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1. johdanto 
1.1 tutkimuksen lähtökohdat
Maisterin opinnäytteeni alkoi produktiopainotteisena työnä, jonka lopputuloksen oli määrä 
olla sarjakuvakirja. Tarinan käsikirjoitustyön ollessa kiivaimmillaan törmäsin Sarjainfo-
lehdessä sarjakuvan typografiaa käsittelevään artikkeliin (Pakkanen 2010a & 2010b). Se herätti 
mielenkiinnon, muttei vastannut kysymyksiin, jotka itse olisin itse halunnut esittää. 

Koska sekä sarjakuva että typografia ovat olleet aiheina lähellä sydäntäni niin kauan kuin muistan, 
oli luonnollista että nämä kaksi vihdoin kohtaisivat toisensa maisterin opinnäytetyössäni. 

Opinnäytetyöni jakautuu kahteen osaan; produktioon, jossa luon dialogikirjaintyypit sarjakuvalleni 
(työnimeltään “Mol & Alex”) ja tutkimukseen sarjakuvan typografiasta. Osa-alueet heijastuvat 
toisiinsa. Teoriaosuudessa tekemäni tutkimus antaa keinoja käytännön toteutukseen. Omien 
kirjaintyyppien suunnittelu taas auttaa paremmin ymmärtämään käytännön näkökulmia ja 
ongelmia, joita sarjakuvatypografit työssään kohtaavat. Itse kirjainsuunnittelun prosessia 
käsitellään pääasiassa vasta luvussa kahdeksan, koska toivon tutkimuksen olevan pääosin 
yleispätevä, ei niinkään omiin henkilökohtaisiin prosesseihini keskittyvä. Tutkimusosuudessa 
esittelemäni esimerkit ovat tästä johtuen voittopuolisesti muiden sarjakuvataiteilijoiden ja 
graafisen alan ammattilaisten taidonnäytteitä.

1.2 tavoitteet ja tutkimuskysymykset 
Sarjakuvantekijä joutuu väkisinkin tekemään useita typografiaa koskevia päätöksiä teostaan 
luodessaan. Siksi näen typografian oleellisena osana sarjakuvapiirtäjän oppimäärää. Hypoteesini 
on, että sarjakuvantekijä, jonka työkalut sisältävät typografisen ymmärryksen, tekee viisaampia 
valintoja sarjakuvan kokonaisuutta luodessaan, ja että mukaansatempaava tarina laadukkaaseen 
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piirrosjälkeen ja harkittuun typografiaan yhdistettynä on resepti miellyttävälle lukukokemukselle.

Vaikkei sarjakuvan piirtäjä itse toimisi luomansa sarjakuvan typografiasta vastaavana henkilönä, 
uskon että hänellä on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa lopullisen tuotteen ulkoasuun jos 
hän tuntee typografian tärkeimmät lainalaisuudet. Yhteinen kieli sarjakuvaa latovan graafikon ja 
kustantajan kanssa antaa eväät hedelmälliselle yhteistyölle.

Tämän tutkimuksen päätavoitteena on antaa sarjakuvataiteilijoille työkaluja typografisen ilmaisun 
tueksi. Tutkimuksen ydinkysymys on: millaista on laadukas sarjakuvatypografia ja millä keinoin 
sitä luodaan? 

1.3 teoriapohja ja tiedonlähteet
Etsiessään sarjakuvan typografiaa koskevaa oppia sarjakuvantekijä ehkä tekee ensin saman 
huomion kuin itsekin tein; sarjakuvaa ja typografiaa erikseen käsittelevää kirjallisuutta on kutakin 
saatavilla runsaasti, mutta nämä kaksi aihepiiriä yhdistävää kirjallisuutta tai tutkimusta löytyy 
häviävän vähän. 

Tietokirjallisuudessa sarjakuvaa käsitellään usein yleisellä tasolla ja vain harvoin yksittäiseen 
osa-alueeseen syvemmin painottuen. Tarkemman tarkastelun kohteeksi päätyvät useimmiten 
sarjakuvan historia, kerronta ja kieli. Niin oleellinen osa sarjakuvan kokonaisuutta kuin onkin, jää 
typografian käsittely yleisteoksissa pienelle huomiolle. Kun typografiaa käsitellään, sen merkitys 
typistetään “tekstaukseksi”. Useimmiten käsitellään vain pintapuolisesti puhekuplien sisältämän 
dialogitekstin luomisen työnkulku. Typografiaa käsittelevissä teoksissa taas sarjakuva loistaa 
useimmiten poissaolollaan, vaikka sen luulisi poikkeavan logiikkansa ja käytänteidensä vuoksi 
olevan mielenkiintoinen aihe typografian kentässä. 

Tämä tutkimus on tehty paikkaamaan aukkoa jonka näen sarjakuvaa ja typografiaa käsittelevässä 
kirjallisuudessa. Tarkoituksena on luoda kokonaisuus, joka pääpiirteittäin kokoaisi yhteen 
tärkeimmät sarjakuvatypografiaa koskevat vastaukset ja antaisi työkaluja sekä sarjakuvan 
harrastajille että sen parissa työtä tekeville.

Sarjakuvan typografiaa kattavasti käsittelevää kirjallisuutta en tutkimusta tehdessäni löytänyt. 
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Sarjakuvan typografiaan liittyvää tietoa on saatavilla mutta se on hyvin pirstaleista, usein 
taiteiljoiden omakohtaista aiheen käsittelyä, josta puuttuu ulkopuolisen tahon kriittinen 
näkökulma. Aihetta käsitellään sarjakuvafoorumien keskusteluissa nimimerkkien takana, ja tietoa 
on usein mahdotonta jäljittää akateemisen uskottavuuden vaateet täyttävään lähteeseen. Aiheen 
tutkiminen on toisaalta osoittautunut mielenkiintoiseksi juuri tästä syystä; kun tietoa vihdoin 
löytyy, siihen suhtautuu kuin aarteeseen.

Suuri osa tekemästäni tutkimuksesta on empiiristä työtä: sarjakuvien lukemista, eri käännösten 
vertailua ja huomioiden tekemistä niiden pohjalta. 

Yksi tärkeimmistä lähteistä tälle tutkimukselle on ollut sarjakuvatypografi Todd Kleinin Kleinletters 
-sivusto (kleinletters.com), jolla Klein paitsi käsittelee omia töitään, myös tutkii kollegoidensa 
tuotantoa. Comicraftin (comicraft.com) ja Blambotin (blambot.com) verkkosivut toimivat hyvänä 
lähteenä sarjakuvatypografian pohjoisamerikkalaisten käytänteiden kartoittamisessa. Mort 
Walkerin (2000) Lexicon of Comicana antoi nimet useille sarjakuva-spesifeille erityismerkeille siinä 
missä "perustypografian" termistö on peräisin Bringhurstilta (2008) ja Itkoselta (2012).

Ainoan teoreettisen pohjan sarjakuvatypografian eri lajien jaottelulle tarjosi Abbott Lawrence 
(1986) tekstissään “Comic Art: Characteristics and Potentialities of a Narrative Medium”. 
Lawrencen jaottelussa on puutteensa, mutta se antoi sentään jonkinlaisen lähtökohdan aiheen 
laajemmalle tarkastelulle luvussa kaksi.

Kirjallisuuslähteiden ja empiirisen tutkimuksen lisäksi keräsin tietoa haastatteluilla. Haastattelut 
toimivat rankana luvulle seitsemän, jossa käydään läpi sarjakuvan kääntämisen ja typografian 
luomisen työnkulkua. Lähestyin useita tahoja, jotka tavalla tai toisella ovat osallisia sarjakuvan 
typografian luomisessa. Haastatteluihin vastasi pieni, mutta sitäkin tietävämpi ja avulias 
joukko sarjakuvan parissa työskenteleviä ammattilaisia. Aihepiiriin liittyviä, muiden toteuttamia  
haastatteluja löytyi tämän lisäksi myös valmiiksi sarjakuvablogeista ja muilta harrastajasivustoilta.

1.4 rakenne
Tutkimus etenee kumulatiivisesti niin että alkupuolella esitellyt aiheet ja käsitteet luovat pohjaa 
myöhemmin käsiteltäville aiheille. 
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Luvussa kaksi tutustutan lukijan tutkielmassa toistuviin keskeisiin avainsanoihin sekä 
terminologiaan.

Kolmannessa luvussa luokittelen sarjakuvan typografiset elementit pohjautuen niiden 
kerronnallisiin rooleihin. Esittelen eri kerronnan tasojen ominaisuudet ja tutkin niiden 
käyttötapojen mahdollisuuksia.

Neljäs luku kartoittaa sarjakuvatypografian kehitystä kolmessa osassa, joita ovat analoginen, 
mekaaninen, digitaalinen ja muu tekstintuottaminen. Peilaan sarjakuvatypografian kehitystä 
yleiseen graafisen julkaisemisen ja typografian historiaan. Esittelen myös sarjakuvatypografian 
konventioita sekä sarjakuvatypografian tyyppikirjoituksen käsitteen.

Luvussa viisi etsin vastauksia sille, mikä tekee kirjaintyypistä toimivan ja annan lopuksi 
konkreettisia neuvoja kirjaintyypin valintaan sarjakuvassa.

Luvussa kuusi pyrin selvittämään millaiset valmiudet Suomessa sarjakuvataiteilijalla on 
laadukkaaseen typografiseen ilmaisuun. Etsin vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Millaisena 
sarjakuvataiteilijat typografian roolin kokevat työskentelyssään? Mistä sarjakuvataiteilijat 
ammentavat typografisen osaamisensa?

Luvussa seitsemän keskitytään sarjakuvan kääntämisen problematiikkaan. Mitkä eri tekijät 
vaikuttavat käännössarjakuvateoksen typografiseen ulkoasuun? Millaiset mahdollisuudet 
sarjakuvataiteilijalla on olla vaikuttamassa oman teoksensa käännöstyöhön ja käännetyn teoksen 
ulkoasun viimeistelyyn?

Kahdeksannessa luvussa kuvaan produktiotyöni työnkulun ja ratkaisut kahden luomani 
kirjaintyypin takana.

1.5 tutkimuksen rajaukset
Sarjakuvataiteilija noudattaa useimmiten oman kielialueensa käytössä olevan kielen ja 
kirjainjärjestelmän konventioita. Sarjakuva on näin ollen paitsi tekijänsä, myös kulttuurinsa tuote. 
Sarjakuvan kielessä monet merkityksiä luovat symbolit ovat ennalta sovittuja. Luodakseen ja 
ymmärtääkseen tietyn kielialueen sarjakuvaa täytyy ymmärtää sen käytössä olevat symbolit ja 
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niiden käyttötavat. Tämä koskee itse kielen lisäksi sarjakuvalle ominaisia visuaalisia määritteitä 
kuten henkilöhahmojen ilmeitä ja eleitä sekä tekstiin sisältyviä onomatopoeettisia eli ääntä 
jäljitteleviä akustisen tason viestejä. 

Kielialueiden, kuten Suomen ja Yhdysvaltojen välillä symbolikieliset erot eivät ole suuret. Ahkeran 
kulttuurituonnin vuoksi monet sarjakuvankin käytänteet ovat kotiutuneet Suomeen nimenomaan 
Yhdysvalloista. Japanilainen sarjakuvakerronta taas poikkeaa omastamme jo lukusuuntansakin 
puolesta. Tämän tutkimuksen aineisto rajoittuu maantieteellisesti latinalaisen kirjaimiston maihin, 
minkä alueen sisällä painotukset ovat suomalaisessa, yhdysvaltalaisessa ja länsieurooppalaisessa 
sarjakuvassa. Tärkein syy tähän on aineiston saatavuus, mutta myös oma kielitaitoni rajasi 
valintoja. Japanilaista sarjakuvaa käsitellään lyhyesti luvussa viisi: “Sarjakuvan kääntäminen ja 
typografinen ilmaisu”.

Erikseen typografian ja sarjakuvan historiaa käsittelevää kirjallisuutta on saatavilla jo runsaasti. 
Siksi tässä tutkimuksessa käsitellään sarjakuvan ja typografian historiaa vain siinä määrin kuin ne 
risteävät keskenään. 

Sarjakuvaa julkaistaan yhä enemmän verkossa (esimerkiksi sarjakuvataiteilijoiden blogeissa 
ja perinteisten lehtien verkkoversioissa) ja erilaisilla sähköisillä markkinapaikoilla (kuten 
Applen App Storessa). Sarjakuvien sähköisellä julkaisemisella tulee olemaan suuri rooli 
vähenevän kivijalkamyynnin paikkaamisessa. Uudet tavat lukea sarjakuvaa paitsi avaavat uusia 
mahdollisuuksia, myös asettavat omat haasteensa typografialle ja luettavuudelle. Vaikka monet 
tämän tutkimuksen sivuilla esitellyistä periaatteista pätevät myös sähköiseen sarjakuvaan, on 
tutkimuksen sisältö kuitenkin rajattu koskemaan nimenomaan paperilla julkaistun sarjakuvan 
typografiaa ja lainalaisuuksia. 

Pyrin kartoittamaan tutkimuksessa sarjakuvatypografian ilmenemisen kaikki muodot. 
Erityishuomion saa kuitenkin leipätekstitason typografia, joka on osa-alueista yleisimmin käytössä 
oleva sarjakuvatypografian taso.
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2.  avainsanoja  
ja käsitteitä

Sekä sarjakuvan että typografian terminologia sisältävät 
sanoja joille ei löydy lainkaan suomenkielistä vastinetta tai 
joiden suomenkieliset vastineet eivät ole riittävän tarkkoja 
kuvaamaan esittämiään asioita sarjakuvan erikoispiirteet 
huomioiden. Joitain esiteltyjä termejä asiantuntijat käyttävät 
synonyymimäisesti ristiin tarkoittaen kukin niillä kuitenkin 
hiukan eri asioita. Pyrin seuraavassa tekemään selkoa 
eri termien käytöstä ja teen tarkennuksia siihen, missä 
merkityksessä niitä tässä tutkimuksessa käytetään.

2.1 sarjakuva
McCloud (1994, 9) määrittelee sarjakuvan seuraavasti: 
“Harkitussa järjestyksessä olevia rinnakkaisia kuvallisia 
tai muita ilmaisuja, joiden tarkoituksena on välittää 
informaatiota tai saada lukijassa aikaan esteettinen 
vaikutelma”. McCloudin määritelmä on pitkässä mitassaan 
ja monimutkaisuudessaan kuvaava, koska siitä käy ilmi 
nimenomaan taidemuodon vaikeasti määriteltävä olemus.

Sarjakuvalla oli vuosikymmeniä taakkanaan jonkinlainen 
koomisuuden ja viihdyttävyyden odotus, jopa vaade. 
1900-luvun alussa sarjakuvan roolina oli pääasiassa tarjota 
hengähdystauko esimerkiksi sanomalehden vakavamman 

Sanastoa

ADOBE ILLUSTRATOR 
Vektoripiirto-ohjelma.

ADOBE INDESIGN  
Taitto-ohjelma.

ANFANGI 
Tekstimassan osaksi sijoitettu, kappaleen 
muuta tekstiä selkeästi suurikokoisempi, 
tekstin aloittava merkki.

diakriittinen merkki 
Kirjaimen lisuke kts. "Tarke".

GEMENA 
Pienaakkonen, esim. "a". Vrt. "Versaali".

GLYPHS 
Georg Seifertin kehittämä  
kirjainmuotoiluohjelma.

KURSIIVI 
Kirjaintyypin "vino" leikkaus. Esimerkiksi 
tämä virke on kursiivia.

(kirjain)leikkaus 
Kirjaintyypin sisältämä yksi variantti, 
esimerkiksi Arial Bold.

LEIPÄTEKSTI 
Julkaisun (sähköisen tai fyysisen) pääasi-
allinen tekstiosuus. 

Leski 
Tekstimassan viimeiselle riville yksinään 
sijoittuva yksinäinen sana

Ligatuuri  
Kahdesta tai useammasta kirjaimesta 
koostuva merkki. Useimmiten esteetti-
sistä tai luettavuuteen liittyvistä syistä 
tehty ratkaisu, joka on tehty siksi että 
kirjaimet muuten “törmäisivät” yhteen. 
Suomen kielessä yleisiä esimerkiksi fi, 
ffi, fl. 

Erilliset merkit f ja i: 
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McCloudin sarjakuvan määritelmä ei kata yksiruutuista sarjakuvaa, josta 
käytetään usein nimitystä pilakuva. Esimerkiksi amerikkalaisen Gary Larsonin 
Harhama-sarjaa (The Far Side) on kuitenkin vaikea olla pitämättä sarjaku-
vana. Sen huumorin teho kun perustuu usein nimenomaan siihen, että lukija 
täydentää yksittäisen kuvan viittaaman tapahtumasarjan kokonaiseksi pääs-
sään. Useimmat näkymät, jotka Larson tästä tapahtumaketjusta rajaa lukijansa 
eteen, voisi kunkin toki venyttää kolmen ruudun vitsiksi, mutta koska lukijan 
ei tarvitsisi enää oivaltaa tapahtumaketjua, olisi tarina hukannut humoristisen 
teränsä.© 2003 Farworks Inc
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sisällön parista, ja suuri osa sarjakuvista olikin luotu 
nimenomaan tähän tarkoitukseen. Ilmaisumuodon määrittely 
painotetusti viihteelliseksi on kuitenkin osaltaan pitänyt sen 
pitkään erillään ns. vakavasti otettavan taiteen kentästä. 

Englanninkielinen sana “comic” tarkoittaa etymologisen 
sanakirjan (Harper, 2001-2010) mukaan “tarkoituksellisesti 
hauskaa”. Käsitys sarjakuvan hauskuuttavasta roolista on 
sisäänrakennettuna myös englannin kielessä käytettäviin 
comic strip (vuodelta 1920) ja comic book (vuodelta 1941) 
-käsitteisiin (Harper, 2001-2010).

Sisällöllisesti sana “comics” ja sen johdannaiset ovat 
olleet alun alkaenkin vähintään ontuvia kuvaamaan 
sarjakuvaa taiteenlajina, koska esimerkiksi “elokuvaan” ja 
“maalaukseen” verrattuna ne sisältävät vahvan viitteen 
tyylilajiin, komediaan. Sarjakuvan tyylilajikirjo on kuitenkin 
jo ensipäivistä asti ollut laajempi. Esimerkiksi vuodesta 
1905 alkanut Windsor McKayn Pikku Nemo (Little Nemo) 
ei ole ensisijaisesti komediallinen sarjakuva (Kaukoranta & 
Kemppinen 1982, 49).

Suomen kielen “sarjakuva” on hyvä sana, koska se keskittyy 
kuvaamaan taiteenlajin muotoa (jonka voisi ehkä sanoa 
olevan neutraalein sitä kuvaava piirre). Sarjakuva-sana on 
ilahduttavasti vailla genrejaollista taakkaa. Will Eisner kynäili 
Comics-sanan korvaajaksi “Sequential Art” -termin jonka 
merkitys on lähellä suomen kielen vastinettaan. 

Sarjakuva koostuu nimensä mukaisesti sarjoista kuvia, mutta 
se on perinteisimmillään nimenomaan sanan ja kuvan liitto, 
jossa kuvan rooli on useimmiten dominoiva. Sarjakuvaa 
tehdään kuitenkin myös kokonaan vailla dialogitekstiä, 
(esim. Jason teoksessaan “Hys!”), ja dialogitekstiä sisältävät 

fi
Ligatuuri fi: 

fi 
Merkkivariaatiot Sarjakuvan 
tyyppikirjaimen kirjaintyypin merkis-
töön sisältyvät, toisistaan hiukan 
poikkeavat variaatiot joiden tehtävänä 
on luoda tekstiin käsinkirjoituksen 
kaltaista elävyyttä.

Onomatopoeettinen 
Ääntä imitova / jäljittelevä. 

Opentype  
Adoben ja Microsoftin yhdessä 
kehittämä kirjaintyyppitiedosto-
muoto. Opentypen etuja aiempiin 
fonttimuotoihin ovat mm. Mac- ja 
Windows-käyttöjärjestelmä- yhteen-
sopivuus sekä hyvin laajan 
merkkivalikoiman tuki (yhdellä laajan 
erikoismerkistön sisältävällä Opentype-
kirjaintyypillä on mahdollista kirjoittaa 
valtaosaa maailman kielistä).

ORPO 
Tekstimassan viimeiselle riville yksinään 
sijoittuva yksinäinen tavu.

Postscript  
Tietokoneiden sivun kuvauskieli, jossa 
ruudulle piirtynyt kuva on muokattu 
tulostimen ymmärtämään muotoon.

Retusointi 
(retouching). Kuvan muokkaaminen.

TARKe 
Joihinkiin kirjaimiin 
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Matt Madden tutkii 99 Ways to Tell a Story -Exercises 
In Style -kirjassaan eri tapoja kertoa sama tarina. Yksi 
esimerkeistä esittää typografisen vastineen (oikealla) perus-
muotoiselle tarinalle (vasemmalla). Typografisessa versiossa 
Madden on joutunut esittämään perusmuotoisen tarinan 
kuvallisia viestejä kirjoittamalla ne auki. Näin esimerkiksi 
aloitusruutujen pari “mies istumassa tietokoneen ääressä” 
sekä vähemmän tyhjentävä tekstuaalinen ilmentymä “a 
man,”. 

Toiseksi viimeisen ruudun ajan kulumista kuvaava 
“tick - tock” taas tuntuu hätäisemmältä ajan kulumista 
mittaavalta osoittajalta kuin sitä vastaavan kuvitetun 
kuvan rauhallisempi ilmentymä (itse kelloa ei kuvassa 
nähdä). Vaikkei sinänsä tyhjäsisältöinen tarina sellaisenaan 
välitykään typografiseen versioon kovin tarkasti, onnistuu 
Madden silti luomaan kokeilullaan eräänlaisen sarjakuvan 
sommittelullisia keinoja hyödyntävän runon. 

© Matt Madden
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strippisarjakuvat saattavat sisältää myös sanattomia jaksoja. 
Joidenkin tekijöiden (esimerkiksi Chris Ware) teoksissa 
typografian rooli on erityisen korostunut ja ovatpa jotkut 
tehneet sarjakuvaa myös pelkästään typografisiksi laskettavia 
elementtejä hyödyntäen.

Sarjakuvataiteilija kamppailee usein tilaan ja sommitteluun 
liittyvien ongelmien kanssa ja ekonomisuuden vaade on alati 
läsnä. Erityisen totta tämä on strippimuotoisen sarjakuvan 
kohdalla, jossa tarinan kaari tai vitsi kerrotaan useimmiten 
1-4 kuvalla. Kerronnan välineinä sana ja kuva ottavat 
vaihtelevasti kerronnan pääroolin tapauskohtaisesti sen 
mukaan kumman taiteilija kokee tehokkaammaksi työkaluksi 
käsiteltävän asian ilmaisemisessa.

2.2 kirjaintyyppi
Sana “fontti” on vakiintunut suomalaiseen yleiskieleen 
tarkoittamaan tietokoneen (digitaalista) kirjaintyyppiä. 
Sanoja "fontti", "kirjaintyyppi" ja jopa "kirjasin" näkee 
käytettävän ammattilaistenkin joukossa sujuvasti ristiin, eikä 
yhtä oikeaa näkemystä voi laittaa yksittäisen henkilön nimiin. 

Etsin tutkielmaa varten sanaa, joka sopisi kuvaamaan jonkin 
tietyn sarjakuvassa käytetyn typografisen ilmentymän 
visuaalista ilmiasua riippumatta siitä missä koossa se 
ilmenee, mitä varianttia (esim. bold, roman tai kursiivi) 
kulloinkin käytetään tai millä tekniikalla teksti on tuotettu. 

Itkosen (2012, 15) mukaan Sanan fontti merkitys "viittaa 
enemmän kirjainten tekniseen muotoon, siis itse tiedostoon". 
Tästä johtuen kyseisen sanan käyttö olisi helposti johtanut 

liitettäviä lisämerkkejä jotka vaikut-
tavat kirjaimen ääntämiseen ja 
painotukseen. Joissain tapauksissa 
tarkkeen puuttuminen muuttaa koko 
sanan merkityksen toiseksi.

Tarkkeeton merkki: 

a  
Tarkkeellinen merkki:

ä
VERSAALI 
Suuraakkonen, esim. "A". Vrt. 
"gemena".

UNICODE 
Unicode-merkistöstandardissa 
kullekin merkille on annettu koodi, 
jonka mukaan ne yhdistyvät tiettyyn 
tietokoneen näppäimeen. Esimerkiksi 
a-kirjainta vastaa koodi U+0061

2 • AVAINSANOJA JA KÄSITTEITÄ
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Toisinaan pelkän äänimaiseman kuvaaminen toimii 
hyvänä tarinankerronnallisena kontrastina rikkaalle 
kuvakerronnalle. Oheisessa esimerkissä valot sammuvat 
Tintti-sarjakuvassa Castafioren Korut ja lukija joutuu päät-
telemään tapahtumien kulun äänimaailman perusteella, 
samoin kuin tarinan henkilöhahmotkin. 

© Casterman 1963

Shane Simmonsin Longshot Comics-sarjakuvan henkilö-
hahmot on pelkistetty pienimpään mahdolliseen yksikköön, 
pisteeseen. Typografia nousee ilmaisuvoimallisimmaksi 
tekijäksi minimalistisen kuvakerronnan keskellä. 

© Shane Simmons 

16



väärinkäsityksiin. 

