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 Johdanto

 »Jazz men were improvising on well-

known tunes, while I improvised on 

well-known letters.»

mch h

 »A typographer who hasn’t found 

the appropriate typeface may not have 

decreased the informational value of 

a text, but gave up the opportunity to 

considerably increase its effectiveness.» 

g.w. ok





11 johdto

opputö kootuu  kirjaintyypistä ja neljä tekstiä sisäl-

tävästä kirjoituskokoelmasta. Kirjaintyyppi on ensimmäi-

seni; voisikin olla aiheellista kysyä, onko täysin uudelle 

 alueelle suuntaaminen paras tapa osoittaa opiskeluvuosien 

aikana kertynyttä ammatillista osaamista. Lopputyö kuiten-

kin tarjosi mahdollisuuden oppia lisää, joten miksi olisin 

tyytynyt kertaamaan vanhaa. Tavoitteenani oli saada tuntu-

maa kirjainmuotoiluun sekä tekijän että muotoiluprosessin 

lopputuotteen käyttäjän, graafisen suunnittelijan, näkökul-

masta. 

Muodoltaan työ ei ole perinteisin. Kahdesta ammatti-

korkeakoulusta valmistuneena halusin jäsennellä ajatuk-

seni normaalista lopputyöstä poikkeavaan muotoon, kirjoi-

tuskokoelmaksi. Myös produktion ja kirjallisen osan liitos 

poikkeaa totutusta: lukija on produktioni esittelyn parissa 

parhaillaan, lukiessaan tekstiä. En halunnut kirjoittaa tavan-

omaista kirjaintyypin muotoiluprosessin kuvausta, joten 

»upotin» suunnittelutyöni tuloksen osaksi kirjallista osaa 

latomalla tekstin työtä varten suunnittelemallani fontilla. 

Tässä vaiheessa tekstiä lukija on oikeastaan parhaimmil-

laan arvioimaan työni produktio-osan onnistumista, ilman 

ylimääräisiä ennakko-oletuksia, spontaanisti, heti. Onko 

johdannon lukeminen ollut vaivatonta vai väsyvätkö sil-

mät jo kolmannessa kappaleessa? Miellyttääkö teksti silmää? 

Minkä lainen tunnelma sivuilta välittyy? Houkutteleeko 

kokonaisuus jatkamaan lukemista?

Neljässä tekstissä pohdin kirjaintyyppien ilmaisuvoimaa 

eri näkökulmista. Alana kirjainmuotoilu on kasvava, mutta 

teoreettisista lähtökohdista siitä ei ole kirjoitettu kovin pal-

joa – varsinkaan suomen kielellä. Teksteissäni etsin vastauk-

sia kysymyksiin: miksi käyttämämme kirjaimet näyttä-

vät siltä, miltä näyttävät; miten kirjainmuotojen on uskottu 

välittävän merkityksiä; ja mitkä muut kuin muodonannolli-

set tekijät vaikuttavat merkitysten muotoutumisen mekanis-

meihin. 
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Kirjaintyyppien ja -muotojen analysoimiseen ei ole ole-

massa yhtä selkeää ja yleisesti hyväksyttyä metodiikkaa. 

Oma lähestymistapani yhdistelee tietoa ja teorioita eri tut-

kimusperinteistä. Tutkimuskirjallisuuden lisäksi käytän 

aineistona internet-lähteistä muutaman vuoden seurannan 

aikana tekemiäni löytöjä.

Ensimmäinen teksteistäni pureutuu strukturalistiseen 

kirjainmuotoiluun ja pohtii historian saatossa muodonantoa 

motivoineita tekijöitä sekä tulevaisuuden näkymiä. Toinen 

teksti käsittelee modernismin ajan pyrkimystä universaa-

liin visuaaliseen kieleen, katsojan vallankumousta, katso-

misen ja lukemisen eroja sekä joidenkin tutkimustulosten 

ennakoimaa mahdollisuutta formalistisen muotokäsityk-

sen paluusta. Kolmas kirjoitus tutkii kirjaintyyppejä ja graa-

fisen alan tekijyyttä kontekstuaalisuutta korostavan kult-

tuurintutkimuksen ja semiotiikan näkökulmasta. Neljäs ja 

viimeinen teksti esittelee tunnettujen kirjaintyyppien kautta 

merkitysten muodostumisen mekanismeja. Tekstit on mah-

dollista lukea myös itsenäisinä artikkeleina, vaikka ne tuke-

vatkin toisiaan kerralla luettuina.

Itselleni kirjoittamisprosessi on ollut eräänlainen sivu-

haara käsityöläisammatin arjesta teorian pariin. Työn ede-

tessä on kuitenkin käynyt selväksi, että kyseessä ei ole eksy-

minen sivupoluille. Aikana jolloin suunnitteluvälineet 

demokratisoituvat, kokonaisuuksien ymmärtämisen, his-

torian tuntemuksen ja siitä kumpuavan rohkean ajattelun 

merkitys voi vain kasvaa.

Mikään viestintä – tai laajemmin merkitysten muotoutu-

minen – ei näytä enää samalta, yksinkertaiselta. Teoreettisen 

yltäkylläisyyden ohessa olen saavuttanut myös alkuperäisen 

tavoitteeni: oppinut kirjainmuotoilua ja kirjainmuotoilusta. 

Kirjan loppuun olen liittänyt lyhyen omaa kirjaintyyppiäni 

esittelevän osion.
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  Muodonannon motiiveja

 »It cannot and must not be our wish 

today to ape the typography of  

previous centuries, itself conditioned  

by its own time. Our age, with its very 

different aims, its often different ways 

and means and highly developed  

techniques, must dictate new and  

different visual forms.»

j tchchod
 

 »Herättää itsessään kerran koettu tunne, 

ja kun on sen sisällään herättänyt, 

välittää se liikkeiden, viivojen, värien, 

äänien, sanoilla ilmaistujen kuvien  

keinoin siten, että toiset kokevat saman 

tunteen – sitä on taiteen toimi.»

o toto
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mt th o tutu?  Kyseenalaistamme harvoin asi-

oita, joihin olemme kovin tottuneita. Vastaus »niin se vaan 

on aina ollut» ei riitä tyydyttämään herännyttä uteliaisuutta. 

Miksi taivas näyttää siniseltä? Miksi egyptiläiset piirsivät 

ihmiset kaksiulotteisina hahmoina? Tai: miksi suurin osa 

käyttämistämme kirjaintyypeistä näyttää miltä näyttää?

Ensimmäisen tekstini tarkoituksena ei ole haastaa koko-

naista kirjoitusjärjestelmää, pohtia latinalaisten aakkos-

temme alkuperää, vaan tähtäimessä ovat sen typografian 

aikakaudella saamat visuaaliset olomuodot. Pohdin, minkä-

laisia motiiveja muodonannon taustalta paljastuu ja miten 

muotokielet suhteutuvat laajempiin kokonaisuuksiin, aate-

virtauksiin ja muuttuvaan maailmaan. Tässä luvussa kutsun  

sekasotkua selvittämään strukturalistisen kieliteorian 

merkki käsityksen, jonka avulla jäsennän mennyttä, nykyi-

syyttä ja aavistelen, mitä tuleman pitää.

Aloitan tekstin määrittelemällä luvun keskeisimmät ter-

mit, minkä jälkeen kuljen käsinkirjoituksen ja varhaisten 

painokirjasimien kautta renessanssin, valistusajan ja roman-

tiikan läpi kohti strukturalistista kieliteoriaa. Luvun lopussa 

pohdin esimerkkien avulla digitaalisen kirjainmuotoilun  

avaamia mahdollisuuksia ja brändiajattelun merkitystä 

muodonannon motiivina.

tpogf  kjmuotou?  Yleisesti typografiaa 

kutsutaan puhutun kielen visuaaliseksi muodoksi, mutta 

usein termiä käytetään liian laajassa merkityksessä. Kirjoit-

taminen, näppäimistön paineleminen ja kirjainten piirtä-

minen eivät kuulu typografiaan, vaikka toimet liittyvätkin 

kirjaimiin. Typografiassa on toisaalta kysymys muustakin 

kuin kirjainten muotokielestä, esimerkiksi tilasta kirjainten, 

sanojen, palstojen, rivien sekä tekstin ja alustan, jolle se on 

aseteltu, ympärillä.

Encyclopedia Britannica liittää typografian »painetun 

sivun ulkoasuun»; Collins English Dictionary määrittelee 
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sen »taiteenlajiksi, käsityötaidoksi ja prosessiksi», joka edel-

leen liittyy sivun sommitteluun ja painamiseen. Nämä mää-

ritelmät unohtavat kokonaan Gutenbergiä edeltäneen ja toi-

saalta seuranneen digitaalisen typografian aikakauden. 

Gerrit Noordzij’n (Bil’ak 2007) mukaan typografia on »kirjoit-

tamista ennalta valmistetuilla kirjaimilla». Typografiassa 

merkkien toistaminen on siis mahdollista samalla tavalla 

suunnittelijasta tai paikasta riippumatta. Typografia perus-

tuu aina ennalta laadittuun systeemiin. (Lukkarila 2001; 7, 11.) 

Robert Bringhurst (2005, 11) kutsuu typografiaa (käsityö)tai-

doksi (engl. craft), joka antaa aikaakestävän, näkyvän ja itse-

näisen muodon kielelle. Jälkimmäiset määritelmät onnis-

tuvat olemaan sitoutumatta mihinkään tiettyyn mediaan, 

mutta uudenlaiset Open Type -fonttien vähintäänkin näen-

näiseen satunnaisuuteen kykenevät ominaisuudet uhmaavat 

myös typografian ennaltamääriteltyä luonnetta.

Oman lopputyöni kohdalla on osuvampaa puhua kirjain-

tyypeistä ja -muotoilusta typografian sijaan. Teksteissäni 

tarkoitan kirjaintyypillä yhtä yhtenäiseen asuun piirret-

tyä merkistöä (Itkonen 2004, 11). Termin alphabet suomen-

nan aakkostoksi. Aakkostolla tarkoitan strukturalistisen kir-

jainmuotoilun yhteydessä merkittyä, mentaalista konseptia, 

mielikuvaa sarjasta kirjaimia. 

kho, k j k  Ajatus käsinkirjoituksen kyvystä 

ilmaista yksilöllisyyttä on syvällä kulttuurissamme. Henki-

löllisyydenkin voi todistaa pelkällä allekirjoituksella. Vaik-

kei näennäistieteellisen grafologian väitteisiin uskoisikaan, 

käsinkirjoituksella on indeksaalinen suhde tekijänsä käteen. 

(Crowley 2011.)

Varhaiset painokirjasimet jäjittelivät käsinkirjoitusta, 

ihmiskäden ja sen käyttämien kirjoitustyökalujen rajoissa 

syntyneitä muotoja (Miller & Lupton 1994, 19–20). Tultaessa 

1400-luvulle, eurooppalaisen kirjapainotaidon aikakaudelle, 

roomalaisten aakkostemme esi-isiä oli raapustettu saveen, 
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hakattu kiveen, puuhun ja metalliin, kirjoitettu papyrukselle 

ja pergamentille. Ruoko, taltta sekä sulka- ja tasateräkynä oli-

vat jättäneet omat jälkensä kirjainten rakenteeseen; kehitty-

vässä yhteiskunnassa arvatenkin lisääntynyt kiire omansa. 

(Boardley, 2010.) Filosofi Martin Heidegger (1889–1976) näki 

juuri kädellisyyden ja käden toimintojen erottavan ihmi-

sen eläimistä. Häntä huolestutti kirjoituskoneiden kehitys – 

se, kuinka ne irroittivat kirjoituksen »käden valtakunnasta». 

(Crowley 2011.)

1100-luvulta alkaen goottilaisen estetiikan vaikutus oli 

alkanut näkyä myös kirjainmuodoissa. Kaarle Suuren aloit-

teesta 800-luvulla kehitetty, muodoiltaan avoin karolingi-

nen minuskeli oli syösty vallasta. Edelleen tuntemattomasta 

syystä tumma, suljetumpi ja kulmikkaampi tyyli oli valloit-

tanut Euroopan. (Boardley, 2010.) Johann Guttenbergin kuu-

luisassa Raamatussa (1455) teksti on ladottu juuri tällaisella 

aikakaudelle tyypillisellä tekstuuralla (Chappel & Bringhurst 

1970/1999, 8; Itkonen 2004, 59) 

Gutenbergin 1450-luvulla kehittämän kohopainomene-

telmän myötä uudenlaisten kirjainmuotojen tuottaminen 

helpottui, ja vaikka käsinkirjoituksen jäljitteleminen oli 

ilmeistä, myös painokirjasimet valmistaneiden kulta seppien 

työ vaikutti muotokieleen. (Lukkarila 2001, 20–21.) Ensiaske-

leet oli otettu: irtautuminen kehon rajoitteista ja työkalun 

jäljestä alkoi. Kirjapainoteknologian kehitys oli kuitenkin 

maltillista. Se kukoisti Euroopassa melko muuttumattomana 

melkein neljä vuosisataa. Vasta vuonna 1884 Linotypen kehit-

tämä laitteisto mullisti painoteollisuuden (Miller & Lupton  

1994, 19–20). Sitä ennen kirjainmuotojen kehitys perustui 

enemmän ajattelutavan muutoksiin.

  Renessanssiajan humanismi korosti antiikin 

perinteestä kumpuavia absoluuttisia arvoja. Lahjakkuutta, 

älyllisyyttä ja kansalaisena toimimiseen liittyviä hyveitä 

arvostettiin. Vaikka antiikin perintö säilyi läpi Rooman 
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valta kunnan hajoamisen jälkeisen keskiajan, 1400-luvulla 

Italian kaupunkivaltioissa syntynyt renessanssi merkitsi 

humanisteille kulttuurin uudelleensyntyä. Reaalimaail-

man ongelmat kiinnostivat heitä uskonnollisia kysymyksiä 

enemmän. (Honour & Fleming 2001, 422–423.)

Keskiajan väistyessä karolingialainen minuskeli teki 

paluun – oikeastaan vahingossa. Renessanssiajan oppineet 

luulivat jäljittelevänsä vanhaa antiikin kirjoitustapaa, vaikka 

kyseessä olikin Kaarle Suuren 700- ja 800-lukujen vaihteessa 

yhtenäistä kirjoitustyyliä tavoitelleen hankkeen lopputulos. 

(Lukkarila 2001, 19–20.) 

Humanistit suhtautuivat pidättyväisesti ensimmäisiin 

irtokirjasimin painettuihin teoksiin. Ne nähtiin lähinnä 

alkuperäisten manuskriptien korvikkeina. Vasta Aldus Mani-

tiuksen painettua Venetsiassa 1490-luvulla ensimmäiset 

kreikkalaiset ja latinankieliset tekstit kirjapainotaito aloitti 

koko Euroopan henkisen elämän mullistavan voittokul-

kunsa. (Honour & Fleming 2001, 455.) Kirjojen sisällön lisäksi 

myös muutoksilla niiden typografiassa saattoi olla vaiku-

tusta humanistien asenteisiin. Aldus Manitiuksen kirjoissa 

käytettiin tasaterällä käsinkirjoitettuja, latinalaisia kirjai-

mia jäljitteleviä, Francesco Griffon leikkaamia humanistisia 

antiikvoja (Itkonen 2004, 22). 

Renessanssin hengen innoittamina yksittäisten kirjain-

ten rakenteelle alettiin etsiä täydellistä mallia. Ohjenuoriksi 

valittiin Jumalan luoman ihmiskehon mittasuhteet, eukli-

dinen geometria muita matemaattisia malleja, joihin uskot-

tiin kätkeytyvän jumalallisia merkityksiä. Myös 1100-luvulla 

herännyt kiinnostus astrologiaan vahvistui, kun kirkko 

lopulta hyväksyi sen harjoittamisen (Honour & Fleming 2001, 

453; Giampietro 2001.)

Näköalan antiikin – ja siten myös renessanssin – ajan 

ajatteluun tarjoaa Julius Caesarin ja Augustuksen sotilas-

arkkitehtina palvelleen Vitruvius Pollion kirjoittama teos. 

Vitriuksen mukaan sopusuhtainen ihminen levitettyine 
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raajoineen sopi perustavanlaatuisten geometristen muo-

tojen sisään. Jonkinlaisen syvän totuuden uskottiin löyty-

vän tämän ihmiskehoon, ympyrään ja neliöön perustuvan 

mallin takaa. (Honour & Fleming 2001; 192, 482.) Leonardo 

da Vinci teki mallista kuuluisan kuvituksensa 1400-luvun 

lopulla, ja hänen aikalaisensa Fra Luca de Pacioli omat kons-

truktionsa samoihin aikoihin. Vuonna 1525 Albrecht Dürer 

johti roomalaiset kapiteelikirjaimet ja tekstuurakirjain-

tyypin pienaakkoset vastaavilla matemaattisilla periaatteilla.

(Giampietro 2001.)

Ranskalaisen renessanssimies Goffroy Toryn (n. 1480–

1533) Champfleury – The Art and Science of the Proportion of 

the Attic or Ancient Roman Letters, According to the Human 

Body and Face -teoksessa kirjainten täydellisiä mittasuhteita 

tavoitellaan niin ikään kultaisen leikkauksen, perspektiivi-

opin ja mytologian johdattamana. Karoligilainen minuskeli 

vaikutti pohjalla, mutta rationalismia ja mystiikkaa yhdistel-

lyt teoreettinen ajattelutapa alkoi ohjata muodonantoa kir-

joitustyökaluja enemmän. (Miller & Lupton 1996, 56.) 

k kotukto  1600-luvulla luonnontie-

teiden ja rationalistisen filosofian vaikutukset kirjainten 

muoto kieleen voimistuivat. Francis Baconin, Rene Descarte-

sin, Galileo Galilein ja Isaac Newtonin kaltaiset tieteen jätti-

läiset muuttivat ihmisten käsitystä maailmasta. Kardinaali 

Richelieu perusti Ranskan Akatemian, Aurinkokuningas 

Ludvig x nousi valtaistuimelleen ja barokin, naturalismin 

ja klassismin kaltaiset taidesuuntaukset kukoistivat. 

(Honour & Fleming 2001; 576, 579.)

Ranskan Akatemian (Académie des Sciences) alaisuu-

dessa aloitettiin kirjapainotaitoon liittyvien käsityöteknii-

koiden kehittäminen. Vuonna 1699 hanketta valvonut komi-

tea kertoi työn tuloksista: syntyi Roman du Roina tunnettu 

kirjaintyyppi. Se esiteltiin kaiverrettuina levyinä, joita muo-

kattiin aina vuoteen 1718 asti. (Kinnros 1994, 24.) Roman du 
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Kuvituksia Geoffroy Toryn kirjasta  

L’ art et la science de la vraye proportion des lettres  

attiques : ou antiques, autrement.  
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Roin suunnittelusta vastuussa ollut ryhmä koostui kahdesta 

papista, kirjanpitäjästä ja insinööristä (Bringhurst 2005, 129).

Varsinaiset painotöihin käytetyt kirjasimet valmisti Philippe 

Grandjean vuoden 1700 tienoilla (Miller & Lupton 1996, 55).

