Arial Narrow Italic
kursivoitu

Bold

lihavoitu, puolilihava

Bold Italic

55 Roman

65 Bold

Bold

Bold Italic

puolilihava, kursivoitu

46 Light Italic

normaali

medium lihavoitu
lihavoitu, puolilihava

45 Light

Arial Narrow

Arial Narrow Regular

kursivoitu

87 Extra Black Condensed

puolilihava, kursivoitu

75 Black

Esimerkissä Minion Pro 155 pt = 3,528 mm x 155 = 54,684 mm
Pistekokoa mitattaessa otetaan mukaan pieni tila kirjainten ylä- ja alapuolelta. Tämä tila vaihtelee
hiukan eri kirjaintyypeissä, sillä sen on kunkin kirjaintyypin suunnittelija määrittänyt. Se estää eri
rivien kirjaimia osumasta toisiinsa silloin, kun riviväli on sama kuin kijainten pistekoko.

76 Black Italic
95 Ultra Black

Rosewood Std
Quake
Multifontistot

Rotis Sans Serif
Rotis Semi Sans
Rotis Semi Serif
Rotis Serif

Digitaaliset instant-fontit ovat syntyneet alunpitäenkin digitaaliseen
ympäristöön. (Yhteisiä piirteitä edelläesitettyjen kanssa toki löytyy).

Merkit esim. Wingdings 2

Kirjaimistoihin kuuluu myös ns. dingbat-merkit. Dingbat on typografinen
symboli, abstrakti tai esittävä.

Hobo Std

D i n g 
p a t h i 
j k l m n o

KOKO

KO N T R AS T I

Kyrilliset ja muunmaalaiset
kirjaimistot

Väliotsikon tehtävänä on
jäsennellä leipätekstiä lyhyempiin
osiin. Väliotsikkoja voi olla
eri tyyppisiä, mutta kolme
väliotsikkotasoa otsikkohierarkiassa
on maksimi.

Sivunumerot

Kainalojuttu on journalismissa
käytetty termi, jolla tarkoitetaan
varsinaisesta pääartikkelista
erotettua ja kuitenkin aiheeseen
liittyvää osioita. Kyseessä voi olla

joko kirjoittajan oma kommentti
aiheeseen liittyen tai lyhyt tietoisku
artikkelin varsinaisesta aiheesta.
Kainalojuttu sijoitetaan yleensä
selvästi erilleen varsinaisesta

kirjoituksesta esimerkiksi laatikoinnin
tai muun vastaavan tehostekeinon
avulla.
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150 vuotta ennen ajanlaskun alkua oli pergamentti korvannut papyruksen kirjoituspintana.
Tämä mahdollisti kirjoitetun tiedon paremman säilymisen, sillä
pergamenttiin voitiin kirjoittaa molemmille puolille ja asiakirja voitiin
taittaa sen rikkoontumatta. Paperi kehitettiin noin vuonna 150 Kiinassa.
Ensimmäisellä
vuosituhannellaroomalaiset numerot, jotka olivat käytössä Euroopassa,
sisälsivät seitsemän roomalaista merkkiä. Arabialaiset numerot
kehitettiin Intiassa 1 500–2 000
vuotta sitten. Noin vuonna 1000
ne sekä paperinvalmistustaito levisivät Eurooppaan. Numeroiden
käyttö omaksuttiin nopeasti kauppiaiden ja tiedemiesten keskuudessa, sillä ne mahdollistivat esimerkiksi desimaalien käytön.

Tyhjän ja
täyden
tilan kontrasti
Iaria ventessim aut
d e n d u n t
apienimusamma,
n o n s e r r u m
etad ett doluptatia
doloritae anistiam,
sam fugit lam que
dolupta ate miliqui
tona eniasitatio bla
con est hilit quItatur?
Bitiola
dollori
berisim occat facit

re&
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Alun perin se on tarkoittanut vain kirjasintyyppejä ja niiden suunnittelua,
laajentunut sittemmin koskemaan kirjapainotaitoa ja painotuotteiden ulkoasua,
ja juhlallinen symmetria oli usein itseisarvoinen lähtökohta. Typografia ei
nykyisin enää keskity koristeellisuuteen ja yksityiskohtiin, vaan kokonaisuuteen,
silmäiltävyyteen ja luettavuuteen.
Adobe Garamond Pro

Alun perin se on tarkoittanut vain kirjasintyyppejä ja niiden suunnittelua,
laajentunut sittemmin koskemaan kirjapainotaitoa ja painotuotteiden
ulkoasua, ja juhlallinen symmetria oli usein itseisarvoinen lähtökohta.
Typografia ei nykyisin enää keskity koristeellisuuteen ja yksityiskohtiin, vaan
kokonaisuuteen, silmäiltävyyteen ja luettavuuteen.
Gill Sans Mt

Nykyisin typografialla tarkoitetaan minkä tahansa paino- tai
digitaalisen työn ulkoasua ja sen suunnittelua: fontteja,
värejä, asettelua, koko tasapainoista kokonaisuutta ja suhdetta
sisältöön, sen koossa pysymistä, harmoniaa ja yhtenäisyyttä,
tarkoituksenmukaisuutta, logiikkaa, tasapainoa, tilanjakoa,
ryhmittelyä, rytmiä, jännitteitä, liikettä, suuntaa, valoja, varjoja, eri
elementtien keskinäisiä suhteita, mielikuvaa, imagoa ja ominaislaatua.
Didot

Nykyisin typografialla tarkoitetaan minkä tahansa paino- tai
digitaalisen työn ulkoasua ja sen suunnittelua: fontteja, värejä,
asettelua, koko tasapainoista kokonaisuutta ja suhdetta
sisältöön, sen koossa pysymistä, harmoniaa ja yhtenäisyyttä,
tarkoituksenmukaisuutta, logiikkaa, tasapainoa, tilanjakoa,
ryhmittelyä, rytmiä, jännitteitä, liikettä, suuntaa, valoja, varjoja, eri
elementtien keskinäisiä suhteita, mielikuvaa, imagoa ja ominaislaatua.
Skia

Typografia on kulttuuri- ja tilannesidonnainen merkkijärjestelmä, jonka
vaikutus näkyy kaikissa kaksiulotteisissa pinnoissa asiakirjastandardista,
sanomalehdistä ja kirjoista julisteisiin, mainoksiin, tuotepakkauksiin,
postimerkkeihin, WWW-sivuihin ja taideteoksiin. Kuvataiteissa sitä kutsutaan
sommitteluksi, mutta puhutaan aivan samoista asioista kuin typografiassakin

Typografia on kulttuuri- ja tilannesidonnainen merkkijärjestelmä, jonka
vaikutus näkyy kaikissa kaksiulotteisissa pinnoissa asiakirjastandardista,
sanomalehdistä ja kirjoista julisteisiin, mainoksiin, tuotepakkauksiin,
postimerkkeihin, WWW-sivuihin ja taideteoksiin. Kuvataiteissa sitä
kutsutaan sommitteluksi, mutta puhutaan aivan samoista asioista kuin
typografiassakin
Frutiger Light

Tasapalsta on lukijalle lukemisen
kannalta vaivattomin, koska rivi alkaa
ja päättyy aina samaan kohtaan.

jalka
leg

crossbar

selkäranka

ear

alapidennys

spine

stress

korva paksunnos

descender

silmukka
counter

koukku
tail
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Rosewood Std
Quake

Goottilaiskirjaimet ovat juhlavia, mutta muotokieleltään hankalasti
hahmotettavia, joten ne soveltuvat vain erikoiskäyttöön kuten esimerkiksi
otsikoihin, juhlakutsuihin ym.

Multifontistot

Antiikvakirjaimet

Garamond
Times
Didot
Optima
Egyptiennet

Rockwell

Antiikvat ovat kirjaimia, joissa luettavuutta edistää päätteet ja vahvuusvaihtelut
kirjaimen runkorakenteessa. Päätteet ikäänkuin johdattavat katsetta eteenpäin
ja osittain sitovat kirjaimia yhteen helpottamaan sanakuvien muodostumista.
Soveltuvat leipätekstiin erittäin hyvin. Käytetään paljon sanomalehdissä ja
kirjoissa. Monikäyttöisiä, luettavuudeltaan erinomaisia.

Hobo Std

Merkit esim. Wingdings 2
Groteskit

Arial
Gill Sans

Groteskilla tarkoitetaan tasavahvaa tai lähes tasavahvaa kirjaintyyppiä,
joissa ei ole päätteitä. Groteskien alaryhmiä ovat geometriset ja
humanistiset groteskit. Groteskit sopivat hyvin asiateksteihin. Pitkissä
teksteissä humanistiset groteskit (esim. Gill sans, Frutiger, Skia) ovat
lukijaystävällisempiä kuin geometriset groteskit (esim.Arial, Helvetica, Avant
garde, Futura jne.)

Kalligrafiset kirjaimet

Z ap fino

Edwardian Script

Kalligrafiset kirjaimet jäljittelevät kaunokirjoitusta k.o. kirjainten valikoima on
monenkirjava ja monet niistä melko vaikealukuisia, joten niiden käyttöä on
syytä rajoittaa erikoiskäyttöön.
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Oikea liehu

Oikea liehu on myös hyvä vaihtoehto
palstamuodoksi sen vuoksi, että liehu
tarjoaa mahdollisuuden sanakuvien
pysymiseen yhtenäisenä ilman, että
tavutus katkaisee sanoja.

Vasen liehu

Vasen liehu soveltuu vain hyvin
lyhyisiin teksteihin oikealle tasautuvan ja vasemmalle liehuvan tekstin
vuoksi. Lukijalle tuottaa hankaluutta
se, että rivin alku alkaa aina eri
kohdasta.

Keskitetty

Keskitetty palstamuoto soveltuu vain
lyhyisiin kokoknaisuuksiin, kuten
kutsuihin, otsikoihin julisteisiin ja
muihin lyhyisiin teksteihin. Pitkissä
teksteissä lukijan silmä joutuisi
sahaamaan levottomasti etsien rivin
alkua ja päätettä eri kohdista. Tyylillisesti keskitetty muoto on juhlava ja
hie- man konservatiivinen.

Itae. Ed maximus. Git, et que am,
ilit, ut a dolore num cum ium qui
doluptaspiet porpore mpelestem
reicipsant. Orepeli bustia ditemquaes
nia verro ipidi officiae. Quamet
quiberum dolentiatur? Quis

Kuvioon
sijoitettu
tai
kuviota
seuraileva la- delma saattaa aiheuttaa
tekstin reikäisyyttä ja huonoja
tavutuksia. Huolellisesti tehtynä se
voi olla mielenkiintoinen visuaalisesti ja tukea tekstin sisältöä.

Itae. Ed maximus. Git, et que am,
ilit, ut a dolore num cum ium qui
doluptaspiet porpore mpelestem
reicipsant. Orepeli bustia
ditemquaes
nia verro ipidi officiae. Quamet
quiberum dolentiatur? Quis

C om n ie t
optatur
emperi
tem eos aboreic tem
consectis ero to cus atur aut a
dolore nis corem et essincit autat.
Borro etur, nimodis cietur repedignim
eni nobis exerunt volorum incium alit
quaturiossit
maximaio
blaccate
prernam dis est dolor aut volent
molest quibus sandicit atur?
Uptas
de
consequ
aepelignis iusamus

Itae. Ed maximus. Git, et que am,
ilit, ut a dolore num cum ium qui
doluptaspiet porpore mpelestem
reicipsant. Orepeli bustia ditemquaes
nia verro ipidi officiae. Quamet
quiberum dolentiatur? Quis

Ingressin tehtävänä on toimia
tekstin yleiskuvauksena. Ingressi
eli alkukappale tai johdanto
on kirjoitelman, lehtiartikkelin,
puheen tai muun
tekstin alussa oleva
johdantokappale. Se
on yleensä korkeintaan
2–4 virkkeen pituinen
tekstin aloitus,
joka kertoo tulevan
kirjoituksen aiheen ja
pääajatuksen. Ingressin
ulko-asu muotoillaan
yleensä siten, että
se erottuu ulkoisesti
muusta tekstistä,
esimerkiksi käyttämällä
suurempaa fonttia,
lisäväriä tai lihavointia.