Päädyin lopuksi käyttämään sanaa kirjaintyyppi. Cheng (2005, 10) määrittelee “typeface”-sanan 
(joka lienee lähin käännös “kirjaintyypille”) seuraavasti: “Kirjaintyyppi on toisilleen sukua olevien 
fonttien valikoima eri kooissa, esimerkiksi Garamondin roman-, kursiivi- ja bold-leikkaukset 
kooissa 8, 10, 12 ja 14 pistettä.” Tässä tutkielmassa kirjaintyypin määritelmä ulottuu kuitenkin myös 
analogisesti ja mekaanisesti tuotettuun kirjoitukseen. Määritelmässäni siis myös käsintuotettu 
kirjaintyyppi saattaa sisältää lihavoidun sekä kursiivin version joiden ominaispiirteet on johdettu 
"perusmuotoisesta" roman-kirjainleikkauksesta. Tällöin lihavoitu leikkaus luodaan esimerkiksi 
paksumpiteräisellä tussilla tai ronskimmalla siveltimenvedolla ja kursiivi piirtämällä kirjaimet niin 
että ne nojaavat sivusuunnassa oikealle.

2.3  typografia ja sarjakuva typografi
Myös sanan “typografia” tulkintoja vaikuttaisi olevan yhtä paljon kuin määrittelijöitä.

Barnesin & Haslamin (2002,7) typografian määritelmä "The mechanical notation and arrangement 
of language" viittaa nähdäkseni merkkien esittämiseen tietyssä muodossa ja sommitelmassa, eli 
a) kirjainmuotojen tasolla ja b) laajemmassa kokonaisuudessa.  Se on mielestäni kattava, muttei 
kovin tarkka määritelmä.

Kirjainmuotoilija Jarno Lukkarila taas määrittelee typografian seuraavasti: “Typografia on 
tekstuuria, jonka muodostavat vierekkäin asettuvat kirjaimet, numerot, välimerkit ja niitä 
erottavat tyhjät välitilat”. Lukkarisen mukaan typografiaa voitaisiin kutsua puhutun kielen 
visuaaliseksi muodoksi, minkä koen hyväksi määritelmäksi erityisesti sarjakuvan ollessa tarkkailun 
kohteena. Lukkarila ei kuitenkaan laske kirjoittaen eikä piirtäen tuotettua tekstiä sisältyväksi 
typografian määritelmään. Hänen näkemyksessään ratkaiseva ero on siinä että piirtäen luotua 
tekstiä ei “… voida laatia uudestaan ja tiettyjen muuttajien perusteella kuten typografisessa 
suunnittelussa”. (Lukkarila 2001, 7 ja 11.)

Lukkarilan tulkinta typografiasta on mielestäni toimiva rajaus määritettäessä sitä, millaiseen 
tarkkuuteen nykyaikaisella kirjainsuunnittelulla on mahdollista päästä, huolimatta siitä että 
digitaalisesta aineistosta tuotettu kirjan sivukin on aina yksittäisen painokoneen tulkinta 
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Todd Klein on tehnyt mittavan uran sarjakuvatypografian parissa. © Kyle Cassidy

18



alkuperäisestä suunnitelmasta (oli se digitaalinen tai ei) eikä identtinen toisinto alkuperäisestä 
taitosta.

Typografian laajemmassa määrittelyssä miellän myös käsinpiirretyn, tekstiä sisältävän julisteen 
typografiseksi kokonaisuudeksi, samoin sarjakuvateoksen riippumatta sen tekstuaalisen ilmiasun 
tuotantotavasta. Pekka Loirin ja Esa Juholinin (1988, 218) typografian määritelmä on tätäkin laajempi, 
laskien mm. paperin värinvalinnan ja kuvituksen osaksi typografian käsitettä.

Englannin kielessä käytetään sarjakuvan typografisesta suunnittelusta vastaavasta henkilöstä 
ammattinimikettä “letterer”. Suomen kielessä sana kääntyy useimmin “tekstaajaksi”, mihin taas 
liittyy vahva käsityön leima. Vaikka sarjakuvan typografian juuret ovat nimenomaan käsintuotetussa 
typografiassa, ei “tekstaus” terminä kata kaikkea sitä minkä katson sisältyvän nykyaikaisen 
sarjakuvatypografian piiriin. Vaikka suuri osa sarjakuvaharrastajista ja -taiteilijoista vannoo 
yhä käsintuotetun typografian nimeen, on sarjakuvatypografiaa tuotettu vuosikymmenet myös 
digitaalisesti. Kokisin sanan “typografia” sopivan kuvaamaan typografista sisältöä myös sarjakuvan 
kontekstissa koska se ei rajaa digitaalisuuden mahdollisuutta ulos merkityksestään.

Sana “tekstaus” viittaa tässä tutkielmassa analogisesti tuotettuun tekstiin ja sanaa “tekstaaja” 
käytän merkityksessä “tekstiä analogisella metodilla tuottava typografi”. “Sarjakuvatypografilla” 
taas viittaan jatkossa sarjakuvan kokonaistypografiasta vastuussa olevaan henkilöön. Usein tämä 
henkilö on sarjakuvan muustakin taiteellisesta sisällöstä vastuussa oleva taiteilija, mutta toisinaan 
ulkopuolinen tekijä kuten sarjakuvaa ammatikseen pelkästään tekstaava henkilö.

2.4 sarjakuvan tyyppikirjoitus
Tyyppikirjoituksella tarkoitetaan yleiskielessä kaunokirjoitusta tai tekstausta. Se on malli, jonka 
pohjalta ihminen oppii piirtämään kirjainmuodot omalla käsialallaan. Juujärveä (2006, 6) mukaillen 
“käsialakirjoitus on tyyppikirjoituksen muuntelua, eikä mallikirjoituksen tarkoituksena ole kahlita 
vaan innoittaa kirjoittamisen taidon harjoittamiseen”.

Saman logiikan mukaisesti sarjakuvan tyyppikirjoitus on kirjaintyyli, josta kuitenkin on 
olemassa lukemattomia variaatioita. Se on sateenvarjotermi kaikille tietyt attribuutit omaaville 
kirjaintyypeille. Se, onko jokin kirjaintyyppi sarjakuvan tyyppikirjoituksen kirjaintyyppi, on 
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Sunnuntaisarja muodostuu usein kahdesta osasta, 
niin että ensimmäinen rivi on omistettu otsikolle 
ja siihen liittyvälle itsenäiselle ruudun tai pari 
vievälle “esinäytökselle”, joka pitää usimmiten 
sisällään yksinkertaisen vitsin. Loput kaksi riviä 
muodostavat sunnuntaisarjan varsinaisen tarinan. 
Esinäytös on irrallinen muusta sarjan sisällöstä siksi, 
että joissain tapauksissa sarjakuvaa julkaisevassa 
lehdessä syystä tai toisesta on haluttu rajoittaa 
sunnuntaisarjojen viemän tilan määrää. Tällöin 
lehden toimituksessa tiputetaan esinäytös raa’asti 
pois. Varsinaisen tarinan sisältävien ruutujen 
täytyy siis toimia myös itsenäisenä kokonaisuu-
tena. Monet sarjakuvataiteilijat ovat kapinoineet 
tätät käytäntöä vastaan, koska se pakottaa 
katkaisemaan tarinan kesken näiden kahden osion 
risteyskohdassa, asettaen rajoituksia sunnun-
taistrippiformaatin mahdollisuuksille. 

© Bill Watterson

Esinäytös

strippi
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mahdollista määrittää tarkkailemalla kyseisen kirjaintyypin tiettyjä attribuutteja. Attribuutit 
esitellään luvussa 4.1.3.

2.5 strippi, lehti, albumi ja romaani
Sarjakuva jaetaan yleensä mittansa mukaan neljään eri julkaisumuotoon, joita ovat strippi (comic 
strip), lehti (comic book), albumi ja romaani (graphic novel). Näiden lisäksi on olemassa useita 
erilaisia välimuotoja, ja mm. strippejä julkaistaan myös kokoelmina albumi- ja romaanimittaisina 
kokonaisuuksina.

Sarjakuvastripillä tarkoitetaan useimmiten sanoma- tai aikakauslehdessä julkaistavaa 1-4 
ruudun kokonaisuutta. Sunnuntaisarjaksi kutsutaan useimmiten kolmirivistä tai pidempää 
sarjakuvastrippiä. Sunnuntaipainoksessa on yleensä enemmän tilaa sarjakuville, jolloin ne voivat 
myös olla pidempiä. Suurempi tila taas mahdollistaa normaalia yhteen riviin ladottua strippiä 
monimuotoisemman kerronnan.

Sarjakuvalehti (comic book) on säännöllisesti ilmestyvä nidottu teos (Manninen 1995, 11). 
Sarjakuvalehdistä Suomessa ylivoimaisesti suosituin julkaisu on Aku Ankka, jonka viikoittainen 
painosmäärä kirjoitushetkellä marraskuussa 2011 on 306 555 (Sanoma Magazines 2011).

Sarjakuva-albumi on Ranskassa ja Belgiassa kehittynyt sarjakuvateosmuoto. Se on yleensä 
liimasidottu ja n. 40-sivuinen. Albumi pitää sisällään useimmiten yhden tarinakokonaisuuden, 
mutta tarina saattaa myös jatkua albumista toiseen.

Sarjakuvaromaanin käsitteen synty liittyy sarjakuvan yleisempään hyväksymiseen omana 
taidemuotonaan ja sen irtautumiseen mittansa ja ilmaisunsa puolesta kahlitsevista 
julkaisukanavista kuten sanomalehdistä. Sarjakuvaromaani-termin isäksi nimetään usein Will 
Eisner, jonka “Contract with God” –teosten myötä sana päätyi 70-luvun lopulla yleiskieleen. 
Termin varhaisimmat esiintymiset ajoittuvat pohjoisamerikassa kuitenkin jo 1960-luvun puoliväliin. 
(Kunka 2010.)

Monet nykyaikaiset sarjakuvataiteilijat hyljeksivät “sarjakuvaromaani” -termiä. Yksi syy 
tähän voi olla se, että toisin kuin edeltäjänsä, he ovat kasvaneet harjoittamaansa ammattiin 
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usein suotuisasti suhtautuvassa ilmapiirissä. Koenkin termin välttelyn viestivän sarjakuvan 
parantuneesta itsetunnosta.

Vaihtoehtoisia englanninkielisiä määreitä romaanimittaiselle sarjakuvalle on nähty useita, ja 
yleensä ne ovat taiteilijoiden itsensä kädestä lähtöisin. Esimerkkeinä mm. “illustrated novel” 
(Craig Thompsonin “Blankets”[2003]), “comic-strip novel” (Daniel Clowesin “Ice Haven”[2005]) 
ja “picture novella” (Seth-nimimerkillä taiteilevan Gregory Vallantin “It´s a Good Life If You Don´t 
Weaken” [1996]).

Ainakin Clowes ja Seth suhtautuvat 
työhönsä usein ironisesti. Heidän 
töissään populaarikulttuurin ja 
taidemaailman oikut ja omituisuudet 
ovat jatkuva teema. Auktoriteetteina 
itseään pitävät hahmot ja instituutiot 
ovat usein pilkan tai arvostelun 
kohteena. Sarjakuvan arvotuksilla 
leikittelykin lienee osittain 
tarkoituksellista pakan sekoittamista.

Sarjakuvan jaottelu strippeihin, 
lehtiin, albumeihin ja romaaneihin 
on mitallinen (eli se perustuu 
formaattiin ja mittaan jossa teos 
on julkaistu), ei teoksen laatuun tai 
tyylilajiin pohjaava. Sarjakuvateoksen 
sijoittuminen mitaltaan 
sarjakuvaromaanien luokkaan ei tee 
siitä itsearvoisesti laadukkaampaa kuin 
strippisarjakuvasta keskimäärin. 

Will Eisnerin “The Contract with God Trilogy" on sarjakuvaromaani.

© The Estate of Will Eisner
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3.  sarjakuvan 
typografian tasot 

Sarjakuvan typografia pitää sisällään kaiken sarjakuvateoksen sisältämät ilmenemismuodot. 
Puhekuplien teksti, ääniefektit, otsikot ja logot aina pienintä copyright-merkintää myöten 
muodostavat yhdessä typografisen kokonaisuuden. Voidakseni käsitellä sarjakuvan typografian 
eri ilmenemismuotoja, jaoin ne funktioonsa pohjautuen viiteen eri tasoihin. Kullakin tasolla 
on oma merkityksensä sarjakuvateoksen kokonaisuudelle. Tasojaon tarkoituksena on luoda 
luonteva käsitteistö sarjakuvan typografialle, jolloin sen osasia on helpompi tarkastella ja vertailla 
keskenään.

Sarjakuvateoksen tarina saattaa olla täysin kuvakerrontaan pohjaava, mutta sen yhteydessä on 
useimmiten tekstiä vähintäänkin oikeudenhaltijan copyright-merkinnän ja sarjakuvan nimen 
verran (Herkman 1998, 26). Lawrencen (1986, 156) aiemmin luomassa jaottelussa sarjakuvan 
kolme kirjoitetun kielen tyyppiä ovat kerronta, dialogi ja ääniefektit. Vaikka voitaneenkin sanoa, 
että nämä ovat suorimmin sarjakuvan kerrontaan liittyvät typografian tasot, vaatii jaottelu 
laajentamista ja tarkentamista käsiteltäessä sarjakuvateosta typografisena kokonaisuutena.

3.1 leipätekstitaso
Sarjakuvan lukijoille tutuin typografinen elementti lienee puhekuplan (speech bubble / balloon) 
sisältämä teksti. Se muodostaa yhdessä kertojanääntä markkeeraavan kertojatekstin kanssa 
leipätekstitason. Nimestään huolimatta puhekupla saattaa sisältää ääneen lausutun puheen 
sijaan myös ajatuksia tai ääniefektejä.
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Dialogiteksti voi saada hyvinkin erilaisia 
muotoja riippuen siitä kuka tai mikä puhuu 
tai on äänen lähteenä, ja kuinka. Oheisessa 
We3 -sarjakuvan (2004) sivuesimerkissä 
biomekaanisiksi sotilaiksi muokatut “1” 
(labradorin noutaja) “2” (kotikissa) ja “3” 
(kani) ovat saaneet mekaaniset äänet.

Koska eläinten englanninkielisen ääntelyn 
mahdollistaa jonkinlainen ajatuksia lukeva 
äänisyntetisaattori, on typografina toiminut 
Todd Klein luonut eläinten ääntelyä varten 
digitaalista ääntä kuvastavan kirjaintyypin. 
Sarjakuvan todellisuudessa korvakuulolla 
kuultavan äänen mekaanisuus ilmenee 
lukijalle visuaalisena muotona, jossa lukija 
voi nähdä samankaltaisuuksia varhaisten 
tietokoneiden ja matriisitulostimien 
tuottamaan typografiseen muotokieleen. 
Eläinten yksinkertainen ajatusmaailma taas 
ilmentyy katkonaisena, lyhyistä muutaman 
sanan pätkistä koostuvana puheena. 

© Grant Morrison ja Frank Quitely.
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3.1.1 dialogiteksti
Dialogiteksti on sarjakuvan henkilöstä lähtevää, puhetta tai ajatuksia sisältävää kirjalliseen 
muotoon käännettyä ääntä.

Ihmisten ja eläinten kommunikaatio perustuu puheen ymmärtämisen lisäksi eri äänensävyjen ja 
ilmeiden tulkitsemiseen; sisällöltään sama viesti saattaa ilmaisutavasta riippuen olla neutraali, 
suostutteleva tai uhkaava, vain muutaman mainitakseni. Koska sarjakuvan dialogi kääntyy ääneksi 
vasta lukijan mielessä, on sarjakuvan kieleen pitänyt 
kehittää puheen painotusten ja sävyjen välittymistä 
tukevat omat visuaaliset työkalunsa. Puhe ilmenee 
sarjakuvassa dialogitekstinä, jonka pääasiallinen 
tarkoitus on viestiä henkilöhahmojen sisäistä maailmaa 
ja keskinäistä vuorovaikutusta.

Puhekupla on dialogitekstille sama kuin ruutukehys 
sarjakuvan piirrokselle. Sen tehtävänä on rajata ja 
nostaa muusta sisällöstä erilleen yksittäinen tekstipätkä 
ja osoittaa kenen puhetta tai ajatuksia se sisältää. 
Puhekulan muodostavat tekstipohja-alue, jolle 
varsinainen dialoginpätkä tai ajatus sijoitetaan ja häntä, 
joka osoittaa sen “omistajan” suuntaan. Sarjakuvan 
alkuaikoina häntä saattoi ulottua hahmon suuhun 
asti – jotta yhteys puheeseen ja tiettyyn puhujaan 
olisi mahdollisimman selkeä – mutta puhekuplan 
merkityksen tultua tutuksi lukijakunnalle hännän 
suunta riitti osoittamaan kuplan omistajan.

Puhekuplasta on muodostunut sarjakuvan 
tunnuselementti. Kun näemme esimerkiksi mainoksessa 
puhekuplan, on kyseessä usein tarkoituksellisesti 
luotu linkki sarjakuvaksi kutsumaamme taidemuotoon. 
Sen lisäksi, että puhekuplaa käytetään usein 

Uderzon ja Goscinnyn Asterix-sarjakuva 
hyödynsi leipätekstitason typografisia keinoja 
tehdessään eroja etnisten ryhmien välille. 
Esimerkiksi Egyptiläiset puhuvat hieroglyfeillä. 
Asterix and the Goths -albumin englanninkie-
lisen käännöksen (1974) sarjakuvaruudussa 
gootit puhuvat historiallisen korrektisti 
fraktuurakirjaintyypillä. Oheisessa ruudussa 
nauretaan lisäksi sarjakuvakonventiolle, jossa 
sovitusta piktoriaalikonventiosta “goottikie-
lelle” modifioidut piktoriaalit on käännetty 
“Gallian kielelle” ymmärtämisen helpottami-
seksi. Mainittakoon vielä että ranskankielinen 
Astérix-alkuperäisnimi viittaa typografiseen 
*-merkkiin eli asteriskiin. Varsin sopivaa pieni-
kokoiselle, pippuriselle sarjakuvasankarille. 

© Dargaud Editeur 1963, Goscinny-Uderzo.
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Kuvat yksi ja kaksi vasemmalta oikealle: Todd Kleinin 
Sandman- ja Delirium -hahmojen typografiatyylinäytteet. 
Kolmas kuva: Kevin Nowlanin tulkinta Kleinin typografiasta 

poikkeaa alkuperäisestä suunnilleen samassa määrin kuin 
piirustustyylinsäkin, mutta tunnistettavuus on molemmissa 
tallella. KAIKKI kolme kuvaa © DC Comics

Martin Kellermanin alter ego Rockyn “shoutoutit” ystäville. 
Päähenkilön melkein kokonaan toisessa ruudussa peittävä 
tekstimassa toimii määrää korostavana elementtinä. 

© Martin Kellerman 2008

Harold R. Fosterin vuonna 1937 alkaneessa, useampituhatsivuisessa jatkuva-
juonisessa sarjakuvassa Prince Valiant sekä dialogi- että kertojateksti olivat 
sijoitettuna kertojatekstille tyypilliseen rajattuun laatikkoon. Kertoja vaihtuu 
tarinan sisällä useaan otteeseen ja toisinaan jää lukijan tehtäväksi tulkita kenen 
puhetta tai ajatuksia siihen liittyvän kuvan teksti käytännössä on. Dialogin 
sijoittaminen kuvan alle tai oheen oli yleinen tapa sarjakuvan ollessa nuori 
taiteenlaji. Mm. Sarjakuvan isänä pidetyn Rodolphe Töpferin sarjakuvissa 
dialogiteksti sijaitsi kuvakirjojen tapaan varsinaisen kuva-alan ulkopuolella 
sommitelman alalaidassa. 

© Bull´s Presstjänst, Stockholm

26



sarjakuvaliikkeiden ja harrastajaryhmien tunnuksissa, on sen merkitys visuaalisessa kulttuurissa 
levinnyt kattamaan puheen ja keskustelun yleensä. Vaikkakin puhekupla alkaa olla ylikäytetty 
esimerkiksi osana operaattoreiden ja keskustelufoorumien tunnuksia, on myönnettävä, että sen 
symbolinen yhteys on varsin toimiva ja selkeä näissä konteksteissa.

Dialogin sävyyn vaikuttaa kirjaintyypin valinnan (aiheesta lisää luvussa viisi) lisäksi joukko muita 
seikkoja. Dialogiin on mahdollista luoda vivahteita ja merkityksiä erilaisin korostuksin, kuten 
lihavoimalla sanoja, värittämällä niitä tai yhdistelemällä eri kirjaintyyppejä lauseen sisällä. Myös 
puhekuplan muoto vaikuttaa osaltaan viestin sävyyn. Valtavirtasarjakuvassa on vakiintuneita 
käytäntöjä, jotka suurin osa saman kulttuurillisen alueen lukijoista tunnistaa ja tulkitsee samalla 
tavalla. Esimerkiksi puhekuplan katkoviivoitettu kehys tarkoittaa länsimaisessa sarjakuvassa 
kuiskausta tai hiljaista ääntä, ajatuskupla taas on muodoltaan pilven muotoinen. Tähtimäinen, 
terävä puhekupla viittaa kovaan ääneen.

Neil Gaiman pyysi Sandman-sarjakuvansa typografi Todd Kleinia luomaan sarjan eri hahmoille 
omanlaisensa visuaaliset “käsialat” (Klein 2011a). Sarjakuvassa Sandmanin puhekupla on 
mustapohjainen ja säröreunainen. Teksti pitää sisällään sekä pien- että suuraakkoset ja itse 
teksti on valkoista mustalla pohjalla. Typografi on luonut “toismaailmaisen” vaikutelman joka 
osaltaan luo lukijan päässä kuvan kiehtovasta ja oudosta hahmosta. Sandmanin nuoremman 
siskon Deliriumin dialogiteksti taas on sijoitettu väriliukupohjalle ja se on kooltaan hermostuneen 
varioitua. Sandmanin tapaan Delirium ei ole ihan tästä maailmasta, mutta Sandmanin viileän 
laskelmoivasta olemuksesta poiketen hänen puhekuplansa typografioineen luo vaikutelman 
mieleltään järkkyneestä henkilöstä.

Sallin käsialasta ei ihan saa selvää Tenavat-
stripin ruudussa, jossa kertojateksti ja 
dialogiteksti kohtaavat. Dialogimaisesti kirjoi-
tettu teksti on esitetty hahmon päällä, vaikka 
se luonnollisesti ilmentää henkilöhahmon 
paperille kirjoittamaa (kertoja)tekstiä. Lukija 
ei silti erehdy luulemaan sitä hahmon takana 
sijaitsevaan tasoon piirretyksi, (missä tapa-
uksessa teksti luokiteltaisiin esittelemässäni 
jaottelussa detaljitason typografiaksi). 

© United Features Syndicate Inc. 1979
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Wattersonin Lassi ja Leevi-sarjakuvan sunnuntaistripin 
esinäytöksessä dialogikuplien värityksellä ei pyritä viesti-
mään tunnetilaa tai äänensävyä vaan väripohjan merkitys 
on sommittelullinen. Värityksen rooli on täyttää taustaltaan 
“tyhjä” pätkä tarinaa vastaamaan kokonaisuuden yleistä 
ilmiasua. 

© Universal Press Syndicate
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Sandman ei ollut ensimmäinen sarjakuva jossa hahmoilla oli omat, korostetun visuaaliset 
äänensä, mutta suosittuna sarjakuvana se esitteli käytännön ensimmäisenä laajalle yleisölle. 
Nykyään ei ole harvinaista että sarjakuvahahmojen puhekuplien pohjassa on esimerkiksi puhujaan 
viittaava värisävy. Tämä on yksi mahdollinen keino myös silloin kun on tarpeen selkeyttää 
kerrontaa elementeiltään runsaassa sommittelussa. 

Edellä kuvaillun käytännön viljelyä on myös kritisoitu, ja vieläpä hiukan yllättävältä taholta. 
Sarjakuvakirjaintyyppien suunnittelija, Comicraftin toinen puolisko, JG Roshell (2013) pitää 
erilaisten typografisten äänten luomista jokaiselle hahmolle yleisesti – ei Sandmaniin viitaten – 
laiskana tapana. Hänen mielestään luonteenpiirteiden ja hahmojen olemuksen tulisi tulla selväksi 
sen kautta, miten hahmot käyttäytyvät. Jos persoonallisuutta ei ole rakennettu käsikirjoitukseen, 
ei erilaisten visuaalisten äänten luominen auta pelastamaan tilannetta. 

3.1.2 kertojateksti
Sarjakuvan etenemistä johdattaa toisinaan kertoja, joka saattaa olla sarjakuvan henkilöhahmo 
tai ulkopuolinen tekijä. Toisinaan sarjakuvan henkilö saattaa myös kesken tarinan ottaa kertojan 
roolin selittäessään jotain tapahtumaa toiselle henkilöhahmolle tai lukijalle.

Sarjakuvassa kertojateksti on usein sijoitettu neliskulmaiselle pohjalle (caption box), jolloin 
sen erottaa useimmiten pyöreäreunaisesta puhekuplasta. Elementti on usein keltainen 
pohjaväritykseltään.

Useimmiten kertojatekstin kirjaintyyppi on yhtäläinen dialogitekstissä käytetyn kirjaintyypin 
kanssa. Sarjakuvan eläväiselle luonteelle tyypillisesti tästäkin käytänteestä on olemassa runsaasti 
erilaisia variaatioita.