Roman du Roin muodot eivät enää suoraan jäljitelleet 

orgaanista käsinkirjoitusta: niitä ohjasi suorakulmainen 

pohjaviivasto. Viivasto muodostui 64 osaan jaetusta neliöstä, 

joista jokainen oli jaettu vielä 36 pienempään osaan (Lukka-

rila 2001, 28). Kirjainmuotoilu otti askeleita poispäin kalli-

grafiasta; kirjaimia ei enää nähty kynällä vedettyjen viivojen 

muodostamana sarjana, vaan muodot rakennettiin geomet-

riaa käyttäen. (Miller & Lupton 1994, 21.) Viimeistään Aurinko-

kuninkaan perustama komitea »idealisoi» aakkoset. Tieteel-

lisen ajattelun innostamana pohjaviivaston uskottiin tuovan 

kirjainmuotoiluun objektiivisuutta. Renessanssiajan tiede-

miehet etsivät täydellisiä kirjainten mittasuhteita tukenaan 

kuninkaan antama mandaatti. (Miller & Lupton 1996, 55.)

Ellen Luptonin ja J. Abbott Millerin (1996, 55) mukaan 

kirjainmuotojen taustalla alkoi vaikuttaa konseptuaalinen  

näkemys, platoninen ajatus kirjainmuotojen täydellisestä 

rakenteesta, jota käytettyjen työkalujen tai teknologian 

rajoitteet eivät enää sitoneet. Robin Kinnross näkee Roman 

du Roissa viatonta, ajanhengelle tyypillistä yritteliäisyyttä. 

Médailles du regne du Louis x -kirja, jossa kirjaintyypin 

saattoi nähdä oikeasti käytössä, painettiin jo ennen kuin 

suurinta osaa kirjaimia grideineen esittelevistä levyistä oli 

edes olemassa. (Kinnros 1994, 23, 26.) 

Kovin käytännölliseltä 1600-luvun lopun rationalistinen 

lähestymistapa ei vaikuta, mutta kaikesta väkinäisyydes-

tään huolimatta se näytti suuntaa tulevalle kehitykselle. Täy-

dellisten kirjainmuotojen etsiminen pakottamalla perintei-

set käsinkirjoitusta jäljittelevät roomalaiset kirjaimet gridiin 

tuotti väkinäisiä ratkaisuja. Kaiverretut, kirjaimia esittelevät 

levyt toimivatkin enemmän esimerkkeinä, kuinka teorian 

soveltaminen muokkasi kirjainmuotoja vastoin totuttuja 
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konventioita (Kinnros 1994, 26). Teoreettiset ja esteettiset teki-

jät vaikuttivat muotokieleen yhä enemmän, vaikka lopulta 

Roman du Roista tuli varsin tavanomainen barokkiajan 

antiik va vailla selkeitä viitteitä geometriseen konstruktioon. 

(Lukkarila 2001, 28–29.)

muoto j tmuoto  Valistusajan optimismi, usko ihmi-

seen ja järkeen, romuttui vallankumouksellisen ja sattu-

manvaraiselta näyttävän historian paineessa 1800-luvulla. 

Vallan kumousajan turbulentti tilanne ja maailman arvoi-

tuksia esille nostanut luonnontiede voimistivat taiteilijoiden 

tarvetta ilmaista tunteitaan, toiveitaan ja pelkojaan. Nämä 

tekijät synnyttivät romantiikkana tunnetun aateilmaston.  

Romantiikasta ei ole kuitenkaan hahmotettavissa yhtä 

»romanttista» asennetta, yhtenäistä tyyliä, vaan yksilöllisiä 

reaktioita muuttuvaa maailmaa kohtaan. (Honour & Fleming 

2001; 642, 646, 648.) Yhä elävä perinteinen tekijäkäsitys ja »tai-

teen valtakunta» ovat juuri 1800-luvun romantiikan perua. 

Taiteilijasta sukeutui myyttinen nero, joka ei tukeutunut tra-

ditioon. Hänen teoksillaan oli vain yksi ja nimenomaa tai-

teilijan omaan intentioon perustuva merkityksensä. (Kaarto 

2003, 164–165.)

Romantiikan ajan kirjaintyypeille on tunnusomaista 

samankaltainen dramaattinen kontrastikkuus kuin aika-

kauden maalaustaiteelle ja musiikille. Viimeistään tuolloin  

linkit ihmiskehon ergonomisten rajoitteiden, käytettävissä 

olevien työkalujen ja kirjainmuotojen välillä katkesivat. Ita-

lialaisen Giambattista Bodonin vuosina 1803–1812 sekä rans-

kalaisen Firmin Didot’n vuosina 1799–1811 suunnittelmat kir-

jaintyypit näyttävät jo enemmän piirretyiltä kuin tasaterällä 

kirjoitetuilta (Bringhurst 2005, 130). Kirjaimilla ei enää ollut 

suoraa yhteyttä seuraavaan kirjaimeen, vaan ne olivat itse-

näisiä (Itkonen 2004, 25).

Kirjaintyyppien kohdalla romantiikan piirteet ilmene-

vät voimakkaana paksuuden vaihteluna alaspäisissä ja ylös-
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päisissä viivoissa. Kirjainten akseli on pystysuuntainen ja 

korostuu entisestään vahvan viivakontrastin myötä. Päätteet 

ovat ohuet, vaakasuorat ja liittyvät kirjainten pylväisiin äkki-

jyrkästi. (Bringhurst 2005, 130; Itkonen 2004, 29.) Aikakauden 

kirjaintyypeistä paistaa eräänlainen ilmaisullinen liioittelu, 

estetiikan korostaminen käytettävyyden kustannuksella ja 

Varhainen esimerkki »Bodoni-kirjaintyypistä». 



25 muodoo motj

kirjasinten valmistajien taiturimaisuus. Romantiikan ajan 

kirjaintyyppejä voisi yksinkertaistaen luonnehtia kauniiksi: 

suuren viivakontrastin vuoksi niissä tuntuu olevan yhtä-

aikaa läsnä voimaa ja haurautta. 

Millerin ja Luptonin (1994, 21–22) mukaan näiden muoto-

jen taustalla ei enää ollut »ideaali» tai edes kuninkaan toive; 

kirjaimet nähtiin satunnaisiin muuttuviin muotoihin ja kir-

jainten osiin perustuvana järjestelmänä. Bodonin ja Didot’n 

kohdalla aakkoset ikään kuin supistuivat muodoiksi ja nii-

den vastapareiksi: ohuisiin ja paksuihin elementteihin, 

vaaka- ja pystysuuntaisiin viivoihin sekä kirjainten päät-

teisiin ja pylväisiin. Aakkoset nähtiin kokoelmana vapaasti 

muokattavissa olevia elementtejä, joiden suhteita ohjasi 

valittu systeemi – koodi. Elementtejä muokkaamalla voitiin 

synnyttää rajaton määrä variaatioita.

Toisaalta Robert Bringhurst (2005, 130) näkee romantiikan 

ajan kirjainmuotojen lähteenä edelleen työkalun, tasateräi-

sen kynän korvanneen teräväkärkisen kynän. Myös hollan-

tilaisen Gerrit Nordzij’n (2005, 26) klassikkoteos The Stroke 

– Theory of Writing löytää muotojen taustalta kynän ja kir-

joitettaessa käytetyn paineen aikaansaaman viivan paksuu-

den vaihtelun (engl. expansion).

Romantiikan aikakaudella virinnyt systemaattinen lähes-

tymistapa kirjainmuotoiluun ikään kuin vapautti suun-

nittelijat ja poisti lukuisia raja-aitoja muodonannon tieltä. 

Käsinkirjoituksen jäljittelystä luopuminen antoi luvan 

tehdä epäorgaanisia muotoja ja avasi uusia mahdollisuuk-

sia. Samalla kirjaimet menettivät indeksaalista luonnettaan 

merkkeinä. Merkin synnyttäjän ja varsinaisen merkin väli-

nen kausaalisuus väheni (Veivo & Huttunen 1999, 45–46). Teki-

jää, tekijän käyttämää työkalua tai jopa kynän paineen, terän 

kulman ja kirjoitusnopeuden paljastamaa tekijän tunnetilaa 

oli vaikeampi jäljittää. Nämä muutokset raivasivat tietä kohti 

modernismin ajan geometrisia ja kokeellisia kirjaintyyppejä. 

Syntyi strukturalistinen kirjainmuotoilu.
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uu mmjjt  Strukturalismi tutkii ajatte-

lumme keinoja järjestää maailmaa, luokitella ilmiöitä ja syn-

nyttää merkityksiä. Se pyrkii palauttamaan yksittäiset ilmiöt 

yleisiin lakeihin. Strukturalismin perusajatuksen mukaan 

kaikkien järjestelmien osat saavat merkityksensä suhteessa 

toisiinsa, osana kokonaisuutta ja vuorovaikutuksessa näiden 

kaikkien kanssa. (Korsisaari 2003, 297.) Myös kirjaintyypit 

voidaan nähdä kyseisen kaltaisina järjestelminä.

Strukturalistisen kieliteorian luojalle Ferdinand de 

Saussurelle (1858–1913) kieli oli abstrakti, merkkien ketjuista 

koostuva järjestelmä (Lehtonen 1996, 59). Merkit voidaan 

nähdä jonkin puolesta olemassa olevina entiteetteeinä. Ne 

ottavat jonkin muun paikan, vastintavat jotain. (Kuusamo 

1990, 44.). Strukturalistit ajattelevat kaikkien systeemien jär-

jestyvän kielen tavoin: heille kieli toimii mallina myös ei-

kielellisille ilmiöille (Korsisaari 2003, 298). 

Merkki rakentuu aina merkitsijästä (engl. signifier) ja 

merkitystä (engl. signified). Merkitsijällä Saussure tarkoitti 

ääntä tai kuvaa ja merkityllä sitä mielikuvaa, joka meissä 

syntyy kuullessamme tai nähdessämme merkitsijän. Merkin 

äänne- tai kirjoitusasun ja sen identifioiman käsitteen välillä 

ei ole mitään luonnollista yhteyttä. Merkin kaksi osaa linkit-

tyvät toisiinsa siis arbitraarisesti eli keinotekoisesti. Käsitteet 

eivät ole itsenäisiä olioita, vaan saavat merkityksensä suh-

teessa järjestelmän muihin jäseniin. (Lehtonen 1996, 59–60.) 

Merkeillä itsellään ei siis ole omaa identiteettiä, ennaltamää-

rättyä sisältöä, vaan ne ovat tyhjiä. Vasta erot systeemin mui-

hin merkkeihin antavat niille merkityksen. (Miller & Lupton 

1994, 20.) 

De Saussuren keskittymistä nimenomaan la langueen, 

kieleen abstraktina järjestelmänä, on arvosteltu sen histo-

riattomuudesta ja irtautumisesta ihmisten välisestä vuoro-

vaikutuksesta, yksittäisistä puheakteista (Kinross 2011 [2002], 

320). Toisaalta Mikko Lehtonen (1996, 55) toteaa de Saussu-

ren kiinnostuksen merkkeihin tuoneen sosiaalisen aspektin 
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vahvasti kieliteorian keskiöön: hänelle merkkien arbitraari-

suus edellytti juuri tapaa, sääntöä tai sopimusta ja sitoi kie-

len sosiaalisiin konventioihin.

Myöhemmin strukturalismista on ollut hahmotetta-

vissa kolme pääsuuntausta. Tieteellistä strukturalismia, joka 

yhdisteli antropologiaa, semiotiikka ja psykoanalyysiä, edus-

tivat muun muassa Claude Lévi-Strauss, ranskalaisen kou-

lukunnan perustaja A. J. Greimas ja Jacques Lacan. Edellistä 

»taipuisampana» pidetyn semioottisen strukturalismin tun-

netuin edustaja on eittämättä ranskalainen kirjallisuuden-

tutkija Roland Barthes. Epistemologisen strukturalismin 

kuuluisimpia nimiä ovat Michel Foucault, Jacques Derrida ja 

Pierre Bourdieu. (Dosse 1997, xx–xx.)

Vuoden 1968 opiskelijaliikkeen jälkeisen ajan eurooppa-

laista suuntausta on alettu kutsua yleisesti jälkistrukturalis-

miksi. Jälkistrukturalisteja yhdisti kielen ja ajattelun raken-

teiden kumoaminen, vakaiden merkitysten ja vastaparien 

horjuttaminen sekä ylipäätään varman tiedon ja totuuksien 

kyseenalaistaminen. Heidän mukaansa kieli perustui edel-

leen eroihin, mutta järjestelmä ei enää ollut vakaa. Eroja 

muodostamalla oli mahdollista luoda loputtomia merkitsi-

jöiden ketjuja. (Korsisaari 2003, 300.)

mttt kjmuotou  Kirjaintyyppien koh-

dalla sukelletaan vielä kieltä syvemmälle: merkittyinä eivät 

ole enää sanat, vaan pikemmin mentaalinen konsepti aak-

kostosta (engl. alphabet). Kielen tavoin kirjaintyypeilläkään 

ei ole ennalta määrättyä, muuttumatonta sisältöä. Jos Guten-

bergin aikana kirjaintyypit jäljittelivät käsinkirjoitusta, ja 

myöhemmin tavoitteena oli luoda kirjaimille täydelliset 

mitta suhteet, strukturalistisessa kirjainmuotoilussa mer-

kitsijä ikään kuin valtasi merkityn paikan. Kirjaintyyppien 

olemassa olo alkoi perustua niiden materiaaliseen olemuk-

seen, ei niinkään taustalla vaikuttavaan idealisoituun mer-

kittyyn. Strukturalistisessa kirjainmuotoilussa kirjainten 
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suhteet  toisiinsa – ennen kaikkea niiden erot – olivat oleelli-

sempia kuin yksittäisten kirjainten luonne. Kirjaimet muo-

dostivat isomman järjestelmän, joka noudatti tiettyä koodia. 

(Miller & Lupton 1994, 20–22.)

Strukturalistisen kirjainmuotoilun suoman vapauden 

vaikutukset tuntuvat jääneen mahdollisuuksia vaatimatto-

mammiksi. Rajoja rikkovia kirjaintyyppejä toki näkee enene-

vissä määrin (myös tekijöiden määrän kasvettua), mutta alaa 

voisi edelleen luonnehtia yhdeksi muotoilukentän konser-

vatiivisimmista. Perusteluiksi tarjotaan ihmisten lukutottu-

muksia: luemme vaivattomimmin sitä, mitä olemme tottu-

neet lukemaan. Onkin totta, että teksti suurimmassa osassa 

lukemistamme kirjoista on ladottu hämmästyttävän paljon 

800-luvulla kehitetyn karolingilaisen minuskelin kaltaisilla 

kirjaimilla. Zuzanna Lickon mukaan kirjaintyypit eivät kui-

tenkaan ole itsessään, lähtökohtaisesti, toisiaan selkeämpiä, 

vaan »legibility» liittyy enemmän kirjaintyyppien tuttuuteen 

(Unger 2007, 42–43). Suuri osa julkaistavista tekstikirjain-

tyypeistä perustuu tasateräkynällä tehdyn käsinkirjoituk-

sen jäljittelyyn (kuten kirjaintyyppi, jolla ladottua tekstiä 

luet parhaillaan), vaikka kehittyneet ohjelmistot tarjoaisi-

vat monenlaisiin kokeiluihin. Kynällä vedettävien viivojen 

sijaan manipuloimme vektoripiirto-ohjelmissa ääriviivoja, 

itsenäisiä muotoja. Uusien työkalujen luulisi vaikuttavan 

enemmän myös ajatteluun.

Tuntuukin hiukan nurinkuriselta, että digitaalisen 

 typografian aikakaudella olemme niin vahvasti kiinni men-

neessä. Provokatiivisesti voikin kysyä, onko nykyinen, edel-

leen kirografiasta ammentava tapamme muotoilla, esimer-

kiksi mahdollisimman luettavia kirjaintyyppejä, varmasti 

paras. Työkalumme ovat muuttuneet, ajattelutapamme lienee 

muuttunut, mutta tuloksista puskee edelleen läpi tuttu kalli-

grafiaan perustuva kirjainten konstruktio. Vai onko aakkos-

toon kiinnittyvä merkitty kuitenkin edelleen niin tiukasti 

kiinni tasaterässä. Alunperin työkalun pohjalta syntynyt  
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käsitys aakkostosta on ikään kuin muuttunut pysyväksi, työ-

kaluista irralliseksi mielikuvaksemme kirjaimista. Merkitty 

ei ikään kuin ole päivittynyt muun kehityksen tahdissa. Me 

näemme työkalun jäljet (engl. ductus) sielläkin, missä työ-

kaluja ei ole edes käytetty. Tai toisinpäin: vanhojen työkalu-

jen jäljet puskevat sinnekin, missä emme niitä edes käytä tai 

tietoisesti ajattele.

muodoo pu  Välillä perinteiset työkalut on kui-

tenkin jätetty visusti pakkiin. Kaikkien kirjainmuotoilijoi-

den syyttäminen konservatiivisiksi ei tee oikeutta alalle. 

1900-luvun alussa avantgardistiset suunnittelijat rikkoivat 

valtavirtamainonnan tyylejä teoreettisen karuilla ratkaisuil-

laan, joissa kirjainmuotoja koottiin modulaarisista kompo-

nenteista kuin koneita tehtaissa (Lupton 2004). 

Bauhausissa vaikuttanut graafinen suunnittelija Herbert 

Bayer (1900–1985) kehitti perinteisten roomalaisten kirjain-

muotojen pohjalta kirjaintyyppiä, joka pystyisi ominaisuuk-

siltaan vastaamaan modernismin ajan maailmaan: sekä sen 

muuttuneeseen verbaaliseen kieleen että uuteen muotokie-

leen. Etsimäänsä hän ei kuitenkaan klassisista muodoista 

löytänyt. Bayerin mukaan uusi kieli vaati »uuden aakkoston» 

(engl. new alphabet). Geometriaa käyttäen hän konstruoi 

kunkin kirjaimen muutamista peruselementeistä ja hylkäsi 

käsinkirjoituksesta tutun viivakontrastin ylös- ja alaspäisine 

kynänvetoineen. Muotojen yksinkertaistamisen tavoitteena 

oli saada aikaiseksi ennen kaikkiea selkeä (engl. legible) kir-

jaintyyppi. Lopulta myös versaalikirjaimet joutivat mennä 

Universaliksi nimetystä kirjaintyypin konseptista, koska 

Bayer uskoi pelkkien gemena-kirjainten käytön tuovan 

paino taloille säästöjä. (Giampietro 2001, Aynsley 2001, 66.)

Hollantilaisen Wim Crouwelin (1928–) vuonna 1967 kehit-

tämä »uusi aakkosto» ei jäänyt Bayerin työn tavoin aino-

astaan suunnitelmaksi. Crouwel laajensi sveitsiläisessä 

graafisessa suunnittelussa tyypillistä gridin käyttöä kirjain-
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muotoilun puolelle: suorakulmaiset elementit muodostivat 

perustan kirjainten matriisille. Universal Alphabet on eittä-

mättä oivallinen esimerkki rationaalisesta suunnittelusta, 

mutta kirjaintyypin luettavuuteen jäi toivomisen varaa. 