Aliquis sincit aute plab iliberum
restiumqui voloreh endebis esto
eaquas et id ma sit ellation cum
earumqui ut praeste corro et, es
nossum fugit vid
ea aut perferestem
sim am aut amus
doluptius
doluptas
acculla
ndeliquaes
autem sandi ilite
ducipsunt asimo et
parcipietur?
Q u i s c i l l a m ,
sum imus magnati oreiciducium
velenda epudisci int et
harit
litia
quuntem
idunt,
te
si
officium
facepud anihilit fugianda
soluptatum harum harum

Otsikon tulee olla selkeä ja
houkutella lukijaa lukemaan
koko juttu. Otsikon pitää liittyä
johdonmukaisesti jutun sisältöön ja
kertoa lyhyesti, mistä tekstissä on
kyse. Otsikot kirjoitetaan mieluiten
pienaakkosin.

Kuvateksti toimii kuvan selittäjänä
ja täydentäjänä.

Anfangit

(saks. Anfang
’alku’) ovat tekstin
suurkokoisia
alkukirjaimia. Niiden
tehtävänä on parantaa
tekstin visuaalista
kiinnostavuutta ja
siten tehdä lukeminen
houkuttelevammaksi. Niitä käytetään
leipätekstin alussa ja muuallakin
tekstissä silloin, kun väliotsikoita
ei ole. Anfangit perustuvat
koristeellisiin initiaaleihin, joita tapaa
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varsinkin vanhoissa teksteissä.
Anfangeja on kahta perustyyppiä:
upotettuja ja nousevia. Upotettu
anfangi on palstan sisällä ja kahden
tai useamman leipätekstirivin

korkuinen. Nouseva anfangi on
samalla peruslinjalla kuin leipätekstin
ensimmäinen rivi, mutta se on muita
kirjaimia suurempi.

18

Typografista termistöä
Leski

Alapidennys

Fonttityyppi, jossa viivojen välillä voi olla paksuuseroja ja päissä pääteviivat.
Times New Roman on tyypillinen antiikvafontti.

Peruslinja

Dingbat

In typography, a dingbat (sometimes more formally known as a printer’s
ornament or printer’s character) is an ornament, character, or spacer used in
typesetting, often employed for the creation of box frames.

Piste

Pienaakkoset eli ”pienet kirjaimet”
Kirjasintyyppi, kirjasinlaji, kirjasin

Fraktuura

Goottilainen kirjasinlaji

H-korkeus

Versaaliaakkosen eli suuraakkosen korkeus

Italic
Kapiteeli

22

Orvolla tarkoitetaan kappaleen viimeistä riviä, joka esiintyy muusta
kappaleesta irrallaan sivun ylälaidassa muun kappaleen sijaitessa edellisellä
palstalla tai sivulla.

Tekstin koristeellinen alkukirjain tai alkukirjain, joka on kooltaan suurempi kuin
leipäteksti.

Insinöörikursiivi

usklassiselle kirjaintyypille on
ominaista suuret vaihtelut kirjaimen
runkorakenteen vahvuudessa,
Tämä ominaisuus ei tue luettavuutta
ja kirjaimen soveltuvuutta leipätekstikäyttöön.

Orpo

Anfangi

Fontti

U

Ligatuuri on kirjain, joka on yhdistelmä kahdesta tai useammasta kirjaimesta.
Ligatuuri voi olla joko osa jonkin kielen merkistöä (esimerkiksi norjassa æ,
joka on yhdistelmä kirjaimista a ja e), tai kirjasimen mukana tuleva stilisointi
kirjaimista, jotka ovat erillisinä kirjaimina esitettynä vaarassa osua toisiinsa
(esimerkiksi fi > ſi). Eräät erikoismerkit ovat myös syntyneet ligatuureista,
esimerkiksi merkki & joka on tullut latinan sanasta et.

Kirjaimen perusviivan alapuolinen osa, esim. p-kirjaimen varsi

Antiikva

Gemena

Konekursiivi eli insinöörikursiivi tarkoittaa algoritmisesti kallistettua
pystyfonttia.

Rivirekisteri
Sanakuva

Versaali
X-korkeus

Kursiivi
Ison kirjaimen eli versaalin muotoinen, mutta pienen kirjaimen eli gemenan
kokoinen kirjasinlaji.

Leskellä tarkoitetaan kappaleen ensimmäistä riviä, joka sijaitsee sivun
alalaidassa irrallaan muusta kappaleesta.

Ligatuuri

Yläpidennys

Peruslinja on kuvitteellinen viiva samassa linjassa kaikkien kirjainten
alareunan kanssa.
Piste (lyh. pt) on typografiassa käytettävä mittayksikkö, jolla ilmoitetaan
kirjainkoko ja riviväli. Nykyisissä julkaisuohjelmissa pisteen koko on
0,3528 mm.

O

Typografinen termi, jolla tarkoitetaan vierekkäisten palstojen samankorkuista,
peruslinjoiltaan tasattua riviväliä.
Silmä hahmottaa tekstistä sanakuvia. Sanat tai sanojen osat tulkitaan
kokonaisuuksina, eivät yksittäisistä kirjaimista muodostuvina sanoina. Hyvä
typografia tekee sanakuvista selkeitä, ja lukeminen on helpompaa.

a E

G

A

S QH

Suuraakkoset eli isot kirjaimet

2017

Kirjainten x-korkeudella tarkoitetaan kirjasinleikkauksen gemenan
korkeutta ilman ylä- ja alapidennyksiä. X-korkeus määrittää sen, kuinka
suurelta tai pieneltä kirjasinleikkaus näyttää lukijan silmään. Vaikka kaksi
eri kirjasinleikkausta ladottasiin samalla pistekoolla, voi toinen näyttää
paljon suuremmalta jos sen x-korkeus on suurempi. Tekstin luettavuus on
riippuvainen kirjasinleikkauksen x-korkeudesta.

tredu
Tampereen seudun ammattiopisto
Graafinen ja viestintätekniikka
Painoviestinnän perustutkinto,
ulkoasun toteutuksen osaamisala

Yläpidennys on pienaakkosen osa, joka ylittää gemenalinjan

Rotis Sans Serif
Rotis Semi Sans
Rotis Semi Serif
Rotis Serif
Digitaaliset instantfontit

Egyptiennet ovat yleisesti tasavahvoja runkorakenteeltaan ja niille
ominaista ovat vahvat päätteet engl. slab serif (slab=laattamainen). Vahvan
runkorakenteensa vuoksi egyptiennet soveltuvat hyvin otsikkokäyttöön,
kyltteihin jne.

Typografinen hierarkia
Itae. Ed maximus. Git, et que am,
ilit, ut a dolore num cum ium qui
doluptaspiet porpore mpelestem
reicipsant. Orepeli bustia ditemquaes
nia verro ipidi officiae. Quamet
quiberum
dolentiatur?
Quis
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terminal

Fantasiakirjaimet

Palstatyypit

Kuviota tai kuvaa vapaasti
seuraileva/ tai kuvion sisään
sijoitettu

idot on puhdaslinjainen, geometrinen
uusantiikvakirjain.
Ranskan ja englannin kielessä
uusantiikvoja kutsutaan nimellä didones;
se on yhdistelmä Didot´ sta ja Bodonista.

Firmin Didot 1764-1836

seriff

Goottilaiset kirjainmuodot

11

Reikäisen ladelman
aiheuttaa joko väärä
kieliasetus tai muut
virheelliset tyyliasetukset.

— aina elegantti

regular
italic
bold

hiuslinja pääte
crossbar

arm

Fette Fraktur

10

Palstan tavoitteena on aina
olla tasainen - reikäinen
ladelma tekee lukemisesta
epämiellyttävää ja
hyppivää.

elegantti
elegantti

Didot is described as neoclassical, and evocative
of the Age of Enlightenment. The Didot family
were among the first to set up a printing press in
the newly independent Greece, and typefaces in
the style of Didot have remained popular in Greek
since.

Sana typografia tulee kreikan sanoista typos (τύπος), tyyppi ja myös
isku, ja graphein (γράφειν, inf.), graphe (γράφω, s.1.p.), graphikos,
graphia (γραφικός, γράφία), kirjoittaa, piirtää, kirjoitus, piirros, mistä
johtuu myös sana grafiikka. Sanan typografia voisi siis tulkita iskeväksi
kirjoitukseksi.
Arial

Didot

Didot is a group of typefaces named after the
famous French printing and type producing Didot
family. The classification is known as modern, or
Didone.

The most famous Didot typefaces were developed
in the period 1784–1811. Firmin Didot (1764–1836)
cut the letters, and cast them as type in Paris.
His brother, Pierre Didot (1760–1853) used the
types in printing. His edition of La Henriade by
Voltaire in 1818 is considered his masterwork. The
typeface takes inspiration from John Baskerville’s
experimentation with increasing stroke contrast
and a more condensed armature. The Didot family’s
development of a high contrast typeface with an
increased stress is contemporary to similar faces
developed by Giambattista Bodoni in Italy.

Sana typografia tulee kreikan sanoista typos (τύπος), tyyppi ja myös isku,
ja graphein (γράφειν, inf.), graphe (γράφω, s.1.p.), graphikos, graphia
(γραφικός, γράφία), kirjoittaa, piirtää, kirjoitus, piirros, mistä johtuu myös
sana grafiikka. Sanan typografia voisi siis tulkita iskeväksi kirjoitukseksi.
Times

Tasapalsta

15

ascender

yläpidennys käsivarsi pääte hiuslinja

Kirjainten luokittelu
TYPOGRAFIA

Palstatyypit

qs

Hksatgej
stem

pylväs

T

auttavat lukijaa
löytämään
hakemansa sisällön.
Sivunumerot
esiintyvät myös
sisällysluettelossa,
joka on otsikoiden
ja sisältöjen
kokoelma ja joka
auttaa lukijaa
suunnistamaan
tekstien välillä.

Italian niemimaalla ensin etruskit ja sittemmin roomalaiset ottivat
käyttöön kreikkalaisten aakkoston, muuttivat kirjainten muotoa
sekä lisäsivät kirjaimet G, Y ja
Z. Pian nämä latinalaiset aakko-

set levisivät Eurooppaan, Vähään-Aasiaan ja Pohjois-Afrikkaan.

- ladelman väri ja ilme

Minion Pro

Didot – elegantti ja perinteikäs kirjaintyyppi
Nosto on tekstistä nostettu lyhyt
näytteen kaltainen tekstipätkä,
jonka tehtävänä on houkutella jutun
silmäilijää lukemaan juttu. Nosto
on vapaampi kuin väliotsikko, se
ei ole vastuussa siitä seuraavasta
tekstistä.

Typografia kehittyi, kun ihmisten täytyi ilmaista asioita ilman satoja tai tuhansia merkkejä ja kuvia.
1 500 vuotta ennen ajanlaskun alkua foinikialaiset kehittivät aakkoston, joka sisälsi 20 merkkiä.
Englannin kielen sana alphabet
’aakkosto’ juontaa juurensa kreikan aakkoston kahden ensimmäisen kirjaimen alfan (α) ja beetan
(β) nimestä. Vuonna 800 ennen
ajanlaskun alkua kreikkalaiset olivat ottaneet käyttöön 20 kirjainta
foinikialaisten aakkostosta sekä
muokanneet kirjainten muotoa ja
ääntämistä.

TYPOGRAFIA

(Loiri Pekka, Juholin Elisa: HUOM! Visuaalisen
viestinnän käsikirja)

Vahvuuskontrasti

Kreikkalaiset
13

tyyppejä. Laajasti ymmärrettynä
typografiaan katsotaan kuuluvaksi myös painotuotteen paperin valinta.

Kirjaimen runkorakenne

Kontrasteja syntyy tai niitä synnytetään
tekstipalstojen, otsikoiden, ingressien
ja muiden tekstielementtien välisillä
tummuus- ja vaaleuseroilla. Sen lisäksi
kontrasteja syntyy, kun rinnastetaan
typografisia tekstielementtejä muihin
osiin, esimerkiksi kuviin.

Muotokontrasti

Värikontrasti

Digitaaliset instantfontit

22

Oheisten ladelmien
kokomääritykset
ovat 9/12
– fonttiperheet vaihtelevat

9

Fantasiakirjaomistot hakevat muotokielensä erilaisista teemoista, yleisesti
esimerkiksi johonkin tunnistettavaan taidehistorian tyylisuuntaan. Samoin
fantasiakirjaimistot ovat syntyneet ekspressiivisyyden tai kokeilevuuden
tuloksena.

Multifontistot ovat kirjainlaji, jossa saman kirjaimen runkorakenteesta muodostuu
antiikva, puoliantiikva, groteski ja puoligroteski. Näillä kirjainperheillä tulee
esimerkiksi. isojen yritysten viestinnän moninaiset tarpeet huomioitua hyvin ja
yrityksen lähettämä viestintä pysyy yhtenäisenä ja tunnistettavana ilmeeltään.