3.1.3 epätekstin lajit
Leipätekstitason kirjallinen esitystapa pitää sisällään typografisia käytänteitä, joihin törmää 
useimmiten vain sarjakuvan kontekstissa. Osa niistä on sarjakuvan tyyppikirjoitukselle spesifejä 
(kts. luku 3.1.2), osa laajemmin käytettyjä sarjakuvan typografian esityskeinoja.
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Tekstillä voidaan myös rytmittää sarjakuvan etenemistä. Yksi esimerkki tästä ovat 
Chris Waren sarjakuvista tutut ruutujen väliin sijoitetut tokaisevat sanat, jotka esiin-
tyvät usein sarjoissa luoden kerronnasta eräänlaisen typografisen runon, esimerkiksi 
”and - (kuvaruutu) - thus - (kuvaruutu) - so (kuvaruutu) - finally” jne. 

© Chris Ware
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Profanityypit

“Grawlix” on Mort Walkerin (2000, kansi) kehittämä termi, jolla tarkoitetaan leipätekstitason 
typografiassa (useimmiten) kirosanoja korvaavia symboleita. Suomalaisittain sana voisi kääntyä 
vaikkapa profanityypiksi grawlix-sanan synonyymina käytetyn ja itse asiaa ehkäpä paremmin 
kuvaavan profanitype-sanan johdannaisena.

Osa profanityypeistä on useimpiin 
kirjaintyyppeihin sisältyviä merkkejä, kuten 
?, !, # ja *. Osa taas on kuolemaa tai muuta 
yleisesti pahaksi koettua asiaa esittäviä 
kuvia. Suosittuja symboleita ovat mm. 
pommi, puukko, pääkallo ja saturnus-
planeetta. Dialogitekstissä profanityypit 
esiintyvät usein sarjoissa, jolloin niillä 
korvataan kirosanoja. Irrallaan muusta 
tekstistä käytettynä niillä osoitetaan 
henkilöhahmon yleistä turhautumista. Profanityypit voivat sijaita myös puhe- tai kertojakuplan 
ulkopuolella (usein leijuen ilmassa hahmon pään lähistöllä), jolloin niiden merkitys on painotetusti 
jotain tiettyä tunnetilaa, kuten ihmetystä tai pelästymistä, kuvaava.

Periaatteessa mikä tahansa kuva tai symboli voi toimia profanityypin tapaisesti. Esimerkiksi 
Asterix ja Kleopatra -sarjakuvassa (1965) egyptiläiset puhuvat paikoin hieroglyfeillä. Law’n (2010) 
esimerkkien pohjalta tekee helposti johtopäätöksen, että eurooppalaiset sarjakuvantekijät 
hyödyntävät profanityyppejä mielikuvituksellisemmin kuin amerikkalaiskollegansa. 
Eurosarjakuvissa käytetyt symbolit myös liittyvät toisinaan kyseisen sarjakuvan genreen 
(esim. pistoolit lännensarjakuvassa) tai henkilöhahmoa määrittävään ominaisuuteen (kuten: 
ankkurisymboli kapteeni Haddockin puhekuplassa). Aikuisille suunnatussa nykysarjakuvassa 
profanityyppeihin ei juurikaan törmää, vaan kiroilu on usein suorapuheista ja sanallista. 

Muukalaisteksti

Toisinaan (suuren budjetin) elokuvissa, jotka pyrkivät äärimmäiseen autenttisuuteen, on 
vieraille avaruuden roduille luotu oma kieli, joka pitää sisällään tarkasti määritetyn sanaston ja 

© King Features Syndicate 1957
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Bill Amendin Foxtrot-sarjakuvassa 
irvaillaan Profanityypeille.

 © Bill Amend
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rakenteen. Näin esimerkiksi klingonien kieli sarjassa Star Trek, Na’vien kieli 
elokuvassa Avatar ja Insinöörien kieli elokuvassa Prometeus. Sarjakuvassa 
muukalaiskielet ovat useimmiten siansaksaa (eli vailla varsinaista 
harkittua sisällöllistä sanastoa ja kielioppia), koska niiden luomiseen ei 
ole mahdollista laittaa satoja miestyötunteja. Tekstin sisältöä ei siis ole 
mahdollista koodata yksiselitteisesti auki sitä tarkastelemalla. Lahjakas 
sarjakuvatypografi saattaa silti luoda tekstistä jossain määrin myös 
sisällöllisesti uskottavan oloisen mm. toistamalla tasaisin välein esimerkiksi 
jotain tiettyä merkkiä, jonka voisi kuvitella vastaavan esimerkiksi englannin 
kielen artikkelia, kuten “the”, joka on yleinen kielessä toistuva sana.

Muukalaisteksti on sukua profanityypille ulkonäöllisesti, mutta se ei 
useimmiten viesti ymmärrettäväksi tarkoitetuilla symboleilla. Se on 
leipätekstitason typografiaa, jossa on mukana kirjaintyypin visuaalisuus 
ja muotokielellinen ilmaisu, muttei varsinaista merkkitason harkittua 
sisällöllistä merkitystä.

3.2 akustinen taso
Elokuvan liikkuvan kuvan ja äänen yhdistelmä korvautuu sarjakuvassa 
staattisen kuvan ja tekstin liitolla. “Sarjakuvassa liikkeen ja äänen 
vaikutelma on synnytettävä graafisessa muodossa” (Herkman 1998, 26). 
Sarjakuvassa käytetäänkin usein erilaisia ääntä kuvaavia typografisia 
elementtejä. Kutsun tätä sarjakuvatypografian lajia paremman 
vakiintuneen termin puutteessa akustiseksi tasoksi.

Monet akustisen tason elementeistä ovat luonteeltaan onomatopoeettisia 
eli niiden kirjoitusasu jäljittelee kuulokorvalla havaittavaa ääntä. 
Tällaisia ovat esimerkiksi eläinten äänet, kuten sammakon kurnutus. 
Onomatopoeettiset äänet ovat melkein aina kielestä riippuvaisia, mistä 
johtuen ne ovat usein erilaisia saman sarjakuvan eri käännöksissä. “Kurn 
kurn” onkin ranskaksi “croa croa”, englanniksi “ribbit ribbit” jne. Tästä 
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Alan Mooren ja Kevin O’Neillin Kerrassaan Merkillisten 
Herrasmiesten Liiga (League of Extraordinary Gentlemen) 
-sarjan toinen osa alkaa kohtauksella Marsissa. John Carter 
ja muukalaisrodun edustajat ovat käymässä taisteluun 
yhteistä vihollista vastaan. Tarina pitää sisällään sivu-
kaupalla keskustelua, jota on mahdoton tulkita, koska se 
on kirjoitettu kielellä ja merkeillä, joita ei ole olemassa. 
Herrasmiesten Liigassa tekijät eivät kuitenkaan jätä lukijaa 
pulaan vaan antavat riittävästi vinkkejä kuvakerronnan ja 
hahmojen eleiden myötä niin, että vaikka itse dialogin sisältö 
jää arvoitukseksi, sen sisältö jossain määrin välittyy. 

© America's Best Comics 2000

Lewis Trondheimin 
omituisten otusten 
kummallinen kieli 
A.L.I.E.E.E.N.  
-sarjakuvassa 

© Lewis Trondheim
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syystä myös akustisen tason ilmentymät olisi toisinaan viisasta kääntää. Koska onomatopeettiset 
ilmaisut ovat usein osa piirrettyä kuvaa ja typografi joutuu alkuperäisen äänen korvatessaan 
retusoimaan myös ympäröivää grafiikkaa, on prosessi yleensä verrattain työläs.

Onomatopoeettiset ilmaisut eivät ole aina vakiintuneita, ja niitä voi toki huoletta keksiä lisää. 
Kattaaksen onomatopoeettisuuden määritelmän ja luodakseen lukijan mielessä tapahtumaa 
vastaavan äänen, tulee onomatopoeettisen ilmaisun kuitenkin muistuttaa kirjoitusasultaan 
kuuloaistilla aistittavaa ääntä. Mikä sitten olisi resepti johdonmukaisten onomatopeettisten 
ilmaisujen luomiseksi? Jokinen (2011, 112) ehdottaa ratkaisumallia, jossa noudatetaan tiettyjä 
äänteisiin pohjaavia sääntöjä, kuten esimerkiksi: “Kirjaimia O ja U käytetään matalissa, 
tukahtuneissa ja pehmeissä äänissä kuten bum, bof ja ooh”. Jokinen lisää vielä “Äänen nyansseja 
voidaan vaihdella muuntamalla tai toistamalla jotain kirjainta, yleensä vokaalia: jos kevyen 
esineen putoaminen veteen tuottaa äänen plof, niin raskaampi esine aiheuttaa äänen pluf tai 
plooof”. Muita onomatopoeettista tasoa sivuavia keinoja ovat onomat ilmaisun piirtäminen 
sahalaitaiseksi (kova tai kimeä ääni) tai esimerkiksi perspektiiviin (sävelasteikolla nouseva tai 
volyymiltaan suureneva ääni).

Supersankarisarjakuva pitää toimintaan painottuvana sarjakuvan lajina sisällään erityisen 
paljon akustisen tason typografiaa. Tämänkään genren kerronnassa ei kuitenkaan ole 
tarkoituksenmukaista ilmaista jokaista kuvassa kuviteltavaa ääntä typografisesti. Esimerkiksi 
sarjakuvapaneelissa näkyvä panssarivaunu ei välttämättä ole äänetön silloin kun sen oheen ei ole 
piirretty jyrinään viittaavaa akustisen tason elementtiä. Lukija rakentaa automaattisesti päänsä 
sisällä äänimaisemaa myös pelkän kuvallisen sisällön pohjalta. Näinollen kaikkea ääntä ei ole 
tarpeen kirjoittaa auki akustisen tason ilmentymiksi. Taiteilija tekee yleensä valintoja poimien 
ruudun äänimaailmasta visuaalisessa muodossa esitettäväksi ne äänet, joiden korostaminen on 
oleellista tarinankerronnan kannalta.

Ääniefekti on mielestäni korostuneesti “sarjakuvallinen” elementti. Taiteilija, joka pyrkii 
elokuvamaisempaan tai naturalistisempaan kerrontaan saattaa tarkoituksellisesti myös välttää 
ääniefektien käyttöä.

Ääniefektillä voi olla erilaisia motiiveja ja sitä voi käyttää lukemattomilla erilaisilla tavoilla. 
Perspektiiviin ladottuna akustisen tason ilmentymällä voi esimerkiksi olla vauhtiviivan tapaan 
myös suuntaa esittävä funktio. Ääniefektillä voidaan myös luoda ruudun ulkopuolisia tapahtumia 
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Patrick Gleasonin ja Mick Grayn Batman & Red 
Robin #19 -sarjakuvassa (2013) akustisen tason 
typografia on piirretty taiturimaisesti osaksi 
kuvaa. Skash-sanan suomentamisessa uskotta-
vasti olisi huomattava työläs operaatio. Koska 
tekstin merkitys onomatopoeettisen luonteensa 
vuoksi, (äänen merkitys on selkeästi kuvassa 
näkyvää toimintaa korostava, ja sana "skash" 
ääneen lausuttuna kuvan tapahtumaan liittyvä), 
välittyy myös suomenkieleiselle yleisölle, ei 
käännös myöskään ole välttämätön. 

© DC comics 2013

Timo Kokkilan Peräsmies-
klassikossa ydinräjähdys 
ilmenee onomatopoeettisena 
akustisen tason ilmentymänä, 
johon sisältyy myös räjähdyksen 
lähteeseen viittaava merkitys. 

©Timo Kokkila 
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joita lukija ei kyseenalaista sen enempää kuin eteensä aukipiirrettyä tapahtumaa.

3.3 omistajataso
Omistajataso pitää sisällään kaikki typografiset merkinnät, jotka liittyvät sarjakuvan otsikointiin, 
sarjakuvan tehneisiin taiteilijoihin ja julkaisijaan. Käytännössä siis kaiken tarinankuljetukseen 
suoranaisesti liittymättömän tekstin kuten esipuheet ja muun editoriaalisen sisällön. Tämä 
typografian taso pitää sisällään mm. oikeuksienhaltijan (usein julkaisija tai syndikaatti) 
copyright-merkinnän, taiteilijan nimen, sarjakuvan nimen ja mahdollisen päiväysmerkinnän. 
Yhdysvaltalaisessa supersankarisarjakuvassa, jossa tekijöitä on usein suurikin määrä piirtäjästä 
sarjakuvatypografiin, tämä taso korostuu yleensä teoksen kannessa ja ensisivuilla.

Teräsmies (Superman) esiintyi ensimmäisen kerran DC Comicsin julkaisemassa Action Comics 
-lehden ensimmäisessä numerossa (kesäkuu 1938). Teräsmiehestä, samoin kuin Lepakkomiehestä 
(Batman) kehittyi lukuisten vaiheiden kautta brändejä, kun niiden tunnettuuden koettiin olevan 
sillä tasolla että lehtiä pystyttiin myymään yksittäisen hahmon nimellä.

Sarjakuvia markkinoidaan usein tekijöidensä nimillä. Omistajataso määrittääkin osaltaan sen 
kuinka potentiaalinen lukija teosta lähestyy. Tuttu nimi tekijöiden seassa herättää lukijassa 
erilaiset ennakko-odotukset kuin ennaltaan tuntematon (Herkman, 2007 s. 40).

Tunnetuin tämän typografialajin esimerkki lienee liikemerkiksi jalostunut Walt Disneyn 
nimikirjoitus, joka koreilee jokaisen Disney-tuotteen otsikkona. Disney-sarjakuvienkin kaikki sarjat 
kulkivat aiemmin vain Walt Disneyn nimellä eikä tekijöitä kreditoitu mitenkään. Ilmeni kuitenkin, 
että lukijat paitsi tunnistivat erilaiset piirrostyylit, myös seuloivat sarjakuvien seasta omien 
suosikkitaiteilijoidensa työt. Vaikka nimestä ei ollut tietoa, laadukas piirrosjälki tunnistettiin. 
Fanien vaatiessa lisää tietyllä piirrosjäljellä varustettuja tarinoita yhdennäköisiksi tarkoitettujen 
sarjakuvatarinoiden tekijöiden laadullisesta kärkijoukosta tulikin myyntivaltti. Lopulta Disney-
sarjakuvataiteilijat saivat ansaitsemansa tunnustuksen.

Nykyään Disney on valtava viihdejätti pitkälti osaavien taiteilijoiden ansiosta, joten kyse ei ole 
sivuseikasta. Itse Disneyn allekirjoituksesta on muodostunut yksi maailman tunnetuimmista 
logoista. Se on tänä päivänäkin monille laadukkaan viihde-elämyksen tae.
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Teräsmiehen ensiesiintyminen tapahtui DC:n Action Comics-sarjakuvalehdessä 
kesäkuussa 1938. Yllättävän menekin vuoksi Teräsmiehelle kehitettiin omaa nimeä 
kantava lehti 1939 . Joe Shuster kehitti logon suhteellisen pitkälle mutta piirsi siitä 
erilaisen version jokaiseen lehteen. DC:n toimittajat kiinnittivät asiaan huomiota 
ja antoivat lukemattomia sarjakuvalogoja piirtäneelle Ira Schnappille tehtäväksi 
vimeistellä logo jatkossa käytettävään yhtenäiseen muotoon. Logo sai ensiesiinty-
misensä vuoden 1940 Superman-lehden numerossa kuusi vuonna 1940. Seuraavan 
kerran logoa muokattiin vasta vuonna 1983, tällä kertaa mm. ikonisesta I Love 
NY -logon tekijänä tunnetun Milton Glaserin toimesta. (Klein 2007). Nykyään 
Teräsmiehen logoa varioidaan aina tarpeen mukaan eri tuotteisiin (sarjakuvajul-
kaisut, elokuvat, pelit jne.), ehkäpä vähän turhankin paljon. Tilanne on kuitenkin 
eri kuin vuonna 1938, koska Teräsmies-brändi on laajentunut eri medioihin ja 
tuoteperheeksi. Batman Begins-elokuvan aloittama realismibuumi asettaa 
elokuvissa uudenlaisia haasteita myös logojen käsittelylle, jolloin sarjakuvan logon 
käyttäminen sellaisenaan ei aina ole paras ratkaisu, vaan logosta otetaan viitteitä 
tai se muokataan kokonaan uusiksi elokuvajulkaisua varten. 

Kaikki sivun kuvat © DC Comics

Milton Glaser pyöristi 
Superman-logon muodot 
yhdenmukaisemmaksi koko-
naisuudeksi vuonna 1983. 

Ira Schnappin siistimän 
Superman-logon ensiesiin-
tyminen numerossa kuusi 
vuonna 1940. 

Teräsmiehen ensiesiintyminen Action 
Comics -lehdessä 1938. 

Shsuterin piirtämä logo ensim-
mäisen numeron kannessa. 
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60-luvun lopulle tultaessa suuret sarjakuvabrändit kuten DC ja Marvel alkoivat ymmärtää 
fanikulttuurin merkityksen menestykselleen ja sisällyttivät lehtiinsä myös editoriaaleja ja lukijan 
nurkka-tyyppisiä palstoja. Niissä avattiin sarjakuvan luomistyön taustoja ja lehden tekijät 
vastasivat lukijoiden kysymyksiin. Marvelin suosituimmat hahmot luonut ja mm. Art Directorin 
sekä Editorin rooleissa työskennellyt Stan Lee myös usein kirjoitti tekijäkrediitit muotoon, jossa 
taiteilijoille annettiin lempinimiä ja heistä luotiin kasvottomien pukumiesten sijaan persoonia. 
Krediiteissä saattoi lukea esim. “Written with passion by Stan Lee. Drawn with Pride by Jack Kirby. 
Inked with Perfection by Joe Sinnott. And lettered with a Scratchy Pen by Artie Simek.”

3.4 lavastetaso
Lavastetason typografissa tekstielementti on osa sarjakuvan fyysistä maailmaa. Lavastetason 
typografia pysyttelee usein sarjakuvan sommittelussa ja kerronnassa omassa karsinassaan, jossa 
sille suodaan mahdollisuus myös metatason leikittelyyn ilman, että lukija erehtyy luulemaan sen 
lainalaisuuksien koskevan koko sarjakuvan kerrontaa. Usein tällainen karsina on kirjan kansi tai 
aloitusruutu, joka sisältää sarjakuvan otsikon ja tekijätiedot (lavastetaso on sattuneesta syystä 
usein päällekkäinen omistajatason kanssa).

Sarjakuvan todellisuus rakentuu usein siinä seikkailevien hahmojen kokemusmaailman kautta. 
Heille sarjakuvassa tapahtuvat asiat ovat todellisia ja se. että lukija kokee asian olevan näin, 
vaikuttaa lukijan samaistumiskokemukseen. Sekä lukija että sarjakuvahahmo voivat useimmiten 
luottaa siihen, että sarjakuvan maailma noudattaa tiettyä logiikkaa, olkoonkin, että kyseinen 
logiikka saattaa poiketa oman maailmamme lainalaisuuksista.

Useimmiten sarjakuvan “alkuaineet”, kuten ruutu, puhekupla ja paperipinnan kaksiulotteisuus 
ovat sen hahmoille näkymättömiä. Sarjakuvat, jotka perustuvat metatason leikittelyyn, ovat tästä 
poikkeuksia jo lähtökohtaisesti. Esimerkiksi Kutilan “Mustapukuinen mies”-sarjakuvaan parinkin 
stripin verran tutustunut henkilö tietää, että normaalit sarjakuvan lait eivät päde anonyymina 
pysyttelevän Miehen maailmassa ja hän saattaa milloin vain esimerkiksi ottaa oman varjonsa ja 
tehdä siitä reiän seinään. Myös sarjakuvan Mies tietää voivansa tehdä eriskummallisia asioita, 
mutta se on hänen maailmansa logiikan mukaista. Kun perinteisiä sarjakuvan todellisuuden 
lakeja noudattavan sarjakuvan hahmo tekee saman, hän rikkoo tälle nimenomaiselle sarjakuvalle 
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Omistajatason typografiaa Kerrassaan merkillisten 
herrasmiesten liigan (2002-2003) alkusivuilla. Sarjakuvan 
henkilögalleria on sekalainen sakki populaarikulttuurin 
ja kirjallisuuden historian merkkihahmoja. Krediittisivulla 
myös tekijöistä itsestään on muokattu ikään kuin tiimin 
jäseniä. Vaikka typografia on ladottu pääosin moderneja 
digitaalisia kirjaintyyppejä hyödyntäen, sen tarkoituksena 

on täydentää sarjakuvan ajankuvaa. Suomenkielinen 
julkaisu (oikealla) kunnioittaa alkuperäisteosta lähes yhden-
mukaisella typografiallaan. Nimiöissä käytetyt kirjaintyypit: 
John Doverin "Council" (1999), Emigren "Brothers" (2010), 
Nick Curtisin "Spaghetti Western NF" (2001), Haas Type 
Foundryn "Anzeigen Grotesk" (1943).  
© America's Best Comics 2001  
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ennalta asetettuja pelisääntöjä.

Tällaisessa tilanteessa lukija yleensä joko A) sivuuttaa metatason irtioton tehokeinona, jonka 
jälkeen hän olettaa aiemmin vallinneen logiikan pätevän tai B) olettaa logiikan muuttuneen 
pysyvästi. Kuten todettu, on paljon kiinni sarjakuvan yleisluonteesta, miten lukija sen metatason 
ilmaantumiseen suhtautuu. Lajin B tulkinta saattaa rikkoa sarjakuvan “taian”, minkä seurauksena 
tarinan siihenastinen juoni osittain mitätöityy ja lukijan eläytymiskyky ja kiinnostus tarinaa 
kohtaan saattaa vahingoittua. “Jos sarjakuvan hahmo olisi koko ajan voinut paeta vihollisiltaan 
manipuloimalla ympäristöään, miksei hän tehnyt sitä aiemmin?”, saattaa avuton lukija kysyä 
itseltään.

3.5 detaljitaso
Detaljitaso pitää sisällään sarjakuvan hahmojen “todellisuudessa” sijaitsevan typografian. 
Sarjakuvassa sarjakuvahahmon kädessä olevan sanomalehden otsikon typografia on todellista 
sarjakuvahahmolle samassa suhteessa kuin kyseisen sarjakuvan otsikko on todellinen sarjakuvan 
lukijalle. Detaljitason typografia on siis lukijan näkökulmasta eräänlaista toisen asteen 
todellisuutta.

Yksi detaljitason typografian tehtävistä on rikastaa sarjakuvan maailmaa luomalla yhteyksiä (tai 
vaihtoehtoisesti alleviivaamalla eroja) suhteessa reaalimaailmaan, jossa elämme. Mainonnalliset 
viestit, opasteet, lehtien kannet, yritysten neonkyltit ja graffitit kertovat paitsi ajankuvasta 

Ari Kutilan Mustapukuinen mies on metasarjakuvaa. 

© Ari Kutila 1995
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Will Eisner on lavastetasollisen leikittelyn 
mestari, joka on mm. kirjaimellisesti luonut 
lavasteita typografiallaan. Spirit saattaa 
jahdata otsikkosivulla varasta S- P- I- R- I- ja 
T-kirjainten muotoisten talojen välissä tai 
astua oman nimilogonsa muotoiseen lätäk-
köön. Kirjaimet saattavat olla pystysuunnassa, 
leijua ilmassa lakanoina tai olla sijoitettuna 
syvyyssuunnassa niin, että sanakuva rakentuu 
perspektiivissä ulkonevina kehinä. 

© the Estate of Will Eisner

Sarjakuvahahmo tulee kotiin päivän päätteeksi 
ja ripustaa työvälineensä naulakkoon Sergio 
Aragonesin stripissä. Aragones kertoo koke-
vansa että sarjakuva-ammatin sisäpiirihuumorin 
viljely oli yksi niistä asvioista joka oli omiaan 
yhdistämää Madin taiteilijat ja lukijat osaksi 
samaa perhettä (Reidelbach 1991, 189). 

© Sergio Aragones
Guy ja Brad Gilchristin Nancy-sarjakuvan panee-
lissa kärpänen piirtää kirjaimia ilmaan lentämällä 
tiettyä reittiä pitkin. Kokemuksesta tiedämme että 
kärpänen pitää lentäessään ääntä, joten tekstin 
voisi nähdä akustisen tason typografiseksi ilmenty-
mäksi. Toisaalta “missed!”-sanaa vosi pitää puheena 
( ja näinollen leipätekstitypografiana), mutta 
Nancyn katseen suunnasta, ( joka nähdäkseni on 
kohdistunut kärpäsen ilmaan piirtämään tekstiin, 
ei itse kärpäseen), voisi päätellä että kyseessä on 
lavastuksellinen elementti, jota hän ei aisti kuulolla 
vaan visuaalisesti. 

© 1995 United Features Syndicate
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ja sijainnista myös poliittisesta tilanteesta ja henkilöhahmojen suhteesta heitä ympäröivään 
todellisuuteen.

Ensitarkastelulla vaikuttaa siltä että detaljitaso olisi rinnasteinen lavastetasoon. Detaljitason 
elementistä tulee kuitenkin lavastetason elementti vasta sillä hetkellä, kun se on interaktiossa 
sarjakuvan henkilöhahmojen kanssa jollain epätavallisella tavalla. Samoin jos detaljitason 
elementin toiminnallisuudesta löytyy metamerkityksiä, sen todellisuuden olemus muuttuu 
henkilöhahmojen näkökulmasta.