(2001, 180–181.) Crouwelin aakkosto tuli havainnollistaneeksi 

strukturalismin perusajatusta, jonka mukaan vasta kirjain-

ten erot systeemin muihin merkkeihin antavat niille merki-

tyksen. New Alphabetin kohdalla lukija tarvitsee aakkoston 

muita merkkejä tunnistaakseen yksittäiset kirjaimet. 

1990-luvun alussa uusien teknologioiden mahdollistama 

kliininen tyyli sai vastavoiman. Suunnittelijat loivat tarkoi-

tuksella epätäydellisiä, vääntyneitä ja rikkonaisia muotoja, 

jotka vastasivat heidän käsitystään karusta reaalimaailmasta 

fyysisine prosesseineen. Emigre julkaisi Barry Deckin Temp-

late Gothic - ja P. Scott Makelan Dead History -kirjaintyypit. 

2000-luvulle tultaessa tilanne tuntui rauhoittuneen: fontit 

eivät enää huutaneet omaa syntytarinaansa. Painopiste siir-

tyi monikäyttöisten, suurten kirjainperheiden suunnitte-

luun. (Lupton 2004.)

Toki 2000-luvultakin löytyy rajojarikkovia digitaalisen 

ajan fontteja. Maininnan arvoisia ovat muun muassa Gus-

tavo Ferreiran fonttisysteemi Elementar (2011), Evert Bloes-

man ff Legato (2004) ja Jeremy Tankardin Fenland (2012). 

Typothequen julkaisema Elementar hyödyntää saman-

kaltaista elementtipohjaisuutta kuin Crouwelin Univer-

sal Alphabet. Tällä kertaa parametrejä on vaan huomatta-

vasti enemmän. Pikseleistä koostuvan pohjaviivaston päälle 

rakentuvat elementit ovat manipuloitavissa lukuisin eri 

tavoin ja manipuloinnista vastaa kirjainmuotoilijan sijaan 

systeemin käyttäjä. Näytöille suunniteltu Elementar mahdol-

listaa tuhansien eri kombinaatioiden luomisen saman sys-

teemin sisällä. (Typotheque 2011.)

Evert Bloesman Legato rikkoo kalligrafisen konstruk-

tion hienovaraisemmin, vailla yhtä ilmeistä muodon antoa 

ohjaavaa systeemiä. The MicroFoundryn Hrant Papazian 
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(2004) on todennut Legaton esittelevän alalle jotain todella 

harvinaista : kirjaintyyppi ei noudattele minkään tietyn työ-

kalun jälkeä, vaan epätyypillisesti sen rakenne huomioi yhtä 

lailla kirjainten sisään ja väliin jäävät muodot ja kunnioit-

taa sekä mustaa että valkoista väriä kirjaintyypin muodosta-

massa tekstuurissa. Mustan värin ulko- ja sisäreuna on ikään 

kuin vapautettu työkalun terän ikeestä elämään omaa elä-

määnsä parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Legaton 

väitettyä nerokuutta on vaikea huomata äkkiseltään, mutta 

hienointa olisi – ainakin kirjainmuotoilijoiden mielestä –, 

jos se paljastuisi huomaamatta, vaivattoman lukukokemuk-

sen muodossa. 

Legatollakin on toki edeltäjänsä. Amerikkalaisen William 

A. Dwigginsin (1880–1957) suunnittelemassa ja Linotypen jo 

vuonna 1938 julkaisemassa Caledoniassa osassa kirjaimia vii-

van sisä- ja ulkoreuna kulkevat omia teitään. Inspiraation 

niin sanottuun M-kaavaansa Dwiggins sai rakentaessaan 

marionettinukkeja. Jotta nukkejen piirteet erottuivat teat-

terissa pidemmänkin matkan päästä selkeästi, niiden kas-

vot vaativat lisää teräviä muotoja, jotka pehmenivät juuri 

sopivasti näyttämön valaistuksessa. Samaa ideaa Dwiggins 

sovelsi Caledoniassaan – näin kirjaintyyppi saattoi säilyt-

tää terävyytensä, eloisuutensa ja luonteensa pienissä piste-

koissa. Tämä Caledonian erityispiirre on nähtävissä esimer-

kiksi gemena-h-kirjaimessa. (Unger 2007, 111–112.) Caledonian 

jalanjäljissä – mutta melko etäällä – kulkee The Font Bureaun 

julkaisema Turnip (2012). 

Jemery Tankardin Fenlandista on löydettävissä samoja 

piirteitä kuin Bloesman Legatosta. Fenlandin muotoilukon-

septissa pureudutaan perustavanlaatuiseen kysymykseen: 

mikäli yhä suurempi osa kohtaamistamme teksteistä esite-

tään pikselimuodossa näytöillä, onko tekstikirjaintyyppien 

rakenteen enää syytä perustua kynän jälkeen. »Kalligrafinen 

metafora» ei välttämättä olekaan paras lähtökohta moder-

nille kirjainmuotoilulle. (Cameron 2012.) Tankardin (2012) 
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mukaan Fenlandin muotokieltä inspiroi tapa, jolla metalli-

putki ikään kuin romahtaa kasaan taivutettaessa. Motiivina 

Fenlandin suunnitteluun voi nähdä myös kyllästymisen ja 

pettymyksen kirjainmuotoilun takapajuiseen tilaan, vanho-

jen kirjaintyyppien loputtomiin uusiin versioihin ja kalli-

grafiseen retoriikkaan. 

mt mm  Strukturalistisessa näkökulmassa 

painotetaan kirjaintyyppien materiaalista olemusta. Mer-

kitsijä on vallannut merkityn paikan. Suunnittelua ohjaavat 

parametrit; työkalujen jälkeen, platoniseen ideaaliin tai tiet-

tyyn filosofiaan täydellisistä muodoista sidottu ajattelu on 

kadonnut. Systeemi tuntuu toisaalta vapauttavan muotoili-

jan työkalujen ja tiukkojen ajatusmallien hoteista; toisaalta 

tukahduttavan ajattelun ja ilmaisun, supistavan muotoilun 

pelkäksi tekniseksi piirtämiseksi, kunhan on keksinyt koo-

din, jota seurata. 

Mutta ovatko kirjaintyyppien merkityt oikeastaan menet-

täneet asemaansa? Nykyinen ymmärrys viestinnän ja brän-

dien voimasta avaa uusia mahdollisuuksia myös kirjain-

muotoilulle. Kun ymmärrys merkitysten muotoutumisen 

mekanismeista ja eri kulttuureista yhdistetään uustraditio-

nalistisen typografian hylkäämiseen, kirjaintyyppien poten-

tiaalinen ilmaisuvoima pääsee oikeuksiinsa. Eurooppa-

laisella kirjapainotaidolla ja typografialla on takanaan 

muutaman sadan vuoden kirjava taival, ja tyylihistorian 

arkistoon ja lukijoiden mieliin on ehtinyt kertyä monen-

laista materiaalia. Tästä aineistosta taustat tunteva muotoi-

lija voi ammentaa – myötäillä tai törmäyttää löytöjään.

Mielikuvien voimasta puhuttaessa »mentaalinen 

kuva» tuntuu saussurelaista »merkittyä» osuvammalta 

 termiltä. Kokemuksemme ovat täyttäneet mielemme eri-

laisilla  mentaalisilla kuvilla ja ideoilla, jotka eroavat ole-

mukseltaan materialistisista kuvista. Ne eivät ole pysyviä ja 

vakaita, ja on mahdotonta tietää, kuinka eri tavoin  ihmiset 
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 näkevät  »mielensä silmin» vaikkapa värin sininen. (Mitchell 

1984, 507, 514.) Suunnittelijat pyrkivät herättelemään näitä 

mentaalisia  kuvia ratkaisuillaan. Myös kirjainmuotoilija 

muodostaa konseptin, mentaalisen kuvan, tavoittelemastaan 

aakkostosta, johon kiinnittyviä kokemuksia hän pyrkii rat-

kaisuillaan välittämään.

Näiden ideamaisten kuvien rooli viestinnässä tuntuu  

entisestään korostuvan maailmassa, jossa suunnittelu-

ammattien demokratisoituminen on tuonut kirjainmuotoi-

luun tarvittavat työkalut yhä useampien saataville. Fontteja 

syntyy enemmän kuin koskaan alan historiassa, ja ryhmät, 

joille viestintää suunnataan, ovat entistä heterogeenisempiä. 

Mentaalisten kuvien on sopeuduttava hektiseen rytmiin ja 

pirstaloituneempaan maailmaan, samoin muotoilijan. 

Kirjaintyyppien kohdalla mentaalista kuvaa pyritään 

ilmentämään koodilla, joka ohjaa muotokielen parametrejä. 

Varsinkin tiettyä käyttötarkoitusta varten räätälöidyn kir-

jaintyypin suunnittelussa on tärkeää tuntea konnotaatiot, 

joihin koodin ohjaama muotokieli viittaa. Näillä aseilla kir-

jaintyypistä voidaan tehdä työkalu, joka ilmaisee arvoja, joi-

hin brändi toivotaan yhdistettävän. Muotokieltä ja tyyliä 

hahmoteltaessa on tutustuttava paitsi brändiin myös mah-

dollisimman moniin siihen kiinnittyviin konteksteihin, 

trendeihin ja historiaan sekä kohderyhmän kulttuuriseen 

pääomaan merkityspotentiaalien vastaanottajina. Lopuksi 

on toivottava, että viestinnän vastaanottaja pystyy jakamaan 

muotoilijan loihtiman mentaalisen maiseman.
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   U-käännöksiä

 »Detail in typefaces are not to be seen but felt.»

k pkm

 »Gestaltung ist auch Information.» 

h-udof utz   
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ku dmm  Taiteenfilosofian ja estetiikan keskiöstä 

löytyy ikuinen kysymys: »onko kauneus katsojan silmässä» 

vai voiko jokin olla esteettinen itsessään. Tämä subjektiivi-

sen ja objektiivisen teorian nokkapokka on inspiroinut tai-

teilijoita ja kaivanut kuilua »luonnollisen» ja tiedollisen 

välille. Minkälaisia ilmenemismuotoja tämä klassinen kiista 

on saanut muotoilun kentällä, tarkemmin typografiassa ja 

kirjainmuotoilussa?

Ajatus kaikille yhteisestä visuaalisesta kielestä on kieltä-

mättä houkutteleva, jotenkin jopa lohdullinen. Voisiko olla 

olemassa jotain kaikille yhteistä, verbaalisten kielten ja kult-

tuurien muurit ylittävää? Jos aikaisemmin kysymystä selvi-

tettiin lähinnä filosofian keinoin, nyt avuksi on komennettu 

lääketieteen kehittyneet aivokuvantamismenetelmät. Osit-

tain jo kuopattu kiista on taas ajankohtainen.

Tässä luvussa lähden liikkeelle Bauhaus-modernismin 

visuaalisista teorioista ja brittiläisten uustraditionalistien 

näkymättömän typografian ihanteesta. Sovellan lisäksi for-

malismin kritiikkiä typografian tarkastelemiseen ja pohdin 

katsomisen ja lukemisen eroja. Lopuksi kartoitan esittele-

mäni dilemman nykytilannetta.

uutt kt tm  1910-luvulla teoriat visuaali-

sesta viestinnästä (engl. languages of design) valtasivat alaa 

graafisen suunnittelun kentällä, kirjoissa ja koulutuksessa. 

Tavoitteena oli määritellä joukko universaaleja visuaali-

sia lakeja, jotka pätisivät viestinnässä ajasta ja paikasta riip-

pumatta. Pyrkimys ankaran visuaalisen järjestelmän luo-

miseen oli yksi – ja varsin vähän kyseenalaistettu – askel 

suunnitteluammattien hakiessa muotoaan modernisti-

sessa maailmassa. Graafiseen suunnitteluun haettiin vai-

kutteita  konstruktivistisista liikkeistä ja hollantilaisesta de 

Stijl -taide suuntauksesta. Alan oppikirjat lainasivat perus-

periaatteensa abstraktilta maalaustaiteelta ja gestalt-psyko-

logialta. Näistä lähtökohdista uskottiin löytyvän kaikkialla 
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vallitsevia,  historiasta piittaamattomia periaatteita paitsi 

graafiseen suunnitteluun myös muihin taiteen laijeihin. 

(Drucker 2002, 170; Lupton 1996, 62; Lupton 2004.) Vuosi sadan 

vaihdetta kuvasi pyrkimys sanoutua irti vanhoista sään-

nöistä ja löytää uusia tapoja tarkastella maailmaa (Honour & 

Fleming 2001, 772).

u ohtukt  Weimarissa vuonna 1919 toi-

mintansa aloittaneen taidekoulu Bauhausin opettajat pyrki-

vät löytämään universaalin visuaalisen järjestelmän, jonka 

viestintäkyky perustui ihmisille yhteiseen silmien ja aivojen 

toimintaan, ja joka pystyi ohittamaan kontekstin vaikutuk-

sen sekä kulttuuriset ja historialliset muurit. Tämä moder-

nistinen muotokäsitys perustui ideaan suorasta visuaalisesta 

vaikutuksesta (Kuusamo 1990, 224). Tunnetta korostettiin tul-

kinnan, näkemistä lukemisen, muotoa sisällön ja välitöntä 

havaintoa sosiaalisen näkökulman kustannuksella. Vain for-

maaleilla eli muodollisilla ominaisuuksilla oli merkitystä 

esteettisen kokemuksen muodostumisessa (Eaton 1995, 96).

Teoksissaan Pedagogical Sketchbook (1925) ja Point and 

Line to Plane (1926) kuvataiteilijat Paul Klee ja Wassily Kan-

dinsky hahmottelivat yleismaailmallista visuaalista kieli-

oppia. Kieliopissa pisteet, viivat, muodot ja värit muodosti-

vat kielen (language of vision / language of the eye) sanaston 

ja erilaiset kontrastiparit kieliopin. Näistä elementeistä muo-

dostui lauseita – kuvia. 

Tämän kielen uskottin piilevän kaiken taiteen ja muotoi-

lun taustalla. Vaikka visuaalinen kieli oli analoginen verbaa-

liselle kielelle, Bauhausin teoreetikot halusivat tehdä näiden 

kahden välille selkeän eron. Visuaalisesta kielestä puuttui 

verbaalisen kielen arbitraarisuus ja epätäsmällisyys. Bauhau-

sin peruskurssina tunnettu opintokokonaisuus sekä useiden 

myöhempien taidekoulujen opetus rakentui näiden perus-

periaatteiden varaan. (Lupton 1996, 62; Lupton & Miller 1991, 

22; Lupton 2004.) 
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Chicagoon perustetussa taideteollisessa koulussa, 

Uudessa  Bauhausissa, 1940-luvulla vaikuttanut Gyorgy Kepes 

haki visuaaliselle kielelle Kleetä ja Kandinskyä analyyttisem-

pää pohjaa havaintopsykologian gestalt-teorioista. Hänen 

kunnianhimoiset tavoitteensa olivat samansuuntaisia kuin 

edeltäjiensä. Kirjassaan Language of Vision Kepes (1995 

[1944], 13) toteaa yleismaailmallisen visuaalisen kommuni-

kaation kaatavan verbaalisen kielen, sanaston ja kieliopin 

raja-aidat ja olevan myös lukutaidottomien omaksuttavissa.

Visuaalinen hahmottaminen ei ollutkaan kulttuuri-

sidonnainen opittu taito, vaan aivot järjestivät itsestään vas-

taanottamansa datan (Lupton 2004). Väreihin ja muotoihin 

liittyi luonnostaan merkityksiä, jotka välittyivät havait-

sijalleen suoraan. Intuition korostaminen todellisuuden 

Kuvitusta Kandinskyn  

Point and Line to Plane -kirjasta.
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havaitsemisessa  kuului ajan henkeen. (Honour & Fleming 

2001, 192, 783.) Kaikki näkökentässä tapahtuva siis vaikutti 

kaikkeen. Paikalliset muutokset muuttivat kokonaisuutta 

huomattavasti.  Gestalt-teoriat tarjosivat kuin tilauksesta 

tieteellistä vakuuttavuutta jo Kleen ja Kandinskynkin esit-

tämille ajatuksille. Hahmopsykologian ja varhaisten Bau-

hausin opetusten samankaltaisuutta pidetään kuitenkin 

sattumana, sillä gestalt-teorioista tiedetään luennoidun Bau-

hausissa vasta vuonna 1928. Vastaanotto oli ymmärrettävästi 

lämmin. (Lupton 2004).

kmttöm kjm  Kun Bauhausin edustajat seu-

raajineen metsästivät universaaleja reaktioita ja puhtaita 

tunteita herättäviä viestinnän periaatteita, 1930-luvun Eng-

lannissa uustraditionalistit puolustivat typografian näkymä-

töntä roolia ja samalla ikään kuin kehottivat suunnittelijoita 

olemaan sotkeutumatta lähettäjän ja vastaanottajan väliseen 

vuorovaikutukseen. tavoitellessaan heidän pyrkimyksissään 

oli samoja piirteitä kuin osalla modernistisista suunnitteli-

joista.

Uustraditionalistit ja tschicholdilaiset Neue Typographie 

-liikkeen edustajat ajattelivat, että typografiassa neutraalius 

on vähintäänkin tavoiteltavaa, mutta heidän ratkaisunsa 

sen tavoittamiseksi olivat kovin erilaiset. Englannissa neut-

raalius saavutettiin perinteisellä kirjatypografialla; Uudessa 

typografiassa suosittiin päätteettömiä kirjaintyyppejä, epä-

symmetristä taittoa, liehupalstaa ja jopa pelkkien pienaak-

kosten käyttämistä. Paul Rennerin geometrinen groteski, 

Futura (1928), kelpasi Tschicholdille paremman puutteessa. 

Uustraditionalistit uskoivat omalla tavallaan mahdollisuu-

teen olla viestimättä, herättämättä tunteita; Jan Tschicholdin 

opeissa sama tavoite saavutettiin kuitenkin modernin maail-

man tyyliin, insinöörimäisellä otteella. 

Tässä mielessä Uuden typografian edustajat poikkesivat 

selkeästi sekä traditionalisteista että formalisteista. Heidän  
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toiminnassaan juuri ajan hengen huomioiminen tuntui ole-

van keskeistä: sitä ei piilotettu tai upotettu maailmoja sylei-

leviin teorioihin. Ristiriitaisesti tekstikirjaintyyppien piti 

kuitenkin samanaikaisesti olla sekä neutraaleja että vahvasti 

kiinni ajan modernistisessa kontekstissa. Ehkäpä heidän 

heikkoutenaan oli liian tiukka näkemys siitä, minkälainen 

kehittyvä maailma todella oli. 

ktkkt  Uustraditionalistisen ajattelun tunne-

tuimmaksi edustajaksi on noussut Beatrice Warde Kristalli-

malja-metaforallaan. Warde oli Stanley Morisonin pitkäai-

kainen työkumppani Monotype Corporationin palveluksessa 

ja myös hänen läheinen ystävänsä. (Hinkka 2005, 14.) 1930 

julkaistu Stanley Morisonin merkkiteos First Principles of 

Typography oli samaa kristallia kuin Warden malja. Mori-

sonin mukaan typografian esteettisyys oli tahatonta, ja kir-

joittajan ja lukijan väliin tunkeva typografia suorastaan vää-

rin. Morisonin mielestä jopa monotonisuus oli typografiassa 

pienempi paha kuin tavanomaisesta poikkeavuus ja esteetti-

nen miellyttävyys. Individualistisille kirjaintyypeille ei ollut 

enää tilaa hänen maailmassaan – lukeva kansa oli paisunut 

niin suureksi, että oli kokonsa tähden liian hidasta omaksu-

maan uutta. (Unger 1994, 108–111.)