20

Typografista termistöä

aaaaaa
a a aaa

8

Typografiset kontrastit
Fantasiakirjaimet

varsinainen sisältö, joka
sisältää artikkeliaineiston. Se on
perustekstimassa.

Pieni typografiakäsikirja

H{xpk}
1 piste = 0,3528 mm
10 pisteen teksti = korkeus 3,528 mm

7

Didot – elegantti ja perinteikäs kirjaintyyppi

Typografiaan kuuluu muun
muassa kirjasintyypin valinnat,
kirjainkoko, tekstin väri, rivin pituus ja tasaus, riviväli, orpo- ja
leskirivit, sanavälit, merkkivälit,
palstavälit, sisennykset, otsikointityyli, anfangit ja tekstin korostukset. Myös typografisen merkistön
käyttö (kuten oikeanlaisten numerojen ja murtolukujen, ligatuurien,
lainausmerkkien tai viivojen valitseminen) kuuluu typografiaan.

Type anatomy

Lähde: http://www.phpoint.fi/ulrikaj/www/typo.htm

normaali

Ultra Light

18

Lucida Grande

Condensed Black
kavennettu lihava

77 Black Condensed

16

Typografinen hierarkia

Athelas

Regular

14

Palstatyypit

Pistekoko 95 kaikissa a-kirjaimissa

Adobe Jenson

kavennettu puolilihava

12

Typografiset kontrastit

Kirjaimen
runkorakenne
vaihtelee
kirjaintyypistä
toiseen ja vaikuttaa
ladelman ilmeeseen,
luettavuuteen ja
miellyttävyyteen

Frutiger

67 Bold Condensed

Minion Pro

Arial

Times New Roman

57 Condensed

puolilihava, kursivoitu

Condensend Bold

Kirjainten luokittelu

Typografiaan voidaan lukea
kuuluvaksi lisäksi kirjasintyyppien
suunnittelu, joskin vain harvat
typografit suunnittelevat kirjasin-

X - korkeus vaihtelee
kirjaintyypistä toiseen

Kirjaimen mittaaminen
Kirjaimen mittaaminen

Helvetica

Bold Italic

Helvetica Neue

10

kirjaimia

korva paksunnos

8

Kirjaimen runkorakenne

Kirjaimen anatomia

5

Garamond

yläpidennys käsivarsi pääte hiuslinja

Typografia (kreik. τύπος ’muoto’ + γραφή ’kirjoitus’) on tekstin ja kirjainten asettelua, jonka
tarkoituksena on helpottaa viestin perillemenoa antamalla tekstille oikeanlainen visuaalinen muoto. Typografian tekijää sanotaan
typografiksi ja erityisesti kirjainten
suunnitteluun erikoistunutta sanotaan kirjainsuunnittelijaksi.

tredu

Iovan Old Style

47 Light Condensed

lihavoitu, puolilihava

pylväs

Leipäteksti on lehtiartikkelin

6

tredu

Baskerville

Frutiger

Bold

7

Painoviestinnän perustutkinto, Painoviestinnän perustutkinto,
ulkoasun toteutuksen osaamisalaulkoasun toteutuksen osaamisala

Kirjaimen x-korkeus

Regular

kursivoitu

6

Kirjainleikkaukset

2017

Kirjainten mitat

Adobe Garamond Pro
Italic

5

Kirjaimen anatomia

Tampereen seudun ammattiopisto
Tampereen seudun ammattiopisto
Graafinen ja viestintätekniikka Graafinen ja viestintätekniikka

Kirjainleikkaukset
normaali

A

S QH

Arial

Mitä typografia on?
Kirjaimen anatomia
Kirjainleikkaukset
Kirjaimen mittaaminen
Kirjaimen X-korkeuden vaihtelu
Kirjaimen runkorakenne
Kirjainten luokittelu
Ty p o g r a f i s e t k o n t r a s t i t
Palstatyypit
Ty p o g r a f i n e n h i e r a r k i a
Esimerkki: Didot
Ty p o g r a f i s t a t e r m i s t ö ä

O

a E

155 pt = 54,684 mm

Pieni typografiakäsikirja

rafia

Mitä typografia on?

Kirjainten mitat

T

tehtävä:

Mitä typografia on?

R

g
o

Sisällysluettelo

23

Pieni typografiakäsikirja

7

D i n g 
p a t h i 
j k l m n o
Kyrilliset ja muunmaalaiset
kirjaimistot

Kreikkalaiset

Pieni typografiakäsikirja

Kirjaimen anatomia
Type anatomy

g
o

Typ

rafia

O

R

a E

G

T

rafia

Mitä typografia on?
Sisällysluettelo

Mitä typografia on?

5

Kirjaimen anatomia

6

Kirjainleikkaukset

7

Kirjainten mitat

8

A

Kirjaimen runkorakenne

10

Kirjainten luokittelu

12

Typografiset kontrastit

14

tredu

S QH
2017

Palstatyypit

16

Tampereen seudun ammattiopisto
Graafinen ja viestintätekniikka

Typografinen hierarkia

18

Painoviestinnän perustutkinto,
ulkoasun toteutuksen osaamisala

Didot – elegantti ja perinteikäs kirjaintyyppi

20

Typografista termistöä

22

Typografia (kreik. τύπος ’muoto’ + γραφή ’kirjoitus’) on tekstin ja kirjainten asettelua, jonka
tarkoituksena on helpottaa viestin perillemenoa antamalla tekstille oikeanlainen visuaalinen muoto. Typografian tekijää sanotaan
typografiksi ja erityisesti kirjainten
suunnitteluun erikoistunutta sanotaan kirjainsuunnittelijaksi.
Typografiaan kuuluu muun
muassa kirjasintyypin valinnat,
kirjainkoko, tekstin väri, rivin pituus ja tasaus, riviväli, orpo- ja
leskirivit, sanavälit, merkkivälit,
palstavälit, sisennykset, otsikointityyli, anfangit ja tekstin korostukset. Myös typografisen merkistön
käyttö (kuten oikeanlaisten numerojen ja murtolukujen, ligatuurien,
lainausmerkkien tai viivojen valitseminen) kuuluu typografiaan.
Typografiaan voidaan lukea
kuuluvaksi lisäksi kirjasintyyppien
suunnittelu, joskin vain harvat
typografit suunnittelevat kirjasin-

tyyppejä. Laajasti ymmärrettynä
typografiaan katsotaan kuuluvaksi myös painotuotteen paperin valinta.
Typografia kehittyi, kun ihmisten täytyi ilmaista asioita ilman satoja tai tuhansia merkkejä ja kuvia.
1 500 vuotta ennen ajanlaskun alkua foinikialaiset kehittivät aakkoston, joka sisälsi 20 merkkiä.
Englannin kielen sana alphabet
’aakkosto’ juontaa juurensa kreikan aakkoston kahden ensimmäisen kirjaimen alfan (α) ja beetan
(β) nimestä. Vuonna 800 ennen
ajanlaskun alkua kreikkalaiset olivat ottaneet käyttöön 20 kirjainta
foinikialaisten aakkostosta sekä
muokanneet kirjainten muotoa ja
ääntämistä.
Italian niemimaalla ensin etruskit ja sittemmin roomalaiset ottivat
käyttöön kreikkalaisten aakkoston, muuttivat kirjainten muotoa
sekä lisäsivät kirjaimet G, Y ja
Z. Pian nämä latinalaiset aakko-

hiuslinja pääte

Ultra Light

pylväs

set levisivät Eurooppaan, Vähään-Aasiaan ja Pohjois-Afrikkaan.
150 vuotta ennen ajanlaskun alkua oli pergamentti korvannut papyruksen kirjoituspintana.
Tämä mahdollisti kirjoitetun tiedon paremman säilymisen, sillä
pergamenttiin voitiin kirjoittaa molemmille puolille ja asiakirja voitiin
taittaa sen rikkoontumatta. Paperi kehitettiin noin vuonna 150 Kiinassa.

ascender

arm

terminal

crossbar

crossbar

ear

yläpidennys käsivarsi pääte hiuslinja

pylväs

seriff

jalka
leg

stress

korva paksunnos

yläpidennys käsivarsi pääte hiuslinja

selkäranka
spine

alapidennys
descender

korva paksunnos

silmukka
counter

koukku
tail

Adobe Garamond Pro
Regular

normaali

hiuslinja pääte
crossbar

seriff

jalka
leg

selkäranka
spine

alapidennys
descender

silmukka
counter

tail

Frutiger

Bold

47 Light Condensed

Bold Italic

57 Condensed

lihavoitu, puolilihava

Helvetica Neue
Condensend Bold

kavennettu puolilihava

Condensed Black
kavennettu lihava
ultra laiha

Ultra Light Italic

ultra laiha, kursivoitu

koukku

Italic

kursivoitu

Light

Ensimmäisellä
vuosituhannellaroomalaiset numerot, jotka olivat käytössä Euroopassa,
sisälsivät seitsemän roomalaista merkkiä. Arabialaiset numerot
kehitettiin Intiassa 1 500–2 000
vuotta sitten. Noin vuonna 1000
ne sekä paperinvalmistustaito levisivät Eurooppaan. Numeroiden
käyttö omaksuttiin nopeasti kauppiaiden ja tiedemiesten keskuudessa, sillä ne mahdollistivat esimerkiksi desimaalien käytön.
5

8 Pieni typografiakäsikirja

Hksatgej

Kirjainleikkaukset

stem

laiha

Light Italic

laiha kursivoitu

Regular
normaali

Italic

kursivoitu

puolilihava, kursivoitu

67 Bold Condensed

Arial
Regular
normaali

Italic

kursivoitu

Bold

lihavoitu, puolilihava

Bold Italic

puolilihava, kursivoitu

Arial Black
Arial Black

46 Light Italic
55 Roman
56 Italic

normaali

66 Bold Italic

Bold

Bold

Bold Italic

Bold Italic

puolilihava, kursivoitu

45 Light

65 Bold

Arial Narrow Regular
Arial Narrow Italic

lihavoitu, puolilihava

87 Extra Black Condensed

Arial Narrow

Medium

medium lihavoitu

77 Black Condensed

kursivoitu

lihavoitu, puolilihava
puolilihava, kursivoitu

75 Black
76 Black Italic
95 Ultra Black
7

6

Pieni typografiakäsikirja

9

Kirjainten mitat
Kirjaimen mittaaminen

Pistekoko 95 kaikissa a-kirjaimissa

- ladelman väri ja ilme

TYPOGRAFIA
Sana typografia tulee kreikan sanoista typos (τύπος), tyyppi ja myös isku,
ja graphein (γράφειν, inf.), graphe (γράφω, s.1.p.), graphikos, graphia
(γραφικός, γράφία), kirjoittaa, piirtää, kirjoitus, piirros, mistä johtuu myös
sana grafiikka. Sanan typografia voisi siis tulkita iskeväksi kirjoitukseksi.
Times

Alun perin se on tarkoittanut vain kirjasintyyppejä ja niiden suunnittelua,
laajentunut sittemmin koskemaan kirjapainotaitoa ja painotuotteiden ulkoasua,
ja juhlallinen symmetria oli usein itseisarvoinen lähtökohta. Typografia ei
nykyisin enää keskity koristeellisuuteen ja yksityiskohtiin, vaan kokonaisuuteen,
silmäiltävyyteen ja luettavuuteen.
Adobe Garamond Pro

Lucida Grande

Nykyisin typografialla tarkoitetaan minkä tahansa paino- tai
digitaalisen työn ulkoasua ja sen suunnittelua: fontteja,
värejä, asettelua, koko tasapainoista kokonaisuutta ja suhdetta
sisältöön, sen koossa pysymistä, harmoniaa ja yhtenäisyyttä,
tarkoituksenmukaisuutta, logiikkaa, tasapainoa, tilanjakoa,
ryhmittelyä, rytmiä, jännitteitä, liikettä, suuntaa, valoja, varjoja, eri
elementtien keskinäisiä suhteita, mielikuvaa, imagoa ja ominaislaatua.
Didot
Typografia on kulttuuri- ja tilannesidonnainen merkkijärjestelmä, jonka
vaikutus näkyy kaikissa kaksiulotteisissa pinnoissa asiakirjastandardista,
sanomalehdistä ja kirjoista julisteisiin, mainoksiin, tuotepakkauksiin,
postimerkkeihin, WWW-sivuihin ja taideteoksiin. Kuvataiteissa sitä kutsutaan
sommitteluksi, mutta puhutaan aivan samoista asioista kuin typografiassakin
Minion Pro
10