Kössi Kenguru etsii joulumieltä 
kaupungin detaljitason typo-
graafisten ilmentymien seasta.

© Heikki Prepula
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Craig Thompsonin taidokkaan Habibin 
kaupunkinäkymässä arabiankielinen 
detaljitason typografia on ensin 
ladottu tietokonella perspektiiviinsä ja 
piirretty sitten päälle analogisesti. 

© Craig Thompson 2012

Karvisen suttuisten detaljitason merk-
kien yllättävä syvällisyys jää Eskolle 
arvoitukseksi.

© United Features Syndicate, Inc. 1979
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4.  sarjakuva-
typografian lajit 

Sarjakuvalla on oma (painotetusti visuaalinen) kielioppinsa. Se sisältää erilaisia sovittuja 
käytäntöjä joiden sisäistäminen on olennaista sarjakuvan ymmärtämiselle. Käytännöt eivät ole 
monimutkaisia ja ne pohjaavat paikoitellen muista kirjallisuuden lajeista tuttuihin tapoihin. 

Monet sarjakuvatypografian käytänteet ja kerronnan välineet ovat säilyneet taiteenlajin 
ensipäivistä nykyaikaan lähes muuttumattomina. Esimerkiksi puhekuplan olemus ja 
toimintaperiaate ovat säilyneet samana, kuplan saadessa vain erilaisia muotoja yhä uusien 
taiteilijasukupolvien muokatessa välinettä vastaamaan omia kerronnallisia tarpeitaan.

Sarjakuvan typografiaa on mahdollista tuottaa lukemattomilla eri tavoilla ja tekniikoilla, 
joista useimmat ovat lokeroitavissa tuotantotapansa mukaan analogiseen, mekaaniseen tai 
digitaaliseen. Sarjakuvatypografian kehitys ei ole kronologinen kokonaisuus, jonka voisi sanoa 
alkavan käsintekstauksesta ja jonka evolutiivinen laadullinen huipentuma olisi jokin tietty 
digitaalinen kirjaintyyppi. Sarjakuvatypografian eri tuotannon lajit ovat syntyneet eri aikaan 
yleisen painoteknisen kehityksen mahdollistaessa uusia tekstintuottamisen tapoja. Nykyajan 
sarjakuvataiteilijat poimivat tarjolla olevista välineistä omiin käyttötarkoituksiinsa parhaiten 
sopivat. Nämä valinnat pohjaavat usein tuotannollisiin, esteettisiin ja/tai tyylilajillisiin seikkoihin.

Willen ja Strals (2009, 27) jakavat tekstintuottamisen kolmeen lajiin: kirjoittamiseen (writing), 
tekstaukseen (lettering) ja latomiseen (type). Kirjoittaminen on heidän mukaansa nopealla 
tahdilla, vain muutamin vedoin luotua tekstiä, kun taas tekstaus on harkituista, useammalla 
vedolla piirretyistä kirjainmuodoista koostuvaa kirjoitusta. Latomisella Willen ja Strals taas 
tarkoittavat mitä tahansa tekstintuotannon tapaa, jossa hyväksikäyttäen jotain valmiiksi luotua 
muotoa voidaan tuottaa sama kirjainmuoto uudestaan ja uudestaan. Määrittelyssään Willen ja 
Strals laittavat epähuomiossa samaan karsinaan kumileimasimella painetun kirjainmuodon ja 
elektronisen kirjaintyypin avulla luodun kirjoituksen, mutta tekevät luokkaeron nopeasti ja hitaasti 
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käsinpiirretyn kirjainmuodon välille.

Sarjakuvan typografian ympärillä tapahtuvan keskustelun keskiössä on usein kysymys 
käsinpiirretyn ja digitaalisesti tuotetun typografian välisestä preferenssistä. Konttista (2004, 
8) mukaillen kirjaintyyppien muotoilu on typografian historiassa ollut aina kiinni välineestä 
jolla kirjainmuotoja ja edelleen kirjoitusta tuotetaan. Konttinen puhuu kirjainmuotoilusta 
(ei varsinaisesti tekstin tuottamisesta yleensä), mutta hänen esittämänsä periaate pätee 
nähdäkseni mihin tahansa tuotettuun tekstiin. Sarjakuvan typografian lajeja määriteltäessä 
Willenin ja Stralsin jaotteluperustetta paremmin toiminee käsityön ja automatisoidun työn 
väliseen painotussuhteeseen tarkastelu tekstin tuottamisessa. Tässä jaottelussa analoginen 
on painotetusti käsin tuotettua, digitaalinen vahvasti automatisoitua ja mekaaninen jotain siltä 
väliltä. Seuraavissa alaluvuissa kukin laji määritellään ja esimerkitetään tarkemmin.

4.1 analoginen sarjakuvatypografia
Analoginen typografia on tuotettu sivellintä tai kynää vastaavalla yksinkertaisella välineellä. 
Vaikka tietokoneet ovat mahdollistaneet tehokkaamman tavan latoa tekstiä, sarjakuvien 
typografia luodaan yhä usein käsin. Tästä käytetään yleisesti nimitystä tekstaus (lettering). 

Tekstaus on jotain käsinkirjoittamisen – jossa tekstin luettavuus on tärkeää, mutta ulkoasu 
toissijainen – ja kalligrafian – jossa esteettisyys korostuu (Calderhead 2011, 4) usein sisällön 
ymmärrettävyyden kustannuksella – väliltä. 

Sarjakuvan ollessa kyseessä tekstauksella tarkoitetaan usein suppeassa merkityksessä 
leipätekstitason ladontaa.

4.1.1 sarjakuvan tyyppikirjoitus
Tyyppikirjoitukseksi kutsutaan koulussa opetettavaa kauno- tai tekstauskirjoitusta. Kirjoittamaan 
opitaan ensiksi piirtämällä tikkukirjaimia, joista siirrytään 8-9-vuotiaana kirjainten yhdistämiseen. 
Tätä kirjoitusta kutsutaan tyyppikirjoitukseksi. Juujärven (2005, 46) mukaan “Tyyppikirjoitus 
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on siis mallikirjoitusta, jossa on tiettyjä muotoon ja sidoksiin liittyviä vaatimuksia ja 
säännönmukaisuutta”. 

Ensimmäisen tyyppikirjoitusmallin kehitti Suomessa Toivo Salervo 1930-luvulla. Salervon 
tyyppikirjoitus oli käytössä 80-luvulle asti. Tyyppikirjoitusta on sittemmin uusittu pariin otteeseen. 
Nykyisin käytössä olevat tyyppikirjaimet on suunnitellut Toivo Heiskanen. Siinä missä Salervon 
tyyppikirjoitus vaati voimakkaita ranneliikkeitä, ovat Heiskasen kirjaimet yksinkertaisemmat ja 
helpommat piirtää. (Juujärvi 2005, 48-49.)

Tyyppikirjoitus on johdonmukaisen suunnittelutyön – jossa on pyritty huomioimaan tietty 
yhdenmukaisuus, helppous, ergonomisuus, nopeus ja erityisryhmien (kuten vasenkätiset) tarpeet 
– tulosta. Sarjakuvan tyyppikirjoitus on samankaltaisen prosessin – jota ohjaavat etupäässä 
käytännölliset syyt – tulos. Sarjakuvan tyyppikirjoituksen kehitys ei ole ollut aina kerrallaan 
yhden henkilön käsissä vaan Suomen kielen tyyppikirjoituksesta poiketen sen kehitykseen ovat 
vaikuttaneet tuhannet eri ihmiset omalla esimerkillään.

Sarjakuvan löydettyä tiensä sanomalehtiin 1900-luvun alkupuolella sarjakuvataiteilija joutui 
valinnan eteen: hän joko tekstasi sarjakuvansa itse tai luovutti osan palkkiostaan lehden latojalle, 
jonka tehtäväksi jäi latoa teksti sanomalehden muun sisällön tapaan. Monet taiteilijat päätyivät 
tekstaamaan sarjansa itse. Heille oli luonnollista luoda typografia samoilla työvälineillä, joita he 
käyttivät itse sarjakuvan puhtaaksipiirtämiseen (inking). (Starkings & Roshell 2003, 7.)

Monet taiteilijat tiputtivat dialogitekstin kirjainmuodoista pois pienaakkoset ja päätteet osittain 
siksi että työ oli tällöin nopeampaa (Starkings & Roshell 2003, 7). Jo tällöin lyötiin lukkoon 
useimmat nykyisen tyyppikirjoituksen ominaisuuksista, jotka määrittävät sen miltä sarjakuvan 
dialogitekstin “kuuluu” näyttää. Länsimaisen valtavirtasarjakuvan suurtoimijat ovat sittemmin 
käytännössä standardoineet tietynlaisen typografisen perinteen, johon myös useat nykyiset 
sarjakuvataiteilijat ja -typografit pohjaavat oman typografiansa.

Suurtoimijoilla tarkoitan tässä yhteydessä DC:tä, Marvelia, Disneytä sekä Bulls Pressin ja King 
Features Syndicaten kaltaisia lisensointijättejä, joiden tuottamat ja/tai jakelemat sarjat ovat 
useimpien ensikosketus sarjakuvataiteeseen.

Sarjakuvan tyyppikirjoituksen tunnusmerkkejä ovat pelkkien suuraakkosten käyttö, usein 
tasapaksu) käsin tehty tai käsityönjälkeä jäljittelevä viiva, tiukka rivivälistys sekä ylä- ja 
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Toivo Salervon suunnitte-
lema ensimmäinen virallinen 
tyyppikirjoitus. 

© Opetushallitus 1931

Kaisa Lekan leipätekstitason kertojatekstin tyyli sarjakuvassa "Audarya Lila – the Death Of 
Tuomas Mäkinen" pohjaa Salervon tyyppikirjoitukseen. © Absolute Truth Press 2008

4 8



alapidennysten puuttuminen.

Yksittäisillä sarjakuvatypografeilla “oman käsialan” syntyminen on luonnollisesti yksilöllinen 
prosessi, johon vaikuttavat useat eri tekijät. 

4.1.2  sarjakuvan tyyppikirjoituksen merkkikonventioita
Sarjakuvan tyyppikirjoitus pitää sisällään merkkien käyttöön liittyviä konventioita, jotka ovat 
yleistyneet osaksi sarjakuvan kieltä. Osa niistä (kuten päätteellisen I-kirjaimen käyttö) pätee vain 
englannin kieleen, ja nämä käytännöt luonnollisesti karsiutuvat käännöksistä. Osa taas kääntyy 
myös muille kielille sellaisenaan.

Käytänteiden luulisi sarjakuvan eläväisen luonteen mukaisesti olevan joustavia, mutta ainakin 
Blambotin Nate Piekosin (2013) artikkelissa ne luetellaan tiukkoina sääntöinä. Huomioitavaa on, 
että Piekosin artikkeli kuvaa amerikkalaisten sarjakuvajättiläisten (päällimmäisinä luonnollisesti 
DC comics ja Marvel) tapaa toimia ja käytänteet ovat mielestäni rinnastettavissa mille tahansa 
yritykselle luodun graafisen ohjeistuksen tiukkaan normistoon, eivätkä ne tästä syystä ole 
yleispäteviä. Näiden käytänteiden (kuten koko tyyppikirjoituksen) soveltamisen mielekkyyden voi 
mielestäni vapaasti kyseenalaistaa, mutta ne on hyödyllistä tuntea, erityisesti jos on tekemisissä 
kansainvälisten kustantamojen kanssa.

Listaan seuraavassa mielestäni olennaisimmat Piekosin Blambot-sivustolla esittelemistä 
merkkikonventioista.

Päätteellinen I (crossbar-I)

Sarjakuvan tyyppikirjoituksen kirjaintyypit sisältävät kaksi suuraakkosten I-kirjainta joista 
päätteetöntä versiota käytetään normaalisti puhekuplatekstissä ja toista, päätteellistä kirjainta 
minä-sanaa tarkoittavan I-pronominin ja sen konjuktioiden kuten “I´m” kohdalla. Ainoa “sallittu” 
käyttökohde Piekosin mukaan edellämainittujen lisäksi on lyhenteissä, kuten C.I.A.

Tekstinosan korostaminen lihavoinnin ja kursiivin yhdistelmällä
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Tunnistatko käsialan? Yllä olevat dialogitekstiesimerkit täyttävät tyyppikirjoituksen määritelmän. 1. Chris Ware: Acme Novelty 
Library 18 © 2006 Mr. F. C. Ware 2. Peter Bagge: Buddy Does Seattle © Peter Bagge 2005 3. Charles Schultz: Complete Peanuts 
1950 to 1954 Book 2 © United Features Syndicate 2004 4. Johnny Ryan: Take a Joke © Johnny Ryan 2011 5. Marjane Satrapi: 
Persepolis © Marjane Satrapi 2003 6. Kaz: Underworld © Kaz 1998 7. Jason: Low Moon © Jason 2009. 8. Robert Kirkman ja Tony 
Moore: The Walking Dead Book 1 © Robert kirkman. Typografia: Tony Moore. 9. Aiju Salminen: Potaatit © Aiju Salminen 2010 
10. JP Ahonen: Villimpi Pohjola 2 © JP Ahonen 2009 11. Patrick McDonnell: Mutts © Patrick McDonnell 2007. 12. Adrian Tomine: 
Shortcomings © Adrian Tomine 2006 13. Mike Mignola et al: Hellboy junior © Mike Mignola Typografia:John Costanza

Melkein, mutta ei aivan. Kolme esimerkkiä sarjakuvan 
tyyppikirjoitusmaisesta tekstauksesta. Ainoana erona 
varsinaiseen tyyppikirjoituksen kirjaintyyppiin verrattuna on 
gemenakirjainten käyttö versaalien kanssa (esimerkissä 16 
jätetty käyttämättä päätteellistä I-kirjainta). 14. Kiroileva 

Siili 3 © Milla Paloniemi 2009 15. Reinventing Comics © Scott 
McCloud 2000. 16. Habibi © Craig Thompson 2011.
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Äänensävyjä on mahdollista luoda monilla erilaisilla tavoilla, joiden keinollinen skaala liikkuu 
kirjainleikkauksen vaihtamisesta kesken tekstin täysin kuvalliseen esittämiseen (aiemmin esitellyt 
profanityypit). Kehystyylissä yleisin tapa korostaa yksittäinen sana on käyttää lihavoinnin ja 
kursiivin yhdistelmää. Analogisesti tämä tapahtuu luonnollisesti käyttämällä tekstaamiseen 
paksumpaa tussia ja piirtämällä teksti hivenen vinoon. Useimmista tyyppikirjoituksen digitaalisista 
kirjaintyypeistä on saatavilla muutama korostamiseen soveltuva kirjainleikkaus. Korostaa voi toki 
myös vain joko lihavoimalla tai kursivoimalla tekstin, mutta näiden yhdistelmä tekee suuremman 
kontrastin kokonaisuuden sisällä.

Katkennut ajatus

Kirjaintyyppeihin sisältyy useita erilaisia viivamerkkejä, jotka toisinaan sekoitetaan keskenään. 
Tavuviivan lisäksi kirjaintyypit sisältävät en-viivan eli suomalaisittain lyhyen ajatusviivan sekä 
em-viivan (suomenkielisessä graafisen alan sanastossa "pitkä ajatusviiva"). Nimitykset tulevat 
siitä että kirjaintyypin sisällä viivojen leveys usein vastaa sen n- ja m- kirjainten leveyksiä. Piekosin 
mukaan sarjakuvan kieliopissa ei tehdä eroa em- tai en- viivan välillä, vaan käytetty en- tai em-
viiva tulisi tavuviivoitusta lukuunottamatta aina korvata kahdella perättäisellä en-viivalla. Yleisin 
käyttötarkoitus tälle kombinaatiolle on ilmaista tilanteita jolloin henkilöhahmon lause jää kesken. 
Esimerkiksi: “Kävelin pitkin pimeää käytävää, kunnes--”. Tupla-en-viivaa ennen tai jälkeen ei kuulu 
olla väliä.

Tuplaviivan käyttö lienee peräisin useiden vanhojen kirjoituskoneiden puutteellisesta 
merkkivalikosta, jolloin käsikirjoittajan ei ollut mahdollista käyttää em-viivamerkkiä (Klein 2008b). 
Se korvattiin tällöin kirjoittamalla kaksi en-viivaa peräkkäin. joillain kirjoituskoneilla kaksi viivaa 
sulautuivat yhdeksi pidemmäksi viivaksi (jolloin käytäntö täytti alkuperäisen tarkoituksensa) 
mutta usein tuloksena oli kaksi toisistaan irrallaan olevaa en-viivaa. Käytäntö on läsnä esimerkiksi 
joissakin mykkäelokuvan kulta-ajan tuotoksissa, kuten Charlie Chaplinin (1925) “The Circus”-
elokuvan tekstiplansseissa (title cards). Tapa käyttää tupla-en-viivaa em-viivan sijalla muissa 
medioissa on saattanut olla esimerkkinä myös sarjakuvan tyyppikirjoituksen merkkikonventiolle, 
huolimatta siitä että alkuaikoina sarjakuvat useimmiten tekstattiin käsin eikä estettä m-viivan 
käytölle ollut. Sarjakuvia tekstanneet henkilöt saattoivat toistaa käsikirjoituksessa näkemänsä 
merkin sellaisenaan. Alunperin pakon edessä tehty ratkaisu muuttui näin sarjakuvan käytänteeksi, 
jota nykyäänkään ei juurikaan kyseenalaisteta, vaikka kaikki laadukkaat sarjakuvissa käytetyiksi 
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Annie Parkhousen tekstauskäasiala on lähtöisin ajalta, 
jolloin hän teki korjauksia toisten typografien latomiin 
teksteihin. Erään yksittäisen tekstaajan käsialan matki-
minen sattui luonnistumaan häneltä muita paremmin, ja 
kun Parkhouse alkoi itse tekstaamaan, hän totesi auto-
maattisesti tuottavansa aiemmin preferoimansa typografin 
kaltaista kädenjälkeä. Käsiala toki muokkautui myöhemmin, 

mutta sen jäljet ovat hänen mukaansa vielä nähtävissä 
hänen omimmassa tekstausfontissaan, jonka hänen 
miehensä myöhemmin muokkasi digitaaliseksi kirjaintyy-
piksi. (Fitch 2012). 

© 2000 AD comics.

Teräsmies keksii ja miettii. Kuvan Teräsmies-esimerkissä 
tupla-en-viiva näyttäisi merkitsevän äkillistä ajatuksen 
pysähtymistä ja kolmen pisteen sarja uuden ajatuksen synty-
mistä ( jota lisäksi alleviivataan sanallisella “an Idea just hit 
me”-ilmaisulla).

Action Comics © DC Comics 1971
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suunnitellut digitaaliset kirjaintyypit sisältävät 
myös m-viivan. 

Suomen kielessä kaksi en-viivaa merkitsevät 
"poistoa". Ne kertovat, että tekstilainauksesta 
on jätetty osa pois (Itkonen 2012, 147). 
Ehkä tästä johtuen Suomenkielisessä 
sarjakuvassa käytetään katkenneen ajatuksen 
merkkinä usein kolmea perättäistä pistettä. 
Vastaavasti kolmea pistettä on käytetty myös 
amerikkalaisessa sarjakuvassa, ja paikoin 
myös rinnakkain tupla-en-viivan kanssa (Klein 
2008b).

Gemenakirjaimet

Gemenakirjaimia käytetään vain puheeseen sisältyvissä täytesanoissa , kuten ihmetystä kuvaavan 
sanan “Täh” tai miettimistä kuvaavan sanan “Hmm” kohdalla. Myös kuiskattu teksti saattaa olla 
gemenatekstiä, mutta kuiskauksen korostamiseksi käytetään usein myös katkoviivapuhekuplaa 
selventävänä tekijänä.

Numerot

Luvut kirjoitetaan (esim. "kolme") paitsi kun kyse on päiväyksesta, osasta erisnimeä tai suuresta 
luvusta. Piekos ei tarkenna, mihin raja pienen ja suuren luvun välillä vedetään mutta ainakin 
Suomen kielessä voitaneen käyttää yleisessä kieliopissa olevaa käytännöllistä sääntöä, jonka 
mukaan luvut nollasta yhdeksään kirjoitetaan tekstinä ja siitä ylöspäin numeraalimuodossa.

4.1.3 sarjakuvan tyyppikirjain typografisessa jaottelussa
Kirjaintyyppien jaottelusta on olemassa useita eri malleja, joista Catherine Dixonin malli vuodelta 
2001 lienee toimivin tarkasteltaessa sarjakuvan tyyppikirjoituksen sijoittumista typografisen 

The Circus-elokuvan title card vuodelta 1925. 

© 1925 The Roy Export Company Establishment.
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Tyyppikirjaimen konventiota seuraavat taiteilijat poikkeavat 
toisinaan teoksen sisällä yleisesti ylläpidetystä kaavasta. 
Calvin & Hobbes -sarjakuvan kiusaajahahmo Moe puhuu 
gemenoilla. Moen dialogi on sisällöltään yksitavuista, 
yksinkertaista kieltä, jonka yksinkertaista luonnetta muiden 
henkilöhahmojen puheesta poikkeava poukkoileva ilmiasu 
tukee. Tavallaan tämä on nurinkurista. Oikeastaan olisi 
luontevampaa ajatella gemenoita hyödyntävää tekstiä 
“kehittyneempänä”, mm. siksi että lapset yleensä oppivat 
kirjoittamaan ensin suuraakkos-tikkukirjaimia ja tekevät 
vasta myöhemmin eron gemenoiden ja versaalien välille. 
Tästä näkökulmasta Moen puheen voisi kokea myös muiden 

henkilöiden puhetta jalostuneemmaksi. Hänen hyökkäävä 
puheenpartensa ja yksinkertainen ajatusmaailmansa 
kuitenkin auttavat kääntämään asetelman toisin päin. Moen 
dialogi on Wattersonin alkuperäisteoksessa myös astetta 
paksumpaa, mistä voimme päätellä hänen myös puhuvan 
muita kovemmalla äänenvoimakkuudella. Calvin taas puhuu 
useimmiten Moen kohdatessaan samalla, tutulla tyyppikir-
jain-versaalilla. Tämä nähdäkseni alleviivaa sitä, että Calvin 
pyrkii voittamaan Moen verbaalilla lahjakkuudellaan (tai 
passiivisella vastarinnalla), ei alentumalla kilpakumppaninsa 
tasolle. 

© Watterson

Art Spiegelmanin Maus-sarjakuva liikkuu kolmella eri 
aikatasolla. Kirjailija haastattelee nykyajassa isäänsä, 
jonka tarina kerrotaan takaumina. Toisen osan lopussa 
Mausin ensimmäisen osan julkaisun nähnyt, urakkansa ja 
äitinsä itsemurhan uuvuttama taiteilija kertaa tapahtumia 
kolmannessa, uudessa nykyajan aikatasossa jossa aiempi 
nykyhetki on muuttunut menneeksi. Takaumien ja nyky-
ajan dialogitekstin typografia on versaalia, kun taas uuden 

nykyajan dialogi on kirjoitettu gemenalla. Spiegelman koki, 
että ratkaisu tuki kolmen eri aikatason jäsentymistä omiksi 
yksiköikseen kokonaisuuden sisällä (Spiegelman 2011, 147).

Kuva paljastaa myös Siegelmannin tavan latoa teksti sarjaku-
viinsa; ekstaus tehdään erillisille paperiliuskoille, jotka sitten 
liimataan piirrosoriginaalin päälle.

© Art Spiegelman
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muotokielen maastoon. Dixonin mallin fokus on kuvauksessa (eli siinä, millainen kirjaintyyppi eri 
attribuuttien perusteella tarkasteltuna on) kategorisen aikakausiin ja suuntauksiin pohjautuvan 
jaottelun sijaan. (Baines & Haslam 2002, 50.)

Englanninkielinen sana “script” viittaa käsin luotuun tekstiin. Myös suomenkielsiessä graafisessa 
sanastossa puhutaan yleisesti skripteistä, käsialamaisista kirjaintyypeistä. Dixonin mallia 
edeltävissä Maximilian Voxin luokittelussa (vuodelta 1954) ja siihen perustuvassa British standard 
(vuodelta 1967) -luokittelussa skriptit on erotettu yhdeksi omaksi luokakseen. On helppoa olla 
Dixonin (2002) kanssa yhtä mieltä siitä että sekä Vox että British Standard menevät pieniin 
detaljeihin erotellessaan tiettyjä kirjaintyyppejä ja toisaalta tekevät rankkoja yleistyksiä toisten 
kirjaintyyppien suhteen pyrkiessään niputtamaan ne kategorioidensa alle. Veikkaukseni on että 
sekä Vox että British Standard ovat todennäköisesti määrittäneet sarjakuvan tyyppikirjaimen 
kaltaiset kirjaintyypit skripteihin (British standardissa “Typefaces that imitate cursive writing”) 
tai sitä läheltä liippaavaan Graphic-luokkaan (British standardissa “Typefaces whose characters 
suggest that they have been drawn rather than written”). Monet sarjakuvan leipätekstitason 
typografiassa käytettävät kirjaintyypit ovat kuitenkin enemmän samankaltaisia sans-lajin 
kirjaintyyppien kuin klassisen kaunokirjoituksen kanssa. (Baines & Haslam 2002, 50.)