Kuuluisassa esseessään Warde (2005, 24–26) kirjoittaa pai-

netun sanan olevan nimenomaa ajatuksensiirron muoto. 

Kristallimalja-metaforan mukaan oleellista ei ole se, miltä 

kristallimaljan pitäisi näyttää, vaan se, mikä on maljan 

funktio. Hän tekee selvän eron taiteen ja painotekstin välille, 

sanoo taiten käytettyjen kirjaintyyppien olevan itsessään 

näkymättömiä ja »mielen silmän tarkentuvan hyvän kirjain-

tyypin läpi». Wardelle jopa mainonnassa pätivät samat typo-

grafiset periaatteet.

mm , mk humm hd  Viimeistään 

1970-luvulla kulttuurintutkimus, dekonstruktivistit ja jälki-
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strukturalistit hyökkäsit formalistisia, universaaleiksi väitet-

tyjä totuuksia ja objektiivisuuttaan vakuuttavia järjestelmiä 

vastaan (Drucker 1994, 170). Myös semiootikko Altti Kuusamo 

(1990, 224) kirjoittaa viime vuosikymmenten tutkimuksen 

tulleen täysin erilaisiin johtopäätöksiin: kulttuuristen mer-

kitysprojektioiden rooli on korostunut. 

Taidekriitikko Ernst Gombridgen (1961, 33 & 148) mukaan 

jo 1960-luvulta lähtien havaintoa on alettu pitää pääasiassa 

ennakko-oletuksiemme muunnelmana. Se, minkä näemme, 

muuttuu vaihtelevissa määrin sen näköiseksi, mitä halu-

amme nähdä. Tietomme asioista muokkaa ja sävyttää näke-

määmme. Gombridge (Eaton 1995, 76) siis hylkää kuvallisten 

merkkien samankaltaisuuteen perustuvan representaatioteo-

rian, mutta väittää ihmisen psykologian edelleen ohjailevan 

näiden sopimuksenvaraisten merkitysten, symbolien, valin-

taa. Täydestä sattumanvaraisuudesta ei siis ole kysymys.

Vuonna 1966 kirjoittamissaan artikkeleissa italialainen 

graafikko Bruno Munari (2008 [1966], 71–72) päätyi samankal-

taisiin ajatuksiin. Hän pyrki valottamaan ilmiötä kertomalla, 

kuinka Leonardo da Vinci näki erilaisia hahmoja vanhoissa 

muureissa, William Shakespeare valaita ja kameleita pil-

vissä, mutta »Simple Simon» vain muurin ja pilviä. Munari 

kirjoitti näkymien riippuvan taivaalle tähyilevästä henki-

löstä: siitä, mitä hän tietää ja mitä hän haluaa nähdä. Muna-

rin (2008 [1966], 42–43) mukaan »meidän kaikkien sisällä» on 

ryhmiä kuvista, muodoista ja väreistä, joilla on tarkat mer-

kitykset. Nämä ryhmät saattavat pitää sisällään esimerkiksi 

feminiinisiä ja maskuliinisia tai toisaalta vulgaareja tai kult-

turelleja muotoja ja värejä. Vaikka Munari tuo ilmi yksilöl-

liset erot, hän ei korosta kulttuurin vaikutusta merkitysten 

muodostumiseen. On syytä huomioida, että eri kulttuureissa 

esimerkiksi mainitut feminiinisyys ja maskuliinisuus saat-

tavat merkitä melko erilaisia asioita ja saada täysin erilai-

sia representaatioita. Hän ei myöskään pohdi näiden sisäl-

lämme olevien ryhmien syntyä, vaan puhuu itsenäisistä ja 
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ilman selkeää logiikkaa toimivista mekanismeista. Ehkäpä 

tässä yhteydessä Munarin kirjoituksesta on luettavissa vielä 

ripaus formalismin aikaista ajatusmaailmaa. 

Saksalainen filosofi Hans-Georg Gadamer (Mikkonen 

2003, 78–79) on kirjallisuuden tutkimuksen yhteydessä puhu-

nut hiukan Munarin tavoin tulkintaa ohjaavasta tulkitsi-

jan esiymmärryksestä, eräänlaisista ennakkoluuloista, jotka 

ovat kirjallisen tekstin ulkoisia, tulkintaa ohjaavia tekijöitä. 

Esiymmärrykseen voivat vaikuttaa muun muassa tulkitsi-

jan kulttuuri- tai uskonnollinen tausta, sukupuoli ja esteet-

tiset arvostukset. Gadamerin edustamassa modernissa her-

meneutiikassa tutkitaan muun muassa tekijän intention 

osuutta merkitysten synnyssä, merkitysten historiallista 

muuttuvuutta ja lukijan osuutta merkitysten muodostumi-

seen (Lehtonen 1996, 177). Yksi aatesuuntauksen peruskiis-

toista liittyykin siihen, kuinka identtisinä viestit voivat 

välittyä eri kulttuuritaustoista tuleville ihmisille. Konven-

tionalistien mukaan tulkintaa ohjaa ainoastaan tulkinta-

yhteisö: kirjallisella tekstillä ei ole lainkaan objektiivisia 

piirteitä. Toisaalta intentionalistit uskovat tekijän intention 

määräävän oikean tulkinnan – tai vähintäänkin tulkitsijan 

pyrkivän päättelemään viestin lähettäjän tarkoitusperiä.

tuk o tm  Muodon ja sen saaman 

 merkityksen suhde ei ole koskaan vakio. Muodot eivät luo-

vuta sisältöään vain ulkoasunsa perusteella. Visuaalisiin 

piirteisiin ei siis sisälly jotain pelkästään näköaistin kautta 

välittyvää ja ymmärrettävää. Gombridgen »puhtaan havait-

semisen» kritiikissä tärkeää oli nimenomaa ajatus siitä, 

että emme tee havaintoja ilman käsitteiden tukea. Hänen 

mukaansa koemme asiat nimenomaa merkityksinä jo ennen 

kuin huomaamme, mistä oikeastaan on kysymys. Gombrid-

gen niin sanotussa projektiivisuuden ideassa on kyse juuri 

tästä: aistivaikutelmat esiintyvät aina representaatioina. 

Samankaltainen näkökulma toistuu myös taiteentekemisen 
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tarkastelussa. Hänen mukaansa jokainen imitaatioakti, esi-

merkiksi maisemamaalaus, on vallallaolevien kulttuuristen  

diskurssien eli skeemojen transformaatio – alkuperäistä mal-

lia on turha hakea luonnosta. »Katsojan vallankumouksek-

sikin» nimitetyn näkemyksen mukaan kuvalla ei siis ole 

mitään etukäteistä, havaitsijasta irrallista rakennetta, vaan 

katsoja viimeistelee kuvan merkityksen. Kuvan järjestelmä 

on tulkinnalle avoin systeemi. (Kuusamo 1990, 87, 92, 144, 224.)

Muistilla on tärkeä rooli havaitsemisessa: se on aina läsnä 

oleva käsitysten kokonaisuus, jonka siivittämänä näemme 

asiat jonakin. Jokainen tyylikausi luo omat muistisystee-

minsä, niin myös muistia paennut, gestalt-teoriosta tukea 

hakenut Bauhaus-formalismi. Pakeneminen puhtaan havain-

non mahdollistamiseksi tyssää kuitenkin alkuunsa – ensin 

on muistettava se, minkä haluaa unohtaa. Myös gestalt- 

teoriat vaativat sisäistämistä, muistia. (Kuusamo 1990, 142.)

Gombridgen ja kumppaneiden formalismin kritiikki söi 

myös läpinäkyvyyden sanansaattajien uskottavuutta. Sit-

temmin jo yleisesti hylätty uustraditionalistinen typogra-

fia näyttäytyi minimalisteille manifestona ja kiistakumppa-

neille esteettisenä fasismina. Molemmille viini – sisältö – oli 

kuitenkin tärkeintä.

kkofukto: ukm j ktom m-

to  Lukemisen ja katsomisen eroa on mahdollista havain-

nollistaa yksinkertaisesti: yrittämällä katsoa ja lukea tekstiä 

huomaa toimintojen eron. Tehtävä tuntuu mahdottomalta. 

Kirjainmuotojen ilmaisullinen funktio korostuu ennen var-

sinaista automaattisena pidettyä lukemisprosessia (Unger 

2007, 73.) – lehtiä selailtaessa, kirjojen kansissa, esilehdillä ja 

otsikoissa. Näissä tunnelmaan virittävissä julkaisujen osissa 

liikutaan jossain tekstin ja kuvan, katsomisen ja lukemisen, 

välimaastossa, jossa läpinäkyvistä opasteista ei ole iloa. 

Myös kielen läpinäkyvyys ja ongelmattomuus ovat illuu-

siota: kieli on aina havaitun todellisuuden esittämistä tietyn-
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laiseksi (Lehtonen 1996, 31). Kielen tavoin myös kuvat ovat 

osoittautuneet joksikin aivan muuksi kuin valistusajan filo-

sofit lupasivat. Ne eivät olekaan täydellisiä, läpinäkyviä   

 välineitä todellisuuden kuvaamiseen (Mitchell 1984,503). 

Kuten Jorma Hinkka (2005, 17–18) huomauttaa Kristallimalja-

esseen esipuheessa, Warde tuntuu kaunopuheisella retoriikal-

laan syyllistyvän samankaltaisiin rikoksiin, joista hän läpi-

näkymättömän typografian harrastajia niin kovasti parjaa. 

Näkymättömiä kirjaintyyppejä siis tuskin on olemassa: 

virheettöminkin kristalli saa aikaiseksi vääristymiä ja hei-

jastuksia. Kukaan ei käyttäisi kirjaintyyppiä, joka onnistuisi 

olemaan näyttämättä miltään. Kaikki jotka ylipäätään käyt-

tävät fontteja, jopa viimeiset wardelaiset, tuntuvat olevan 

niistä kovin tohkeissaan. 

Pitkäkestoiseen lukemiseen suunnitellut tekstikirjain-

tyypit noudattavat yleensä konventionaalisia perusmuotoja. 

Näidenkin muotojen rajoissa on paljon tehtävissä kirjain-

tyypin luonteen synnyttämiseksi: kurvit, päätteet, viivakont-

rasti, kirjainten x-korkeus ynnä muut parametrit odottavat 

valitsijaansa. Gerard Ungerin (1994, 114) mukaan lukemisen 

yhteydessä »kirjaintyypit näyttäytyvät nopeasti ja vetäyty-

vät sen jälkeen». Vanhojen fonttien ominaispiirteisiin kyl-

lästyy aikanaan, ja siksi kirjaintyypit, joita näemme eniten, 

eivät välttämättä enää »näyttäydy» ollenkaan. Ne eivät hou-

kuttele lukemaan. Kirjaintyyppien kaksoisrooli toimii kyl-

lästymiseemme saakka. Täydellisen selkeyden (legibility) 

tavoittelu voi toki johtaa helpostiluettavan kirjaintyypin 

syntyyn, mutta voi olla, että kyseisellä fontilla ladottu teksti 

ei houkuttele lukemaan. Kirjaintyypeillä on muitakin funk-

tioita kuin selkeys: kuvituksellisuus, tunnelman luominen ja 

ilmaisuvoimaisuus (Byrne & Witte 1994, 120). Emigren kautta 

fonttejaan julkaissut Jeff Keedy (Rock 1994, 122) on sanonut 

tarvitsevansa uusia fontteja uuden typografian tekemiseen. 

Vanhat fontit ovat liian uuvuksissa keräämistään merkityk-

sistä; vasta uudet kirjaintyypit elvyttävät merkitykset. 
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»A-kirjain esitti alun perin härän päätä.»
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tkt j ku jkt  Matka sanallisesta visu-

aalisen systeemin puolelle, eri merkkijärjestelmään, ei ole 

pitkä. Useista kirjainjärjestelmistä löytyy kuvien ja sanojen 

sekamuotoja. (Kuusamo 1990, 78–79.) Latinalaiset aakkosetkin 

ovat kehittyneet kuvista, piktogrammeista fonogrammeiksi. 

Nimensä – alphabet – ne ovat saaneet kreikkalaisten kahdelle 

ensimmäiselle merkille antamista nimistä alpha ja beta. 

Samaiset merkit olivat vielä 3 500 vuotta sitten härän päätä ja 

taloa esittäviä kuvia. (Donaldson 2008, 20, 64.) 

Kirjaimellisen merkityksensä mukaan kuva on graafinen 

tai kuvallinen esitys jostain konkreettisesta, materialistisesta 

objektista. Nyky-ymmärryksen mukaan kuvat ovat kuitenkin 

kielenkaltaisia merkkejä. Valistusajan filosofien uskomus-

ten vastaisesti läpinäkyvässä ikkunassa on tahroja. Yhdys-

valtalainen filosofi Nelson Goodman (Eaton 1995, 77) on jopa 

todennut kuvien viittaavan asioihin täysin sopimuksenvarai-

sesti vailla minkäänlaista esittävyyttä. Kuvallisista represen-

taatioista löytyy vähintäänkin arbitraarisuutta ja petollisia 

vääristymiä, jotka mahdollistavat kuvien käytön ideologi-

sessa mystifikaatiossa. Kirjallista tekstiä on totuttu pitämään 

suorana, ei-kuvallisena ilmaisun muotona. Aivan kuten nuo-

titkaan eivät ole kuvia musiikista, eivät foneettiset aakko-

semmekaan ole kuva puheestamme. (Mitchell 1984, 504, 512–

513, 521.)

Kuvan ollessa riittävän samankaltainen kuin refe-

renttinsä ja käytetyn koodin tunnettu, idean ja sen repre-

sentaation linkittäminen toisiinsa on varsin kivutonta. 

Abstraktimmissa visuaalisen kielen muodoissa, joissa pikto-

grammiset piirteet ovat vaihtuneet foneettisiin, idean ja sen 

graafisen esitystavan välinen kuilu kasvaa. Tällöin visuaali-

nen aistimus käännetään monimutkaisessa kognitiivisessa 

prosessissa ja lopulta rekisteröidään aivoihin. Tämän kui-

lun kiinnikuromiseksi taiteilijat, itseoppineet kylttimaala-

rit ja suunnittelijat ovat kautta aikojen luoneet myös hybridi-



52 u-kök

mäisiä, kuvallisilla elementeillä ryyditettyjä kirjainmuotoja. 

(Treib 1994, 81–82.)

1800-luvulla filosofit jäljittivät ihmisten ajattelutapojen 

kehitystä tutkimalla kirjoitustapojen evoluutiota piktogram-

meista nykyaikaisiin aakkosiin. Egyptiläisten hieroglyyfien 

salat alkoivat selvitä Rosettan kiven ja piispa Warburtonin 

kuuluisan esseen pohjalta. Warburtonin mukaan hieroglyyfit  

eivät olleet suoranaisesti kuvia erilaisista objekteista, vaan 

pikemminkin kielikuvia, jotka sisälsivät sanaleikkejä, 

perinteisiin ja legendoihin liittyvää tietoa sekä metaforia ja 

metonymioita. (Mitchell 1995, 146.)

Romantiikan aikakaudella vaikuttanut englantilainen 

ruonoilija ja kuvataiteilija William Blake hyödynsi teoksis-

saan tietoisesti visuaalisen ja verbaalisen välistä rajankäyn-

tiä. Hän yhdisteli teksteissään ajalle tyypillistä kirjoitusta ja 

kuvallista, eräänlaista hieroglyfistä esikirjoitusta. Blaken kir-

jaimista versoi usein jos jonkinlaisia ulokkeita, jotka tulkit-

tiin kuvallisena informaationa. Hänen aikalaisilleen niiden 

näkemisessä olikin kysymys lähinnä kuvallisen esittävyyden 

ymmärtämisestä, »luonnollisesta» havaitsemisesta – kirjai-

met muuttuivat siis piktogrammeiksi. Blakelle itselleen kysy-

mys oli kuitenkin pelkän esittävyyden sijaan niiden tulkitse-

misessa: piktogrammien sijaan ideogrammeina tunnetuista 

mentaalisista mielikuvista. Blaken teoksissa yhdistyi kuval-

linen ja runollinen ilmaisu. Hänen käsittelyssään kuvatai-

teesta tuli eräänlaista kirjoitusta, visuaalista kieltä. Samalla 

Blake vaati teostensa katsojia ikään kuin pysähtymään tuot-

tamiensa kalligrafisten ja typografisten muotojen äärelle; ei 

vain lukemaan sanoja, vaan aistimaan kirjoituksen materi-

aalisen olemuksen. (Mitchell 1995, 146–147.) 

Myös dadaismin ja futurismin aikakauden taiteilijoita ja 

typografeja kiinnosti sanojen visuaalinen tulkinta tai jopa 

äänten visualisoiminen erilaisten painotusten aikaan saami-

seksi. Futuristisen liikkeen keulahahmo, italialainen Filippo 

Marionetti lietsoi vallankumousta kaavoihin kangistunutta, 
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Willam Blake:  

Songs of Innocence and Experience, Nurse’s Song
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harmonista (kirja)typografiaa vastaan. Hän uhosi käyttä-

vänsä erilaisia kirjainleikkauksia ja -tyyppejä saadakseen 

aikaan haluamansa onomatopoeettisen efektin – kursiiveilla 

vauhtia ja vahvoilla kirjainleikkauksilla väkivallantuntua 

tekstiin. Hän julisti kaksinkertaistavansa sanojen ilmaisu-

voiman typografisilla keinoilla. (Aynsley 2001, 42.) 

Saksalainen taiteilija Kurt Schwitters kokeili teoksessaan 

Sonata in Primeval Sounds (1932) abstraktia, epätyypillisistä 

kirjain- ja äänikombinaatiosta koostuvaa kieltä, jonka oli tar-

koitus olla viittaamatta itsensä ulkopuolelle. Sanoilla ei ollut 

varsinaista kielellistä merkitystä, vaan ainoastaan visuaali-

nen tai äänellinen rytminsä. Tämän rytmin oli tarkoitus joh-

dattaa jonkin luonnollisen ja perustavanlaatuisen lähteille. 

(Gestner 1968, 37.) Emigren Rudy VanderLans (1994, 156–157) 

Italiaisen futuristi Filippo Marionetin ja  

ranskalaisrunoilija Guillaume Apollinairen typografiaa.
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on vastaavasti kirjoittanut satunnaisesti yhdisteltyjen kir-

jainten harvoin välittävän kielellisiä merkityksiä, mutta kir-

jaintyypin visuaalisten ominaisuuksien säilyvän tällöinkin. 

Kirjaintyypeillä on siis muitakin funktioita kuin tulla lue-

tuiksi. 