Athelas

Adobe Jenson

Frutiger

Helvetica

Minion Pro

Times New Roman

Baskerville

aaaaaa
aa aa a
Iovan Old Style

1 piste = 0,3528 mm
10 pisteen teksti = korkeus 3,528 mm

Oheisten ladelmien
kokomääritykset
ovat 9/12
– fonttiperheet vaihtelevat

Kirjaimen runkorakenne

TYPOGRAFIA

Kirjainten luokittelu

Sana typografia tulee kreikan sanoista typos (τύπος), tyyppi ja myös
isku, ja graphein (γράφειν, inf.), graphe (γράφω, s.1.p.), graphikos,
graphia (γραφικός, γράφία), kirjoittaa, piirtää, kirjoitus, piirros, mistä
johtuu myös sana grafiikka. Sanan typografia voisi siis tulkita iskeväksi
kirjoitukseksi.
Arial
Alun perin se on tarkoittanut vain kirjasintyyppejä ja niiden suunnittelua,
laajentunut sittemmin koskemaan kirjapainotaitoa ja painotuotteiden
ulkoasua, ja juhlallinen symmetria oli usein itseisarvoinen lähtökohta.
Typografia ei nykyisin enää keskity koristeellisuuteen ja yksityiskohtiin, vaan
kokonaisuuteen, silmäiltävyyteen ja luettavuuteen.
Gill Sans Mt
Nykyisin typografialla tarkoitetaan minkä tahansa paino- tai
digitaalisen työn ulkoasua ja sen suunnittelua: fontteja, värejä,
asettelua, koko tasapainoista kokonaisuutta ja suhdetta
sisältöön, sen koossa pysymistä, harmoniaa ja yhtenäisyyttä,
tarkoituksenmukaisuutta, logiikkaa, tasapainoa, tilanjakoa,
ryhmittelyä, rytmiä, jännitteitä, liikettä, suuntaa, valoja, varjoja, eri
elementtien keskinäisiä suhteita, mielikuvaa, imagoa ja ominaislaatua.
Skia
Typografia on kulttuuri- ja tilannesidonnainen merkkijärjestelmä, jonka
vaikutus näkyy kaikissa kaksiulotteisissa pinnoissa asiakirjastandardista,
sanomalehdistä ja kirjoista julisteisiin, mainoksiin, tuotepakkauksiin,
postimerkkeihin, WWW-sivuihin ja taideteoksiin. Kuvataiteissa sitä
kutsutaan sommitteluksi, mutta puhutaan aivan samoista asioista kuin
typografiassakin
Frutiger Light

Goottilaiset kirjainmuodot

Fette Fraktur

Antiikvakirjaimet

Lähde: http://www.phpoint.fi/ulrikaj/www/typo.htm

Kirjaimen mittaaminen

Garamond

H xpk}
{

Kirjaimen
runkorakenne
vaihtelee
kirjaintyypistä
toiseen ja vaikuttaa
ladelman ilmeeseen,
luettavuuteen ja
miellyttävyyteen

X - korkeus vaihtelee
kirjaintyypistä toiseen

Arial

155 pt = 54,684 mm

Kirjaimen x-korkeus

Garamond
Times
Didot
Optima
Egyptiennet

Rockwell

Groteskit

Arial
Gill Sans

11

Goottilaiskirjaimet ovat juhlavia, mutta muotokieleltään hankalasti
hahmotettavia, joten ne soveltuvat vain erikoiskäyttöön kuten esimerkiksi
otsikoihin, juhlakutsuihin ym.

Z ap fino

Multifontistot

Hobo Std

Egyptiennet ovat yleisesti tasavahvoja runkorakenteeltaan ja niille
ominaista ovat vahvat päätteet engl. slab serif (slab=laattamainen). Vahvan
runkorakenteensa vuoksi egyptiennet soveltuvat hyvin otsikkokäyttöön,
kyltteihin jne.

Groteskilla tarkoitetaan tasavahvaa tai lähes tasavahvaa kirjaintyyppiä,
joissa ei ole päätteitä. Groteskien alaryhmiä ovat geometriset ja
humanistiset groteskit. Groteskit sopivat hyvin asiateksteihin. Pitkissä
teksteissä humanistiset groteskit (esim. Gill sans, Frutiger, Skia) ovat
lukijaystävällisempiä kuin geometriset groteskit (esim.Arial, Helvetica, Avant
garde, Futura jne.)

Kalligrafiset kirjaimet jäljittelevät kaunokirjoitusta k.o. kirjainten valikoima on
monenkirjava ja monet niistä melko vaikealukuisia, joten niiden käyttöä on
syytä rajoittaa erikoiskäyttöön.

Fantasiakirjaomistot hakevat muotokielensä erilaisista teemoista, yleisesti
esimerkiksi johonkin tunnistettavaan taidehistorian tyylisuuntaan. Samoin
ovat syntyneet ekspressiivisyyden tai kokeilevuuden

Multifontistot ovat kirjainlaji, jossa saman kirjaimen runkorakenteesta muodostuu
antiikva, puoliantiikva, groteski ja puoligroteski. Näillä kirjainperheillä tulee

Rotis Sans Serif esimerkiksi. isojen yritysten viestinnän moninaiset tarpeet huomioitua hyvin ja
Multifontistot
yrityksen lähettämä viestintä pysyy yhtenäisenä ja tunnistettavana ilmeeltään.
Rotis Semi Sans
Rotis Serif
Sans Serif
Rotis Semi
Rotis Serif
Semi Sans
Rotis
Rotis Semi Serif
Digitaaliset instant-fontit ovat syntyneet alunpitäenkin digitaaliseen
Digitaaliset instantfontit
Rotis Serif

Antiikvat ovat kirjaimia, joissa luettavuutta edistää päätteet ja vahvuusvaihtelut
kirjaimen runkorakenteessa. Päätteet ikäänkuin johdattavat katsetta eteenpäin
ja osittain sitovat kirjaimia yhteen helpottamaan sanakuvien muodostumista.
Soveltuvat leipätekstiin erittäin hyvin. Käytetään paljon sanomalehdissä ja
kirjoissa. Monikäyttöisiä, luettavuudeltaan erinomaisia.

Kalligrafiset kirjaimet

Edwardian Script

Fantasiakirjaimet

Rosewood Std fantasiakirjaimistot
Fantasiakirjaimet
tuloksena.
Quake
Rosewood Std
Quake

ympäristöön. (Yhteisiä piirteitä edelläesitettyjen kanssa toki löytyy).

Digitaaliset instantfontit

Hobo Std

Merkit esim. Wingdings 2

D
p a
j k
p
j

Kirjaimistoihin kuuluu myös ns. dingbat-merkit. Dingbat on typografinen
symboli, abstrakti tai esittävä.

i n g 
Merkit esim. Wingdings 2
t h i 
D i n g 
l m n o
a t h i 
k l m n o

Kyrilliset ja muunmaalaiset
kirjaimistot

Kyrilliset ja muunmaalaiset
Kreikkalaiset
kirjaimistot

Kreikkalaiset

13

12

9

Esimerkissä Minion Pro 155 pt = 3,528 mm x 155 = 54,684 mm
Pistekokoa mitattaessa otetaan mukaan pieni tila kirjainten ylä- ja alapuolelta. Tämä tila vaihtelee
hiukan eri kirjaintyypeissä, sillä sen on kunkin kirjaintyypin suunnittelija määrittänyt. Se estää eri
rivien kirjaimia osumasta toisiinsa silloin, kun riviväli on sama kuin kijainten pistekoko.
8
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Pieni typografiakäsikirja
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Typografinen hierarkia

— esimerkkinä TEE ITSE -lehden juttu 2/2017

Ingressin tehtävänä on toimia

Palstatyypit

Palstan tavoitteena on aina
olla tasainen - reikäinen
ladelma tekee lukemisesta
epämiellyttävää ja
hyppivää.
Reikäisen ladelman
aiheuttaa joko väärä
kieliasetus tai muut
virheelliset tyyliasetukset.

Tasapalsta

Tasapalsta on lukijalle lukemisen
kannalta vaivattomin, koska rivi alkaa
ja päättyy aina samaan kohtaan.

Oikea liehu

Oikea liehu on myös hyvä vaihtoehto
palstamuodoksi sen vuoksi, että liehu
tarjoaa mahdollisuuden sanakuvien
pysymiseen yhtenäisenä ilman, että
tavutus katkaisee sanoja.

Vasen liehu

Keskitetty

Kuviota tai kuvaa vapaasti
seuraileva/ tai kuvion sisään
sijoitettu

Vasen liehu soveltuu vain hyvin
lyhyisiin teksteihin oikealle tasautuvan ja vasemmalle liehuvan tekstin
vuoksi. Lukijalle tuottaa hankaluutta
se, että rivin alku alkaa aina eri
kohdasta.

Keskitetty palstamuoto soveltuu vain
lyhyisiin kokoknaisuuksiin, kuten
kutsuihin, otsikoihin julisteisiin ja
muihin lyhyisiin teksteihin. Pitkissä
teksteissä lukijan silmä joutuisi
sahaamaan levottomasti etsien rivin
alkua ja päätettä eri kohdista. Tyylillisesti keskitetty muoto on juhlava ja
hie- man konservatiivinen.

Kuvioon
sijoitettu
tai
kuviota
seuraileva la- delma saattaa aiheuttaa
tekstin reikäisyyttä ja huonoja
tavutuksia. Huolellisesti tehtynä se
voi olla mielenkiintoinen visuaalisesti ja tukea tekstin sisältöä.

Muotokontrasti
Vahvuuskontrasti
Itae. Ed maximus. Git, et que am,
ilit, ut a dolore num cum ium qui
doluptaspiet porpore mpelestem
reicipsant. Orepeli bustia ditemquaes
nia verro ipidi officiae. Quamet
quiberum
dolentiatur?
Quis

Itae. Ed maximus. Git, et que am,
ilit, ut a dolore num cum ium qui
doluptaspiet porpore mpelestem
reicipsant. Orepeli bustia ditemquaes
nia verro ipidi officiae. Quamet
quiberum dolentiatur? Quis

Itae. Ed maximus. Git, et que am,
ilit, ut a dolore num cum ium qui
doluptaspiet porpore mpelestem
reicipsant. Orepeli bustia ditemquaes
nia verro ipidi officiae. Quamet
quiberum dolentiatur? Quis
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Itae. Ed maximus. Git, et que am,
ilit, ut a dolore num cum ium qui
doluptaspiet porpore mpelestem
reicipsant. Orepeli bustia
ditemquaes
nia verro ipidi officiae. Quamet
quiberum dolentiatur? Quis

Värikontrasti

C om n ie t
optatur
emperi
tem eos aboreic tem
consectis ero to cus atur aut a
dolore nis corem et essincit autat.
Borro etur, nimodis cietur repedignim
eni nobis exerunt volorum incium alit
quaturiossit
maximaio
blaccate
prernam dis est dolor aut volent
molest quibus sandicit atur?
Uptas
de
consequ
aepelignis iusamus

KOKO

Aliquis sincit aute plab iliberum
restiumqui voloreh endebis esto
eaquas et id ma sit ellation cum
earumqui ut praeste corro et, es
nossum fugit vid
ea aut perferestem
sim am aut amus
doluptius
doluptas
acculla
ndeliquaes
autem sandi ilite
ducipsunt asimo et
parcipietur?
Q u i s c i l l a m ,
sum imus magnati oreiciducium
velenda epudisci int et
harit
litia
quuntem
idunt,
te
si
officium
facepud anihilit fugianda
soluptatum harum harum
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KO N T R AS T I

Tyhjän ja
täyden
tilan kontrasti
Iaria ventessim aut
d e n d u n t
apienimusamma,
n o n s e r r u m
etad ett doluptatia
doloritae anistiam,
sam fugit lam que
dolupta ate miliqui
tona eniasitatio bla
con est hilit quItatur?
Bitiola
dollori
berisim occat facit

Kontrasteja syntyy tai niitä synnytetään
tekstipalstojen, otsikoiden, ingressien
ja muiden tekstielementtien välisillä
tummuus- ja vaaleuseroilla. Sen lisäksi
kontrasteja syntyy, kun rinnastetaan
typografisia tekstielementtejä muihin
osiin, esimerkiksi kuviin.

re&

(Loiri Pekka, Juholin Elisa: HUOM! Visuaalisen
viestinnän käsikirja)

KONTRASTEJA
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(saks. Anfang
’alku’) ovat tekstin
suurkokoisia
alkukirjaimia. Niiden
tehtävänä on parantaa
tekstin visuaalista
kiinnostavuutta ja
siten tehdä lukeminen
houkuttelevammaksi. Niitä käytetään
leipätekstin alussa ja muuallakin
tekstissä silloin, kun väliotsikoita
ei ole. Anfangit perustuvat
koristeellisiin initiaaleihin, joita tapaa

18
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Leipäteksti on lehtiartikkelin
Kuvateksti toimii kuvan selittäjänä
ja täydentäjänä.

varsinainen sisältö, joka
sisältää artikkeliaineiston. Se on
perustekstimassa.