Sarjakuvan tyyppikirjoituksen tarkempi olemus ja sijainti kirjaintyyppien jaottelussa tarkentuvat 
tarkasteltaessa sen ominaisuuksia Dixonin mallin mukaisesti yksittäisten attribuuttien kautta. 
Erottavia tekijöitä Dixonin mukaan ovat kirjaintyypin rakenne (construction), muoto (shape), 
mittasuhteet (proportions), muotojen vaihtelevuus (modelling), paksuus (weight), päätteet 
(terminations), avainominaisuudet (key characters) ja koristeellisuus (decoration). (Baines & 
Haslam 2002, 50.) Kohdat paksuus, muoto ja muodon vaihtelevuus on seuraavassa yhdistetty 
kohdan “muoto” alle, koska koen että sarjakuvan tyyppikirjaimen luonteen vuoksi nämä attribuutit 
ovat paljolti päällekkäisiä.

Rakenne

Kirjaintyypin merkit saattavat olla joko yhtenevillä vedoilla piirrettyjä, (jolloin muodot ovat 
suljettuja), tai niiden muodot saattavat olla sellaisia joissa vedot eivät kohtaa, (eli muodot 
ovat avoimia) (Baines & Haslam 2002, 50). Tyyppikirjoituksen typografian kirjainmuodot ovat 
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suljettuja. Poikkeuksen muodostavat luonnollisesti merkit, joiden kirjainmuodot koostuvat jo 
lähtökohtaisesti useammasta muodosta. Tällaisia ovat mm. diakriittiset merkit, kuten å,ä ja ö.

Muoto

Kirjaimen muodon määrittelee osaltaan sen paksuus (weight) sekä ohuimman ja paksuimman 
linjan ero (kontrasti).

Analogisesti luodun tyyppikirjoituksen typografian kirjainten muodot riippuvat käytetystä 
välineestä ja sen terän muodosta. Linjapaksuuden kontrastia syntyy sekoitettaessa useampaa 
saman kirjaintyypin leikkausta ja käytettäessä lattapäistä tussiterää. Kontrastin kulma 
(axis of contrast) riippuu siitä missä kulmassa välinettä pidetään. Lisäksi typografi saattaa 
kädenliikkeillään tietoisesti hakea esimerkiksi kulmikasta tai pyöreää muotoa kirjaimiinsa.

Sarjakuvan tyyppikirjaimet eivät useinkaan pidä sisällään lisättyjä detaljeja vaan vain kirjaimen 
muodon ymmärtämisen kannalta tarpeelliset ainesosat.

Mittasuhteet

Mittasuhteissa on kyse kirjaintyypin kirjaimen leveyden suhteesta sen korkeuteen. Ne 
määrittävät kirjaintyypin tilankäytön ja muodon pääpiirteittäin. Tyyppikirjoituksen kirjaimet ovat 
usein suhteellisen leveitä, niin että esimerkiksi kirjaintyypin O ja D ovat lähes yhtä leveitä kun 
korkeitakin. Tyyppikirjoituksen sisään mahtuu kuitenkin paljon variaatioita mittasuhteista. Itse 
olen päätynyt produktio-osuuden kirjaintyyppeissä käyttämään keskiarvosta hieman kavennettua 
kirjainmuotoa, koska tavassani asetella dialogitekstiä sitä mahtuu puhekuplan sisään kerralla 
suurempi määrä.

Päätteet

Tyyppikirjoituksen kirjaintyyppien merkit ovat päävoittoisesti päätteettömiä. Poikkeuksen 
muodostaa vain aiemmin mainittu englanninkielen minään viittaava I-pronomini. Monet 
sarjakuvatypografit käyttävät kuitenkin toisinaan myös sarjakuvan tyyppikirjoitusta muistuttavia, 
päätteellisiä kirjaintyyppejä.
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Vaikkei sarjakuvan tyyppikirjoituksen kirjaimilla edellämainittua poikkeusta lukuunottamatta 
ole selkeää korostettua päätettä, on piirretyn viivan päätepiste luonnollisesti aina lähemmässä 
tarkastelussa jonkin muotoinen. Tämä muoto on jälleen kerran riippuvainen kirjaimen piirtämiseen 
käytetystä välineestä. Täydellisen pyöreällä tussikärjellä piirretty viiva päättyy pyöreään kärkeen, 
lattapäisellä tussiterällä piirretty taas tolppamaiseen kulmikkaaseen kärkeen.

Avainmerkit

Kirjaintyyppit sisältävät kirjainmerkkejä, joiden yksityiskohtia tutkimalla on helpointa erottaa 
keskenään samankaltaiset kirjaintyypit toisistaan. Klassinen esimerkki tästä on Arialin ja 
Helvetican, kahden hyvin samankaltaisen kirjaintyypin pienaakkosten a-kirjaimen “hännän” 
muoto, joka Arialin ollessa kyseessä päättyy alaspäin ja Helvetican ollessa kyseessä päättyy 
oikealle.

Sarjakuvan tyyppikirjoituksen rajaus ei ole rajaus yhteen spesifiin kirjaintyyppiin, joten sitä 
ei ole mahdollista kategorisoida näin tarkasti. Eri sarjakuvatypografien käsialojen nyansseja 
on jossain määrin mahdollista vertailla toisiinsa halutessa selvittää kenen kirjaintyypistä tai 
tekstauksesta kulloinkin on kyse. Esimerkiksi Raimo Aaltosen käsialan erottaa helposti muiden 
sarjakuvatypografien käsialasta tunnusomaisen A:n perusteella.

Koristeellisuus 

Sarjakuvan tyyppikirjoituksen tekstityypit eivät itsessään pidä sisällä koristeellisia elementtejä 
(jollei aiemmin esiteltyjä profanityyppejä siten laske sellaisiksi). Toisinaan kertojatekstin 
alkukirjaimena käytetään kuitenkin anfangimaista, kuvitettua kirjainta. Englanninkielisessä 
sarjakuvatermistössä tästä käytetään nimitystä “Dropcap”. Anfangi saattaa pohjata kertojatekstin 
kirjaintyyppiin tai sen kirjaintyyppi saattaa olla valittu tai piirretty varta vasten kyseistä käyttöä 
varten.

4.2 mekaaninen sarjakuva-
typografia

Kuvassa Dropcap- eli Anfangikirjain-T. 

© 2012 Active Images
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Avainmerkit sisältävät ominaisuuksia 
joiden huomioiminen on avain 
kirjaintyypin erottamiseen toisesta 
kirjaintyypistä.

Arial vs Helvetica © Room 34 Creative 
Services, LLC
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Mekaaninen teksti on mekaanista välinettä (kuten esimerkiksi: irtokirjainladonta, kirjoituskone, 
Line-O-Type, sabluuna) apuna käyttäen luotua, jossain määrin käsityötä vaativaa tekstiä.

Gutenbergiläinen irtokirjainpainotekniikka erotti tekstin ja kuvan erillisiksi osikseen. Aiemmin 
kuvat ja teksti oli kaiverrettu yhteen painopintaan, mutta irtokirjainladonnassa tekstin yhteyteen 
sijoitettavat kuvat ja grafiikka sijoitettiin erillisille (aluksi puu- tai kupari-) painolaatoille. 
(Kaukoranta & Kemppinen 1982, 34.) Tämä käytäntö muokkasi paikoin myös sarjakuvan 
typografista ulkoasua kun samalla jouduttiin valitsemaan, mikä osa sarjakuvan tekstistä ladottiin 
mekaanisesti ja mikä luotiin osaksi kuvaa. Typografian luominen mekaanisesti ei sarjakuvan 
synnyn ja digitaalisen tekstintuottamisen aikakauden välisenä reilun sadan vuoden aikanakaan 
ehtinyt saavuttaa suurta suosiota sarjakuvataiteilijoiden joukossa, luultavasti koska se rajoitti 
ilmaisua muttei merkittävästi nopeuttanut sarjakuvan typografiaosuuden tuotantoprosessia. 
Varsinainen tekstintuottamisen vallankumous seurasi tässä kohderyhmässä vasta digitaalisen 
tekstintuottamisen myötä.

Kolmesta tässä luvussa esiteltävästä tekstintuottamisen lajista mekaaninen lienee sarjakuvassa 
nykyisin vähiten käytetty. Useissa mekaanisissa menetelmissä yhdistyvä digitaalisen typografian 
säännönmukaisuus ja analogisen typografian orgaanisuus ovat visuaalisesti kiinnostava 
yhdistelmä, jolla on yhä käyttönsä.

Ensimmäinen kirjapainoladontana tuotettua typografiaa hyödyntänyt sarjakuva lienee 
taiteilijanimellä Crockett Johnson toimineen David Johnson Leiskin luoma Barnaby, joka debytoi 
New York tabloid -lehdessä Huhtikuussa 1942 (Walker 2011, 316). Mainosalalla työskennellyt Leisk 
käytti sarjakuvan dialogitekstinä Bauhaus-vaikutteisen Futuran bold italic -kirjainleikkausta. 
Paul rennerin vuonna 1927 muotoilema Futura-kirjaintyyppi on sarjakuvassa sopusoinnussa sen 
selkeälinjaisen piirrostyylin kanssa. Leisk tunnettaneen nykyään parhaiten Valtteri ja violetti 
väriliitu (Harold and the Purple Crayon) -lastenkirjan (Johnson 1953) luojana. Leiskin viehtymys 
Futuraan säilyi myös Barnabyn jälkeen. Hän teki yksin ja yhdessä vaimonsa Ruth Kraussin kanssa 
useita lastenkirjoja, ja useissa niiden alkuperäisistä kansista kirjaintyyppivalinnaksi päätyi jokin 
Futuran leikkauksista, useimmiten samainen bold italic.

Futura oli myöhemmin myös Alan Mooren ja Dave Gibbonsin valinta Watchmen-sarjakuvan 
otsikkokirjaintyypiksi. Futuran suosion selittää osaltaan se, että se on perusluonteeltaan neutraali, 
mutta taipuu monenkaltaiseen ilmaisuun. Sitä käyttäen on mahdollista sopiva kirjainleikkaus, 
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Mekaanista tekstiä Leiskin Barnaby-sarjakuvan dialogitypo-
grafiana. © Field Publications 1943

Dave Gibbonsin logo 
Watchmen-sarjakuvaan 
perustuu Futuran Bold 
Condensed -kirjainleikkauk-
seen. Gibbons ei kuitenkaan 
ole tyytynyt ladottuun tekstiin 
vaan sanakuva on muokattu 
tasapainoisemmaksi piirtä-
mällä kirjaimet uudelleen. 
Kyseessä on siis yhdistelmä 
mekaanista ja analogista 
typografiaa. 

© DC Comics
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väritys ja käsittelytapa valitsemalla luoda esimerkiksi naivi (Barnaby) tai uhkaava (Watchmen) 
vaikutelma.

Typografipariskunta Jim ja Margaret Wroten tekstasivat sarjakuvalehtiä EC:lle toimittaja Al 
Feldsteinin alaisuudessa. Wrotenit käyttivät tekstaustyössä kartografien ja arkkitehtien suosimaa 
Leroy-tekstaustyökalua. Laite toimii seuraavasti: viivainosaan on kaiverrettu kirjasimet joiden 
uraa pitkin kuljetetaan neulaa. Ylempänä laitteessa sijaitseva tussikynä seuraa neulan liikkeitä ja 
jäljentää kirjaimet paperille yksi kerrallaan. (Klein 2008a.)

Pariskunta työskenteli EC:n omistajan, Bill Gainesin, isän Max Gainesin kanssa Wonder Woman 
-lehden parissa 40-luvun puolella ja he käyttivät laitetta jo silloin (Stewart, 2011). Nuorempi Gaines 
arveli syynä Leroyn käyttöön olleen EC:lle työskennelleen taiteilija Al Feldsteinin puhekuplien 
sisältämän tekstin suuri määrä. Gainesin mukaan dialogille varattu tila ei käsin tekstaten olisi 
usein ollut riittävä. (Groth, 1983)

Wrotenit käyttivät ladelmissaan pelkästään suuraakkosia, vaikka jotkin Leroyn kirjainmallit 
sisälsivät myös gemenakirjaimet. Oma veikkaukseni on, että laitteen kömpelöstä 
toiminnallisuudesta johtuen gemenakirjaimet vähemmän negatiivista tilaa sisältävinä menevät 
laitteella kirjailtuna helposti tukkoon, erityisesti jos tussikynän musteensyöttö on runsas.

Toisinaan syyt mekaanisen typografian valintaan eivät olleet tuotannollisia tai esteettisiä. 
Entertainment Comics (lyhyemmin EC) erikoistui 50-luvulla kauhu- fantasia- ja 
rikossarjakuvalehtien kuten Tales From the Crypt (1950-1955) julkaisemiseen. Magazine 
Association of American sisäinen elin Comics Code Authority sääteli vuodesta 1954 lähtien USA:ssa 
sarjakuvateosten sisältöä rankalla kädellä. Ennen 50-luvun loppua Comics Code oli vähällä 
kaataa Bill Gainesin luotsaaman EC:n. Gaines sanoutui irti CCA:sta, mutta monet jälleenmyyjät 
eivät suostuneet myymään sarjakuvia, jotka eivät kantaneet CCA:n leimaa. Niinpä Gaines päätti 
keskittää kaikki voimansa EC:n humoristiseen Mad-lehteen sensuurin kouriin joutuneiden 
kauhusarjakuvien sijaan. (Benson & Groth 2009, Groth 1983.)

Lehden nimeksi vaihdettiin Mad magazine, jolloin sitä ei pidetty enää sarjakuvana eikä julkaisun 
täten katsottu olevan CCA:n sensuurielimen vallan alainen. Muutoksen takana oli Gainesin lisäksi 
MADin taiteellinen dynamo Harvey Kurtzman, joka koki sarjakuvalehtiformaatin muutenkin 
rajoittavana. Kurtzman teki lehden ulkoasuun useita esteettisiä muutoksia, jotka osaltaan 
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Ruutu Wroteneiden Leroy-
laitteella tekstaamasta Wonder 
Woman -sarjakuvan (1942-)
numerosta #8

© EC Comics 1942

Leroy-tekstauslaite Todd Kleinin 
käsittelyssä. Koneen käyttömuka-
vuudesta ja -nopeudesta kertoo 
jotain se, että Kleinin osaavissa 
käsissä yhden sivun tekstaaminen 
vei kolme tuntia (Klein 2008a). 

© Todd Klein 2008
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auttoivat karistamaan sarjakuvamaisuuden taakan lehden yltä. Yksi näistä ratkaisuista oli 
siirtyminen sanomalehtimäiseen ladottuun typografiaan. Ensimmäinen Mad magazine näki 
päivänvalon vuonna 1954 ja oli saman tien menestys. CCA:n leimoja nähtiin amerikkalaisissa 
sarjakuvissa aina vuoteen 2011 asti, jolloin viimeiset julkaisijat luopuivat merkinnästä. (Benson & 
Groth 2009.)

4.3 digitaalinen sarjakuvatypografia
Digitaalinen teksti on puhtaasti tietokoneen tai vastaavan digitaalisen laitteen graafisen 
käyttöliittymän ja/tai taitto-ohjelman avulla luotua tekstiä. Vaikka Fontlab Studion ja 
Glyphsin kaltaiset ohjelmat mahdollistavat kirjainmuotojen luomisen suoraan digitaaliseen 
tiedostomuotoon, niiden toimintalogiikka pohjautuu kuitenkin yhä kirjainmuotoilun järkeviin 
konventioihin ja historiaan, joka on vahvasti analoginen.

Toisin kuin kiveen hakatessa tai sulkakynällä piirtäen, Fontlabissa luodut kirjaintyypit ovat 
puhdasta matematiikkaa. Yksittäisen kirjaimen muoto koostuu käytännössä pisteistä, jotka 
määrittävät sen miten niiden välissä olevat kaaret taipuvat. Kirjainten perusmuodot pohjaavat 
käsin tai analogisella työkalulla luotuihin merkkijärjestelmiin, joiden perusmuotojen analogista 
taustaa ei digitaalisellakaan aikakaudella voida täysin sivuttaa. Kirjainmuotoiluohjelmat on 
luotu luettavan ja käytännöllisen kirjainmuotoilun tuotannon apuvälineiksi, ja typografit 
aloittavat työnsä useimmiten yhä piirtämällä muodot kynällä paperille. Oli sarjakuvatypografin 
muotokielellinen lähestyminen omassa työssä mikä tahansa, ovat kirjainmuotoilun ja 
tekstintuottamisen historian tuntemus mitä tärkeimmät työkalut myös sarjakuvan typografiaa 
luotaessa.

80-90-luvun taitteessa tietokoneet alkoivat saada jalansijaa kotikäyttäjien työkaluina. Apple-
yhtiön Macintosh 128k –tietokone vuodelta 1984 oli ensimmäinen graafisella käyttöliittymällä 
varustettu kuluttajille suunnattu tietokone (Sanford 1996-2011). Varsinaisen tietokoneella 
tapahtuvan julkaisemisen voitaisiin sanoa alkaneen Applen MacPublisherin ja Apple LaserWriterin 
myötä. LaserWriter oli kotikäyttäjälle liian kallis tulostin, mutta se löysi käyttäjänsä graafisen alan 
ammattilaisten joukosta.
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Sarjakuvalehdestä aikakauslehtikuosiin. Vasemmalla 
MAD-sarjakuvalehti (1952) ja oikealla puolella ensim-
mäinen Mad Magazine (1954). 

© EC Comics 1952 & 1954

Geneva
Susan Karen Macintoshille suunnitteleman Geneva-kirjaintyypin kaksi sukupolvea. Vasemmalla pistekoossa 12 käytettäväksi 
tarkoitettu Bitmap-versio (demonstraatiotarkoituksessa suuremmaksi skaalattuna) vuodelta 1983, oikealla vektoripohjainen, 
skaalautuva Truetype-versio. © Apple 2004
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Macintosh-tietokoneet ja MacPublisherin sekä Aldus-yhtiön kehittämän PageMakerin kaltaiset 
taitto-ohjelmat mahdollistivat WYSIWYG (lyhennys sanoista What You See Is What You Get) 
-pohjaisen taittotyön. Sivutaittoja alettiin valopöydän ja reprokameran sijaan koostaa tietokoneen 
näytöllä. Ensi kertaa taittajan oli mahdollista nähdä ladelmien muodostuvan edessään pitkälti 
sellaisena kuin se myös painosta tullessaan olisi. Mainostoimistot, suunnittelijat ja julkaisijat 
alkoivat janota Applen suunnitteluprosessia nopeuttavia laitteita. (Ward 2011b.) Applen 
edelläkävijyys typografian saralla selittyy ainakin osin edesmenneen toimitusjohtajan, Steve 
Jobsin viehtymyksellä kalligrafiaa ja kirjainmuotoilua kohtaan (Jobs, 2005).

Myös Adoben perustajalla John Warnockilla on tietokoneiden sivunkuvauskieli Postscriptin (ja 
toki myös myöhemmin alan standardeiksi päätyneiden grafiikkaohjelmistojen kuten Photoshopin) 
kehittäjänä (Leurs 2012) merkittävä rooli DTP:n eli tietokoneella tapahtuvan julkaisemisen 
(Desktop Publishing) kehityksessä.

Tietokonekirjaintyypit olivat aina vuoteen 1982 asti pikselifontteja. Tietokone kertoi näytölle mitkä 
näytön pisteet tuli valaista ja mitkä pitää mustana, erottaen näin kirjaimet ja niiden taustan. 
Kukin yksittäinen kirjain koostui näistä neliön muotoisista palasista. Postscript-muoto sen sijaan 
on vektoripohjainen; yksittäinen kirjain muodostuu Bezier-splineistä. (Ward 2011b, Bringhurst 
2008, 182). Vaikka teksti piirtyy yhä tietokoneen ruudulle pikseleinä, näyttölaitteiden kasvaneen 
resoluution ja laadun myötä vektorimuoto mahdollistaa skaalautuvuuden lisäksi pikselifontteja 
rikkaamman ja vivahteikkaamman muotokielen.

Applen menestys pohjaa paljolti sen tuottamien laitteiden ja ohjelmien soveltuvuudelle 
tietokoneella tapahtuvaan julkaisemiseen. Jos graafinen ala ei olisi ottanut sen tuottamia 
verrattain kalliita laitteita omakseen, olisi yhtiön tie voinut olla huomattavasti kivisempi.

Teknologisen kehityksen mukanaan tuoma typografinen vapaus on kautta kirjapainotaidon 
historian mahdollistanut erilaisia kokeiluja, joista osa on onnistuneita, osa taas epäloogisia tai 
suorastaan tarkoitustaan vastaan sotivia. Tällaiseen runsauden problematiikkaan törmättiin 
DTP:n yleistyessä. Kohtuuhintaiset tietokoneet taitto- ja grafiikkaohjelmineen nopeuttivat 
suunnitteluprosessia ja mahdollistivat rikkaamman ilmaisun. Myös saatavilla olevien 
kirjaintyyppien määrä kasvoi eksponentiaalisesti. Arrantin (2006) mukaan digitaalisen ajan 
koittaessa myös sarjakuvatypografilta odotettiin yhä enemmän uusia tyylejä ja kirjaintyyppejä, 
siinä missä aiemmin tarkoituksena oli useimmiten vain tehdä tarkkaa, luettavaa jälkeä ja saada 
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Alex-kirjaintyypin R-merkki 
lähemmässä tarkastelussa 
Glyphs-ohjelmassa. Kirjaimen 
kulmakohdissa sijaitsevat pisteet 
yhdistyvät toisiinsa kulmapis-
teen ominaisuuksien mukaisesti. 
Yksinkertaisimmassa muodossa 
pisteet yhdistyvät toisiinsa lyhintä 
mahdollista reitiä pitkin. Pisteeseen 
määritettyä kahvaa vetämällä on 
mahdollista taittaa pisteiden välistä 
viivaa kaarelle ja luoda erilaisia 
muotoja. 

© Salervo 2013
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työ ajallaan valmiiksi. Parkhousella oli samanlaisia kokemuksia sarjakuvatypografian puolelta. 
Digitaalisen julkaisemisen myötä ja neliväripainamisen tultua edullisemmaksi häneltä alettiin 
toivoa mm. kirjavanväristä tekstausta, mikä ei ole ihanteellista luettavuuden kannalta ja saattaa 
aiheuttaa ongelmia eri osavärien kohdistuksen suhteen (Switch, 2012).

Graafisen alan ammattilaiset syleilivät digitaalisen kirjaimen suomia uusia mahdollisuuksia. 
Seurauksena oli uusi typografinen suuntaus, jota on kuitenkaan vaikea monimuotoisuudessaan 
laittaa minkään yhden kattavan termin alle tai yksittäisen keksijän nimiin, ja joka manifestoitui 
erilaisissa muoti- ja taidejulkaisuissa sekä graafisen alan omissa lehdissä 90-luvulla. Tämän 
kokeilevan tyylisuunnan tunnusmerkkejä olivat typografinen leikittely, eri aikakausien 
tekstityyppien sekoittaminen sekä epäkonventionaalinen muokkaaminen ja paikoin 
funktionaalisuuden vaateet sivuuttava kirjainsuunnittelu. Riippuen siitä keneltä kysytään, tämä 
osoitti joko riemastuttavan ennakkoluulotonta asennetta tai totaalista piittaamattomuutta 
typografian ja sommittelun perussääntöjä kohtaan.

Samaan aikaan myös sarjakuvatypografia otti ensiaskeleitaan digitaaliseen suntaan. Tässä 
mediassa tyylillinen pyrkimys oli päinvastoin yhtenäistävä kuin hajoittava. Syyt digitaalisuuteen 
olivat alun perin puhtaasti tuotannolliset sen sijaan että digitaalisuudella oltaisiin haluttu luoda 
jotain, mikä ei ollut käsin mahdollista; digitaalisista kirjaintyypeistä haluttiin päinvastaisesti 
mahdollisimman paljon kädenjälkeä simuloivia ja traditionaaliseksi muodostuneen 
sarjakuvatypografian mukaisia.

Kehitys oli paikoin kontrolloimatonta. Alalle ei ollut vielä kehittynyt eettisiä tai lainopillisia 
menettelytapoja, jotka turvaisivat typografeille oikeuden omaan kädenjälkeensä. Kleinin (b) 
mukaan John Byrne loi lupaa kysymättä Dave Gibbonsin kädenjäljen pohjalta digitaalisen 
kirjaintyypin, jota käytti mm. Mike Mignolan Hellboy -sarjakuvassa.

Oletettavasti ensimmäinen kaupallinen digitaalinen sarjakuvakirjaintyyppi on John Costanzan 
käsialaan perustuva, Studio Daedalusin julkaisema WhizBang 1990-luvun alusta. Kirjaintyyppi 
sisälsi paitsi versaalit, myös gemenakirjaimet neljässä eri leikkauksessa (regular-, bold-. ja 
kursiiversiot näistä kahdesta). Lisäksi pakettiin kuului sarja EPS-tiedostomuotoisia puhekuplia, 
joita saattoi käyttää omassa sarjakuvassaan. Myös WhizBang muistuttaa hyvin läheisesti 
Gibbonsin dialogitekstityyliä. WhizBangista tuli hetkeksi niin yleinen, että lukijat alkoivat valittaa 
kaikkien sarjakuvien näyttävän samalta. (Klein 2011b.)
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David Carsonin RayGun-lehteen 
taittama Bryan Ferryä käsittelevä 
artikkeli RayGun-lehdessä oli taitettu 
käytännössä lukukelvottomalla 
dingbat-fontilla. Teksti löytyy samai-
sesta lehdestä myöhempänä myös 
luettavalla kirjaintyypillä ladottuna. 