Myös Amerikassa 1960-luvulla syntyneen concrete poetry 

-tyylin tiedetään inspiroineen muun muassa David Carsonia  

ja Neville Brodya. Kyseinen runouden laji on onnistunut 

pakenemaan määritelmiään, mutta Dom Sylvester Houédard  

on todennut tyylin olevan – painetussa muodossa – sekä 

typografista runoutta että runollista typografiaa. Kyseessä 

ei siis ole runo, joka on ainoastaan saanut tietyn visuaali-

sen muodon, vaan typografinen muoto on osa runoa. (Mayer 

1996.) Varhaisen ranskalaisrunoilijan, 1900-alussa eläneen 

Guillaume Apollinairen teoksissa on ollut samoja piirteitä. 

Myös hän ymmärsi sanojen visuaalisen representaation voi-

man ja halusi vastata runojensa ulkoasusta itse. (Byrne & 

Witte 1994, 118–119.)

Robert Bringhurstin (2005, 98–99) mukaan kirjainmuo-

doilla on oma luonne, henki ja omat persoonallisuuden piir-

teensä. Runolliseen tyyliinsä hän kirjoittaa kirjaintyyppien 

antavan läheisessä tarkastelussa useita vihjeitä suunnitte-

lijansa aikaisen maailman menosta, jopa hänen kansalli-

suudestaan ja uskonnolllisesta vakaumuksestaan. Kirjoite-

tun tekstin sisällön ja käytetyn kirjaintyypin pitäisi herättää 

samansuuntaisia mielikuvia. Toisaalta modernistinen suun-

nittelija Rodolph de Harak (1994, 48–49) on todennut ennem-

min keskittyvänsä kirjaintyyppien valinnassa kokonaisten 

design-konseptien palvelemiseen kuin historiaan. Hänelle 

(bringhurstilaisen) filosofian loppuun asti seuraaminen 

 tarkoittaisi sanan »liekki» koristelemista liekeillä ja sanan 

»viileä» jääpuikoilla.

Graafisen suunnittelun puolelta klassisia tekstin ja kuvan 

hybridejä tarjoavat muun muassa Herb Lubalin ja Robert 

Brownjohn. Lubalin nimesi oman tyylinsä osuvasti typo-
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grafiseksi ekspressionismiksi (Lupton 1996, 36). Vielä var-

haisempina esimerkkeinä voidaan pitää eurooppalaisen 

kirjapainotaidon alkutaipaleen koristeellisia anfangeja. 

Keski aikaisissa manuskripteissä käsin tehdyt anfangit kuvit-

tivat usein tekstin sisältöä. Esimerkiksi Aristoteleen teks-

teissä filosofi saattoi istua pöytänsä ääressä ison alkukir-

jaimen katveessa. Tyypillisiä muita aiheita olivat kasvit ja 

eläimet. Myöhemmät painetut anfangit olivat abstraktimpia 

vailla suoraa yhteyttä elävöittämäänsä tekstiin (Dijstelberge 

2011, 43–44).

uud kop jj  2000-luvulla typografian ja kir-

jainmuotojen analysoimiseen on alettu kehittää uusia mene-

telmiä. Aikaisemmat kirjallisten tekstien tutkimiseen 

kehitetyt työkalut ovat osoittautuneet riittämättömiksi. Kir-

jallisuustieteen piirissä typografian potentiaalia merkitysten 

välittäjänä on vähätelty: tekstien kirjalliset merkitykset ovat 

olleet ymmärrettävästi tutkimuksen keskiössä. Typografiassa 

painopiste puolestaan on ollut liialti kirjaintyyppien luetta-

vuudessa. (van Leeuwen 2006, 139, 141; Nørgaard 2009, 141.)

Nykyisen ymmärryksen mukaan typografia ei ole pelkäs-

tään kirjallisten tekstien nöyrä palvelija. Se nähdään myös 

viestinnän välineenä ja informaationa itsessään. Sillä on 

mahdollista ilmaista ominaisuuksia ja asenteita. Typografia 

voi »esittää» tekstejä. Sanan visuaalisella muodolla voidaan 

»Hot-Hot-Hot-Burning.png»
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välittää merkityksiä kahdella tasolla: sanalla on sekä varsi-

nainen merkityksensä että typografinen, visuaalinen vaiku-

tuksensa. (van Leeuwen 2006, 142.)

Theo van Leeuwen (Nørdgaard 2009, 146–147) kehittelemä 

ajatus typografisesta metaforasta perustuu sanan visuaalisen 

muodon (merkitsijä) ja varsinaisen merkityksen (merkitty) 

samankaltaisuuteen. Tämä samankaltaisuus voi ilmetä sekä 

ikonisella että indeksisellä tasolla. Ikonisella tasolla sanan 

visuaalinen muoto näyttää samalta kuin merkitsijänsä. 

Indeksaalisella tasolla sanan visuaalinen muoto viittaa 

omaan materiaaliseen alkuperäänsä, esimerkiksi kirjoitus-

Tekstin ja kuvan rajankäyntiä  

Herb Lubalinin kuuluisissa logoissa.
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työkaluun. Toista typografisten merkitysten tutkimiseen 

käyttämäänsä menetelmää Van Leeuwen kutsuu »konnotaa-

tioksi». Jäljittämällä typografisten merkkien alkuperän luki-

jan on mahdollista analysoida, minkälaisia assosiaatioita ne 

kuljettavat mukanaan uuteen käyttökontekstiinsa. 

Van Leewenin (2006, 149) kunnianhimoisena tavoitteena 

on muodostaa yksityiskohtainen typografinen kielioppi ja 

multimodaalinen, semiotiikkaa hyödyntävä metodi typo-

grafian analysoimiseen. Artikkelissaan Towards a semio-

tics of typography hän pyrkii tunnistamaan kirjaintyyppien 

muotokielten erityispiirteitä ja yhdistämään niihin merki-

tyspotentiaaleja. Muun muassa kirjaintyypin lihavuudelle, 

kaltevuudelle ja kurvikkuudelle löydetään mahdollisia mer-

kityksiä. Vaikka van Leeuwen mainitsee yhteisen kulttuu-

risen taustan olevan avain hänen hahmottelemansa mallin 

toimimiseen, taustalla tuntuu kummittelevan vanha tuttu, 

formalististisen muotokäsityksen haamu.

tk uhu?  Lääketieteellisten kuvantamisme-

netelmien sekä neorologian ja fysiologian kehityksen myötä 

taiteen estetiikan, näkökyvyn ja tunteiden välistä yhteyttä 

on alettu rakentaa uudelleen. Vuonna 1991 tuotemuotoili-

jat aloittivan professori Pieter Desmetin johdolla tutkimuk-

sen, jonka tavoitteena oli ymmärtää muotoilun ja tunteiden 

osuutta tuotehaluttavuuden muodostumisessa. 2000-luvulla 

fysiologi Ann Marie Barry kirjoitti avaimen kaiken visuaali-

sen kommunikaation ymmärtämiseen piilevän aivojen neu-

rologisessa toiminnassa ja kuvataiteen herättävän tunteita 

tiedostamattomalla tasolla. Vastaavia tutkimuksia visuaalis-

ten elementtien itsenäisistä kyvyistä on alettu tehdä myös 

typografian puolella. (Koch 2012.) On vaikeaa välttyä ajatuk-

selta Bauhausin ja gestalt-teorioiden paluusta.

Beth E. Kochin esitys »Perception of Typefaces: A Quan-

titative Visual Methodology» ot:n vuoden 2012 TypeCon-

konferenssissa otti pitkiä (taka)askeleita kohti formalistista 
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muotokäsitystä. Koch (2012) esitelmöi löydöksiensä kirjain-

muotojen herättämistä yhtenevistä tunnereaktioista viittaa-

van yhteisen, piilevän visuaalisen kielen olemassa oloon.

Strukturalistisen näkemyksen mukaan ihmiset hank-

kivan tietonsa maailmasta pääasiassa kielen avulla. Mikko 

Lehtosen (1996, 20, 30) sanoin: »tietomme todellisuudesta on 

väistämättä luonteeltaan kielellistä ja tekstuaalista. –– vaikka 

tapahtumien olemassa olo ei riipukaan kielestä, niillä voi 

olla merkityksiä vain kielen sisällä.» Hänen mukaansa ihmi-

sillä voi kuitenkin olla välittömiä, kehollisia, kielenulkoi-

sia kokemuksia, mutta ei ei-kielellistä tietoa. Kochin mukaan 

aivojen toiminnallisen magneettikuvauksen (fm) avulla 

on kuitenkin pystytty osoittamaan, että visuaalinen jär-

jestelmä kerää tietoa maailmasta kieltä nopeammin. Tämä 

nopeus ilmeisesti viittaa siihen, että jotain on jo tapahtunut 

ennen kielellistä ymmärrystämme.

 Typografia viestii sekä verbaalisella että visuaalisella 

tasolla – siitä tuskin on epäilystä. Ongelmallisinta on »luon-

nollisen» ja kulttuurisen, välittömän ja muistiin perus-

tuvan tiedon erottaminen toisistaan. Sitkeän kahtiajaon 

mukaan näkeminen on puhdasta ja tietäminen kulttuu-

rista (Kuusamo 1990, 10). Voiko tunteita kuitenkaan olla 

ilman tietoisuutta, joka perustuu kieleen? Miksi muotojen 

havaitseminen ohittaisi ennakko-oletuksemme, merkitys-

hakuisuutemme? Emmekö näekään vain sitä, mistä meillä   

on tietoa tai mitä haluamme nähdä?

Tulkitsemme tunnereaktiot kokemustemme pohjalta jär-

keistäen ne muistimme avulla. Vaikka oletettaisiinkin, että 

tietty visuaalinen ärsyke synnyttäisi havaittaessa saman-

kaltaisen hermoimpulssin kaikissa ihmisissä, ärsykkeen 

ymmärtäminen vaatii sen sanallistamista ja samalla muistia. 

Sanoilla on ihmisille erilaiset merkityssisällöt. 

Muistia on ennenkin yritetty pitää erossa nykyhetkestä. 

Muun muassa fenomenologian perustaja Edmund Husserl 

hahmotteli ajatusta välittömän aistimellisen havaitsemisen  
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ja sen muistiavusteisen representaation välisestä erosta 

(Kuusamo 1990, 86). Vaikka Koch (2012) esityksensä lopputu-

lemassa huomauttaakin kontekstin – trendien, kulttuurin 

ja koehenkilöiden iän – saattavan vaikuttaa tutkimustulok-

siin, on hänen väitteensä silti rohkea. Myös tutkimuk-

seen valitun kohderyhmän koostumus yllättää: pelkästään 

graafisen suunnitteluun tai typografiaan keskittyneiden 

kansain välisten järjestöjen jäseniä ja alan opiskelijoita. Tut-

kimuskohteeksi on valittu pääasiassa melkoista merkitys-

tentaakkaa mukanaan kantava Helvetica eri leikkauksineen. 

Koehenkilöiden oli mahdollista katsoa kirjaimia esittä-

viä kuvia muutaman sekunnin ajan ennen palautteen anta-

mista. Siinä ajassa luulisi tietoisuuden, kielellisen ymmär-

ryksen puuttuvan jo peliin. 

Koch päätyy esityksessään täysin eri linjoille kuin »katso-

jan vallankumouksen» veteraanit. Liekö vastavallankumous 

tekeillä?
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  Kirjaimet kontekstissaan

 »Even the most perfect reproduction of a work  

of art is lacking in one element: its presence in  

time  and space, its unique existence at the place 

where it happens to be.»

wt jm

 »Typefaces have a second life, the real life.  

This life starts when in hands of designers.»

j fço pochz
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mktko mkmj tm  Kirjallisuu-

dentutkija ja semiologi Roland Barthes julisti provokatiivi-

sesti tekijän kuolleeksi yli kuusikymmentä vuotta sitten. Kir-

jallisuudentutkimuksen puolella hautajaiskutsut lähetettiin 

ajat sitten. Graafisen muotoilun kentältä moni ei ole saanut 

kutsua vieläkään tai osaa sitä edes odottaa.

Kirjainmuodoista on vaikeaa puhua, ja niiden välittä-

mistä merkityksistä vielä vaikeampaa. Näemme kaikki kir-

jaimia, mutta lukija ei välttämättä uhraa niille ajatustakaan. 

Miten kuvailla esimerkiksi tämän tekstin ruumiillistu-

maa, fonttia, jolla teksti on ladottu? Mikä kirjainmuotoilijan 

intentio on ollut muodonannon hetkellä? Vaikuttavatko kir-

jainmuodot jollain tasolla tekstistä kumpuaviin merkityk-

siin?

Palapelissä on muitakin liikkuvia osia. Lukija tutustuu 

kirjoittajan ajatuksiin, jotka ovat saaneet visuaalisen muo-

tonsa graafisen suunnittelijan käsittelyssä, joka on valin-

nut kirjainmuotoilijan tekemän kirjaintyypin viestien välit-

täjäksi. Tämän tekstin kohdalla tilanne on harvinaisen 

yksinkertainen: kaikki kolme edellä mainittua tekijää ovat 

poikkeuksellisesti sama henkilö. Jäljelle jää vain lukija, vies-

tinnän vastaanottaja, avaamaan merkityspotentiaaleja kult-

tuurisine pääomineen omassa kontekstissaan.

Jos muodot itsessään eivät kanna merkityksiä, on mer-

kitysten muodostumisen mekanismeja etsittävä muualta. 

Tämän tekstin kohdalla apuun kutsutaan kontekstin käsite. 

Pyrin selvittämään käsillä olevaa vyyhtiä semiotiikasta, kon-

tekstuaalisuutta korostavasta kulttuurintutkimuksesta ja kir-

jallisuudentutkimuksesta lainatuin työkaluin. Tarkoitukse-

nani on avata yksinkertaiselta näyttävien ilmiöiden taustalla 

vaikuttavia monimutkaisia mekanismeja. Esittelen ensin 

tekstin ja kontekstin käsitteet, havainnollistan viestinnän 

epävakautta myytin avulla ja lopuksi pohdin tekijän paluuta 

graafisessa muotoilussa. Jos sisältö on kuningas, konteksti 

näyttäisi laajassa merkityksessään olevan koko valtakunta.
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m mok  Poikkitieteellisenä pidetyn semio-

tiikan tutkimuskohteena on merkkien, tekstien ja merkki-

järjestelmien toiminta – niiden tuottaminen ja käyttö. Semio-

tiikassa kieli määritellään merkkijärjestelmäksi, jossa 

vallitsee joukko sääntöjä, rakenteita ja lainalaisuuksia, joi-

den mukaan kieltä käytetään. Teksti puolestaan tarkoittaa 

merkkikokonaisuutta, jonka tulkinta perustuu niin merk-

kijärjestelmän kuin maailmankin ymmärtämiseen. Merk-

kien toimintaa kutsutaan semiosikseksi: se liittää aistiha-

vainnot ja käsitteellisen ajattelun toisiinsa yhdistäen mielen, 

ruumiin ja kulttuurin. Semiosis ei ole vain välittävä prosessi, 

vaan alati muuttuvaa, kehittävää ja myös vääristävää toimin-

taa. (Veivo & Huttunen 1999, 7, 13–18.)

Semiotiikkaa on tieteenalana arvosteltu teoreettisuu-

desta ja todellisuudesta vieraantuneisuudesta. Robin Kinn-

ros (2011 [2002], 317–319) on kirjoittanut semiotiikan muut-

tuneen graafisen suunnittelun kentällä vallinneista kovista 

odotuksista huolimatta pelkäksi »ajattelutyyliksi» jargonei-

neen, jota oikeastaan jokainen kriittinen ajattelija harrastaa 

ilman semiotiikan tuntemustakin. Kielitieteen pohjalta syn-

tynyt, piileviä merkityksiä ja ideologoita vaiennetuista koh-

teista paljastanut apparaatti tuntuu liian tehokkaalta tai jopa 

turhalta palatessaan takaisin vahvasti kieleen linkittyvälle 

alueelle, graafiseen suunnitteluun.

(ko)tkt  Tekstit ovat kulttuurien perusyksiköitä, jotka 

kantavat kulttuurin muistia sekä välittävät ja kehittävät 

uutta tietoa. Ne ovat jonkin kulttuurin sisällä olevia rajattuja 

kokonaisuuksia, jotka ovat ymmärrettävissä ja ilmaistu joil-

lakin, vähintään kahdella, kulttuurin kielillä. Tekstillä ei siis 

tarkoiteta pelkästään kirjallista tai suullista tekstiä, vaan esi-

merkiksi erilaisia taideteoksia tai muita yhtenäisiä merki-

tyksiä välittäviä kokonaisuuksia, kuten lakeja, uskonnollisia 

rituaaleja – tai typografiaa. Tekstit syntyvät, kun uusi infor-

maatio saa aikaiseksi reaktion vastaanottajassaan.  Lukijan 
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on pystyttävä lukemaan teksti omalla kielellään, muuten  

tapahtuma jää vain merkityspotentiaalia kantavaksi ei- 

tekstiksi. Potentiaali realisoituu vain, jos informaatio on vas-

taanotettavissa tai käännettävissä jollakin kulttuurin kie-

lellä. (Veivo & Huttunen 1999, 130–131, 136.)

Kirjaimellisen merkityksensä mukaan kontekstilla puo-

lestaan tarkoitetaan tekstien kanssa-tekstejä. Ne ovat aina 

olemassa yhdessä tekstien kanssa ja myös niiden sisällä 

osana tekstejä. Kaikki sellaiset tekijät, joita kirjoittajat ja 

lukijat tuovat merkityksenantotapahtumaan, kuuluvat kon-

tekstin käsitteeseen. Kontekstin ulottuvuuksiin kuuluvia kir-

jallisen tekstin ulkoisia tekijöitä ovat muun muassa teks-

tin materiaalinen olomuoto, parakieli, lukutilanne, lukijat ja 

teksteille aiotut funktiot. Olomuotoon vaikuttavat kirjoitetun 

tekstin kohdalla muun muassa paperivalinnat ja sidosasu. 

Para- eli rinnakkaiskielellä tarkoitetaan painetun tekstin 

kohdalla typografisia seikkoja kuten kirjaintyyppejä ja muita 

typografisia valintoja. Kontekstit voidaan myös nähdä mer-

kitysten muodostumiseen vaikuttavina kulttuurisina resurs-

seina. (Lehtonen 1996, 159–165.)

Perinteisessä käsityksessä kontekstista lukija nähtiin 

ainoastaan lähettäjän teksteihin sisällyttämien merkitysten 

passiivisena lukijana, uloskoodaajana. Kontekstin käsitettä 

onkin arvioitu uudelleen. (Lehtonen 1996, 159.) Tarton semi-

oottisen koulukunnan johtajan Juri Lotmanin (1990, 151–153) 

mukaan alkuperäiset tekstin käsitteet, jotka painottivat sen 

signaaliluonnetta tai yksiselitteisyyttä kulttuurin konteks-

tissa, ovat kokeneet olennaisen muutoksen. Lotman (1990, 

153) toteaa: »Keksiessään kyvyn tiivistää tietoa teksti saa 

muistin». Tällöin teksti kykenee pelkän siihen sijoitetun tie-

don välittämisen lisäksi muuntelemaan sanomia ja kehitte-

lemään uusia. Lotmanin edustamassa tarttolaisessa struktu-

ralismissa huomio ei kiinnity ensisijaisesti kieleen, kuten de 

Saussurella, vaan keskiössä ovat kulttuurin kielillä laaditut 

ilmaisut (Veivo & Huttunen 1999, 131). Ympäröivän kulttuurin  
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kontekstin ja lukijakunnan välille suhteen muodostava 

monikerroksinen teksti ei ole suoraviivainen lähettäjän vas-

taanottajalle suuntaama sanoma.