Nosto on tekstistä nostettu lyhyt
näytteen kaltainen tekstipätkä,
jonka tehtävänä on houkutella jutun
silmäilijää lukemaan juttu. Nosto
on vapaampi kuin väliotsikko, se
ei ole vastuussa siitä seuraavasta
tekstistä.

Sivunumerot

auttavat lukijaa
löytämään
hakemansa sisällön.
Sivunumerot
esiintyvät myös
sisällysluettelossa,
joka on otsikoiden
ja sisältöjen
kokoelma ja joka
auttaa lukijaa
suunnistamaan
tekstien välillä.

Anfangit

kirjaimia

Palstatyypit

tekstin yleiskuvauksena. Ingressi
eli alkukappale tai johdanto
on kirjoitelman, lehtiartikkelin,
puheen tai muun
tekstin alussa oleva
johdantokappale. Se
on yleensä korkeintaan
2–4 virkkeen pituinen
tekstin aloitus,
joka kertoo tulevan
kirjoituksen aiheen ja
pääajatuksen. Ingressin
ulko-asu muotoillaan
yleensä siten, että
se erottuu ulkoisesti
muusta tekstistä,
esimerkiksi käyttämällä
suurempaa fonttia,
lisäväriä tai lihavointia.

Typografiset kontrastit

Otsikon tulee olla selkeä ja
houkutella lukijaa lukemaan
koko juttu. Otsikon pitää liittyä
johdonmukaisesti jutun sisältöön ja
kertoa lyhyesti, mistä tekstissä on
kyse. Otsikot kirjoitetaan mieluiten
pienaakkosin.

Väliotsikon tehtävänä on
jäsennellä leipätekstiä lyhyempiin
osiin. Väliotsikkoja voi olla
eri tyyppisiä, mutta kolme
väliotsikkotasoa otsikkohierarkiassa
on maksimi.

varsinkin vanhoissa teksteissä.
Anfangeja on kahta perustyyppiä:
upotettuja ja nousevia. Upotettu
anfangi on palstan sisällä ja kahden
tai useamman leipätekstirivin

korkuinen. Nouseva anfangi on
samalla peruslinjalla kuin leipätekstin
ensimmäinen rivi, mutta se on muita
kirjaimia suurempi.

Kainalojuttu on journalismissa
käytetty termi, jolla tarkoitetaan
varsinaisesta pääartikkelista
erotettua ja kuitenkin aiheeseen
liittyvää osioita. Kyseessä voi olla

joko kirjoittajan oma kommentti
aiheeseen liittyen tai lyhyt tietoisku
artikkelin varsinaisesta aiheesta.
Kainalojuttu sijoitetaan yleensä
selvästi erilleen varsinaisesta

kirjoituksesta esimerkiksi laatikoinnin
tai muun vastaavan tehostekeinon
avulla.

19
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13

Typografista termistöä
Leski

The most famous Didot typefaces were developed
in the period 1784–1811. Firmin Didot (1764–1836)
cut the letters, and cast them as type in Paris.
His brother, Pierre Didot (1760–1853) used the
types in printing. His edition of La Henriade by
Voltaire in 1818 is considered his masterwork. The
typeface takes inspiration from John Baskerville’s
experimentation with increasing stroke contrast
and a more condensed armature. The Didot family’s
development of a high contrast typeface with an
increased stress is contemporary to similar faces
developed by Giambattista Bodoni in Italy.
Didot is described as neoclassical, and evocative
of the Age of Enlightenment. The Didot family
were among the first to set up a printing press in
the newly independent Greece, and typefaces in
the style of Didot have remained popular in Greek
since.
20

— aina elegantti
D

idot on puhdaslinjainen, geometrinen
uusantiikvakirjain.
Ranskan ja englannin kielessä
uusantiikvoja kutsutaan nimellä didones;
se on yhdistelmä Didot´ sta ja Bodonista.

regular
italic
bold

U
Firmin Didot 1764-1836

usklassiselle kirjaintyypille on
ominaista suuret vaihtelut kirjaimen
runkorakenteen vahvuudessa,
Tämä ominaisuus ei tue luettavuutta
ja kirjaimen soveltuvuutta leipätekstikäyttöön.
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Orvolla tarkoitetaan kappaleen viimeistä riviä, joka esiintyy muusta
kappaleesta irrallaan sivun ylälaidassa muun kappaleen sijaitessa edellisellä
palstalla tai sivulla.

Tekstin koristeellinen alkukirjain tai alkukirjain, joka on kooltaan suurempi kuin
leipäteksti.

Antiikva

Fonttityyppi, jossa viivojen välillä voi olla paksuuseroja ja päissä pääteviivat.
Times New Roman on tyypillinen antiikvafontti.

Peruslinja

Dingbat

In typography, a dingbat (sometimes more formally known as a printer’s
ornament or printer’s character) is an ornament, character, or spacer used in
typesetting, often employed for the creation of box frames.

Piste

Gemena
Fontti

Pienaakkoset eli ”pienet kirjaimet”
Kirjasintyyppi, kirjasinlaji, kirjasin

Fraktuura

Goottilainen kirjasinlaji

H-korkeus

Versaaliaakkosen eli suuraakkosen korkeus

Italic
Kapiteeli

22

Orpo

Kirjaimen perusviivan alapuolinen osa, esim. p-kirjaimen varsi

Anfangi

Insinöörikursiivi

21

Ligatuuri on kirjain, joka on yhdistelmä kahdesta tai useammasta kirjaimesta.
Ligatuuri voi olla joko osa jonkin kielen merkistöä (esimerkiksi norjassa æ,
joka on yhdistelmä kirjaimista a ja e), tai kirjasimen mukana tuleva stilisointi
kirjaimista, jotka ovat erillisinä kirjaimina esitettynä vaarassa osua toisiinsa
(esimerkiksi fi > ſi). Eräät erikoismerkit ovat myös syntyneet ligatuureista,
esimerkiksi merkki & joka on tullut latinan sanasta et.

Konekursiivi eli insinöörikursiivi tarkoittaa algoritmisesti kallistettua
pystyfonttia.

Rivirekisteri
Sanakuva

Versaali
X-korkeus

Kursiivi
Ison kirjaimen eli versaalin muotoinen, mutta pienen kirjaimen eli gemenan
kokoinen kirjasinlaji.

Yläpidennys

O

a E

R

Didot

Didot is a group of typefaces named after the
famous French printing and type producing Didot
family. The classification is known as modern, or
Didone.

Ligatuuri

Peruslinja on kuvitteellinen viiva samassa linjassa kaikkien kirjainten
alareunan kanssa.

G

T

elegantti

Didot – elegantti ja perinteikäs kirjaintyyppi

Alapidennys

Leskellä tarkoitetaan kappaleen ensimmäistä riviä, joka sijaitsee sivun
alalaidassa irrallaan muusta kappaleesta.

Piste (lyh. pt) on typografiassa käytettävä mittayksikkö, jolla ilmoitetaan
kirjainkoko ja riviväli. Nykyisissä julkaisuohjelmissa pisteen koko on
0,3528 mm.

A

S QH

Typografinen termi, jolla tarkoitetaan vierekkäisten palstojen samankorkuista,
peruslinjoiltaan tasattua riviväliä.
Silmä hahmottaa tekstistä sanakuvia. Sanat tai sanojen osat tulkitaan
kokonaisuuksina, eivät yksittäisistä kirjaimista muodostuvina sanoina. Hyvä
typografia tekee sanakuvista selkeitä, ja lukeminen on helpompaa.

2017

tredu
Tampereen seudun ammattiopisto
Graafinen ja viestintätekniikka
Painoviestinnän perustutkinto,
ulkoasun toteutuksen osaamisala

Suuraakkoset eli isot kirjaimet
Kirjainten x-korkeudella tarkoitetaan kirjasinleikkauksen gemenan
korkeutta ilman ylä- ja alapidennyksiä. X-korkeus määrittää sen, kuinka
suurelta tai pieneltä kirjasinleikkaus näyttää lukijan silmään. Vaikka kaksi
eri kirjasinleikkausta ladottasiin samalla pistekoolla, voi toinen näyttää
paljon suuremmalta jos sen x-korkeus on suurempi. Tekstin luettavuus on
riippuvainen kirjasinleikkauksen x-korkeudesta.
Yläpidennys on pienaakkosen osa, joka ylittää gemenalinjan
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Dadaistinen lehti-ilmoitus
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vinkit:

Don

Suunnittele dadaistinen lehti-ilmoitus Viinikerho Denzozin
suosittelemista viineistä!
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tehtävä:

Dadaismi oli eurooppalaisten ja amerikkalaisten taiteilijoiden kapinaliike, jonka nimitys keksittiin aukaisemalla
sanakirja sattumanvaraisesti. Dada merkitsee ranskaksi
”heppaa”.
Liike sai alkunsa vuonna 1916 Zürichissä, jossa
eri puolilta Eurooppaa sotaa paenneet taiteilijat ryhtyivät pitämään iltamia Cabaret Voltaire -nimisessä kapakassa. Liike hajosi vuonna 1924.
Dadaistien keskeisenä pyrkimyksenä oli asettaa
taide kyseenalaiseksi. Lisäksi he pyrkivät ärsyttämään
ihmisiä tahallaan vastustamalla porvarillisia arvoja ja
estetiikkaa, moraalisääntöjä sekä annettuja ja vakiintuneita normeja. Dadaistien tavoitteena oli tuhota taide
esteettisenä palvonnan kohteena ja korvata se merkitystä vailla olevalla antitaiteella.
Dadaismia leimasivat anarkismi ja nihilismi.
Tristan Tzara määritteli suuntauksen mielentilaksi, joka
ei rajautunut tyyliin tai tekniikoihin. Tästä huolimatta
dadan piirissä suosituiksi nousivat kollaasi- ja montaasitekniikat sekä ns. ready-made -taide, jossa käytettiin
esim. sattumanvaraisesti löydettyjä ihmisen valmistamia esineitä, luonnon materiaaleja ja roskia. Dadan on
nähty vaikuttaneen surrealismiin sekä myös poptaiteeseen.
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a
spanja,V

Dada

Kuukauden

Denzoz-viinikerhon
suosittelemat viinit
tunnet tästä merkistä:

ξ


viinikerho

ξ

Theo van Doesburg’s poster for a Dada soirée (ca.1923)
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Viinikerho Denzozin
dadaistinen lehti-ilmoitus

z
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Dadaistinen lehti-ilmoitus

Hugo Ball 1917 at the
Cabaret Voltaire,
with his sound-poem Karawane.

ZOZ

Den

Dadaistinen lehti-ilmoitus

17

tehtävä: Piirrä 5 abstraktia merkkiä annetuille sanoille.

johtaa

riidellä

iloita

auttaa

aloittaa

18

19

Ikoninen TAKO-teksti tehtaan katolla Tampereen keskustassa. Kirjainten koko,
muoto ja materiaali ovat tehdaskaupungin mittakaavaa.

tehtävä:
Havainnoi typografista ympäristöä!
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Havainnoi typografista ympäristöä!

Itsenäisyydenkadulla rakennustyömaan naapurina sinnittelevä baariyrittäjä on ratkaissut tiedotusongelman ytimekkäästi.
Tämä teksti näkyy oikeasti kauas ja viesti menee perille. Yksinkertaisimmat kirjaimet ja huomiota
herättävin väriyhdistelmä tuovat mieleen liikennemerkit tai muun virallisen kyltityksen.
Lakoniseen toteamukseen sisältyy myös huumoria.

22 Havainnoi typografista ympäristöä!

Käsinkirjoittettua tekstiä kaupunkitilassa;
kalakauppiaan kyltti Tammelantorilla.

Kekäleen näyteikkuna. Yhdistetty eri logoja sommittelultaan pinnaksi tai tapetiksi. Ohikulkija ei
käytä aikaansa tutkiakseen jokaista merkkiä, mutta mielikuva brändien runsaudesta välittyy.