© David Carson

Neville Brody kirjaintyyppi "Typeface 1" vuodelta 1979 oli varhainen 
etiäinen hänen 90-luvun muotokielelleen. © Neville Brody 1979

Oikealla Brodyn vuonna 1991 Fuse 1 Fontshop Internationalille 
tekemänsä juliste. 

© Neville Brody 1991

6 8



Richard Starkings sai kipinän digitaalisten 
sarjakuvakirjaintyyppien luomiseen 
keskusteltuaan asiasta John Byrnen kanssa 
Comic Conissa 90-luvun alussa. Hän teki 
tuolloin töitä Marvelille ja sai suostuteltua 
kustannustoimittajansa käyttämään 
käsialansa pohjalta luomaansa kirjaintyyppiä 
käsintekstauksen sijaan. Tuohon aikaan 
teksti tulostettiin Marvelilla vielä ensin 
erillisiksi paperiliuskoiksi, jotka liimattiin 
sitten kuvaoriginaaleihin, joten prosessi 
ei ollut täysin digitaalinen. Se säästi silti 
huomattavasti käsintekstauksen hitauteen 
turhautuneen Starkingsin aikaa ja hermoja. 
(Arrant). Vasta kun myös väritykset alettiin 
tehdä digitaalisesti, eliminoitiin samalla 
typografian tulostus- ja liimausvaihe osana 
sarjakuvan luontiprosessia. Starkingsin 
ensimmäiset kokonaan digitaalisesti tekstaamat sarjakuvat olivat Marvelin Sleepwalker ja 
Hellstorm vuonna 1992. (Thomas, 2000.)

Vuonna 1992 Starkings perusti digitaalisen sarjakuvatypografian luomiseen erikoistuneen 
Comicraftin John Roshellin kanssa. Sen liiketoiminnallinen idea oli virtaviivaistaa sarjakuvien 
luontiprosessia, pitäen kuitenkin kiinni kiihtyvällä tahdilla tarjolle tulevan työn laadusta. 
Sittemmin Comicraftilla on ollut suuri vaikutus siihen millaista nykyaikainen länsimainen 
digitaalinen sarjakuvatypografia on. Vaikkei olekaan ainoa toimija lajiaan, Comicraft dominoi 
digitaalisen sarjakuvatypografian kenttää yhdysvalloissa ja on viimeistään sementoinut sarjakuvan 
tyyppikirjoituksen puolivirallisena sarjakuvan “oikeana” leipätekstityylinä. Sitä työllistävät mm. 
DC comics, Marvel, Image, Dark Horse, Mad Magazine ja Nickelodeon. Se myös jakaa joitain 
vanhempia tekstityyppejään ilmaiseksi, mikä lienee toiminut hyvänä businesstrategiana nuorten 
tekijöiden houkuttelemisessa Comicraftin asikkaiksi.

Comicraftin ja Marvelin lähestyminen sarjakuvatypografiaan on lähellä Warholilaista 

WhizBang-kirjaintyypin mukana toimitetussa 
Info Sheetissä (Kuzniarek 2004) kirjaintyyppiä 
kuvaillaan mm. seuraavasti: “It might not 
make the careful craftsmanship of professional 
letterers obsolete, but WhizBang provides a 
great simulation of comics lettering that can 
meet the needs of amateur, semi-professional 
and commercial comics publishers alike.”. 

© 2004 Studio Daedalus.

STUDIO DAEDALUS
P.O.BOX 7651
CHAMPAIGN, IL 61826-7651

Studio Daedalus is pleased to offer WhizBang,® the computer font for comic book lettering! 

WhizBang provides the look of professional quality hand lettering at the touch of a computer  keyboard. 
It might not make the careful craftsmanship of professional letterers obsolete, but WhizBang provides a great
simulation of comics lettering that can meet the needs of amateur,  semi-professional and commercial comics
publishers alike. Even professional letterers will find it useful for quickly breaking a story down into a lettered
form that takes more than a second look to distinguish it from the “real thing.” Comics enthusiasts can enjoy
the look of the comics for their informal documents, or for trying out their own gag strips or comics stories.
WhizBang even includes a collection of various types of word balloons (speaking, thinking, exclamation, and
more) in encapsulated Postscript (EPS) format to help create quick panel layouts!

There are a lot of hand lettering fonts on the market, but WhizBang is designed to specifically emulate the look
of comics. Along with a standard roman weight, WhizBang comes with bold, italic, and bold-italic, the latter
being most common for comics-style word stresses. The fonts have built in kerning (for those applications that
support it), so the letterfit is snug and seamless! WhizBang ships with  both Type 1 and TrueType formats for
Microsoft Windows and MacOS/Mac OS X and includes the full ASCII and international character set
with extras.

WhizBang can be purchased and downloaded immediately on the web at www.whizbangfont.com through
our secure ordering system. Orders are also accepted by regular mail. Please specify Mac or PC and send check
or money order for $35.00* (U.S.) to the address below to recieve a CD-ROM. 

Studio Daedalus

P.O. Box 7651

Champaign, IL 61826-7651
USA

WHIZBANG LOOKS LIKE 
COMIC BOOK LETTERING 

BUT WORKS LIKE ANY 
COMPUTER FONT!

THE LOOK OF A COMIC
STRIP AVAILABLE AT 

YOUR FINGERTIPS BY 
KEYBOARD INPUT!

WORD BALLOONS OF 
VARIOUS STYLES ROUND OUT 

THE PACKAGE FOR A HEAD START
ON PROFESSIONAL LOOKING

COMICS...

WhizBang Character Set in 10 pt:

ABCDEFGHIıJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789!abcdefghijklmnopqrstuvwxyz”#$%&’()?@*+,-./:;~ 
ÄÅÇÉÑÖÜÆØÂÊÁËÈÍÎÏÌÓÔÒÚÛÙáàâäãåçéèêëíìîïñóòôöõúùûü¿¡¢£¥§¶ßΩ®©∏π™
√µ∂∑∫°•º^_`´¨≈«»… –—“”‘’≠±≤≥÷◊¤‹›†‡·‚„fiflƒ∆‰

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789!”#$%&’()*+,-./:;~ . . . . . 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789!”#$%&’()*+,-./:;~ . . . . .    
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789!”#$%&’()*+,-./:;~ . . . . .       

* For mail orders outside North America 
please add $3.00. Money orders only for 
orders outside U.S.A.

Visit our web site at http://www.whizbangfonts.com and order online!
For more information, contact Studio Daedalus by email: andre@studiodae.com.

WhizBang is a registered trademark of Studio Daedalus. WhizBang font software © 1993, 1998 André Kuzniarek.
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John Byrnen “lainattua” 
typografiaa sarjaku-
vassa Hellboy, Seeds of 
Destruction #1 

© Mike Mignola

Richard Starkings Comic 
Con-tapahtumassa vuonna 2012

©Todd Klein 2012
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tuotantomallia, jossa taiteellinen johtaja luo “talotyylin” assistenttien toisinnettavaksi. Talotyyli 
mahdollisti Comicraftille tasalaatuisen jäljen ja siitä tuli yrityksen käyntikortti alalla. Starkingsin 
mukaan tällä pyrittiin Comicraftilla enemmän laaduntarkkailuun ja käytettävyyteen kuin 
ilmaisun tasapäistymiseen. Comicraftin missiona ei Starkingsin mukaan ollut yhdenmukaistaa eri 
julkaisujen typografiaa vaan virtaviivaistettu työskentelytapa mahdollisti menestyksen mukanaan 
tuoman nopean tuotannon vaateen. Usein tekstausprojekti aloitettiin luomalla nimenomaan 
kyseiselle sarjakuvateokselle ominainen kirjasintyyli.

Roshell (2013) kertoo, että ratkaisut Comicraftin kirjaintyyppien takana ovat usein hyvin 
intuitiivisiä. Tiukat aikataulut pakottavat tekemään ratkaisut nopeasti ja ekonomisesti. 

Paitsi että Comicraft tekee projektiluonteista työtä sarjakuvalehtien kokonaistypografian parissa, 
se myös myy kirjaintyyppejään verkkosivuillaan kuluttajille. Näin kuka tahansa saattaa ostaa 
Comicraftilta kirjaintyypin, tullen tiedostaen tai tiedostamatta samalla osaksi yhdysvaltalaista 
sarjakuvatypografista tyyliperintöä.

Mm. Comicraft ja Blambot myyvät nykyään myös yhteistyökumppaneidensa kädenjälkeen 
perustuvia kirjaintyyppejä. Kädenjälkensä ovat yleisölle myyneet mm. Dave Gibbons, Tim Sale 
ja Scott McCloud. Lisäksi mm. Carl Barksin käsialasta liikkuu Disneyn omistaman virallisen 

Sarjakuvatypografi Todd Kleinin käsialaan pohjaava tyyppi-
kirjoituksen sarjakuvakirjaintyyppi Todd Klone. Will Eisnerin 
mukaan nimetyssä Comic-Conin yhteydessä järjestettä-
vässä Will Eisner Awardseissa on palkittu vuodesta 1993 
asti myös sarjakuvatypografeja Letterer-kilpailusarjassa. 
Comic-Conin verkkosivujen mukaan Klein on voittanut 
vuosittain jaettavan palkinnon 13 kertaa (18 kerrasta), 
ja jotkut irvileuat ovatkin ehdottaneet Letterer-sarjan 
palkinnon nimen muuttamista Todd Klein-palkinnoksi. 
Huomioitavaa on, että Comic Conin Letterer-sarjassa ei 
arvioida yksittäisiä kirjaintyyppejä vaan julkaisuja typo-
grafisina kokonaisuuksina. Typografin työ sisältää tänäkin 
päivänä paljon muutakin kuin dialogitekstin asemoinnin 
kupliinsa. 

© Todd Klein
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Shatter oli vuodesta 1985 julkaistu 14-osainen sarjakuva-
lehti, jota markkinoitiin “ensimmäisenä tietokoneistettuna 
sarjakuvana” (first computerized comic). Väritystä 
lukuunottamatta sarjakuva olikin luotu Apple Macintoshilla 
(ilmeisen työläästi hiirellä piirtäen). Shatterin luomispro-
sessi on osittain takaperoinen nykyaikaiseen sarjakuvan 
tuotantoprosessiin verrattuna; Shatterin kuvitus piirrettiin 
alusta asti tietokoneella hiirellä, tulostettiin sitten Applen 
ImageWriter-matriisitulostimella mustavalkoisena linjapiir-
roksena ja väritettiin tämän jälkeen manuaalisesti. (Shumer 
1988, 121.) Leipätekstin kirjaintyyppinä Shatterissa käytettiin 
Genevan 9 pisteen pikselifonttia. Tästä syntynyt vaikutelma 
on toimiva cyberpunk-sarjakuvassa, jonka matriisitulos-
timen suodattama piirrosjälki on yhtälailla kulmikasta. 
Akustisen tason typografia sitävastoin jäljittelee käsinpiir-
rettyä kirjaintyyliä, mutta perättäiset toistuvat kirjaimet 
ovat helposti tunnistettavissa kopioiksi toisistaan. 

Kaikki kuvat © 1985 First Comics, Inc. 
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version lisäksi ilmaisfonttisivustoilla fanien tekemiä, vaihtelevantasoisia ei-lisensoituja 
“ilmaisversioita”. Myös  muiden taiteenlojen suurmiesten käsialaan pohjaavia kirjaintyyppejä 
on nähty kirjaintyyppikäännöksinä. Yksi näistä on arkkitehti Frank Lloyd Wright, jonka käsialaan 
kirjaintyyppi Eaglefeather perustuu (Itkonen 2012,65). 

Tapauksissa, joissa Comicraft tuottaa digitaalisen kirjaintyypin taiteilijan sarjakuvaan, on kaksi 
vaihtoehtoista menettelytapaa. Jos taiteilijalla on jo valmiiksi kehittynyt tekstausjälki, kyse on 
vain tämän kädenjäljen digitalisoimisesta alkuperäiselle tyylille mahdollisimman uskollisesti. 
Toiset taiteilijat taas eivät ole koskaan tekstanneet sarjakuvaa. Tällöin Roshell käyttää 
esimerkkinä taiteilijan harjoittamattomia käsialaesimerkkejä ja kuvittelee millainen analoginen 
kädenjälki heille harjoituksen myötä olisi syntynyt. Tuloksena on aina kompakti ja sarjakuvan 
tyyppikirjoituksen konventioita noudattava kirjaintyyppi, jossa on mukana taiteilijalle ominaiset 
muodot ja piirteet. (Roshell 2013.) 

Taiteilijat suhtautuvat vaihtelevasti ajatukseen luomansa käsialan tai kirjaintyyppien levittämiseen 
digitaalisessa muodossa. Pikkutarkkana tunnettu sarjakuvapiirtäjä Chris Ware kertoo saaneensa 
tarjouksia käsinpiirtämiensä kirjaintyypien muokkaamisesta digitaalisiksi, mutta kieltäytyneensä, 
koska “Typografiani näkeminen mainostauluissa tai vuosiraporteissa olisi ehkä kamalinta mitä 
voin kuvitella. Sitä paitsi, en ajattele typografiaani kirjaintyyppeinä; typografiset sommitelmani 
ovat osa sivua jolla ne sijaitsevat, ja lopputulokseen johtanut prosessi on hyvin intuitiivinen.” 
(Heller, 2012). Typografia on niin olennainen osa Waren sivusommitelmia ja visuaalista tyyliä 
(ja täten hänen brändiään). Koen, että hänen ratkaisunsa olla julkaisematta digitaalisia 
kirjaintyyppejä on verrattavissa toisen sarjakuvataiteilijan, Bill Wattersonin (1995, 11) päätökseen 
kieltäytyä Lassi ja Leevi (Calvin & Hobbes) -sarjakuvansa (oheis)tuotteistamisesta. Watterson 
koki oheistuotteistamisen uhkana hahmojensa uskottavudelle ja halusi säilyttää kontrollin siihen 
millaisissa yhteyksissä ja millä äänella ne puhuvat. Vaikkei typografiaa voikaan ihan samassa 
mitassa omistaa, (Warekin myöntää “varastavansa” häpeilemättä monista eri lähteistä [Heller 
2012]), kuin Lassin ja Leevin kaltaiset hahmot, on Waren ratkaisu ymmärrettävä. Digitaalisena 
julkaistu kirjaintyyppi saattaa jonkin tyylillisen tyhjiön täyttäessään yleistyä räjähdysmäisesti, 
myös ei-halutuissa kohteissa ja yhteyksissä.

House Industries julkaisi vuonna 1998 sarjan julistetaiteilija Chris “Coop” Cooperin töihin 
perustuvia kirjaintyyppejä. Myös Coop torjui tarjouksen alkujaan, koska pelkäsi julkaisemisen 
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helpottavan hänen töidensä kopiointia. House Industriesin näkemys oli, että julkaistavat 
kirjaintyypit olisivat vain tulkintoja Coopin kädenjäljestä ja ettei digitaalinen kirjaintyyppi 
kuitenkaan pystyisi toisintamaan hänen siveltimellä ja musteella luomansa jäljen nyansseja. 
Kirjainyypit jäljittelivät hänen tyyliään kuitenkin siinä määrin uskollisesti, että myös itse Coop 
päätyi käyttämään luotuja digitaalisia kirjaintyyppejä työssään. (Barber et al. 2004). Coopin omissa 
töissä hänen typografiansa yhdistyi tulenpunaisiin, alastomiin paholaistyttöihin, mutta House 
Industriesin myötävaikutuksella myös suuri yleisö on saanut tutustua hänen kädenjälkeensä Toys 
R’ Usin ja McDonaldsin kaltaisten yritysjättien mainoksissa.

4.4  muut sarjakuva-
typografian keinot

Tavanomaisten, nimenomaan 
tekstintuottamiseen luotujen apuvälineiden 
lisäksi typografiaa voidaan luoda millä tahansa 
välineellä, joka toimii joko materiaalina 
tai piirtimenä. Piirtimenä saattaa toimia 
esimerkiksi jalka ja materiaalina rantahiekka. 
Vain mielikuvitus on rajana. Kaikilla lajin 
välineillä voidaan luonnollisesti tuottaa 
typografiaa myös sarjakuviin.

Linjanvetoa esimerkiksi analogisen ja muut-
luokan välillä on paikoin vaikea tehdä. Onko 
esimerkiksi tussi, josta on muste lopussa 
yhä analoginen, nimenomaan piirtämiseen 
tarkoitettu väline, vai jotain muuta, koska sen 
paperiin luoma jälki on lähempänä kaiverrusta? 

Tietokoneella ladottua typografiaa on myös 
mahdollista "analogisoida" erilaisin keinoin. 
Tarkoituksena on tällöin useimmiten tuoda 

Lynda Barry luo sarjakuvaa kollaasitekniikalla. Myös typo-
grafia on monimuotoista; se koostuu paikoin kirjoitetusta 
tekstistä, lehtileikkeistä ja milloin mistäkin. Barryn töissä 
mekaanista ja digitaalista typografiaa elävöitetään mm. 
värittämällä ja päälle piirtämällä. 

© Drawn & Quarterly 2008
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Lauri ja Jaakko Ahosen Pikku Närhi -sarjakuvassa teksti on 
ensin ladottu digitaalisesti ja sen jälkeen piirretty päälle 
analogisesti. Tuloksena on säntillinen, mutta orgaaninen ja 
sarjakuvan tyyliin istuva jälki. 

© Lauri ja Jaakko Ahonen 2012

ulkoasuun käsintehtyä olemusta. Täysin samaan tuloksen ei tietenkään päästä, mutta usein tulos 
on lähempänä piirrosjäljen tuntua.  
 
Tulostetun tekstiladelman voi esimerkiksi syöttää muutamaan kertaan kopiokoneen läpi ja 
skannata taas takaisin tiedostoksi. Jäljestä tulee tällöin asteen epätasaisempaa. Tekstin voi 
latoessaan myös laittaa "hyppimään" nostamalla osan kirjaimista toisiaan ylemmäs rivin 
peruslinjan yläpuolelle. Keinoja on monia ja kukin taiteilija löytää tyylinsä kokeilujen kautta. 

4.5 sarjakuvatypografian lehtolapset
Sarjakuvissa törmää toisinaan tekstityyppeihin, jotka jäljittelevät käsinpiirrettyä tekstausta, 
mutta joita ei tulisi sekoittaa sarjakuvan tyyppikirjoituksen kirjaintyypeiksi. Tällaisia ovat mm. 
Comic Sans, Mistral- ja Sand-kirjaintyypit. Näistä Comic Sans ansaitsee lähemmän tarkastelun, 
koska paitsi että sen juuret ovat sarjakuvassa sitä myös usein käytetään sarjakuvakirjaisimena. 
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Muovailuvahaan kaivertamalla luotua omistajatason typografiaa B.C.-sarjakuvan epilogirivillä. 

© Johnny Hart
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Vaikka pienkustantamot usein osaavat karttaa Comic sansia, sen käyttö ei ole 
harvinaista suurten kustantamoiden julkaisuissa.

Comic Sansia on helppo kritisoida. Suuri osa sitä kohtaan osoitetusta 
kritiikistä on myös perusteltua, mutta sen henkilöityminen kirjaintyypin 
luojaan Vincent Connareen on kyseenalaista. Connare loi Comic sansin 
vuonna 1994 Microsoft Bob -nimistä ohjelmaa varten. Vaikka Connaren 
typografisista kyvyistä voidaan olla montaa mieltä, koen että hänen 
tarkoitusperänsä Comic sansin luomiselle olivat typografisen ilmaisun 
lähtökohdista tarkasteltuna jalot.

Tekstityypin muodon merkitys on tukea viestittävää asiaa. Connaren mielestä 
Bob-ohjelmassa esiintyvän Rover-koiran suuhun Times New Roman oli väärä 
tekstityyppi, koska se ei täyttänyt tehtäväänsä. Niinpä hän päätti luoda 
sopivan fontin itse. Referenssinä Connaire käytti kahta pöydällään lojunutta 
sarjakuvaklassikkoa, jotka olivat Alan Mooren ja Dave Gibbonsin “Watchmen” 
sekä Frank Millerin “The Dark Knight returns”.

Todd Klein vertailee vuodelta 2009 peräisin olevassa blogikirjoituksessaan 

Jarmo Mäkilän 
teoksen “Taxi Van 
goghin korvaan” 
typografia ei imartele 
laadukasta maalattua 
piirrosjälkeä. 

© Jarmo Mäkilä 2008

77

4 • sarjakuvatypografian lajit



John Costanzan typografiaa Watchmen- sarjakuvassa. 

© DC Comics 

Sama ruutu, käsinladonta korvattu Comic Sansilla. 

© DC Comics 

OH 
YES.

MISSED YOU 
WHILE IN 

PRISON, BOYS.
FEELS GOOD 
TO BE BACK.
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Watchmenin tekstanneen Dave Gibbonsin ja The Dark Knight Returns -sarjakuvan tekstanneen 
John Costanzan käsialaa Comic sansiin. Kleinin mielestä Comic sansin suurin synti on 
epäjohdonmukaisuus, ja tämä väite onkin helppo allekirjoittaa. Suurin osa Comic sansin kirjaimista 
nojaa sarjakuvatypografiaperinteen mukaisesti oikealle, mutta osa on pystysuoria (suuraakkosten 
D, E, F) tai peräti kallellaan vasemmalle (suuraakkosten N).

Toistaiseksi Comic sans on sisällytetty jokaiseen Microsoftin käyttöjärjestelmään alkaen Windows 
95:n plus-paketista. Comic sans on ainoa lajiaan Microsoftin käyttöjärjestelmiin sisällytetyssä 
kirjaintyyppikirjastossa. Jos peruskäyttäjä haluaa suunnittelemaansa syntymäpäiväkorttiin 
käsinkirjoitetun kaltaisen tekstityypin, hän valitsee todennäköisesti Comic Sansin. Suurin syy 
Comic sansin yleisyyteen on siis a) se että se on laillisesti lähes kenen tahansa käytettävissä 
ja b) sille ei juuri löydy kilpailijoita typografiaan perehtymättömän tietokoneenkäyttäjän 
kirjasinvalikoimasta.

Comic sansin suurin synti on, että se on kaikkialla. Se on saavuttanut saturaatiopisteensä aikoja 
sitten. Tästä johtuen monet suunnittelijat suhtautuvat Comic sansiin niin suurella negatiivisella 
tunteella. Maailmassa on kuitenkin tuhansia Comic sansia huonompia tekstityyppejä, jotka eivät 
aiheuta vastaavia tunnekuohuja siitä yksinkertaisesti syystä etteivät ne tule jatkuvasti kadulla 
vastaan.

Mielestäni ei ole tarpeellista vetää rajaa ns. sallittujen ja kiellettyjen kirjaintyyppien välille. 
Edellämainitut kirjaintyypitkin voivat hyvin toimia tehokeinona sarjakuvassa, mutta 
sarjakuvataiteilijoiden on syytä olla tietoisia niiden aiheuttamista mielikuvista ja taustoista.
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Sin City -elokuvaju-
listeen mekaanisesti 
kursivoitu Comic 
Sansilla ladottu teksti 
ei oikeastaan näytä 
yhtään hassummalta. 
Usein kirjaintyypin 
toimivuus käyttökoh-
teessa riippuu tavasta, 
jolla sitä käytetään.

© Dimension Films
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5.  kirjaintyypin  
valitseminen 

Siinä missä puhumaan opitaan yleensä spontaanisti, vaatii kirjoittamaan ja lukemaan oppiminen 
aktiivista opiskelua (Baines & Haslam 2002, 18). Myös typografinen kommunikaatio vaatii 
harjoittelua ja harkinatakykyä. Graafiselle suunnittelijalle on digitaalisen aineistotuotannon 
myötä avautunut typografinen universumi tuhansien kirjaintyyppien arsenaaleineen josta vanhan 
ajan kirjainlatojat olisivat olleet syystäkin kateellisia. Yhtä kateellinen ei aina voi olla lukijalle, 
joka altistuu välillä hyvinkin hankalasti hahmotettaville typografisille kokonaisuuksille. Syy on 
toisinaan kehnon kirjaintyypin, mutta useimmiten osaamattoman käyttäjän.

Kirjaintyyppiä valitessa huomioidaan yleensä mm. tekstin pituus, käytettävissä oleva tila ja 
hierarkinen asema julkaisussa. Lisäksi tekstin luonne ja suunnittelijan mieltymykset ohjaavat 
valintaa. (Lukkarila 1991, 74). Mitä aikaisemmassa vaiheessa (sarjakuvan) typografiset valinnat 
tehdään, sitä helpompi on arvioida sen merkitystä sarjakuvan kokonaissommittelulle. 
Leipätekstitason kirjaintyypin (tai -tyyppien) valinta on useimmiten ratkaisevin typografinen tekijä 
teoksen sommittelussa. Muiden sarjakuvan typografian tasojen merkitys kokonaisuudessa riippuu 
niiden käytön mitasta. Ahokoivu (2007, 82) kehottaa aloittamaan sarjakuvasivujen sommittelun 
tekstin asettelulla. Typografian vaatima tila määrittää osaltaan millaiseksi kokonaissommittelu 
muodostuu. 

Sarjakuvan kirjaintyypin valinta pohjaa samoihin periaatteisiin, vaikka sen tuotantotapa olisikin 
digitaalisen sijaan mekaaninen tai analoginen. Jos esimerkiksi leipätekstitypografian päätyy 
tuottamaan käsin, on valitulla välineellä (esim. tussiterä / sivellin / tussikynä) ja tyylien (päätteet 
/ kaltevuus / kirjainleveys) vaikutuksensa piirrettävän kirjaintyypin ulkoasuun. Esimerkiksi 
pyöreäpäisellä tussikynällä tuotettu jälki on tasaista, kun taas lattapäisellä siveltimellä luotu jälki 
on eläväisempää ja viivanpaksuudeltaan vaihtelevaa.