Tapaa, jolla semiotiikka näkee koko maailman luetta-

vana ja aukikoodattavana – tai vaikkapa dekonstruoitavana 

– tekstinä on myös arvosteltu. Ylipäätään termiä »teksti» 

on pidetty ongelmallisena graafisen suunnittelun kentällä, 

jossa konkreettinen, kirjallinen teksti, sen materiaalinen ole-

mus, on muiden graafisten elementtien ohella koko työn kes-

kiössä. (Kinnros 2011 [2002], 319.) Teksti-käsitteen kanssa on 

oltava tarkkana. »Kirjallisella tekstillä» tarkoitetaan tekstin 

materiaalista, visuaalista olomuotoa; pelkällä »tekstillä» tai 

»semioottisella tekstillä» semiotiikassa määriteltyä tekstiä.

tpogf kotkt  Muodot – myös kirjainmuodot – 

havaitaan aina tietyssä merkitysten kentässä. Muotoa ympä-

röivä maailma vaikuttaa havaintoomme. Toimimme aina 

monella eri tietoisuuden tasolla. Katse jahtaa muotoa käsit-

teiden avulla, ei skannaten sen ääriviivoja ja muodostaen 

objektista aistitoisintoa. (Kuusamo 1990, 111.)

Kirjaintyyppien kohdalla typografia muodostaa osan 

tästä ympäröivästä maailmasta, osan kirjaintyyppien ilme-

nemiskontekstista. Tämän kontekstin määrittäjänä toimii 

(toivottavasti) graafinen suunnittelija. Kirjainmuotoilijan 

näkökulmasta tekijän ja lukijan väliin asettuu fontin käyt-

täjä entisestään mutkistamaan perinteistä lähettäjä–vastaan-

ottaja-mallia. Käytännössä suunnittelija ei voi mitenkään 

kontrolloida, missä ja miten hänen muotoilemaansa kirjain-

tyyppiä käytetään. Käyttäjälle jää paljon viestinnällistä val-

taa: kontekstin määrittämiseen vaikuttavina typografisina 

keinoina voidaan mainita ainakin paperin valinta, alustan 

koko, tyhjän tilan käyttö, tekstimassan muodostama teks-

tuuri, rivivälit, pistekoot, kirjainvälistys, palstoitus, sivu-

numerot ja rinnakkaisten kirjaintyyppien valitseminen.
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j uottuuu  Useiden käyttämiemme kirjain-

tyyppien juuret juontavat kauas historiaan. Elokuvajulis-

teet ovat täynnä roomalaisista Trajanin pylväistä (113 .) 

kopioituja kirjaimia ja kaunokirjalliset teokset hyödyntävät 

renessanssiajan kirjasinleikkaajien taidonnäytteitä. Vanhat 

kirjaintyypit seikkailevat uusissa ympäristössä, 2000-luvun 

muuttuneessa maailmassa. 

Kirjallisuuden tutkimukseen liittyvän eksegetiikan tar-

koituksena on hahmottaa (kirjallisen) tekstin merkitystä sen 

tekijälle ja tekstin oletetuille alkuperäisille lukijoille. Tämän 

kaltaisessa historiallisessa tulkintatavassa oleellista on huo-

mioida myös niin sanottu kaksoiskontekstuaalisuus. Mikäli 

teoksen syntyhetki, hetki, jona informaatio lähetetään, ja 

vastaanottamishetki poikkeavat toisistaan, teoksen tulkitse-

minen muuttuu haasteellisemmaksi. (Mikkonen 2003, 69.)

Kirjainmuotoilija Christian Schwartzin (Coles 2012) 

sanoja lainatakseni Garamond- ja Bembo-kirjaintyyppien 

Lukuisista elokuvajulisteista tuttu Carol Twomblyn  

suunnittelema Adobe Trajan (1989) lainaa muotonsa roomalaisiin  

Trajanin pylväisiin 100-luvulla kaiverretuista kirjaimista.    
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käyttäminen  nykyaikana ei näytä samalta kuin keskiaikai-

siin tamineisiin sonnustautuminen. Kontekstuaalisuuden 

ajallisen ulottuvuuden hyödyntäminen kirjaintyyppien – tai 

laajemmin typografian – kohdalla kuuluu graafisen muotoili-

jan perusvalmiuksiin. Robert Bringhurstilla (2005, 161) ajalli-

sen ulottovuuden huomioiminen ei liity vain asianmukaisia 

historiallisia ja kulttuurisia kaikuja välittävän kirjaintyypin 

valintaan, vaan myös kirjaintyypin parakieleen. Sivun mitta-

suhteista ja marginaaleista lähtien suunnittelijan tulisi huo-

mioida typografian ja aiheen yhteensopivuus sekä tuntea eri 

aikakausina käytetyt suunnittelukonventiot. Toisin sanoen 

renessanssiantiikva kaipaa Bringhurstin mukaan ympäril-

leen saman aikakauden typografisia ratkaisuja.

Amerikkalaisen arkkitehti Charles Jenkinsin (Brax 2003, 

123–124) käsitys postmodernin arkkitehtuurin tyylistä kak-

soiskoodattuna semioottisena diskurssina on levinnyt kirjal-

lisuuden tutkimuksen piiriin ja soveltuu myös typografian 

tarkasteluun. Parodinen modernin ja jonkin historiallisen 

tyylin yhdistäminen kirjaintyyppien valinnassa tai muussa 

typografiassa vaatii kuitenkin yhtälailla niiden syntykon-

tekstien sekä uusimpien visuaalisen kulttuurin virtausten 

tuntemusta. Säännöt on tunnettava, jotta niitä voi rikkoa. 

mtt j kotkt mktt muokkj  

Myytti-käsitteen avulla on mahdollista ymmärtää merkkien 

epävakautta ja merkitysten muodostumisen jatkuvaa sykliä.  

Kirjaintyypit ovat saattaneet imeä itseensä sisältöjä, jotka 

poikkeavat radikaalisti alkuperäisistä, suunnittelijansa tar-

koittamista ja syntykontekstinsa sävyttämistä merkityksistä. 

Pidemmällä aikavälillä historiallisten tyylien alkupe-

räiset merkityt saavat uusia sisältöjä, kuorruttuvat sokerilla 

uuden, usein kaupallisen, kontekstin paineessa. J. Abbot Mil-

ler (1994, 33) onkin kuvaillut tyyliä irrotettavaksi attribuu-

tiksi. Hänen mukaansa koko graafisen suunnittelun luonne 

ja voima perustuvat mahdollisuuteen muodostaa uusia 
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merkkejä visuaalisista ja verbaalisista elementeistä. Mitkään 

merkit – värit, tekstuurit, kirjaintyypit – eivät kanna merki-

tyksiä muuttumattomana kontekstista toiseen.

Jos saussurelaisesta näkökulmasta merkit ovat keino-

tekoisuudessaan melko vakaita, ranskalaisen semiologi 

Roland Barthesin tuotannossa kysymys merkitysten muotou-

tumisesta merkkien ja lukijoiden kohtaamisissa on oleelli-

nen. Huomio kohdistuu ensisijaisten, kirjaimellisten merki-

tysten, denotaatioiden, sijaan konnotaatioihin, eli kaikkiin 

niihin johdannaisiin historiallisiin, emotionaalisiin tai sym-

bolisiin merkityksiin, jotka liittyvät ensisijaisiin merkityk-

siin. (Lehtonen 1996, 109–111.)

Barthes kehitteli vuonna 1957 ilmestyneessä kirjassaan  

Mythologies (suom. Mytologioita) myytin käsitettä de 

Saussuren strukturalistista merkkiteoriaa laajentaen. Barthe-

sille myytti on »kieli». Se on viestintäjärjestelmä – merkityk-

senannon tapa ja muoto –, jota historia ikään kuin ohjailee. 

Puheella Barthes ei tarkoita vain kielen suullista tai kirjal-

lista ilmenemistä. Myyteistä puhuessaan kieli, diskurssi 

ja puhe tarkoittavat hänelle kaikkia merkityksellisiä yksi-

köitä ja yhdistelmiä tekemättä eroa sanallisten ja kuvallisten 

ilmaisun välille. Esimerkiksi valokuva, elokuva ja mainonta 

voivat tukea myyttistä puhetta. (Barthes 1994, 173–174.)

De Saussuren merkkikäsityksen mukaisesti Barthes löy-

tää myytistä kolmijakoisen skeeman: merkitsijän, merkityn 

ja niiden välisen suhteen, merkin. Hänen mukaansa myytti 

kuitenkin kaappaa haltuunsa tämän ensimmäisen asteen 

semiologisen ketjun ja rakentaa sen varaan uuden, toisen 

asteen semiologisen ketjun. Ensimmäisen ketjun, kielitie-

teellisen järjestelmän, (merkitsijästä ja merkitystä) koostu-

vasta merkistä tulee myytin käsittelyssä pelkkä merkitsijä, 

myyttisen ketjun alku. Tätä alkua Barthes kutsuu myytin 

tasolla muodoksi, ja tämän uuden ketjun merkittyä puo-

lestaan käsitteeksi. Yhdessä muoto ja käsite muodostavat 

myytissä merkityksenannon. Barthes kuvaa tätä muutosta 
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osuvasti  kutistamiseksi, ensimmäisen merkityksenannon 

pois paikoiltaan siirtämiseksi ja kahden järjestelmän sijoil-

taan olemiseksi. (Barthes 1994, 177–179.) 

Myytissä merkitsijä on yhtä aikaa sekä merkitys että 

muoto, täysi ja tyhjä. Kielitieteellisen merkin sattuman-

varaisuudesta poiketen myyttiä ohjaa aina motivaatio: myytti 

pelaa merkityksen ja muodon välisellä analogialla. Kun 

myytti kaappaa merkityksen haltuunsa, se tyhjentää samalla 

merkityksen historiastaan – tiedosta ja muistista – ja tekee 

siitä köyhän, loismaisen muodon. Tyhjä muoto melkeinpä 

vaatii merkityksenantoa, käsitettä täyttämään itsensä.

Myyttisen käsitteen sisältämä tieto on kuitenkin luon-

teeltaan avointa ja epävakaata. Käsitteet syntyvät, kehit-

tyvät ja katoavat kokonaan. Barthesin mukaan alkuperäi-

sen merkityksen ja myytin käsitteen yhteenliittävä suhde 

on oikeastaan itsessään vääristymä – käsite vieraannuttaa 

merkityksen. Hän kuvaa myytin laajentunutta monimieli-

syyttä seuraavasti: »–– myytin merkityksenanto konstituoi-

tuu eräänlaisessa jatkuvasti pyörivässä kääntöportissa, jossa 

merkitsijän merkitys ja sen muoto, objektikieli ja metakieli, 

puhtaasti merkitsevä ja kuvitteleva tietoisuus vuorottelevat.» 

(Barthes 1994, 180–188.)

Jälkistrukturalistisessa maailmassa merkitykset ovat 

muuttuneet epävakaiksi ja sosiaalinen ja kulttuurinen tul-

kintakonteksti korostuvat objektiivisuuden kustannuksella. 

Kulttuuristen tuotteiden kiinteät, aikaa kestävät, suunnitte-

lijoidensa tarkoittamat merkitykset joutuvat kyseenalaiste-

tuiksi. Tekstit täyttyvät jatkuvasti ilmenemiskontekstinsa 

mahdollistamilla merkityksillä. (Mills 1994, 129.)

pkt mktk  Myytin toimintaa on mahdol-

lista havainnollistaa esimerkiksi romantiikan aikakauden 

kirjain tyyppien saamia merkityksiä tarkastelemalla. Synty-

aikakauteensa liittyvien historiallisten sisältöjen lisäksi 

näiden kontrastikkaiden kirjainten käyttökohteiksi ovat 
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 valikoituneet ainakin arvokkuutta, eleganssia ja kylmänvii-

leän rationalisuuden sijaan tunnetta kaipaavat suunnittelu-

työt. Kuten Markus Itkonen (2004, 32) on todennut, näiden 

kirjaintyyppien käyttäminen arkipäiväisissä yhteyksissä voi 

synnyttää tahatonta komiikkaa. Arjesta harvemmin löytyy 

romantiikan aikakaudelle tyypillistä ylevyyttä ja suuria tun-

teita; oikeastaan arki tuntuu olevan koko aikakauden hen-

gen vastakohta. Vaikka edellisen kaltaisia rajauksia kyseis-

ten kirjaintyyppien käyttökohteista voidaan tehdä, mitään 

täsmällistä ja kapeaa käyttöaluetta näille uusklassistisik-

sikin kutsutuille kirjaimille ei voi löytää. Vaikka romantii-

kan ajan kirjainmuotojen ensimmäisen semioottisen ketjun 

pääte pistettä, merkitys, on mahdotonta määritellä tarkasti, 

voidaan kuitenkin varmuudella sanoa, että mielikuva nyky-

muodista se ei ainakaan ollut. 

Jo 1930-luvulta lähtien Didot’n ja Bodonin sukuisia kir-

jaimia on nähty nimenomaa muoti- ja lifestyle-lehtien kan-

sissa ja sisuksissa. Amerikkalaisina esimerkkeinä voidaan 

mainita venäläissyntyisen Alexey Brodovitchin (1898–1971) 

vuodesta 1934 eteenpäin luotsaaman Harper’s Bazaar -lehden 

logo sekä art director Cipe Pinelesin 1950-luvulla luotsaamien 

Vogue-, Charm- ja Seventeen-lehtien logot. (Aynslay 2001, 78 & 

110). Eurooppalaisista vastaavista esimerkeistä mainittakoon 

ranskalainen Elle, italialainen Grazia ja uudehko, ruotsalai-

sen alunperin vaatemerkkinä tunnetun Acnen julkaisema 

Acne Paper -lehti. Muotibrändeistä ainakin Giorgio Armani, 

Burberry 1856, Gucci, Ralph Lauren ja Valentino ovat hyödyn-

täneet samaa kuvastoa. 

Barthesin myyttikäsitettä soveltaen romantiikan aikakau-

den merkitykset ovat myytin kaappaamina taantuneet tyh-

jiksi muodoiksi, ja täyttyneet uudessa merkityksenannossa 

muodin käsitteellä. Myytin epävakaan luonteen mukaisesti 

käsitteiden merkitykset saattavat muuttua nopealla syklillä. 

Graafisessa suunnittelussa vallitseva vapaa tyylien yhdis-

tely ja suositut camp-henkiseen ironiaan nojaavat ratkaisut 
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Enter the Era of Elegance. 

Harper’s Bazaar -lehden kansi vuoden 1992 syyskuulta.    
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saattavat  lähitulevaisuudessa käynnistää yllättäviäkin mer-

kityksenantoprosesseja.

Merkitys perustuu tietoon, muistiin ja historiaan, jotka 

myytti kutistaa, kun käsite vieraantuu aiemmin vakaasta 

merkityksestään. Samalla myytti Barthesin (1994, 184) 

sanoin »hämärtää myös ensimmäisen kielen eli tosiasialli-

sen diskurssin», joka käsittelemässämme tapauksessa viit-

taa romantiikan ajanhenkeen. Kielitieteellisen merkin sattu-

manvaraisuudesta poiketen myyttiä ohjaa aina motivaatio: 

myytti elää merkityksen ja muodon välisistä analogiosta, tai 

pikemmin vain osasta löytämistään samankaltaisuuksista ja 

hylkää useita. Myytti on ideografinen järjestelmä, jossa muo-

tojen motivaatio perustuu niitä epätäydellisesti esittäviin 

käsitteisiin. (Barthes 1994, 188–189.) Romantiikan aikaan liitet-

tävää eleganssia, draamaa, liioittelua, esteettisyyttä ja ylelli-

syyttä ei ole vaikeaa tunnistaa myös muodin glamoröösissa 

maailmassa.

kjmuotoj kuom – j puu  Tekijän yksin-

oikeus merkitysten muodostajana on epäilemättä kyseen-

alaistettu kontekstuaalisen ymmärryksen kasvettua. Inten-

tionalistit uskoivat vielä ainoastaan tekijän tarkoitusperien 

yksinomaan määrittävän viestien oikean tulkinnan. Tästä 

yksioikoisesta mallista on kuljettu pitkä matka.

Tekijän kuolema -esseessään Barthes nostaa viestinnän 

keskiöön lukijan merkitysten muodostajana ja lukemistapah-

tuman paikkana, missä kaikki tapahtuu (Lehtonen 1996, 111). 

Barthes (1993, 115) toteaa : »–– teksti ilmentää moniulotteista 

avaruutta, jossa moninaiset kirjoitukset yhtyvät ja kilpaile-

vat, eikä yksikään niistä ole alkuperäinen: teksti on kulttuu-

rin tuhansista kehdoista syntynyt lainausten kudos.» Tämä 

monimuotoinen kudos ei kuitenkaan keräänny kirjoittajaan, 

vaan lukija on se paikka, jossa kudokset muodostuvat. Barthe-

sille merkityksellistämisen käytännöt ovat toimintaa – teks-

tin, kontekstin ja lukijan kohtaamista (Lehtonen 1996, 110).
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Mutta kuka tai mikä oikeastaan on tämä paljon puhuttu 

vainaja? Michael Rock (2004) kuvailee Typotheque Foundryn 

julkaisemassa esseessä »Graphic Authorship» tekijä-käsit-

teen historian saatossa saamia merkityksiä. Varhaisimmissa 

luonnehdinnoissa tekijällä viitattiin lähinnä kirjoittami-

seen liittyvään uuden luomiseen, mutta käsitteeseen liit-

tyy myös autoritäärisiä kaikuja. Kuuluisassa vuonna 1969 jul-

kaistussa esseessään »What is an author?» Michel Foucault 

vastasi kuolleeksijulistamiseen määrittelemällä tekijyyden 

muutosta ja rajoja uudelleen. Ensimmäisten pyhien tekstien 

tekijöiden tuntemattomuus toimi niiden aitouden takeena. 

Tieteessä tilanne oli päinvastainen: tekijän nimi antoi tutki-

mukselle uskottavuutta. 1700-luvulle tultaessa tilanne muut-

tui: kirjallisuudessa tekijyyttä alettiin arvostaa; tieteessä teki-

jän ohi kiilasi objektiivisuuden takeena tieteellinen yhteisö. 

Vahva linkki tekijän ja tekstin välille rakentui myös, kun 

tekijöitä alettiin rankaista uskaliaista kirjoituksistaan. Teks-

tistä tuli tekijän omaisuutta, ja tekijän tarkoitusperiä alet-

tiin arvuutella. Jälkistrukturalistit katkaisivat tämän linkin 

pyrkimällä osoittamaan, että mikään teksti ei sisällä yksi-

selitteistä merkitystä, tekijän (tai Jumalan) sanomaa. Teki-

jän sijaan keskiöön nousi teksti. Postmodernistit jatkoivat 

lähettäjä–vastaanottaja-mallin arvostelua: monet heistä näki-

vät tekstin tekijästään irtaantuneena merkitysten kentässä 

vapaasti ajelehtivana elementtinä. 