Kauppias luottaa viisaasti perustikkukirjaimiin. Kala ja vedenpinta ovat hienot. Kala
hymyilee mainiosti.

Iso valokuvaprintti edustaa yhtä vaatemerkkiä, mutta luo kuitenkin mielikuvaa liikkeen linjasta.
Valokuva ja logot ovat kaikki yhtenäisesti mustavalkoisia.

Havainnoi typografista ympäristöä! 23

Tampereen Stockmannin lehtihylly 4.3.2017. Useimmissa lehdissä on
kannessa monia kirjaintyyppejä, eri kokoisina ja eri värisinä.

24 Havainnoi typografista ympäristöä!

Havainnoi typografista ympäristöä!
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Tammelan Voiman talo on Tampereella Tammelan
kaupunginosassa Tammelantorin varrella sijaitseva nelikerroksinen liike- ja asuintalo. Syyskuussa 1920 valmistuneen 1920-luvun klassisismia edustaneen talon
suunnitteli rakennusmestari Frans Jousi.

26
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Havainnoi typografista ympäristöä!
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Kahvilakioski ja lihakauppias naapureina Tammelantorilla. Kahvila pyrkii kohti keskieurooppalaista tunnelmaa
kuva-aiheella Pariisista. Hauskanaistikkaan Café Tilkka
–tekstin lisäksi näkyy myös autenttista (?) pariisilaistekstausta. Tilkkakin näyttää siltä kuin se olisi kirjoitettu
liidulla mustalle taululle. Kuvan, tekstien ja kaupungin
tilat sekoittuvat.
Papan Saunapalvi –teksti on lihaisan muotoinen ja värinen. Turvallista ja tavallista meininkiä, ei mitään liian hienoa. Maalattu hirsiseinä ja kinkkuosasto
täydentävät vaikutelman. Saunavihta-ainekset kasvavat
seinustalla.

28

Havainnoi typografista ympäristöä!

Tampereen kaupungin vuonna 2002 kuvanveistäjä Radoslaw Grytalta tilaama ”Kivikirjasto” Aleksis Kiven kadulla sisältää lainauksia eri kirjailijoilta. Sillanpää-sitaatti
toimii erityisen hyvin ytimekkyytensä ja kirjaintyyppivalinnan vuoksi. Halkeama on osunut sopivaan paikkaan.

Havainnoi typografista ympäristöä!
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Sähkökaappeja Tampereen Hämeenkadulla
maaliskuussa 2017 (Käsien luola)

Kauppa-aukio Tampereella
maaliskuussa 2017

Cueva de las Manos (suom. Käsien luola)
on luola, joka sijaitsee Santa Cruzin provinssissa Argentiinassa. Luola on kuuluisa
kalliomaalauksistaan, jotka esittävät käsiä.
Maalaukset on tehnyt jokin alkuperäiskansa
noin 13 000 – 9 000 vuotta sitten.
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Havainnoi typografista ympäristöä!
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tehtävä:
Ty p o g r a f i a n e s s e e – Ty p o g r a f i a t a i t e e s s a

32 Typografia taiteessa

Joseph Kosuth:
One and Three Chairs, 1965

Typografia taiteessa
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Essee

Typografia taiteessa
Yle istä
Tämä teksti käsittelee tiivistetysti aihetta ”Typografia
taiteessa” länsimaisen taiteen historiassa keskiajasta
eteenpäin. Kirjoitustaidon alkuaikoihin liittyvä materiaali, esimerkiksi egyptiläinen hieroglyfikirjoitus, liitetään oikeutetusti taidehistoriaan, mutta olen rajannut
varhaisimmat taiteen ja kirjoitustaidon vielä toisistaan
eriytymättömät teokset pois tästä lyhyestä katsauksesta.
Alunperin kuva ja sana olivat yhtä kuvamerkkeihin perustuvassa kirjoituksessa. Kirjoituksen kehittyessä, muuttuessaan abstraktimmaksi ja etääntyessään
kuvakirjoituksesta, taide ja typografia alkoivat eriytyä
toisistaan.

K e skiaik a
Keskiajan taidehistoriasta puhuttaessa olisi tarkempaa
puhua taiteesta typografiassa kuin typografiasta taiteessa. Käsinkopioitujen kirjojen ornamentit ja initiaalit
eli koristeelliset alkukirjaimet olivat huomiota herättäviä, mutta kuvitus alistui tekstisisällölle ja typografialle.
Ennen renessanssin aikakautta taide ymmärrettiin eri
tavalla kuin nykyään. Taiteen, koristelun ja taideteollisuuden (joka on sanana meidän aikamme keksintö) raja
oli keskiajalla epämääräisempi. Kaikki taide oli käsityöläisten tekemää, he olivat usein anonyymeja tekijöitä,
jotka toimivat ryhmissä. Taide liittyi yleensä arkkitehtuuriin tai käsikirjoitusten kuvituksiin.
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Käsinkuvite:u kirja / Kansalliskirjasto, Kirjantekoa keskiajalla

Kirjamaalaus oli käsikirjoitusten kuvittamista miniatyyrimaalauksilla sekä ornamenteilla ja koristeellisilla
alkukirjaimilla. Tekstin ja kuvien ohella sivujen reunoja
kuvioitiin ornamentein. Kirjamaalausta harjoitettiin antiikista renessanssiajalle asti. Kirjamaalaus kehittyi itsenäiseksi taidelajiksi luostareissa 400-luvulla, kun sidotut
kirjat yleistyivät. Kirjapainotaito syrjäytti käsin tehdyt
maalaukset.
Moderni kirjallinen ihanne mustasta tekstistä
vaalealla pohjalla periytyy keskiajalta. Musteiden reseptejä oli keskiajalla useita, ja värisävyt vaihtelivat saatavilla olevien ainesosien mukaan ruskeasta pikimustaan,
vihertävästä harmaaseen tai tummanruskeaan. Yleensä
keskiaikaiset kirjat pursusivat värejä. Mustan perustekstin ohella etenkin punaista käytettiin otsikoissa. Alkukirjaimet taas koristeltiin usein ainakin sinisellä ja punaisella, toisinaan myös monin muin värein. Vielä nykyäänkin
typografiassa käytössä olevat anfangit perustuvat näihin koristeellisiin initiaaleihin.
Gotiikan ajalla 1200-luvulla maalausten aiheet,
jotka olivat aikaisemmin olleet uskonnollisia, alkoivat
maallistua. Myöhäisgotiikan aikana maisemataustat ja
syvyysvaikutelman käyttö lisääntyivät kirjamaalauksessa. Kirjamaalauksen lopulta viimeisen kukoistuskauden
keskuksia renessanssin aikana olivat Ranskan ja Alankomaiden ohella Italia.

Uu si a ik a
Renessanssin ideaan kuuluva ihmisen ja yksilön ylivertaisuus loivat myös ajatuksen taiteen itsenäisyydestä.
Taide ei ollutkaan enää vain rakennusten koristelua tai
uskonnollisten tapahtumien kuvitusta alttaritauluissa
ja käsikirjoituksissa. Taiteessa nähtiin ihmisen nousu

Uusi n ai ka

Kubi smi
Kubismilla tarkoitetaan 1900-luvun alussa syntynyttä maalaus-ja veistotaiteen suuntausta, joka keskittyi
pääsääntöisesti yksinkertaisiin geometrisiin muotoihin.
Nimensä se sai kuutiota tarkoittavasta sanasta, jota kriitikko Georges Vauxcelles käytti Georges Braquen teoksista vuonna 1908.
Suuntauksen alullepanijoina olivat Georges
Braque ja Pablo Picasso. Varsinaisen kubistisen taideliikkeen on katsottu päättyneen 1920-luvun alussa.
Ranskassa syntynyt ja myöhemmin laajemmalle levinnyt
kubismi syntyi vastareaktiona fauvismille ja ekspressionismille sekä impressionistiselle ilmaisulle.
Kubismi pyrki uudenlaiseen tapaan kuvata todellisuutta. Siinä hylättiin yhden pakopisteen kautta esitetty perspektiivinen kuvatila ja kohde kuvattiin monelta
suunnalta samanaikaisesti. Pyrkimyksenä oli tällöin luoda keinotekoinen rakennelma, joka esitti subjektiivista
näkemystä maailmasta kaksiulotteisesti kolmiulotteisen
illusionismin sijaan.
Kubismin keskeisiä aiheita olivat maisemat,
muotokuvat ja mm. pulloista, ruukuista, kirjoista, lehdistä ja soittimista koostetut asetelmat. Maalauksissa
saattoi olla kollaasina mukana joko sanomalehden sivuja tai maalattuja sanoja. Lopputuloksena oli vaikutelma
siitä, että pala oikeaa maailmaa oli jäänyt kiinni kappaleiksi hajoavaan kuvaan. Teksti ja typografia ankkuroivat
teokset tähän todellisuuteen.

Dadai smi

Hans Holbein: Portrait of Robert Cheseman 1533

universumin keskipisteeseen, nerouden syntyminen ja
nerokkaan taiteilijan syntyminen. Taiteilija ei enää ollut
kirkon tai tilaajan nöyrä palvelija ja käsityöläinen vaan
taiteilijalla oli tietoa ja sivistystä, jota hän sovelsi taiteessaan.
Kirjapainotaidon keksiminen teki kirjojen käsin
kopioimisen turhaksi ja samalla aikaisemmin luontevasti
typografian synnyttämä kuvitus ja ornamentiikka alkoivat yksinkertaistua. Kirjakuvitus muuttui erillisillä puupiirros- tai metallilaatoilla painettaviksi kuviksi.

Dada, joskus myös dadaismi, oli ensimmäisen maailmansodan aikana Zürichissä, Sveitsissä kehittynyt taidesuuntaus, joka vaikutti kuvataiteessa, kirjallisuudessa
(lähinnä runoudessa), teatterissa ja graafisessa suunnittelussa. Liike oli vastalause sodan raakuutta ja dadaistien kokemaa taiteen ja jokapäiväisen yhteiskunnan
painostavaa älyllistä jäykkyyttä vastaan. Dada-töille on
tyypillistä tahallinen järjettömyys ja vallitsevien taiteen
sääntöjen hylkääminen. Dadan historian voi katsoa alkaneen Cabaret Voltairesta Zürichistä vuonna 1916. Samaan aikaan myös Berliinissä vaikutti dadaistinen liike.
Kannattajiensa mukaan dada ei ollut taidetta,
se oli antitaidetta. Dadan tehtävä oli olla kaiken sen
vastakohta, mitä taide edusti. Taiteeseen kuului estetiikka, dada hylkäsi sen. Dadaliikkeen taiteilijat olivat
turhautuneet taiteeseen, taidehistoriaan ja historiaan
ylipäätään. He loivat taidetta, jossa sattuma ja satunnaisuus muodostivat luomisen perustan. Dada ei yritä
löytää merkitystä epäjärjestyksestä vaan hyväksyy sen
luonnollisuutena. Monet löysivät tämän epäjärjestyksen
dadan kautta ja käyttivät sitä ilmaistakseen tyytymättömyytensä aikaisemman järjestyksen estetiikalle ja sen
aiheuttamalle tuholle. Hylkäämällä tähän tapaan perinteisen kulttuurin ja estetiikan he pyrkivät saavuttamaan
henkilökohtaisen ymmärryksen ympäröivän maailman
todellista luontoa kohtaan.
Dadaistiselle typografialle on tyypillistä se, että
mitään sääntöjä ei ole. Mitä suurempi epäjärjestys, sitä
parempi. Sanat voivat koostua erikokoisista kirjaimista
ja eri kirjaintyypeistä. Dadaistiset runot saattavat muodostua sanoista, jotka eivät tarkoita mitään. Ne ovat
vain äännekokoelmia.