Kirjaintyypin valintaan vaikuttavat seikat ovat jaettavissa karkeasti kahteen ryhmään: 
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funktionaalisiin ja esteettisiin. Osan tekijöistä voisi nähdä sisältyvän molempiin ryhmiin. 
Lukkarilaa (1991, 74) mukaillen uskon että kirjaintyyppiehdokkaiden karsinta kannattaa aloittaa 
funktionaalisista seikoista ja vasta tämän jälkeen siirtyä tehdyn rajauksen sisällä valitsemaan 
kirjaintyypit esteettisiin ja omiin mieltymyksiin pohjautuen.

5.1 funktionaaliset tekijät
Kirjaintyypin tärkein laadullinen tekijä lienee luettavuus, joka taas on useamman tekijän summa. 
Tekstin luettavuuteen vaikuttaa mm. se, miten selvästi kirjaintyypin kirjainmuodot eroavat 
toisistaan (legibility). Luettavuutta auttaa myös tekstin “läpinäkyvyys” lukijalle. Läpinäkyvä 
kirjaintyyppi ei vedä huomiota itseensä vaan mahdollistaa keskittymisen sisältöön. (Itkonen 2007, 
70; Haley.)

Englannin kielen sana legibility mittaa sitä miten kirjaintyypin yksittäisten merkkien muodot 
on mahdollista erottaa kyseisen kirjaintyypin muista merkeistä. Tekstimassan “readability” 
eli luettavuus taas on kirjaintyypin olemuksen lisäksi riippuvainen myös käyttäjän tekemistä 
valinnoista (rivivälistys, väri, sommittelu jne.) ja mediasta, eli siitä esitetäänkö teksti ruudulla, 
kirjan sivulla vai näyttelytilassa. (Baines & Haslam 2002, 105.)

Erilaiset tilanteet ja kontekstit vaikuttavat myös kirjaintyypin luettavuuteen (Haley). Esimerkiksi 
liikennemerkit tulee pystyä lukemaan kaukaa ja kovassa vauhdissa. Tällöin tekstin selkeyden ja 
koon merkitys korostuvat.

Tekstityypin muotokielellä on osansa siihen miten tekstin sisältöä luetaan. Siinä missä Times New 
Romanilla ladottu teksti koetaan informatiivisena, viittaa Comic Sans viihteelliseen tai vähemmän 
vakavaan sisältöön. Toisinaan se miten viesti luetaan on melkein tärkeämpää kuin itse sisältö. Yksi 
esimerkki tällaisesta tapauksesta on kuolinilmoitus ta hautakivi, joita onneksi harvemmin näkee 
esimerkiksi hapuilevalla Sand-kirjaintyypillä ladottuna.

Tekstimassan funktionaalisuus on kiinni paitsi siitä, mitä kirjasintyyppiä (tai kirjasintyyppejä) 
käytetään, myös siitä miten sitä (tai niitä) käytetään. Paraskin kirjaintyyppi voi väärinkäytettynä 
olla vaikeasti luettava. Keisala (2012) mainitsee sarjakuvan luettavuutta helpottaviksi tekijöiksi 
kirjaintyyppivalinnan lisäksi rivivälin ja pistekoon oikean suhteen sekä tavutusten välttämisen. 
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Luettavuutta (ja visuaalista kauneutta) tukevat toki myös yleiseen hyvään typografiaan liittyvät 
käytänteet kuten orpojen (tekstimassan viimeiselle riville yksinään sijoittuva yksinäinen tavu) ja 
leskien (tekstimassan viimeiselle riville yksinään sijoittuva yksinäinen sana) välttäminen.

Useimmiten on hyödyllistä, että kirjaintyypillä on mahdollista luoda useampiportaisia hierarkioita. 
Erityisen tärkeää tämä on esimerkiksi sanomalehdessä, jossa suuri määrä tekstiä tulee pystyä 
jäsentämään erillisiksi loogisiksi kokonaisuuksikseen. Matalan hierarkian työkaluiksi riittävät 
perusleikkaus, lihavoitu leikkaus ja näiden kursivoidut versiot. Useimmat kirjaintyypit pitävät 
sisällään nämä leikkaukset, ja niillä luokin helposti riittävän hierarkian esimerkiksi sähköpostiin. 
Sanomalehdissä sitävastoin käytetään usein superperheiksi luokiteltavia kirjaintyyppejä, jotka 
sisältävät useampia vahvuuksia ja toisinaan myös esimerkiksi small caps -kirjaimet.

Sarjakuvan leipätekstitason kirjaintyyppi on funktionaalinen, jos sillä tuotettua tekstiä saa 
mahdutettua riittävän määrän suhteellisen pienelle alueelle tekstin pysyessä yhä luettavana. 
Useimmiten on hyödyllistä jos kirjaintyyppi pitää sisällään edellä kuvatut matalan hierarkian 
leikkaukset, joilla on mahdollista tehdä korostuksia tekstin sekaan.

Jos sarjakuvan tyyppikirjoitusta tarkkailee sen yksittäisten ominaisuuksien valossa, osoittautuu 
se erinäisten yleisesti luettavuutta tukevaksi koettujen seikkojen valossa varsin vaikealukuiseksi 
ja epäkäytännölliseksi. Ensinnäkin eri kirjaintyyppien suuraakkoset vievät keskimäärin 
enemmän tilaa kuin gemenat. Toikka (2007, 22) pyrkii proseminaarityössään kokoamaan 
eri luettavuustutkimusten tuloksista kokonaiskuvan luettavuutta lisäävistä kirjaintyypin 
ominaisuuksista. Hänen mukaansa “[versaalikirjainten] vaatimasta suuremmasta alasta johtuen 
silmän tekemien pysähdysten määrä lisääntyy ja lukeminen hidastuu”. Gemenakirjainten käytön 
puolesta puhuisi myös se, että niiden muotojen keskinäiset erot ovat useimmissa kirjaintyypeissä 
suuremmat kuin versaalien vastaavat. 

Toisen yleisesti hyväksi havaitun säännön mukaan tekstin luettavuus on parempi silloin kun 
kappaleen rivivälit ovat suurempia kuin sanavälit. Tyyppikirjoituksen dialogitekstissä tilanne 
on kuitenkin usein päinvastainen: rivivälit ovat hyvin tiukat sanavälien ollessa väljemmät. 
Liian suuren rivivälin ongelma on, että teksti jakaantuu helposti blokkeihin pystysuunnassa, 
kun luettavuuden kannalta olisi tärkeämpää pystyä hahmottamaan rivit yksi kerrallaan 
vaakasuuntaisina kokonaisuuksina.
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Blambot-kirjaintyyppitalon Nate Piekos ei 
katso hyvällä mm. löysää riviväliä (kohta 
3). Kohdan 3 esimerkkejä vertailemalla 
uskaltaisin väittää että harvemmalla 
rivivälillä varustettu teksti on helpompilu-
kuinen kuin tiukkaan ladottu versio. 

Piekosin preferenssit pohjautuvat pitkälti 
esteettisiin seikkoihin ja sarjakuvan tyyp-
pikirjoituksen kaavaan. 

© Nate Piekos / Blambot.com
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Edellä esiteltyjen seikkojen valossa tyyppikirjoituksen konventiot osoittautuvat kyseenalaisiksi. 
Onko niin, että tyyppikirjoitus lähtökohtaisesti sivuuttaa vastaanottajan preferenssit ollen 
enemmänkin typografin ja sarjakuvataiteilijan esteettisistä ja tuotannollisista käytännön syistä 
lähtevä ratkaisu?

Tekstin luettavuus pohjaa kirjaintyypin muotojen ja ladontatavan lisäksi tottumusseikkoihin. 
Samoin kuin kieltä, myös eri tekstityyppejä opitaan lukemaan ja lukunopeus kasvaa harjoittelun 
myötä. Sanomalehden leipäkirjaintyypin vaihtaminen aiheuttaa usein aluksi negatiivisen 
palautteen ryöpyn, joka lopulta laantuu lukijoiden totuttua uuteen kirjaintyyppiin.

Myös Sarjakuvassa luettavuus on tärkeää, mutta vaatimukset ovat erilaiset. Sarjakuvasivun 
tekstimäärä on useimmiten kaunokirjallista teosta tai sanomalehtiaukeamaa pienempi, koska 
sivun pinta-ala koostuu päävoittoisesti piirretystä kuvasta. Sarjakuvan tekstimassat ovat usein 
pieniä ja jakaantuvat sivulla useampaan osaan. Tästä johtuen yhden puhekuplan sisältämä 
kappale on usein vain muutaman rivin mittainen. Se sisältää usein maksimissaan muutaman 
lauseen ja lyhimmillään vain yhden merkin (esimerkiksi huudahdusta tai hätäännystä kuvaava 
huutomerkki). Luonnollisesti tekstimäärän kasvaessa kirjaintyypin luettavuuden tärkeys kasvaa.

Kirjaimet sijoittuvat Watchmen-sarjakuvan dialogipätkässä 
sattuman oikusta niin, että ne muodostavat pystysuuntaisen, 
yhtenäisen negatiivisen tilan. Paitsi että ladelma näyttää 
rumalta, se on myös vaikeammin luettava. © DC Comics

Suurella rivivälillä ja tiukemmalla sanavälillä ladottuna 
ongelma pienenee. Myös sanojen uudelleen asettelu riveille 
auttaa asiaa. © DC Comics
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Jeffrey Brownin Incredible Change-Bots on Transformersia 
parodioiva sarjakuva joka aihealueineen ja huopatussitek-
niikkoineen muistuttaa tarkoituksellisesti teini-ikäisen pojan 
oppikirjojensa marginaaleihin raapustamia kuvia. Myös 
typografia on kauttaaltaan luonnosmaista; Kirjainmuodot 
ja välistykset vaihtelevat villisti. Sanat poukkoilevat ja 
törmäävät paikoin puhekuplien reunoihin. Brownilla tuskin 
on ollut luettavuus ensimmäisenä kriteerinään tekstaus-
tyyliä kehittäessään; prosessi lienee ollut ensisijaisesti 
intuitiivinen, niin kuin se usein luonnostellessa on. Brownin 
tyylittelyn “heikkolaatuisuus” on kuitenkin vain hämäystä. 
Kerronnan terävyys kääntää lukijan vastustamattomasti 
puoleensa ja hapuileva teksti kääntyy kokonaisussaötä 
vahvuudeksi. 

© Jeffrey Brown 2011

James Jarvisin käsialaan pohjaavaa typografiaa 
sarjakuvassa Vortigern's Machine and the Great 
Sage of Wisdom 

© James Jarvis & Russell Waterman
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Toikka (2007, 8) ehdottaa, että “Mitä kiinnostavammin suunniteltu artefakti on toteutettu, sitä 
luettavampi se yleensä on”. Olen samaa mieltä Toikan kanssa siitä että miellyttävä esteettinen 
ulkoasu saattaa olla avain myös luettavuuteen.  Ja koska sarjakuvan lukeminen edellyttää 
ylipäätään uuden merkkikielen ja lukutavan omaksumisen, onko siitä innostunut lukija 
vastaanottavaisempi myös poikkeukselliselle typografiselle tyylille? Mahdollisesti. Kuitenkin, 
jos yksittäisellä sarjakuvateoksella pyritään saavuttamaan lukijoita muidenkin kuin jo valmiiksi 
sarjakuvaa harrastavien joukosta, saattaa olla järkevää hakea sen typografisiin tyyleihin jotain 
piirteitä esimerkiksi kaunokirjallisuuden puolelta perinteisen sarjakuvan tyyppikirjoituksen käytön 
sijaan.

5.2 esteettiset tekijät
Siinä missä funktionaalisia tekijöitä kuten luettavuutta voidaan 
jossain määrin mitata, on kirjoituksen esteettiselle ulkoasulle 
hankala asettaa yleispäteviä mittareita. Jos tekstimassan 
esteettiselle ulkoasulle on olemassa funktio, uskon että se löytyy 
parhaiten itse kunkin tekstin sisällöstä ja siitä mllaisen yhteyden 
typografi on sisällön ja visuaalisuuden välille onnistunut luomaan. 
Kullakin kirjaintyypillä on oma äänensä, jonka lukija usein 
tiedostamattaan tulkitsee omien preferenssiensä kautta "hyväksi", 
"kauniiksi", "huonoksi" tai "rumaksi". Typografia on sarjakuvassa 
aina osa suurempaa visuaalista kokonaisuutta ja sen toimivuuden 
arviointia on vaikeaa tehdä näkemättä ympäröivän sommittelun, 
värityksen ja piirrosjäljen kontekstia. 

Vaikuttaisi siltä, että sarjakuvantekijät joiden tausta on 
kaupallisissa taiteissa tai markkinoinnissa, ovat avoimempia 
harkitsemaan leipätekstikirjaintyypeikseen sarjakuvan 
tyyppikirjoituksesta poikkeavia vaihtoehtoja. Luvussa 3.2 esitellyn 
mainostoimistotaustan omaavan Crockett Johnsonin lisäksi 
ainakin kuvittaja ja designer James Jarvis on maininnan arvoinen 
“Vortigern’s Machine, the Great Sage of Wisdom”-teoksellaan. 

Carlos Segiran Filth-sarjakuvaan 
luoma, sarjakuvalle epäkon-
ventionaalinen kansi nojaa 
informaatiografiikoineen 
"vakavien" aikakausijulkaisujen 
totuttuun ulkoasuun.

© Vertigo
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Teoksessa käytetty kirjaintyyppi on Jarvisin omaan käsialaan pohjaava, Robert Greenin luoma 
digitaalinen kirjaintyyppi (Jarvis, 2012). 

Useimmiten kirjaintyypin suunnittelijan tähtäimessä on luettavuuden lisäksi jokin tietty 
esteettinen vaikutelma. Esteettistä vaikutelmaa saatetaan hakea myös tietoisesti funktionaalisten 
seikkojen kustannuksella tai ne kokonaan sivuuttaen. Sarjakuvatypografiassa on kuitenkin 
useimmiten tärkeintä että typografinen sisältö on luettavissa. Joissakin typografisissa 
elementeissä kuten detaljiteksteissä tämä ei aina ole niin oleellista. Useimmiten saattaakin 
olla tarkoituksenmukaisempaa jättää esimerkiksi ruudussa näkyvän sanomalehden sisältö 
mahdottomaksi lukea, jolloin se ei vie huomiota muusta tekstisisällöstä.

Poikkeava visuaalinen kehys vaatii poikkeavat 
typografiset keinot. Sarjakuvatateilija saattaa vähät 
välittää välistyksien tasaisuudesta, rivien suoruudesta 
tai siitä että jokainen sana on luettavissa. Tämä on 
täysin sallittua tapauksissa joissa typografia toimii 
luonnollisena vastineena vapaamuotoiselle kerronnalle. 
Taidokkaan kertojan käsissä virheet kääntyvät 
vahvuuksiksi. Esimerkiksi Kaisa Lekalla on toisinaan 
tapana tekstausvirheen tehdessään yksinkertaisesti 
sutata aloittamansa sana yli ja jatkaa siitä mihin jäi. 
Tämä osaltaan tukee Lekan luonnosmaista, naivia 
kerrontaa siinä missä kaunis ligatuuri Helsingin 
Sanomien tekstiladelmassa tukee journalistista 
jämptiyttä.

Kristoffer Leka vastaa puhelimeen. 

© Kaisa Leka
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5.3 käsin vai digitaalisesti?
Eniten tunteita sarjakuvaharrastajien keskuudessa herättänee valinta käsintehdyn ja 
digitaalisen typografian välillä. Mark Evanier (1997) listaa sarjakuvatypografian digitaalisuuden 
positiivisia puolia blogikirjoituksessaan. Nähdäkseni niistä oleellisimmat ovat tyylivalikoima, 
johdonmukaisuus ja kontrolli.

Tyylivalikoima. 

Yksittäisen taiteilijan saatavilla olevien tekstaustyylien suurempi määrä. Evanierin (1997) 
mukaan typografien tyylivalikko kattaa useimmiten 1-2 kirjaintyyppiä. Useiden alalla pitkään 
työskennelleiden tyylivalikko on todistetusti tätä laajempi, mutta vaatii toki aikaa ja harjoittelua, 
että aloitteleva typografi saa yhdenkin tekstaustyylin toimimaan vaivattoman näköisesti.

Johdonmukaisuus

Digitaalisten kirjaintyyppien avulla useampi typografi pystyy tuottamaan yhtenevää 
typografista ilmaisua sarjan sisällä. Koen tämän hyödylliseksi ratkaisuksi erityisesti käännetyssä 
kirjallisuudessa. Sarjakuvan typografian digitaalisuus mahdollistaa typografisen yhtenäisyyden 
useamman saman sarjakuvan käännöksen välillä. Tämä pätee tosin yleensä vain leipätekstitason 
typografiaan.

Kontrolli. 

Hyvätkin taiteilijat saattavat olla onnettomia tekstaajia. Sarjakuvataiteilijalle on avuksi jos hän 
pystyy kokonaisuutta sommitellessaan arvioimaan tekstin vaatiman tilan tarkalleen ja myös 
tekemään kirjaintyyppivalinnat itse. On pitkälti sarjakuvantekijän omasta harjaantuneisuudesta 
ja taidoista kiinni, millaista jälkeä hän käsin saa aikaiseksi, ja kelpuuttaako hän luomansa 
tekstausjäljen osaksi sarjakuvaansa. Vaikkei taiteilija hallitsisikaan käsintekstausta hän saattaa 
hyvin hallita tekstin sijoittelun digitaalisesti.

Käsinkirjoittamisen taito ylipäätään ei ole vahvasti digitalisoituneessa maassa kuten Suomessa 
enää itsestäänselvyys, koska kirjoittaminen tapahtuu usein tietokoneella ja muilla päätelaitteilla. 
Aiemmin hyvä käsiala kertoi korkeasta sivistyneisyyden tasosta ja se koettiin osana esimerkiksi 
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kirjettä melkeinpä yhtä tärkeäksi kuin huolella laadittu sisältö (Jussila 2012, 43). Siinä missä 
esimerkiksi Keniassa taidokkaasti maalattuja mainoskylttejä (johtuen mitä todennäköisimmin 
laadukkaiden käsityöläisten edullisesta tuntitaksasta suhteessa painokustannuksiin) on 
vielä tiheään, saa Suomessa olla onnekas jos sattuu näkemään käsin kirjaillun kahvilan 
liitutauluruokalistan tai floristin käsin kirjoittaman muistokirjoituksen.

Tuotannolliset syyt kuten talotyyli tai kiire saattavat myös pakottaa sarjakuvataiteilijan joissain 
tapauksissa tiettyyn (usein digitaaliseen) typograafiseen ulkoasuun. Muilta osin kysymys on 
kuitenkin henkilökohtaisesta preferenssistä.
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6  sarjakuvatypografian 
taidonlähteet  

Osa sarjakuvapiirtäjistä on täysin itseoppineita ja vailla minkäänlaista formaalia koulutusta taiteen 
tai muotoilun saralla. Osalla taas on takanaan jonkinlaisia taideopintoja, joihin on saattanut 
sisältyä typografiaa käsitteleviä tai aihealuetta sivuavia kursseja tai kurssikokonaisuuksia.

Jos oletetaan, että typografian hallinnalla on merkitystä sarjakuvataiteilijan työn laadulle ja tätä 
kautta menestymiselle sekä mahdollisuuksille ansaita elantonsa harjoittamalla ammattiaan, 
lienee oleellista kysyä, millaiset eväät tarjolla oleva koulutus siihen antaa.

Sarjakuvan tekstausta Sarjakuvakeskuksella ja Oriveden kansanopistossa opettanut Mikko 
Huusko (2012) summaa kokemuksensa seuraavasti: “Yllättävän vähän tuntuu tekstaus ylipäätään 
olleen esillä vaikkapa ihmisten käymillä sarjakuvakurseillä siihen nähden miten olennainen - 
suorastaa liian ilmeinen - osa sarjakuvan kokonaisuutta tekstin lukeminen on. Kursseilla on ollut 
kokemukseltaan osallistuja aivan laidasta laitaan. Silti perusteista on joka kerta hyvä lähteä 
liikkeelle, oli kyseessä sitten vasta-alkaja ja jo ammattilainen. Ihan apuviivoista, luonnostelusta ja 
fontin harjoittelusta lähtien. Ja hyvä on välillä itseäkin muistuttaa niistä.”

6.1 koulutus
Sarjakuvakoulutusta annetaan Suomessa ainakin seuraavissa kouluissa:

Aalto-Yliopisto 
Mahdollisuus suorittaa Sarjakuvailmaisun opintokokonaisuus (25-30 opintopistettä) 
osana opintoja. Pitää sisällään laaja-alaisesti eri sarjakuvan osa-alueisiin liittyviä kursseja. 
Opintokokonaisuuden sisällä ei kuitenkaan ole mainintaa erityisestä typografiaa tai tekstausta 
käsittelevästä kurssista. Useimmat kyseisen opintokokonaisuuden opiskelijat ovat kuitenkin 
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graafisen suunnittelun opiskelijoita jotka tutustuvat typografiaan pääaineen pakollisilla ja 
valinnaisilla kursseilla.

Kymenlaakson opisto  
Opetuksen sisältöä kuvaillaan verkkosivuilla seuraavasti: “Vuoden aikana opiskellaan sarjakuvaa, 
kuvitusta ja kuvallista viestintää, kuten graafista suunnittelua ja piirtämistä. Saat lisäksi 
tietoa sarjakuvan, kuvittamisen ja muiden taiteiden historiasta.” (Kymenlaakson opisto 2012). 
Tarkemmasta opintokuvauksesta ei käy selville, opetetaanko opistossa typografiaa tai tekstausta.

Limingan taidekoulu  
Verkkosivujen opintosisältökuvaus kuuluu seuraavasti: “Sarjakuvalinjalla valmentuu 
sarjakuvantekijäksi. Linja on kaksivuotinen, mutta opiskella voi yhden tai useampia vuosia, 
useimmiten opintotuen turvin. Opetussuunitelmaan opiskelijat voivat vaikuttaa jo lukuvuoden 
alussa. Vasta-alkajat saavat perustaidot, ja harjaantuneemmat löytävät uusia ideoita ja 
lähestymistapoja sekä mahdollisuuden keskittyä vuodeksi sarjakuvan tekemiseen.” (Limingan 
taidekoulu 2012). Verkkosivuilta ei löydy erityistä mainintaa typografiaan tai tekstaukseen 
painottuvasta kurssista.

Muurlan Opiston sarjakuvataiteen linja 
Koulun verkkosivuilla kerrotaan että “Sarjakuvataiteen kaksivuotisella linjalla etsitään kuvalliseen 
ilmaisuun ja tarinankerrontaan omaa ääntä ja kädenjälkeä. Koulutus antaa opiskelijalle käsityksen 
alasta ja työmahdollisuuksista sekä valmiudet löytää oma tie visuaalisen alan moninaisten 
koulutusmahdollisuuksien viidakossa.” Ei erityistä mainintaa typografiaan tai tekstaukseen 
painottuvasta kurssista.

Oriveden opiston sarjakuvalinja Kuvaus verkkosivuilla kuuluu: “Sarjakuvakoulu on 
ryhmähenkinen paikka opiskella ja tehdä sarjakuvaa. Tavoitteena on sarjakuvalla kertomisen 
ja piirtämisen kehittäminen sekä valmistautuminen visuaalisten alojen jatko-opintoihin. 
Sarjakuvaopinnoissa perehdytään tekemisen perusteisiin: välineisiin, ideoimiseen, 
käsikirjoittamiseen, piirtämiseen ja sarjakuvailmaisun kehittämiseen. Tutustumme myös erilaisiin 
sarjakuviin ja sarjakuvalla kertomisen tapoihin. Vuoden aikana teemme omia julkaisuja, pidämme 
blogia ja keväällä jokainen keskittyy isompaan kokonaisuuteen: omaan lehteen tai albumiin.” 
(Oriveden opisto 2012). Ei erityistä mainintaa typografiaan tai tekstaukseen painottuvasta 
kurssista.
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Rovala-opiston sarjakuvataidelinja. Kuvaus opiston verkkosivuilla: “Sarjakuvataidelinjalla 
perehdytään sarjakuvien tuottamiseen monin tavoin. Piirtäminen ja siinä parantuminen on 
olennaista, lisäksi tulevat tutuiksi työvälineet, kuvallinen kerronta ja käsikirjoittaminen sekä 
omien töiden esittely digitaalisessa muodossa, unohtamatta sarjakuvan historiaa ja erilaisia 
ilmenemismuotoja maailmalla.” Ei erityistä mainintaa typografiaan tai tekstaukseen painottuvasta 
kurssista.

Sarjakuvakuvakeskus ei ole koulu vaan sarjakuvan monitoimikeskus, mutta se järjestää lyhyitä 
opetuskokonaisuuksia, jotka sisältävät mm. käsikirjoittamista, kuvittamista ja sarjakuvailmaisua. 
Lisäksi keskuksella on viimeksi vuonna 2010 pidetty myös tekstauskurssi, jolla on opetettu 
tekstausta (Mikko Huuskon vetämänä) sekä “fontintekoa” (Jussi Pakkasen vetämänä). 
(Sarjakuvakeskus 2012).