Kirjainmuotoilun yhteydessä oleellista on nähdä lukijan 

syntymä yhtenä avaimena kontekstuaalisuuden ja merkitys-

ten muodostumisen epävakauden ymmärtämiseen. Vaikka 

tekijän kuolleeksi julistaminen saattaa tuntua liioitellulta, 

sen vaikutus perinteisen mystifioidun tekijäkäsityksen hor-

juttamisessa on merkittävä. Enää tekijän ei ajatella ainoana 

henkilönä tuntevan reittiä kirjallisen tekstinsä kätkemän 

totuuden luo.

Tekijän kuoleeksijulistamista voidaan selittää merk-

kien koneen kaltaisella luonteella: ne toimivat tuottajansa 
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poissaolosta huolimatta, ja ne voidaan ymmärtää, vaikka 

luomis hetki on peruuttomattomasti ohitettu ja kirjoittajan 

kokemus horisontti ja intentio ovat hämärän peitossa (Kaarto 

2003, 167). Merkitykset muuttuvat, ja taitavinkaan suun-

nittelija ei voi kontrolloida sitä, kuinka hänen visualisoi-

mansa viesti lopulta tulkitaan. Dekonstuktionistien mukaan 

yhden oikean tulkinnan saavuttaminen on mahdotonta, 

koska emme millään voi saada tietoa kaikista ymmärtämi-

seen vaadittavista konteksteista (Eaton 1995, 117). Jälkistruktu-

ralistien kritiikki ja teoriat ovat rohkaisseet suunnittelijoita 

nousemaan pelkän ongelmanratkaisutyön yläpuolelle joko 

näkemään muotoilun itsessään semioottisen tekstin tuotta-

misena tai toimimaan annettua sisältöä kriittisesti käsittele-

vänä ja siihen jotain lisäävä viestijänä (Rock 2004).

Varsinkin traditionalistisen typografian kannattajien 

ongelmaksi muodostuu muodon ja sisällön vastakkainaset-

telu – »muoto seuraa sisältöä». Jos sisältö edeltää aina muo-

toa ja täyttää sen merkityksillä, muotoilu ilman merkityk-

sellistä sisältöä surkastuu pelkäksi tyyliksi tai valikoimaksi 

temppuja. Osa suunnittelijoista tuntuu pitävän sisällön tuot-

tamista sen muotoilemista arvokkaampana ja sisältöä myös 

hyvän muotoilun mittarina. He eivät osaa nähdä muotoilua 

itsessään kulttuurisena tekstinä, yhtä monimuotoisena ja 

merkityksellisenä kuin mikä tahansa perinteisesti sisältönä 

pidettyä. Graafikon rooli on kuin elokuvaohjaajan; käsikir-

joittajat ovat erikseen. (Rock 2009.)

Toisaalta esiin on myös noussut ongelma narsistisesta 

suunnittelusta, joka ei kunnioita kirjoittajaa eikä lukijaa 

(Unger 1994, 11). Suunnittelijan siirtyessä koristelijan rooliin 

narsismi pääsee valloilleen. Seuratessaan orjallisesti tren-

dejä muotoilija taantuu »tyylittelijäksi» (engl. stylist), jonka 

tehtävänä on loihtia mille tahansa kohteelle ajanhengen-

mukainen ulkoasu (Munari 2008 [1966], 43). Tällöin viestin 

alkuperäinen lähettäjä pysyy kuolleena graafisen suunnitte-

lijan julistaessa itsensä tekijäksi (tai osuvammin vahingon-
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2010-luvun trendejä (ja narsismia).
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tekijäksi). Joissain tapauksissa suunnittelijoille on kehit-

tynyt niin vahva tyyli, kädenjälki, että se ajaa kaikkien 

sisältöjen  ja asiakkaiden yli. Tiukan linjan modernisti Josef 

Müller-Brockmann pyrki eristämään suunnittelijan oman 

persoonan työnjäljestä. Hänen mukaansa tekijän anonymi-

teetti lisäsi viestinnän tehokkuutta ja antoi työlle mahdol-

lisuuden täyttää itse itsensä aiheeseen liittyvillä arvoilla ja 

piirteillä. (Meister 2012.)

Camp-henkisessä yliestetisoinnissa tyyli jyrää sisällön 

ja estetiikka moraalin. Tarkoituksenmukainen tai tahaton 

viestien vääristely ei kuulu muotoiluun. Harva kaataa hyvän 

punaviininkään sekaan Coca-Colaa, oli lasi sitten läpinäkyvä 

tai ei.

 

kotkt kokouut  Kirjainmuotojen havaitsemi-

nen on monimuotoinen tapahtuma. Tekijyys, historia, tren-

dit, tekstit, kontekstit ja lukija kietoutuvat yhteen. 

Jos lähtökohdaksi otetaan tiukasti rajattu lähikuva, 

näemme kirjainmuodot oman lähiympäristönsä, typogra-

fian, keskellä. Paperi saattaa olla karheaa ja kierrätettyä, toi-

saalta kiiltävää ja lakattua. Tyhjän tilan käyttö, marginaalit, 

tekstuurit ja useat detaljitason valinnat vaikuttavat havain-

toihimme. Jos kuvakulmaa laajennetaan ja annetaan kame-

ran liikkua ylospäin, kontekstiksi saattaa paljastua esimer-

kiksi käyntikortti, lehti, rautatieaseman aikataulunäyttö, 

näyttelygrafiikka tai valtava mainosbanderolli. Yhä kauem-

paa katsottaessa voi paljastua, että havainto tapahtuu esi-

merkiksi illan hämärtyessä kaupungilla ja lukuisten ihmis-

ten ympäröimänä.

Näistä lähtökohdista muodostamme jo ennakkoluokit-

telua: onko kyseessä informaatiografiikka, mainosgrafiikka 

tai jokin muu käyttögrafiikanmuoto. Vai onko kohteella ole-

tetusti erityistä esteettistä arvoa? Myös viestin alkuperäisen 

lähettäjän tai sen visualisoijan arvuutteleminen vaikuttaa 

havaintoomme. Mitä graafinen suunnittelija on ajatellut?
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Katsojan kokemushistoria määrittää hänen kyvykkyy-

tensä merkityspotentiaalien avaajana: minkälainen hänen 

medialukutaitonsa on, kuinka hyvin visuaalisen kulttuurin 

suuntaukset ovat hallussa. Koko prosessin ajan oma tunne-

tilamme hämmentää järkeilyämme sekä harkitusti että auto-

maattisesti. Kaikki tämä tapahtuu hetkessä. Pian kirjain-

muodot vetäytyvät ja voimme alkaa lukea.
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  Mutaatioita

 »Letter-forms are of the most visual  

expressions of an age.»

hm zpf
 

 »Good typography – and type design –  

isn’t about >good> spacing, kerning, 

etc., even legibility. It’s about how those  

express the Idea.»

gth hgu
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kjmuotoj mtk  Kirjainten kudoksiin kertyy  

yllättävää ainesta, tekijät kuolevat ja heräävät henkiin ja 

suunnittelijoiden muotoihin upottamat merkitykset katoa-

vat tullakseen taas löydetyiksi uusissa kohtaamisissa. Esi-

merkin johdattelemana kuljen keskiajalta nykyaikaan, 

Euroopasta Amerikan kautta Arfikkaan ja Sveitsistä koko 

maailmaan.

1. kkjt kkuokk

Vanhimmat goottilaiset kirjainmuodot (engl. black letter)  

ovat peräisin 1300-luvulta. Vieläkään ei tarkasti tiedetä, 

miten ne onnistuivat syrjäyttämään Kaarle Suuren karolin-

gialaiselle minuskelille petaaman valta-aseman (Boardley 

2010). Tekstuura-tyyliset kirjainmuodot olivat vallalla var-

sinkin Pohjois-Euroopassa. Myös Gutenbergin kuuluisassa 

Raamatussa, ensimmäissä irtokirjasimilla Euroopassa pai-

netussa kirjassa, käytettiin juuri kyseistä tyyliä jäljittelevää 

kirjaintyyppiä. Jos tekstuuraa saattoi nähdä varsinkin Sak-

sassa, Englannissa, Ranskassa ja Benelux-maissa, pyöreämpi 

rotunda oli yleinen Italiassa. Tekstuuran lisäksi schwa-

bacher-  ja fraktuura-tyylit saivat suosiota juuri Saksassa. 

(Itkonen 2004, 59; Jakobs 2012.) 

1400-luvun lopulla renessanssianktiikvat alkoivat uhata 

goottilaisten kirjaintyyppien voittokulkua. 1540-luvulla 

Ranskaa hallinnut François I pyysi Claude Garamondia suun-

nittelmaan omaa nimeään kantavan antiikvan, josta oli 

tuleva valistusajan symboli ja maan ensimmäinen, valta-

kunnalle yksinoikeudella muotoiltu kirjaintyyppi. Saksa 

valitsi toisen suunnan: kuningas Maximilian torjui antiikvo-

jen käytön pysytellen tummanpuhuvissa goottilaisissa tun-

nelmissa. Goottilaiset kirjaintyypit – erityisesti fraktuura 

– alkoivat kyllästyä »Saksan-käsitteellä». 1500-luvulla ne vies-

tivät protestantismin ja nationalismin henkeä. (Heller 2003.) 
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Esimerkit tekstuura-, rotunda-  

ja schwabacher-kirjaintyypeistä.
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Aikojen saatossa niiden kantamat merkitykset, kytkey-

tyivät niin vahvasti saksalaiseen kulttuuriin, kieleen ja kir-

jallisuuteen, että antiikvan käyttäminen muuttui epäisän-

maalliseksi teoksi. Saksalaisissa painotuotteissa saatettiin 

jopa latoa pelkät vierasperäiset sanat antiikvalla muun teks-

tin ollessa tekstuuraa, jotta Saksan ja muun Euroopan typo-

grafinen kuilu korostui. Typografiasta muotoutui antiikvan 

ja fraktuuran välinen taistelutanner – Antiqua–Fraktur-streit 

alkoi. (Jakobs 2012.)

1800-luvun puolivälissä kielitieteilijä Jakob Grimm 

kuvaili laatimassaan sanakirjassa goottilaisia kirjaimia 

muun muassa epämuodostuneiksi, rumiksi, mauttomiksi 

ja barbaarisiksi. Makuasioiden lisäksi hän totesi osuvasti 

kyseisten kirjaintyyppien versaalikirjainten vaikeuttavan 

tekstin lukemista. Samoilla linjoilla oli muu saksalainen 

koulutettu eliitti: keskiaikaiseen muotokieleen takertuminen 

oli yksi oire modernisaatiota vieroksuvien massojen muutos-

vastarinnasta. (Jakobs 2012.) 

Saksan kuningaskunnan ja natsien valtaannousun 

 välisenä aikana, 1900-alkupuolella, antiikvat ohittivat suo-

siossaan vanhanaikaiseksi muuttuneet goottilaiset kirjain-

tyyppit. Vuonna 1911 kiistakysymystä käsiteltiin Weimarin 

parlamentissa asti. 1920-luvun lopulla oli Jan Tschicholdin 

vuoro: päätteettömiä kirjaintyyppejä suosinut Neue Typo-

graphie -liike jäi kuitenkin pian maan kansallissosialisti-

sen hallituksen jalkoihin. Goottilaiset »kansan» kirjaintyypit 

oli päätetty elvyttää; antiikvan puolestaan väitettiin ole-

van tyyliltään juutalaista alkuperää, päätteelliset kirjaintyy-

pit saivat »judenletternin» leiman. Tuoreesta vastavoimasta 

– uudesta typografiasta – tehtiin epäisänmaallista kulttuuri-

bolsevismia. (Heller 2003; Baum 2008.)

Saksan typografinen valtataistelu on oivallinen esi-

merkki kulttuuristen tekstien epävakaudesta. Jo vuonna 

1941 tapahtui täyskäännös: goottilaiset »kansan kirjaintyy-

pit» muuttuivat kansallissosialistien merkityksenanto-
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koneistossa alkuperältään juutalaisiksi ja siten »vääriksi». 

Todellisena syynä kirjaintyyppien hylkäämiseen pidetään 

niiden epäkäytännöllisyyttä: valloitettujen maiden väestön 

oli vaikea lukea alkuperältään keskiaikaisia kirjaimia. (Heller 

2003.) Typografinen kiistakumppani Tschichold puolestaan 

näki Toisen maailmansodan jälkeen omissa modernisti sissa 

opeissaan fasistisen kontrollin piirteitä, kiisti vanhat dog-

minsa ja päätyi suosimaan traditionalistista kirjatypografiaa 

(Burke 2007, 286, 293).

Saksan tapauksessa poliittiset ideologiat valjastivat kir-

jaintyypit aseikseen. Ilmiö ei ole uusi: taidetta ja muotoilua 

on käytetty ennenkin valta-asemien pönkittämiseen. Men-

neisyyttä – sen taidetta – mystifioimioimalla etuoikeutettu 

kansanosa kirjoittaa historiaa uudestaan oikeuttaakseen 

takautuvasti oman huteran valta-asemansa. Menneisyyden 

tunteminen auttaa ihmistä sijoittamaan itsensä historian 

jatkumoon ja tekemään johtopäätöksiä, jotka ohjaavat toi-

mintaa. Ilman historiaa vastarinnalta putoaa pohja. (Berger 

1991 [1971], 11.)

John Berger kirjoittaa Walter Benjaminia mukaillen taide-

teosten ainutlaatuisuuden kadonneen mekaanisen jäljentä-

misen aikakaudella. Niiden merkitykset ovat sirpaloituneet, 

ja ne esiintyvät entistä useammin omasta syntykontekstis-

taan, historiasta irti repäistyinä. Samoin on käynyt kirjain-

tyypeille. Ne eivät ole enää riippuvaisia taitavan kirjoittajan 

kynänjäljestä, ainutlaatuisesta käsialasta. Aivan kuten kult-

tuuriperinnön ideaan käärittyä taiteen auktoriteettia on käy-

tetty pönkittämään erilaisia sosiaalisia järjestelmiä ja etu-

oikeuksia (1991 [1971], 19, 25, 29.), kirjaintyyppejä on käytetty 

menneisyyden mystifioimiseen. 

Kirjaintyyppien kuvallinen ulottuvuus tekee niistä val-

lankäytön välineitä. Aivan kuten kielelläkin, kuvalla on oma 

epätäydellinen, haavoittuvainen arbitraarinen luonteensa. 

(Mitchell 1984, 512–513.) 
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»Red War» (n. 1930). Goottilaiset »kansan»  

kirjaintyypit kansallissosialistien käytössä.
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Kirjainmuotoilija Gareth Haguen tulkintoja  

goottilaisista kirjaintyypeistä: Klute, Text ja Harbour.  
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Goottilaiset kirjaintyypit kantoivat natsipropagandan 

niihin painamaa leimaa pitkään. Muita muotokielen kanta-

mia varhaisempia, myytin syrjäyttämiä merkityksiä olivat 

uskontoon yhdistyvät mielikuvat ja keskiaika. Keskiajan jäl-

keen goottilaiset kirjaintyypit olivat inspiroineet myös Arts 

and Crafts -liikkeen keulahahmoa William Morrisia kumppa-

neineen sekä kirjainmuotoilijoita, kuten Rudolf Kochia, Bert-

hold Wolpea ja Hermann Zapfia. Modernissa yhteiskunnassa 

ne tuntuivat kuitenkin olevan aina väärässä kontekstissa. 

Vanhat olutmerkit ja perinteikkäiden sanomalehtien logot 

ovat tyylin viimeisiä linnakkeita.

Vähitellen keskiaikaiselle muotokielelle on alettu tehdä 

kunnianpalautusta. Muodon tyhjentäminen pinttyneistä 

käsitteistä vaatii aikaa. Jonathan Barnbrookin Bastard Fat 

(1995), Gareth Haguen Klute (1997) ja Harbour (1998), House 

Industriesin Blaktur (2005), Underwaren Fakir (2006), Mar-

tin Wenzelin Ode (2010), Holger Königsdörferin Lex (2011) ja 

TypeTogetherin Eskapade (2012) ovat omalta osaltaan pyr-

kineet kiinnittämään uusia merkityksiä tähän kolmannen 

 valtakunnan tahrimaan kirjaintyyliin. 

Euroopassa metalliyhtyeet ovat ottaneet goottilaiset kir-

jaimet logoihinsa; Ameriikoissa niin hip hop -tähdet, jen-

gien jäsenet, uusnatsit kuin tuiki tavalliset keskiluokkaiset 

kansalaiset tatuointeihinsa. Tummilla ja äkkijyrkillä kirjai-

milla on takanaan pitkä matka keskiajan Euroopasta Ameri-

kan iholle. 
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2. uoopt fkk

Ranskalainen Roger Excoffon (1910–1983) suunnitteli otsikko-

kirjaintyyppi Bancon vuonna 1951 Toisen maailmansodan 

jälkitunnelmissa. Samalla kun imperialistinen valta meren-

takaisiin maihin sekä yleinen maanosan taloudellinen ja 

poliittinen asema heikkeni, myös herruus läntisen maail-

man kulttuurissa loppui (Honour & Fleming 2001, 835).

Bancon yhteydessä julkaistuissa näytteissä (engl. type 

specimens) kirjaintyyppiä markkinoitiin erilaisia metalli-

rakenteita esittävien kuvien ympäröimänä. Gerard Unger 

(2007, 106–107) näkeekin Bancon sodanjälkeisen Euroopan jäl-

leenrakennushenkeä heijastelevana, syntykontekstinsa edis-

tyksellisyyttä edustavana kirjaintyyppinä. Koska Banco jul-

kaistiin Excoffonin oman Fonderie Olive -yrityksen kautta, 

on syytä olettaa, että hänen intentionsa fontin välittämistä 

merkityksistä näkyi kirjaintyypin markkinoinnissa. Toi-

saalta Markus Itkonen (2003, 55) näkee fontissa muistumia 

maalarin leveän siveltimen jäljestä ja luokittelee sen – maa-

lausta opiskelleen Excoffonin itsensä tavoittelemasta tun-

nelmasta poiketen – aivan oikeutetusti kalligrafisiin mainos-

kirjaimiin. 

1970-luvulla Bancon suosion jo hiivuttua suunnitteli-

jat alkoivat etsiä vaihtoehtoja Adrian Frutigerin Univer-

sin (1956) ja Max Miedingerin Helvetican (1957) selkeyteen 

ja voitto kulkuun kyllästyneinä. Banco löydettiin uudelleen, 

mutta sen kantamat merkitykset olivat vaihtuneet dynaami-

suudesta ja edistyksellisyydestä eksoottisuuteen. Melko tuo-

reena esimerkkinä Unger mainitsee Bancon käytön afrikka-

laisen olutmerkin etiketeissä vuodelta 2003 (Unger 2007, 

106–107). Wikipedia-artikkeli (Banco (typeface)) jopa väittää 

Banco-fontin käytön Bob Marley & The Wailersin yksittäi-

sen Natty Dread -albumin (1974) kansissa toimineen merkit-

tävänä motiivina uuden merkityksenannon syntyyn. Barthe-

sia mukaillen: fontin käyttö levyn kansissa näyttää saaneen 
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Karibian- ja reggaen-käsitteet kaappaamaan Bancon alkupe-

räisen merkityksen. 