Georges Braque : Still Life On A Table With ’Gillette’
1914
Yksityiskohta teoksesta

Raoul Hausmann ABCD 1920
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Re n é Ma gritt e (s ur realis m i )

René Magritte 1898 -1967 oli belgialainen surrealistinen taidemaalari. Muista surrealisteista poiketen Magritte maalasi tavanomaisia asioita ja esineitä, joita
kuitenkin yhdisteli oudosti ja sijoitti yllättäviin ympäristöihin.
Magritte työskenteli tapettitehtaassa ja toimi
mainosten ja julisteiden suunnittelijana vuoteen 1926
saakka, kunnes hänen sopimuksensa brysseliläisen
Galerie le Centauren kanssa mahdollisti toimimisen kokopäiväisenä taiteilijana.
”Kuvien petollisuus” (ransk. La Trahison des
images) on Magritten kuuluisa maalaus vuodelta 1929.
Se esittää piippua, jonka alle on kirjoitettu ranskankieliset sanat ”Ceci n’est pas une pipe” (”Tämä ei ole piippu”). Sanat tarkoittavat sitä, että piippua esittävä kuva
ei ole sama asia kuin piippu itse. Maalaus kyseenalaistaa näin tavan puhua erilaisia kohteita esittävistä kuvista. Teoksesta on tullut suoranainen modernin taiteen
ikoni.
Maalauksen tyylin on sanottu muistuttavan
mainoksissa suosittua tyyliä, Magritte olikin työskennellyt aiemmin mainosalalla.
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P o p t a id e
Pop-taide syntyi 1950-luvun puolivälin Lontoossa.
Pop-taiteen ajatus perustui siihen havaintoon, että massoittain tuotetut kulutustavarat, elokuvat, mainokset ja
popmusiikki olivat tulleet kaikkien jakamaksi arkipäivän
kulttuuriksi. Niistä saatiin uuden taiteen ja estetiikan ainekset, tekstit ja typografia, jotka ovat esillä pop-taideteoksissa, ovat usein suoria lainauksia olemassaolevista
pakkauksista, mainoksista ja sarjakuvista.

R o y L ic h t e n st e in
René Magritte: Kuvien petollisuus (1929) (ransk. La
Trahison des images)

Roy Lichtenstein 1923-1997 oli yhdysvaltalainen taidemaalari, kuvanveistäjä ja poptaiteilija. Hän siirtyi
1960-luvun alussa sarjakuvamaisiin aiheisiin ja tekniikkaan ja sovelsi mainosmaista maalaustyyliä, muttei ironisoivasta asenteestaan huolimatta ottanut yhteiskunnallisesti kantaa. Lichtenstein oli Andy Warholin ohella
poptaiteen tunnetuin edustaja.
Lichtensteinin Whaam!-teos vuodelta 1963
on taiteilijan ehkä tunnetuin yksittäinen teos ja varhaisimpia merkittäviä amerikkalaista pop-taidetta edustavia teoksia. Sarjakuvamaista tyylittelyä muistuttavassa
diptyykissä yhdysvaltalainen hävittäjä tuhoaa viholliskoneen ohjuksella. Teoksen nimi tulee räjähdystä onomatopoeettisesti kuvaavasta tekstistä. Kuva-aihe on
mukaelma vuonna 1962 DC Comicsin All-American
Men of War -sarjakuvalehden numerossa 89 olleesta ruudusta. Teoksessa on myös sarjakuvasta peräisin
oleva kuvateksti, jossa kuvataan hävittäjälentäjän aja-

tuksia: ”I pressed the fire control... and ahead of me
rockets blazed through the sky...” (”Painoin liipaisinta...
ja edessäni raketit ampaisivat läpi taivaan...”). Teos on
maalattu kankaalle akryyli- ja öljyväreillä, ja sen koko on
1,7 x 4,0 -metriä.
Suurelle yleisölle ehkä tunnistettavinta Lichtensteinia ovat sarjakuvaruutuja muistuttavat maalaukset
naishahmoista, jotka esitetään puhe- tai ajatuskuplan
kera jossain dramaattisessa tai muutoin tunteikkaassa
kohtauksessa. Tyypillinen esimerkki on Drowning Girl
vuodelta 1963, jossa esitetään lähikuvassa hukkumaisillaan oleva nainen.

Roy Lichtenstein: Whaam! 1963
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K äsite taide

One and Three Chairs, 1965, is a work by Joseph
Kosuth. An example of conceptual art, the piece consists of a chair, a photograph of the chair, and an enlarged dictionary definition of the word ”chair”. The
photograph depicts the chair as it is actually installed
in the room, and thus the work changes each time it is
installed in a new venue.
Two elements of the work remain constant: a
copy of a dictionary definition of the word ”chair” and
a diagram with instructions for installation. Both bear
Kosuth’s signature. Under the instructions, the installer
is to choose a chair, place it before a wall, and take a
photograph of the chair. This photo is to be enlarged
to the size of the actual chair and placed on the wall to
the left of the chair. Finally, a blow-up of the copy of
the dictionary definition is to be hung to the right of
the chair, its upper edge aligned with that of the photograph.

		
Käsitetaideteos voi olla esinekooste, installaatio, videotai ääniteos, performanssi, kirjallinen esitys, valokuva
tai muu dokumentti. Teoksen olemus voi olla materiaalinen tai tapahtumallinen. Käsitetaide ei ole esine, vaan
merkityksiä synnyttävä ajatus ja idea, joka puolestaan
määrää taiteen välineen.
Teoksen muoto ja sisältö ovat merkityksissä,
jotka perustuvat kieleen ja käsitteisiin. Käsitetaide on
lähempänä filosofiaa kuin perinteistä taidetta. Vastaanottaminen, kokeminen ja tulkitseminen luovat teoksen.
Esitystavat voivat olla visuaalisesti epäkiinnostavia,
jolloin katsojan huomio saadaan kohdistettua teoksen
ideaan. Huomiota voidaan suunnata myös epätavallisen kontekstin avulla.
Joskus varsinaiseen teokseen tai tapahtumaan
viitataan erilaisten dokumenttien avulla. Käsitteelliseen
päättelyyn perustuva taide kiinnittää huomiota ajatteluja havainnointitapoihimme, sekä tieto- ja todellisuuskäsityksiimme.
Käsitetaiteessa käytetään usein tekstiä, joka
saattaa liittyä teoksen dokumenttimaiseen olemukseen
tai teksti on osa teosta yksinkertaistamalla teoksen idean kirjoitettuun muotoon kuvamuodon sijasta. Koska
käsitetaiteen estetiikka on usein niukkaa ja minimalistista, myös suuntaukseen liittyvä typografia pyrkii lakoniseen ja karuun ilmaisuun.
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Barbara Kruger: I shop therefore I am 1987,
Your body is a battlegroud 1989

Barbara Kruger

Jo se ph K os ut h
Joseph Kosuth (s. 1945) on yhdysvaltalainen kuvataiteilija ja käsitetaiteilija. Kosuthin teokset rakentuvat usein
teksteistä ja ne pyrkivät rikkomaan perinteisen esteettisyyden. Hänen tunnetuimpia teoksiaan on One and
Three Chairs.

liittyen, esimerkiksi “I shop therefore I am” tai “Your
body is a battleground.”
Barbara Kruger opiskeli alun perin graafista
suunnittelua ja toimi muotilehtien taittajana ja AD:na.
Kruger käyttää teoksissaan valmiita valokuvia (löydettyjä valokuvia) ja jatkaa näin tavallaan graafisen suunnittelijan työn periaatteita.

Joseph Kosuth:
One and Three Chairs, 1965

Barbara Kruger (s. 1945) on yhdysvaltalainen taidemaalari, installaatio- ja käsitetaiteilija ja valokuvaaja. Monet
työt liittyvät feministiseen taiteeseen.
Kruger tekee teoksia usein rakennusten seinille, julkisiin tiloihin ja kadulle. Työt perustuvat usein
valokuviin, mainoksiin tai uutiskuviin. Kuvaan liittyy käsitteellinen iskulause, joka kyseenalaistaa mainosten
ja propagandan kieltä. Teosten väriasteikko on usein
musta-puna-valkoinen poliittisen propagandakuvan
perinnettä seuraillen. Tekstityypeistä hän suosii futuraa
ja helveticaa. Tavallisia sanoja teksteissä ovat pronominit kuten ”you”, ”your”, ”I”, ”we”, the ”they”.
Tekstit esittävät kysymyksiä feminismiin, konsumerismiin, yksilön itsemääräämisoikeuksiin ja toiveisiin
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tehtävä:
Ty p o g r a f i a n v u o s i k y m m e n e t ;
Ty p o g r a f i a 1 9 6 0 , 1 9 7 0 j a 1 9 8 0 - l u v u i l l a
Barbara Kruger: Belief + Doubt, 2016
Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington, D.C.
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Ryhmätyö:
Heli Koskue ja
Henrietta Lehtonen

1960-luku:
Psykedeelisesti
liehuvat kirjaimet

1960-luvun typografisia
tapahtumia

Taustaa tulevalle
vallankumoukselle:
sveitsiläinen tyyli

Between 1966 and 1967, San Francisco rock poster artist Wes Wilson designed posters and handbills for the
first Trips Festival, the last show by The Beatles, and
dozens of concerts at the Avalon Ballroom and Fillmore
Auditorium featuring everyone from The Association to
Frank Zappa. Along the way, he defined the psychedelic poster, in which blocks of letters were used to create
shapes, which seemed to bend and vibrate in place.

1960-luku: Typografia vakiintuu funktionaalisuuteen,
joka sopii kansainväliseen kommunikaatioon. Tunteettomassa koristelemattomassa typografiassa on pelkkää
informaatiota. Times Literary Supplement viittaa valoladontaan käsitteellä cold type - kylmä kirjake. Alkaa
ilmestyä huonosti yhteensopivia ja rumia kirjaimia. Samasta matriisista suurennetaan laaja alue kirjainkokoja,
ja kirjaimet vääristyvät. Ligatuurit häviävät, ja typografit
kaipaavat niitä.

Sveitsiläinen tyyli eli kansainvälinen typografinen tyyli
on yksi tärkeimmistä ja 1900-luvun pitkäikäisimmistä
typografisen suunnittelun tyylisuunnista. Se sai alkunsa
1940-luvun lopulla ja loppui varsinaisesti 1970-luvun aikana, joskin sen vaikutus on näkynyt vielä 2000-luvulla.
Kuten sitä edeltäneessä modernistisessa typografian suuntauksessa, sveitsiläisessä tyylissä vältettiin
persoonallisen näkemyksen esille tuomista, ja pyrittiin
pelkistämiseen ja selkeyteen. Modernismissa pelkistäminen oli lähinnä itseisarvo, kun taas sveitsiläisessä
tyylissä yksinkertaisuus palveli typografian viestinnällistä funktiota, ja niinpä sen pohjalta syntyneet tuotteet
olivat yleensä luettavampia. Sveitsiläiselle tyylille ominaista oli kuviteltu ruudukko, jota käytetään ladonnan
pohjana, ja kuten modernismissa, fontti oli lähes aina
jokin groteski.
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hakanmedi ankroni kkaa.bl ogspot.fi

1961: Letrasetin johtaja Colin Brignall muotoilee kirjaimen Countdown. Letraset hankkii lisenssillä kirjakevalimoilta hyviä kirjainleikkauksia. Yhtiö tekee tilauksesta
yrityksille siirtomerkkejä kuten logoja. Siirtokirjaimia on
mahdollista käyttää esimerkiksi televisiografiikassa.

typografiaa. Mainoksissa käytetään sarjakuvan muotoja. Tyylit sattuvat valoladonnan yleistymisen aikaan.
1965: Suomessa otetaan SI-mittayksiköt käyttöön.
1966: Järjestön European Computer Manufacturers’
Association ECMA insinöörit suunnittelevat optisesti luettavan kirjaimen OCR-A, joka perustuu karkeaan
matriisiin 4 x 7. OCR-An edeltäjä on EI3B.
1967: ISO-standardi fonteille OCR-A ja OCR-B hyväksytään. OCR-A sisältää 66 merkkiä neljässä koossa.
1968: Adrian Frutiger kehittää optisesti luettavan kirjaimen OCR-B järjestön European Computer Manufacturers’ Association ECMA mukaan. OCR-B perustuu
tiheähköön matriisiin 18 x 25. Siitä tulee vuonna 1973
maailmanstandardi.
1968: Graafinen Keskusliitto julkaisee typografisten
mittojen muuntotaulukot.

1963: AM Cassandre suunnittelee logon
Yves Saint Laurent.
1964-67: Jan Tschichold suunnittelee viimeisenä suurena työnään kirjaimen Sabon.
H. Berthold AG, Akzidenz Grotesk 1896. Leikkauksesta
tuli sveitsiläisen tyylin tunnusmerkki.
Wes Wilsonin juliste

The Big Five poster artists of the San Francisco scene,
circa 1967. From left to right, Alton Kelley, Victor
Moscoso, Rick Griffin, Wes Wilson, Stanley Mouse.
Photo: Bob Seidemann

1964: Jock Kinneir suunnittelee Englannin moottoriteiden liikennetaulut ja niiden kirjaimen Transport.
1964: DIN 16518 jaottelee kirjainmuodot 11 ryhmään.
1965: Psykedeelinen muotoilu ja poptaide hallitsevat

Vogue September 1963
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Jamie Reid : God Save the Queen 1977

1970-luvun typografisia
tapahtumia
hakanmedi ankroni kkaa.bl ogspot.fi

1970: Aaron Burns, Herb Lubalin ja Edward Ed Rondthaler perustavat New Yorkiin kirjainten muotoiluyrityksen International Typeface Corporation ITC valo- ja
tietokoneladontaa varten. Se julkaisee 1971 kirjainkirjaston. ITC alkaa 1974 julkaista lehteä U&lc - Upper
and lower case, joka tarkoittaa suur- ja pienaakkosia.
Esselte Letraset ostaa 1986 yrityksen.