Samankaltaisen kohtalon on kokenut saksalaisen Rudolf 

Kochin suunnittelema Neuland. Tämän vahvan, niin ikään 

päätteettömän, vain versaalikirjaimet sisältävän kirjaintyy-

pin mukaisesti puhutaan niin sanotusta Neuland-kysymyk-

sestä. Neulandiin pureutumalla samankaltaisen Bancon koh-

taloa on helpompi ymmärtää.

Koch suunnitteli Neulandin vuonna 1923. Ensimmäi-

sen maailmansodan kauhut nähnyt, uskonnollisen herätyk-

sen kokenut typografi teki Neulandista huomiotaherättävän 

Banco Bob Marley & the Wailersin Natty Dread -albumin kannessa.
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Neuland »stereotypografiana».
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 kirjaintyypin, jonka siivittämänä olisi mahdollista välittää 

Jumalan sanaa tehokkaasti kaikille saksalaisille. Koch kai-

versi eloisat kirjainmuodot suoraan metalliin piirtämättä 

edes ääriviivoja etukäteen. Näytteissä Koch esitteli voima-

kasta, tummaa kirjaintyyppiään usein esimerkiksi Raama-

tuissa käytettyihin goottilaisiin kirjaintyyppeihin liitetyin 

typografisin konventioin. Neulandin saapumisen Ame-

rikkaan voi sanoa aiheuttaneen »tekijän kuoleman». Jos 

aikaisemmin tekstuuransukuisilla kirjaintyypeillä ladot-

tiin lähinnä tärkeitä, mahdollisesti uskonnollisia teks-

tejä, uudella mantereella Neulandista tuli »roska-fontti». 

Amerikkalaisilla ei ollut käsitystä Euroopassa goottilai-

siin kirjaimiin liittyvistä konnotaatiosta. Markkinoinnissa 

Neulandista taiottiin nimenomaa mainontaan soveltuva 

kirjaintyyppi. Kochin intentiot »uuden tekstuuran» suun-

nittelijana ohitettiin. (Giampietro 2004.) Excoffon oli tie-

tyssä mielessä onnekkaampi pystyessään oletetusti vaikut-

tamaan Banconsa markkinointiin.

Toteutustavastaan johtuen Neuland muistutti puu-

piirrostekniikalla toteutettuja tekstejä, joita näki lähinnä 

halvoissa, huonosti ladotuissa, tupakkaa ja puuvillaa 

mainostaneissa lehtisissä sekä sirkuksen yhteydessä. Afro-

amerikkalaisen kansanosan huonon yhteiskunnallisen ase-

man vuoksi heidän omalle graafiselle kulttuurilleen ei ollut 

liiemmin elintilaa. Vähäisenkin tilan täyttivät juuri orjuu-

teen linkittyneiden tuotteiden – tupakan ja puuvillan – 

mainokset. Heti julkaisunsa jälkeen Neuland nähtiin puu-

piirrosfonttien korvaajana. Samalla sen muodot täyttyivät 

kulttuurisilla ja sosioekonomisilla stereotypioilla: Afrikan 

tavoin Neuland alkoi edustaa länsimaiden näkökulmasta 

kulttuurista toiseutta. (Giampietro 2004.) Toiseuden ja ekso-

tiikan käsitteet muuttivat Neulandin merkityksen täysin.

Vähemmän ammattimaisesti mainontaa suunnittele-

vien silmissä Banco ja Neuland varmasti näyttivät samasta 

puusta veistetyiltä. Merkityksiä muuttanut markkinointi 
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ja Neulandin syntykontekstiin saati tekijän intentioihin 

perehtymättömyys liittivät sen – ja mahdollisesti monet 

samankaltaiset kirjaintyypit – sitkeästi stereotyyppisiin 

sisältöihin. Rob Giampietro on todennut Neulandin muut-

tuneen »stereotypografiaksi», stereotypioilla pelaavaksi 

typografiaksi.

1960-luvulta lähtien Neulandia on käytetty lukuisten 

afrikkalaista ja afro-amerikkalaista kirjallisuutta ja kult-

tuuria käsitelleiden teosten kansissa. Ellen Lupton (1996, 

37) kirjoittaa kirjaintyypin folk-estetiikan sekä rohkean, 

tummanpuhuvan tunnelman mahdollistaneen merkitys-

ten muuttumisen. Sittemmin Neulandia on nähty Jurassic 

Park -elokuvan (1993) logossa ja Bancoa Viidakon tähtösten 

tosi-tv-eksotiikassa (2012). Vaikka kyseisten kirjaintyyppien 

kantamien merkitysten muutosta on selitetty Neulandin 

uudella mantereella kokemalla kohtalolla, sekä Neulandissa 

että Bancossa voi kuvitella näkevänsä muistumia itseoppi-

neiden kylttimaalarien tyylistä. Nykyään kyseiseen tyyliin 

yhdistettäisiin todennäköisesti termi »vernacular», joka voi-

taneen suomentaa tässä yhteydessä kansanomaiseksi.

Typografi Paul Barnes suunnitteli vuoden 2010 jalka-

pallon maailmanmestaruuskisoihin Puman tilauksesta 

kaksi pelipaitoihin tarkoitettua kirjaintyyppejä. Puman 

sponsoroimat afrikkalaiset joukkueet käyttivät Olembe- 

kirjaintyyppiä. Barnes kertoo halunneensa Olembeen muis-

tumia käsintehdyistä kirjaimista ja pensselin vedoista. 

Inspiraation muotokieleen hän sai African Cupissa näke-

mistään vartalomaalauksista. Osa faniesta oli osoitta-

nut uskollisuuttaan joukkueille maalaamalla kehoonsa 

myös suosikki pelaajiensa nimiä. Barnesin mukaan valittu 

muoto kieli kumpuaa näistä »mahtavaa elämäniloa ja rie-

mua» viestivistä kirjaimista. »Ei-afrikkalaisia» (eurooppa-

laisia ja eteläamerikkalaisia) joukkueita varten Pumalla 

kehitettiin PowerCat-designkonsepti. Konseptiin kuulu-

van päätteettömän kirjaintyypin muotokieltä kuvaillaan 



95 

Banco ja Viidakon tähtösten tosi-tv-eksotiikkaa.
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Olembe-kirjaintyypin suunnittelua  

inspiroinutta kuvamateriaalia ja luonnoksia.   
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 »pelkistetyksi, tyypillisesti urheiluun viittaavaksi, geometri-

seksi ja järki peräisen teknologiseksi». (Peters, 2010.)

Näillä keinoilla luotu järjen ja tunteen, muun maailman 

ja Afrikan, vastakkain asettelu on silmiinpistävä. Vaikka 

Olemben muotokieli ei kumpuakaan Neulandista tai Ban-

costa, on myös mahdollista, että Puman muotoilukonseptei-

hin vaikutti taustalla tiedostamatta tuttu stereotypografia, 

sitkeä ajatus toiseudesta.

Toiseus liittyy aina tutun ja vieraan, normin ja poikkeuk-

sen suhteeseen. Toiseuden käsitettä käytetään silloin, kun 

joku tai jokin ymmärretään tai esitetään sekä erilaiseksi että 

alempiarvoiseksi. Toiseus ilmenee sosiaalisessa vuorovaiku-

tuksessa ja erilaisissa representaatioissa. (Löytty 2005, 162.) 

Onko Neulandin kaltaisia fontteja enää edes mahdollista 

nähdä ilman sitä taakkaa, joka niihin on länsimaissa upo-

tettu.

Puman sponsoroimien afrikkalaisjoukkueiden  

käyttämä Olembe-kirjaintyyppi.   



98 muttot

Minkälaista voisi olla kolonialismin ikeestä vapautunut 

afrikkalainen kirjainmuotoilu? Lähtökohdiltaan kysymys 

on absurdi. Minkälaista on eurooppalainen kirjainmuotoilu? 

Entä aasialainen? Pinta-alaltaan Afrikka on noin kolme ker-

taa Eurooppaa suurempi ja eittämättä hengästyttävän moni-

muotoinen. Egypti, Kongo, Etelä-Afrikka – kaikki pakenevat 

määrittelijäänsä eri tavoin. Ehkäpä juuri tämän kirjavuu-

den edessä sorrumme stereotypioihin ja huudamme toise-

utta apuun omassa rajallisuudessamme. On kuitenkin var-

maa, että stereotypografiasta on syytä pyristellä eroon. Bessie 

Headin (käsitteet: toiseus) sanoin: »Ennakkoluulo on kuin 

käärmeen vanha nahka. Se täytyy poistaa vähitellen».
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3. tt mp mm

Jos Neuland ja Banco ovat alistuneet stereotyyppiseen ase-

maansa, Helvetica (1957) tuntuu keräävän itseensä yhä uusia 

merkityksiä ja tunkeutuvan kaikkialle. Ehkäpä siihen liitetty 

neutraaliuden käsite mahdollistaa tämän todennäköisesti 

maailman tunnetuimman kirjaintyypin kameleonttimaisen 

käytöksen. 

Max Miedinger suunnitteli Helvetican sveitsiläiselle 

Haas-yhtiölle (Haas’sche Schriftgiesserei AG) Eduard Hoff-

mannin pyynnöstä. Omaa markkinointiin ja graafiseen 

suunnitteluun keskittynyttä studiotaan pyörittänyt Miedin-

ger oli aikaisemmin työskennellyt Haasilla myyntitehtävissä 

ja nautti yrityksen johdon luottamusta. Kovan kilpailun 

puristuksessa yhtiö oli alkanut menettää asemaansa mark-

kinoilla. Hoffmann toivoi »uudesta groteskista» helpotusta 

tilanteeseen. (Langer 2009, 21–22.)

Sveitsi tarjosi otolliset olosuhteet Helvetican kaltaisen 

klassikon syntymiselle. Toisen maailmansodan jälkimai-

ningeissa, talouden toipuessa, Sveitsistä tuli modernin graa-

fisen suunnittelun eräänlainen mallimaa. Syntyi sveitsiläi-

senä typografiana tunnettu ilmiö (engl. Swiss Typography 

tai International Style), jonka peruspilareita olivat pyrkimys 

funktionaalisuuteen ja objektiivisuuteen, gridin eli pohja-

ruudukon käyttö suunnittelun apuna, valokuvien käyttö 

kuvitusten sijaan sekä liehupalstan ja päätteettömien kir-

jaintyyppien suosiminen. 

Suuntauksen kannattajien mukaan kaiken muun paitsi 

välttämättömien elementtien karsiminen teki viestin-

nästä tehokkaampaa (Thayer 2008). Sveitsi välttynyt sodan 

pahimmilta vitsauksilta, ja muun Euroopan sotiessa erilai-

set suunnitteluvirtaukset sulautuivat yhteen tässä puolueet-

tomassa maassa. 1930-luvulta lähtien taustalla vaikuttivat 

myös suora demokratia, käsityöläisyyden arvostus ja yhtei-

set vakautta, jatkuvuutta ja tasavertaisuutta korostaneet 
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arvot sekä vahva modernistisen suunnittelun perintö. (Kin-

ross 2004, 146–148.)

Yhtenä vaikuttajana toiminut, 1910-luvun jälkipuollella 

syntynyt modernistinen tyylisuunta, Uusi typografia (Neue 

Typography), omaksui ihailemiltaan insinööreiltä koneiden 

ja teollisuuden estetiikan. Tyylin edustajien mukaan päät-

teettömät kirjaintyypit heijastelivat parhaiten ajan henkeä: 

kysymys ei ollut niinkään päätteettömien kirjaintyyppien 

selkeydestä vaan nimenomaa niiden herättämistä mieliku-

vista ja tunnelmasta. (Kinross 2004, 111.) Sveitsiläisen typo-

grafian edustajat – etujoukkonaan muun muassa Max Bill, 

Emil Ruder ja Josef Müller-Brockmann – imivät vaikutteita 

Jan Tschicholdin Uuden typografian opeista.

Markus Itkonen (2004, 43) luokittelee tasapaksun, muo-

doiltaan Akzidenz Groteskiin (1896) perustuvan kirjaintyypin 

uusgroteskiksi. Robin Kinrossin (2004, 155) mukaan Helve-

tican oli tarkoitus olla paranneltu versio 1800-luvun grotes-

keiksi luokitelluista kirjaintyypeistä. 

Helvetica on Adrian Frutigerin Universin (1957) ohella 

kirjaintyyppi, joka liitetään erityisesti sveitsiläiseen graa-

fiseen suunnitteluun. Alunperin kirjaintyyppi julkaistiin 

nimellä Neue Haas Grotesk, mutta Stempel-yhtiö nimesi sen 

myöhemmin Helveticaksi hyötyäkseen taloudellisesti sveit-

siläisen suunnittelun maineesta. (Kinross 2004, 155.) Sveit-

siläisen kirjainmuotoilija Bruno Maagin (Burgoyne, 2010) 

mukaan nimenomaa Univers oli kuitenkin se kirjaintyyppi, 

jota sveitsiläiset suunnittelijat suosivat. Hänelle Helvetica oli 

ennemminkin amerikkalaisen mainosmaailman valinta, ja 

sen suosio perustui Linotypen markkinointiponnistuksiin. 

Todennäköisesti monien samankaltaisten fonttien suosio on 

lisännyt Helvetican suosiota ja mainetta. Tarkankin silmän 

saattaa olla vaikea erottaa vivahde-eroja uusgroteskien isosta 

valikoimasta.

Sveitsiläisen graafisen sunnittelun buumista ei muuten-

kaan ollut tietoa, eikä edes sitä edeltäneistä modernistien  
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opeista, kun Helvetican isänä pidetty Berthold Akzidenz 

 Grotesk sai alkunsa. Robert Bringhurst (2004, 24–27) kuvailee 

kyseisen ajan Euroopan estetiikkaa trukkien ja junien tavara-

vaunujen estetiikaksi ja näkee kirjainmuodoissa muistumia 

raskaasta teollisuudesta ja keskitetystä tuotannosta. Helve-

tican syntyessä vuonna 1957 kyseiseen muotokieleen – päät-

teettömyyteen, monotooniseen viivan paksuuteen ja suljet-

tuihin muotoihin – liitettiin jo käsite sveitsi, vaikka trukit ja 

tavarajunat kulkivat edelleen.

Helvetica tai jokin sen kopioista löytyy lähes jokaisesta 

tietokoneesta. Kirjaintyyppiä on käytetty ainakin Ameri-

can Airlinesin, American Apparelin, mw:n, Jeepin, Kawasa-

kin, Lufthansan, Mitsubishi Electricin, Motorolan, Panaso-

nicin ja Philippine Airlinesin logotyypeissä. Fontin tiedetään 

kuluneen niin länttä kosiskelleen Neuvostoliiton kauppa-

ministeriön käytössä, New Yorkin kaupungin viemäröin-

nistä vastaavien imagon kiillotuksessa kuin ensimmäisten 

afro-amerikkaisten kansalaisoikeustaistelijoiden houkutel-

lessa valkoisia lahjoittajikseen (Heller, 2003). Listaa voisi jat-

kaa miltei loputtomiin. Facebookista löytyy muun muassa 

ryhmä »I see Helvetica everywhere» ja kuvapalvelu Flickristä 

kuvakokoelma »Helvetica is everywhere». Fontshopin Font-

Feed-blogissa Stephen Coles (Coles, 2007) tarjoilee ylikäytet-

tynä pitämälleen klassikolle lukuisia vaihtoehtoja kirjoituk-

sessa »Helvetica and Alternatives to Helvetica». Bruno Maag 

jopa markkinoi omaa saman tyylisuunnan edustajaansa, 

Aktiv Groteskia (2010), otsikolla The Helvetica Killer. Miten 

yksi kirjaintyyppi voi kestää tämän kaiken?

Helvetica herättää voimakkaita tunteita useissa alan 

ihmisissä. Staattisesta olemuksestaan poiketen fontin kanta-

mat merkitykset ovat kulkeneet pitkän ja mutkikkaan mat-

kan teollisuuden estetiikasta amerikkalaisen mainonnan 

kautta sveitsiläiseen typografiaan ja lukuisten yritysiden-

titeettien jälkeen muuttuneet tunnelmaltaan käyttöjärjes-

telmien oletusfonttien kaltaisiksi. Myyttien näkökulmasta 
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matka tuntuu jatkuvan, ja uusia merkityksenantoja syntyy 

edelleen.

Eräs jo sveitsiläisen typografian ajoista saakka Helve-

ticaan liitetty ominaisuus on jonkinlainen epämääräinen 

neutraalius, jota sen katsottiin ilmentävän Futuraa, suosittua 

geometristä groteskia, paremmin. Helveticassa konkretisoi-

tui modernististen suunnitteijoiden pyrkimys tehdä visuaa-

lisesta viestinnästä demokraattisempaa. (Heller, 2003.)

Kyseisen fontin suosimisesta tunnettujen hollantilaisen 

Experimental Jet Set -toimiston suunnittelijoiden mukaan 

kirjaintyypin oletettu neutraalius perustuu nimenomaa kult-

tuurisiin konventioihin, eräänlaiseen hiljaiseen sopimuk-

seen. Fontit eivät siis koskaan ole itsessään neutraaleja tai 

viittaa vain itseensä, vaan tietty ryhmä yhteiskunnassa saat-

taa tiettynä ajankohtana valita jonkin kirjaintyypin edus-

tamaan esimerkiksi neutraalin käsitettä. Tällöin kirjain-

ten persoonalliset, ilmaisuvoimaiset piirteet ikään kuin 

Helvetica »eleganttina». 

Massimo Vignellin suunnittelema Knoll-yhtiön logo.
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 työnnetään syrjään neutraaliuden havaitsemisen tieltä. Toi-

miston suunnittelijoiden mukaan suurin osa merkityksistä, 

joita Helvetica kantaa mukanaan, liittyy graafisen sunnitte-

lun kontekstiin – tai paremminkin graafiseen suunnitteluun 

itsessään. (Vanderlans, 2003.) Omassa ikonisessa asemassaan 

Helvetica tuntuu siis onnistuvan viittaamaan itseensä, Hel-

vetican käsitteeseen.

Graafinen suunnittelija ja elokuvaohjaaja Mike Mills 

(1994, 129) löytää useita eri aikakausina Helveticaan koodat-

tuja merkityksiä: Armin Hoffmannin käytössä 1950-luvun 

Baselissa kirjaintyyppi nähtiin funktionaalisena, Massimo 

Vignelli teki siitä hienostuneen 1970-luvulla suunnittelemas-

saan Knoll-yrityksen logossa, Jonathan Barnbrookin käytössä 

1980-luvulla Helvetica muuttui trendikkääksi. Millsin listaa 

voisi jatkaa 1990-luvun Helvetican tylsyydellä ja 2000-luvulta 

alkaneella kirjaintyypin uudella tulemisella lukuisine tul-

kintoineen ja elokuvineen. Kameleomenttimainen Helvetica 

on kaikkialla. Steven Helleriä (2003) mukaillen: neutraalista 

imagostaan huolimatta – tai juuri sen takia – Helvetica on 

kuin kaksiteräinen miekka: toisaalta se demokratisoi viestin-

tää, toisaalta hämärtää sitä yritysjättiläisten käytössä.
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