1976: Sveitsiläinen graafikko Wolfgang Weingart suunnittelee lehden Typografische Monatsblätter sivuja.
Hänen työnsä synnyttää uuden aallon typografian.

1970-luvun gruuveja fontteja:

1977: Englannissa Jamie Reid suunnittelee äänilevykannen God save Sex Pistols ja Never Mind The Bollocks, joissa on voimallinen typografia.
1978: Système International- eli SI-järjestelmän mukaan Didot-piste on 1000,333/2660 mm eli 0,376 mm.
Käytössä ovat lisäksi pica-piste, metrinen ja tuumainen
järjestelmä.

1972: Metrinen typografinen mittajärjestelmä, British
Standard hyväksytään.
1974: Joel Kaden ja Tony Stan suunnittelevat kirjaimen
American Typewriter.
1974: Peter Karow tuo Hampurissa markkinoille Ikarus-ohjelmiston, jolla muotoillaan kirjaimia näyttöpäätteellä ja piirretään kirjainkuvio tietokoneen ohjaamana. Järjestelmä muuntaa näytön kuvat viivapiirroksiksi,
muuntaa viivapiirrokset digitaalimuotoon näytöllä työskentelyä varten ja kehittää muunnelmia muotoilusta.
Ohjelmisto poistaa muotoilun väsyttävimmät osat. Berthold ja Linotype hankkivat pian Ikaruksen, ja sitä aletaan käyttää Euroopassa, USAssa, Japanissa ja muualla.
1975: Lontoossa nuorten liike tuottaa punkin ällistyttämään porvaristoa. Punkmuotoilijat suunnittelevat julisteita, levykansia, vihkosia ja käsiohjelmia, joiden typografia on kaoottinen.
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1980-lu ku :
t i et okon e id e n
kehi tys

Kotitietokoneiden tulo loi uusia mahdollisuuk- sia typografian suunnitteluun. Desktop Publishing (DTP, julkaisuohjelmistot) mahdollistivat ulkoasusuunnittelua kotitietokoneilla.
Aluksi typografia oli heikkolaatuista: mahdollisuudet
olivat hyvin rajallisia, kirjaimet vääristyivät ja taitossa oli
ongelmia. DTP-typografian nopea kehitys, fonttien runsaus ja typografiasunnittelun huikea kasvu - renessanssi.
Vuosikymmenen lopulta Thomas Rickner johti
Applella skaalautuvien fonttien kehitystä osaksi kotitietokoneita, ei vain suunnittelijoille -> parhaiden fonttien
käyttö mahdollistui kotitietokoneiden käyttäjille
Ensimmäisten Macintoshien digitaaliset fontit toivat
tietokoneelle suhteelliset kirjainvälistykset. Pienille näytöille sopivan fonttivalikoiman, johon kuului mm. Chicago, Geneva ja New York, piirsi pikseli pikseliltä Susan
Kare.
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1980-luvun typografisia
tapahtumia
hakanmedi ankroni kkaa.bl ogspot.fi

1980-luku: Kehitetään uusi funktionalismi. Yhdysvaltain länsirannikolla luutuneen suunnittelun ja dogmaattisen joustamattomuuden sijaan tulee tyylillistä moninaisuutta. Uusi aalto ammentaa 1920-luvun typorafiaa.
Luettavuus ei ole typografian päätavoite.
1980-luku: Kirjoituspöytäkustantaminen desktop publishing DTP alkaa aluksi kehnolla typografialla: heikko
työn jälki, karkeat kirjaimet sekä kursiivien ja lihavien
kirjainten vääristymät karkeiden muuntotyökalujen
vuoksi, pahat taitot ja riesat eli yksin- ja kaksinkertaiset
äpärät, joita latoja varoo luonnostaan.
1981: Matthew Carter ja Mike Parker perustavat kirjaimia tuottavan yrityksen Bitstream. Se myy digitalisoituja kirjaimia yrityksille, jotka valmistavat elektronisia
kuvankäittelylaitteita ja tarvitsevat kunnollisia kirjainkirjastoja. Carter luo 1987 yritykselle kirjaimen Charter.
1982: John Warnock ja Chalrles Geschke perustavat
yrityksen Adobe Systems Kaliforniaan.

1992: Linotype Font Center julkaisee kirjainnäytteen
Typefaces.
1983: Adoben PostScript tulee markkinoille.
1984-87: Summer Stone luo Adobelle kirjainperheen
Stone, jossa on 18 muunnelmaa, ilmoitustyöhön halvoilla näytöillä ja kirjojen leipätekstiin.
1984: Paul Brainerd (1947-) perustaa Aldus-yhtiön. Se
julkistaa 1985 ohjelman PageMaker 1.0 Macintoshille.
PageMaker aloittaa kirjoituspöytäkustantamisen - Desk
Top Publishing DTP. Aldus ja Adobe yhtyvät 1994.

Nevi l l e Brody (synt. 1957, engl .)
Pidetään yhtenä 1900-luvun lopun tärkeimmistä graafisista suunnittelijoista. Vastasi monen lehden ulkoasusta,
mm. uudisti The Face -lehden rohkean ekspressiivisellä
tyylillään, jota kopioitiin trendikkäänä aikakaslehtiasuna.
Uudistanut myös The Guardianin, The Oserverin ja
The Timesin ulkoasuja. Suunnitellut levynkansia, elokuvajulisteita ym, kehitti tietokonepohjaisen suunnittelun
avulla tyylin, joka otti vaikutteita avantgardistisista suuntauksista, erityisesti dadasta ja futurismista

1985:
Typografiassa hyväksytään “huono” maku.
Hybridikirjainperheitä tulee käyttöön. Värien ristiriidat
ja kitschmäinen symbolismi tuottavat outoja muotoja.
1986: Veronika Elsner (1952-) ja Günther Flake (1951-)
perustavat yrityksen Elsner&Flake muuntamaan kirjaimia digitaalimuotoon. Kirjainkirjastossa on 1996 noin
1400 kirjainmuotoa PostScript-muodossa muun muassa
heprealaisia kirjaimia.
1989: Erik ja Joan Spiekermann perustavat Berliinissä
kirjainyrityksen FontShop, jolla on yli 30 000 kirjaimistoa noin 50 valmistajalta.

The Face -lehti: 1980-luvun ”muotiraamattu”, julk.
Iso-Britanniassa. Kokeilevaa typografista suunnittelua,
AD:na Neville Brody -> 1980-luvun kulttuuri ja design,
vaikutti muotiin, musiikkiin ja tyylitrendeihin reilun
kahden vuosikymmenen ajan

Typografia 1960, 1970 ja 1980 -luvuilla

47

Herb Lubalin
1918 - 1981

Aldo Novaresen
suunnittelemia kirjaintyyppejä

Yhdysvaltalainen graafinen suunnittelija, joka tunnetaan erityisesti typografian uudistajana ja monien logojen ja aikakauslehtien ulkoasun suunnittelijana. Hän
suunnitteli mm kirjasintyypit Avant Garde Gothic, Lubalin Graph ja Serif Gothic.
Hänen suosituimmaksi muodostunut kirjasintyyppinsä on ITC Avant Garde, joka kehitettiin 1970
sille nimensä antaneen lehden käyttöön.

Aldo Novarese
1920 - 1995
Italialainen kirjasinsuunnittelija. Hänen kuuluisin kirjaintyyppinsä on Eurostile vuodelta 1962. Eurostile on geometrinen groteski kirjaintyyppi, jonka kulmista pyöristetyt neliömäiset muodot tuovat mieleen lentokoneiden
ikkunat tai kuvaputkitelevisioiden ruutujen muodon.
Eurostile on usein koettu tulevaisuuden kirjaintyyppinä,
joka tuo esimerkiksi tuotelogoihin teknistä uskottavuutta. Eurostileä on käytetty toistuvasti scifi-elokuvissa vielä 2000-luvullakin.

Avant Garde Gothic on tunnetuin
Lubalinin kirjaintyypeistä.
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Wolfgang Weingart
s. 1941
Saksalainen typografi ja vaikutusvaltainen graafisen
suunnittelun opettaja.
Weingart hankki oppinsa työharjoittelulla Stuttgartissa. Kolmen vuoden harjoittelun jälkeen hän lähti
Sveitsiin opiskellakseen Baselin taideteollisessa koulussa. Weingart ei saanut opintojaan Baselissa päätökseen,
mutta hän sai koulusta työpaikan opettajana vuonna
1968. Weingartista tuli vaikutusvaltainen opettaja, jonka opit levisivät nopeasti ulkomaalaisten oppilaiden
välityksellä. Weingartin tyylin filosofia on toiminut esimerkiksi Amerikan uuden aallon ja dekonstruktivismin
pohjana.
Weingartin ajatukset olivat täysin päinvastaisia
sveitsiläiseen tyyliin verrattuna, joka oli 1940-luvulta
lähtien arvostettu tyyli. Siinä missä sveitsiläinen tyyli pyrki askeettisuuteen ja anonymiteettiin, Weingart
pyrki viemään typografian käyttöä ekspressiivisempään
suuntaan, painottaen sen muuntumiskykyä esimerkiksi
sommittelua ja ladontatapaa muuttamalla. Weingart on
kuitenkin itse sanonut pohjaavansa tyylinsä sveitsiläisen
tyylin ruudukkoajatteluun

Adrian Frutiger
1928 - 2015
Frutiger’s most famous designs, Univers, Frutiger and
Avenir, are landmark sans-serif families spanning the
three main genres of sans-serif typefaces: neogrotesque, humanist and geometric.

Wolfgang Weingartin typografiaa

Adrian Frutigerin suunnittelemia
kirjaintyyppejä
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tehtävä:
Suunnittele Globalisaatio-juliste David Carsonin tyyliin!

52

Juliste David Carsonin tyyliin
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Voiko

Juliste David Carsonin tyyliin
Sorto.

globalisaatio olla oikeudenmukainen

?

Siinä pohdittavaa Tarja Haloselle, Martti Ahtisaarelle, Jukka
Paarmalle,
Eero Huoviselle, Ville Riekkiselle, Mikko Heikalle, Samuel
Salmelle,
Matti Vanhaselle, Tuula Haataiselle ja Paula Lehtomäelle. Ja

sinullekin
?
Globalisaation
ehkä

sinullekin

Tule seuraamaan
oikeudenmukaisuuskeskusteluja
Helsingissä, Espoossa, Kuopiossa ja Oulussa.

?

Kodittomuus.
Tasa-arvo.
Rauha.

Nälkä.
Nälkä.

Helsingin Tuomiokirkossa 8.9. klo 18.00

Rauha.
Helsingin Tuomiokirkossa 18.11. klo 18.00
David Carson: The cover for the Yale University Art Gallery Fall 2010 program
Juliste David Carsonin tyyliin

David Carson
David Carson (born 1955) is an American graphic designer, art director and surfer. He is best known for his
innovative magazine design, and use of experimental
typography. He was the art director for the magazine
Ray Gun, in which he employed much of the typographic and layout style for which he is known. In particular, his widely imitated aesthetic defined the so-called “grunge typography” era.

54 Juliste David Carsonin tyyliin

Tasa-arvo.

Kuopion Tuomiokirkossa 28.1. klo 18.00

Kodittomuus.

Espoon Tuomiokirkossa 18.2. klo 18.00

Sorto.

Oulun Tuomiokirkossa 28.5. klo 18.00
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Lähteet:

K an sallis kirjas t o: Kirjav a ke s k i a i k a , k e s k i a i k a . k a n s a l l i s k i r j a s t o . f i
wikipe dia.org
Jyväskylän y liopis t on Kopp a k o p p a . j y u . f i
www.widew alls .c h/ art is t/ b a r b a r a - k r u g e r
h ttp://ww w 10.edu.fi/ kuv at a i d e
h akan m e diankronikkaa.blo g s p o t . f i
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Tampereen seudun ammattiopisto
Graafinen ja viestintätekniikka