Västra Nylands folkhögskola. Koulussa mahdollista suorittaa Sarjakuvataide ja graafinen 
suunnittelu -opintokokonaisuus. Opetus pitää sisällään 75 tunnin typografia- ja taitto-
opetuskokonaisuuden. Lisäksi sarjakuvaopetuskokonaisuuteen (100 tuntia) sisältyy erilaisten 
tekstaustapojen opetusta. 

Opetuskokonaisuuksien kuvaukset koulun verkkosivuilta: 

Graafinen suunnittelu ja visuaalinen kerronta: "Vuoden aikana opiskelijat rakentavat eri teksteistä 
ja kuvista koostuvia kokonaisuuksia. Teemme mm. julisteita ja fanzineita. Näissä tehtävissä 
voit työskennellä joko kuvituksellisesti tai typografisesti. Tärkeintä on, että viesti on selkeä ja 
sommittelu vahva. Kuinka paljon esim. värivaihtoehdot tai typografia vaikuttavat kokonaisuuteen? 
Miten saat suunnittelijan äänesi kuuluviin?" (Västra Nylands folkhögskola 2013)

Typografia ja taitto: "Kurssi on jaettu kahteen osaan: Typografia 1 ja Typografia 2. Ensimmäisen 
kurssin aikana opit typografian ja taiton perussäännöt. Opit suunnittelemaan esitteitä ja muuta 
tekstimateriaalia. On tärkeää oppia säätämään sananvälejä sekä etäisyyksiä kirjainryhmien välissä 
saavuttaakseen ammattimaisen tuloksen. Toinen kurssi on kokeellisempi ja antaa opiskelijalle 
mahdollisuuden ilmaista itseään leikkimällä kirjainten muodoilla." (Västra Nylands folkhögskola 
2013)
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6.2 kirjallisuus
Sarjakuvaa käsittelevä kirjallisuus on jaettavissa karkeasti kolmeen kategoriaan. Ensimmäiseen 
kuuluvat nk. “How To” -teokset jotka kuljettavat lukijan kädestä pitäen sarjakuvan tekemisen 
prosessin läpi sen käsikirjoittamisesta puhekuplien tekstaamiseen. Kategorian teokset ovat 
useimmiten tarkoitettu itseopiskelun tueksi tai sarjakuvakurssin oheismateriaaliksi. Tällainen on 
esimerkiksi Ahlqvistin ja Kutilan “Piirrä Sarjakuvaa”. Kategorian teoksissa typografista ilmaisua 
käsitellään useimmiten hyvin pintapuolisesti jos ollenkaan.

Toinen kategoria ovat sarjakuvaa käsittelevät yleisteokset. Niitä ei ole suunnattu pelkästään 
sarjakuvantekijöille tai sellaiseksi haluaville vaan kenelle tahansa sarjakuvasta kiinnostuneelle. 
Lähestyminen on usein syväluotaavampaa ensimmäiseen luokkaan verrattuna ja asioille esitetään 
myös teoreettista pohjaa. Tähän kategoriaan kuuluvat mm. Scott McCloudin “Understanding 
Comics - The Invisible Art”, Will Eisnerin “Comics & Sequential Art” sekä Juha Herkmanin oivaltava 
“Sarjakuvan mieli ja kieli”.

Kolmannen kategorian kirjat keskittyvät syvemmin johonkin tiettyyn sarjakuvan osa-alueeseen. 
Suomessa sarjakuvantekijä yleensä tuottaa sarjakuvan alusta loppuun kun taas esimerkiksi 
Yhdysvalloissa (pääosin valtavirrassa työskentelevät) ammattilaiset ovat erikoistuneet yhteen tai 
useampaan tuotannon osa-alueeseen. Näitä ovat käsikirjoittaminen, piirtäminen, tussaaminen, 
väritys ja typografia (josta käytetään yleisesti suppeampaa termiä tekstaus [lettering]). Ehkä 
tästä syystä esimerkiksi suomenkielistä kirjallisuutta nimenomaan sarjakuvan typografiasta 
ei kirjoitushetkellä ole olemassa. Voi olla että koska typografinen ilmiasu ei ole meillä samassa 
mitassa erikoistunut osaamisalueensa, ei ole koettu, että sen tutkimukselle tai sitä käsittelevälle 
kirjallisuudelle olisi tilausta. Jotain typografian arvostuksesta kertoo myös se, että Aku Ankan 
luettavuudesta on tehty Pro Gradu -tutkielma (Pesonen, 2007), jossa typografian merkitys 
luettavuudelle ohitetaan kokonaan.

Englannin kielelläkin sarjakuvan typografiaan keskittyvää kirjallisuutta löytyy niukasti. 
Todd Kleinin osio kirjassa “The DC Comics Guide to Coloring and Lettering Comics” on 
harvinainen laatuaan. “Comic Book Lettering the Comicraft way” taas keskittyy sarjakuvan 
tietokonekirjaintyyppeihin ja on typografisesta sekavuudestaan huolimatta selaamisen arvoinen 
teos digitaalisen ajan sarjakuvakirjainsuunnittelijalle. Kleinin ja Comicraftin teosten heikkous piilee 
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siinä että ne keskittyvät sarjakuvan typografian vakiintuneisiin (ja samalla pääosin alkuperältään 
pohjoisamerikkalaisiin) käytäntöihin sen sijaan että avaisivat laajempia näkökulmia aiheeseen. 
Kyseisten kirjojen puolustukseksi tulee kuitenkin todeta etteivät ne edes esitä olevansa muuta 
kuin oman tyylinsä edustajia. Niin kauan kuin niiden sisältöä ei ota sarjakuvan yleispätevänä 
kaanonina ne puolustavat hyvin paikkaansa sarjakuvan typografiaa käsittelevässä kirjallisuudessa.

Vaikka sarjakuvan typografiaa käsittelevää aineistoa löytyy painettuna vaatimattomasti, 
käsitellään siihen liittyviä kysymyksiä laajalti erinäisillä harrastajafoorumeilla. Tämän lisäksi 
monet sarjakuvalla ja sarjakuvan typografialla itsensä elättävät taiteilijat ovat useimmiten 
avoimia kertomaan työskentelytavoistaan haastatteluissa sekä blogeissaan ja ottamalla osaa 
keskusteluun myös edellämainituilla keskustelupalstoilla. Tietoa on siis saatavilla, mutta se on 
pirstaloitunutta ja tunnetutkin taiteilijat puhuvat usein nimimerkin takaa.
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Millidge, Gary Spencer:  
Comic Book Design  
© 2009 Ilex Press Limited. East Sussex: Ilex

Millidgen erinomaisesti sarjakuvan 
kokonaissuunnitteluun pureutuva 
kirja sisältää monipuoliset esimerkit ja 
lähestyy sarjakuvan suunnittelua myös 
graafisen suunnittelun näkökulmasta..

Walker, mort 
the lexicon of comicana 
© 2009 Ilex Press Limited. East 

Sussex: Ilex

Walkerin kirja on akateemi-
sesta ulkoasustaan huolimatta 
kevyesti kirjoitettu teos, jossa 
lajitellaan mielenkiintoisesti 
esimerkittäen erilaisia visuaa-
lisia sarjakuvan erityispiirteitä.

Nämä Pohjoisamerikkalaiset sarjakuvan käytänteet ja histo-
rian yhteen kasaavat teokset ovat suositeltavia valtavirran 
sarjakuvatypografiasta kiinnostuneille.

CHIARELLO, mark  
& KLEIN, todd
THE DC COMICS GUIDe to 
coloring and lettering 
comics 

© 2004 DC Comics. New York: 
Watson-Guptill Publications.

Starkings, richard 
& roshell, j.g.
comic book lettering 
the comicraft way

© 2003 Comicraft. Santa Monica.

AHOKOIVU, MARI:  
sarjkuvantekijän opas 
© Mari Ahokoivu. BTJ Kustannus 
Gummerus Kirjapaino Oy, 

Vaajakoski.

Mietiskelevä, mutta myös 
konkreettisia vinkkejä antava, 
omakohtaisesti sarjakuvan 
tekemistä lähestyvä kirja.
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7.  sarjakuvan kääntäminen 
ja typografinen ilmaisu

7.1 tekijät ja muuttujat
Käännössarjakuva on tuote joka on kertaalleen muokattu tietynlaiseksi visuaaliseksi paketiksi 
ja joka useamman henkilön vuorovaikutuksen kautta muodostuu toisinnoksi alkuperäisestä. 
Kääntäjä Saara Hyyppää mukaillen: “Alkutekstiä kunnioitetaan ja sille pyritään tekemään 
oikeutta” (Rikman 2005, 119). Tämän tulisi päteä käännöksen sisällön lisäksi myös sarjakuvan 
typografisen ulkoasuun.

Useimmiten tarkoituksenmukaista on tuottaa merkityksiltään ja visuaaliselta ulkoasultaan 
täydellinen kopio, joka vain on luettavissa toisella kielellä. Kääntämisen prosessi pitää kuitenkin 
sisällään useita muuttujia jotka osaltaan vaikuttavat siihen millainen käännössarjakuva tuotteena 
ja lukukokemuksena on.

Sarjakuvan typografinen ulkoasu on usein sarjakuvan taiteilijan luoma, mutta se saattaa olla 
hänen lisäkseen myös ulkopuolisen graafikon, kustannustoimittajan, typografin (/tekstaajan) 
ja ehkä myös kääntäjän yhteistyön tulos. Näiden ammattikuntien edustajilla on vaikutuksensa 
siihen millaiseksi sarjakuvan ulkoasu ja myös typografia muodostuu. Jotta ymmärtäisimme miksi 
käännössarjakuvan typografia muodostuu sellaiseksi kuin se lopulta on, tulee meidän ymmärtää 
tämän tuotantoketjun eri tekijöiden kohtaamat haasteet.

Kun sarjakuvaa käännetään kielestä toiseen, joudutaan väistämättä ottamaan kantaa useisiin 
visuaalisiin seikkoihin. Pienimmillään käännöstyö tarkoittaa leipätekstitason typografian 
kääntämistä, mutta teoksen typografisesta runsaudesta riippuen myös muut typografian osa-
alueet saattavat joutua uudelleenarvioinnin kohteeksi. Käännöksen visuaalinen laatu on usein 
kiinni pitkälti kustantajan viitseliäisyydestä ja budjetista, mutta myös siitä minkä tasojen ja kuinka 
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Kaikissa laadukkaissa julkaisuohjelmissa on mahdollista luoda tekstityylejä. Tekstityyilä 
luodessa tehdään joukko valintoja (kirjaintyyppi, pistekoko, riviväli, välistys, opentype-
ominaisuudet) jotka on myöhemmin mahdollista saada napinpainalluksella koskemaan 
jonkun tietyn tekstimassan muotoilua. Sarjakuvateoksen latominen tekstityylejä hyväk-
sikäyttäen (sen sijaan että jokaisen puhekuplan sisällön motoilut tehtäisiin erikseen) 
nopeuttaa työtä huomattavasti. Koska tiettyä tekstityyliä toisintavat tekstimassat ovat 
linkissä omaan tekstityyliinsä, typografi voi kesken työn vaikkapa vaihtaa kirjaintyypin 
koko latomaansa aineistoon pelkkää tekstityyliä muokkaamalla. 
 
Adobe InDesign-ohjelmassa tekstityyliin on mahdollista määrittää käytettävän kirjain-
tyypin, pistekoon ja rivivälin lisäksi mm. opentype-ominaisuuksien valinnat, (sikäli kun 
ne valitussa kirjaintyypissä ovat saatavilla), tekstin värin valinta, alleviivaus jne. 
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monimutkaisia typografisia ilmentymiä alkuperäisteos 
sisältää.

Niissäkin tapauksissa joissa sarjakuvateoksen 
leipätekstitason typografia on tietokoneella ladottua 
(ja näinollen helposti käännöstekstillä korvattavissa) 
ovat akustisen tason, omistajatason ja lavastetason 
typografia useimmiten osa sen piirrettyä sisältöä.

Sarjakuvataiteilijat tekevät useimmiten lavastetason 
typografiaa vain sarjakuvahahmon nimellä. Ratkaisu 
on kaukaa viisas, koska käännöksen tekeminen ei 
tällöin vaadi sarjakuvan piirrosten muokkaamista.
Näin siis tapauksissa, joissa päähenkilön erisnimi 
toimii otsikkona eikä sitä ole koettu tarpeelliseksi 
kääntää kohdemaassa. Vaikka moni tilaustöitä tekevä 
tekstaaja on myös sarjakuvanpiirtäjä, eivät tekstajat 
välttämättä ole kykeneviä korjaamaan sarjakuvassa 
ilmeneviä piirtämistä vaativia typografisia muutoksia. 
Piirustustaitoinenkaan tekstaaja ei välttämättä osaa 
muokata alkuperäistä taidetta luomatta samalla 
epäjohdonmukaisuuksia sen ilmiasuun, koska tyyli on 
omasta poikkeava.

7.2 sarjakuvan kääntämisen työnkulku

7.2.1 käännös
Kustantaja tekee päätöksen sarjakuvan julkaisusta. Jos alkuperäisteos on pienimuotoinen, 
suomalainen julkaisu, on puhekuplat todennäköisesti piirretty käsin alkuperäiseen teokseen osaksi 
muuta taidetta. Jos teos on 2000-luvun puolella tuotettu, amerikkalainen valtavirtasarjakuva, sen 

Herrimanin Krazy Katin lavastetasolla leikittelevä 
otsikko olisi työläs kääntää. 

© George Herriman
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alkuperäisteoksen tekstannut sarjakuvatypografi on luonut sarjakuvan puhekuplat ja typografian 
erillisenä osana vektoripiirto-ohjelmassa (tämä osa työtä on kuvailtu tarkemmin Chiarellon ja 
Kleinin The DC Comics guide to Coloring and Lettering -kirjassa [Watson-Guptill publications, 
2004]).

Kustantaja valitsee kääntäjän ja lähettää tälle joko fyysisen alkuperäisteoksen tai sen 
originaalitiedostot. Prosessi vaihtelee suuresti riippuen julkaisijasta ja käännettävästä teoksesta.

Aku Ankka-lehden tarinoita työkseen kääntävä Terhi Kinnarinen saa kustantajalta sarjakuvat 
mustavalkoisina printteinä, joihin eri käännettävät tekstisisällöt on merkattu numeroilla. 
Käännösteksti kirjataan tekstitiedostoon, ja kukin käännetty tekstinpätkä numeroidaan sitä 
sarjakuvassa vastaavan kohdan mukaisesti.

Kinnarinen pitää hankalana sitä, ettei tekstiä pääse tekemään suoraan puhekupliin: “Pyrin 
pitämään tekstin suht samanmittaisena kuin alkutekstikin, joskin pelaan tarvittaessa kuplan 
väljyydellä, eli jos näyttää siltä, että kuplaan mahtuisi vaikkapa yksi rivi lisää, en arkaile tehdä 
suomennoksesta alkutekstiä pidempää. Olen kuitenkin sitä mieltä, että kun suomennosta ei voi 
tehdä ja muokata suoraan kuvassa (puhe kuplassa tai ääniefekti tms. ruudussa), on hankalampi 

Mm. Aku Ankkaa ja W.I.T.C.H. -sarjakuvaa kääntänyt Saara Hyyppä 
harmittelee sitä ettei sarjakuvaa käännettäessä aina ole mahdolllisuutta 
kääntää sarjan ääniefektejä (Rikman 2005, 123). W.I.T.C.H. -sarjakuvan 
kohdalla tämä johtunee siitä että akustisen tason typografia on suoma-
laisen kustantajan saamissa tiedostoissa istutettu osaksi kuvaa eikä eri 
maiden toimituksilla ole mahdollisuutta, halua  tai tahtoa muuttaa niitä.  
 
Kyse tuskin on siitä etteikö eri tason typografisia ilmentymiä olisi mahdol-
lista kääntää, vaan enemmänkin siitä kuinka paljon käännökseen halutaan 
panostaa. On kustantajan linjauksesta kiinni, mitä sisältöjä kääntäjän ja 
typografin kanssa sovitaan käännettäväksi. W.I.T.C.H:in akustisen tason 
ilmentymät olisi mahdollista muokata suomenkielisiksi, mutta se vaatisi 
retusointia, mikä taas on suuressa mitassa aikaavievää ja siten kallista.

© Disney
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pohtia, mikä toimii ja näyttää hyvältä – kuva ja teksti kulkevat kuitenkin käsi kädessä ja sarjis/
tarina/vaikutelmat syntyvät molemmista.” (Kinnarinen, 2012).

Aku Ankan toimituksen palveluksessa on kymmenkunta kääntäjää, jotka tekevät peruskäännöksen 
(Reijonen, 2013). Toimituksessa käännöstä editoidaan vielä ladontavaiheessa. Päätoimittaja 
Aki Hyyppä toteaakin Reijosen (2013) haastattelussa: "Muuten kääntäjien maneerit olisivat 
tunnistettavissa eikä lehdellä olisi yhtenäistä kieltä". Avustajasopimuksen mukaan Sanoma 
Magazinesilla on käännöksiin täysi muunteluoikeus, ja luovuttaessaan työn kääntäjä päästää 
sen täysin käsistään. Kääntäjällä ei myöskään ole suoraa keskustelukontaktia alkuperäisteoksen 
käsikirjoittajaan. Todennäköisesti sellainen järjestyisi kuitenkin tarvittaessa toimituksen kautta. 
Toimitus auttaa tarpeen mukaan esimerkiksi vieraiden hahmojen suomenkielisten nimivastineiden 
kanssa jos sellaisia tulee vastaan. Käännös palautetaan toimitukseen sähköpostitse ja lopullisen 
työn kääntäjä näkee vasta valmiissa lehdessä. (Kinnarinen, 2012.)

Äärimmäisen typografiarikasta, lavastetason typografiaa hyödyntävää sarjakuvaa ei välttämättä 
ole kaikilta osiltaan fiksua kääntää vaan jotkin elementit voi hyvin jättää alkuperäiskielisiksi silloin 
kun voidaan olettaa että kohdekielen lukijakunta osaa tulkita alkuperäiset merkitykset. Esimerkiksi 
englanninkielisen sarjakuvan akustisen tason ilmentymää “Crash” ei mielestäni ole välttämätöntä 
kääntää suomenkieliseen julkaisuun.

Aku Ankan 60-vuotisessa historiassa leipätekstitason typografian latomiseen on käytetty 
ainakin neljää eri kirjaintyyppiä, joista nykyinen on Nimbus sans. Valinta pohjaa todennäköisesti 
käytännöllisiin seikkoihin ja on mahdollistanut varsin rikkaan ja palkitunkin kielenkäytön. 
Aku Ankan käännöksiä on kuvailtu lokalisoinneiksi, koska suomennus ei keskity pelkästään 
alkuperäistekstin muokkaamiseen suomen kielelle , vaan saa paikallisväriä mm. henkilöhahmojen 
julkkisnimiväännöksistä. 

Koska kääntäjä ei useimmiten tee käännöstä suoraan kupliin ei voida olettaa että tekstit 
olisivat aina määrämittaisia ja täyttäisivät niille varatun tilan ideaalisti. Aku Ankan tapauksessa 
yksi mahdollinen ratkaisu tekstimäärän sopivuuden kokeiluun jo käännösvaiheessa voisi 
olla eräänlainen tekstin esilatominen; tiedostot toimitettaisiin alkuperäiskielisten versioiden 
lisäksi PDF-muodossa niin että niistä on pyyhitty pois alkuperäinen typografia ja määritetty 
silmämääräisesti oikeankokoinen editoitavissa oleva tekstikenttä kutakin tekstipätkää varten. 
Kääntäjä voisi sitten latoa Nimbus sansilla oman käännöstekstinsä paikoilleen, jolloin hänen 
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Esimerkki esiladonnasta Adobe Acrobat Pro-ohjelmassa. Kääntäjä on 
kirjoittamassa uudenkielistä käännöstä suoraan puhekuplaan. Acrobat ei 
tue esimerkiksi tekstin keskitystä tai muita edistyneitä tekstin muotoiluja, 
joten ladonta ei vastaa lopullista. Dokumentin koko ja tekstikentille määri-
tetty pistekoko vastaavat kuitenkin lopullista, jolloin kääntäjä näkee kuinka 
paljon hänen käännöstekstinsä suunnilleen tulee viemään tilaa.

© Ville Salervo 2013
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näkökulmastaan päästäisiin riittävän lähelle latojan reaalitilannetta. Täten luotu tiedosto ei 
luonnollisestikaan olisi tarkoitettu lopulliseksi ladonnaksi, vaan se toimisi kääntäjän työkaluna. 
Myös latojan olisi ehkä nopeampi hahmottaa kunkin tekstin sijainti omassa työtiedostossaan 
sopimaan sille tarkoitettuun paikkaan esiladonnan pohjalta sen sijaan että hän joutuu hakemaan 
numerokoodeja ensin alkuperäisteoksesta ja sitten tekstitiedostosta.

7.2.2 typografian luonti
Typografi saa valmiin käännöksen joko kustantajaltaan tai 
suoraan kääntäjältä. Toisinaan Käännöksestä ja typografiasta 
vastuussa on yksi ja sama henkilö. Mm. Mikko Huusko kääntää 
valtaosan tekstaamistaan sarjakuvista itse (Huusko 2012). 

Janne-Matti Keisala tekee kollegansa Kai Lompolojärven kanssa 
sarjakuvien käännösladontaa kustannusyhtiö Tammelle ja 
Egmontille yrityksensä Graafinen suunnittelutoimisto Pisaran 
kautta (Keisala 2012). 

Jos alkuperäisteos on laadukkaasti tuotettu, Keisala matkii 
sen typografiaa parhaansa mukaan. Toisinaan alkuperäismaan 
kustantajalta lähettää digimateriaalin mukana käytettävät 
kirjaintyypit. Usein tällöin ongelmaksi muodostuu se, että 
esimerkiksi amerikkalaista alkuperää olevat kirjaintyypit eivät 
sisällä koko Suomen kielen merkkipalettia, esimerkiksi ä- ja 
ö-kirjaimia. Otsikkoteksteihin Keisala toisinaan piirtää ä- ja 
ö-pisteet (eli tarkkeet), mutta leipätekstitason ladonnassa tämä 
on liian työlästä. Tällöin hän valitsee jonin hyväksi kokemansa 
kirjaintyypin joka sisältää edellämainitut merkit. Tärkeintä on 
säilyttää alkuperäisteoksen henki ja tyyli. (Keisala 2012.) 

Sarjakuvatypografin työ pitää itse ladontatyön lisäksi 
myös mekaanisia, vähemmän luovia työvaiheita, kuten 

Mandariininkielisen alkuperäiste-
oksen tekstimuoilu kummittelee 
suomenkielisessä käännöksessä 
kapean puhekuplan ja sen myötä 
pystysuuntaiseksi pakotetun 
ladonnan muodossa. 

Chi's Sweet Home 8  
© Konami kanata 2011 
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Jotkut kustantajat jättävät käännösmangajulkaisuihinsa 
ääniefektit alkuperäiskielisiksi. Uskoisin että osalle lukijoista 
sarjakuvien leimaava japanilaisuus typografioineen on suuri 
osa niiden viehätystä. Ainakin tapauksissa joissa tarinat 
leimallisesti tapahtuvat meillä vieraassa kulttuurissa ja eri 
typografisten tasojen viestit ovat edes jollain tavalla tulkit-
tavissa (arvattavissa?), tämä on mielestäni hyvä ratkaisu.

© 2007 Hero tales production partners

Sabrina Heepin työnäyte Honey 
and Clover-sarjakuvassa. 

© Chica Umino 2000
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alkuperäisteoksen sivujen skannaamisen ja alkuperäismaan typografian pyyhkimistä tai 
retusointia. Keisala (2012) tekee useimmiten myös lopullisen painoaineiston ja toimittaa sen 
painoon. Hänellä on tällöin vastuu koko teoksen painojäljestä. Keisala tekee työtä yhteistyössä 
kustantamon tuotantokoordinaattorin kanssa ja on tarvittaessa yhteydessä suoraan myös 
kääntäjään ja painolaitokseen.

Japanilaista sarjakuvaa Viz-lehdelle englannin kielellä freelancerina tekstaavalle Sabrina Heepille 
työskentely ja yhteydenpito (jota hän kuvailee minimaaliseksi) kustantajaan käyvät kokonaan 
sähköisesti. Erään kustannustoimittajan, jonka kanssa Heep on työskennellyt yli neljä vuotta, 
hän ei ole ollut kertaakaan edes puhelinyhteydessä. Tämä johtuu hänen mukaansa siitä että 
kustannustoimittajat osaavat odottaa Heepiltä tietynlaista jälkeä ja ovat useimmiten tyytyväisiä 
lopputulokseen. (Kopulsky 2010).

Käännettävä alkuperäiskielinen aineisto saapuu yhdessä tasossa olevina tiff-tiedostoina, 
joista Heep ensitöikseen pyyhkii alkuperäisen typografian pois photoshopissa. Sitten hän latoo 
saamastaan tekstitiedostosta käännöstekstin leipätekstitason typografian tekstipätkät yksi 
kerrallaan paikoilleen. Monista mangaa kääntävistä kollegoistaan poiketen Heep myös piirtää itse 
akustisen tason typografian sen sijaan että latoisi tekstin digitaalisella kirjaintyypillä. Akustisen 
tason ilmentymien korvaaminen käännöksillä vaatii toisinaan paljon retusointia. Ääniefektien 
lisäksi monet lavastetason ilmentymät kuten taustalla näkyvät tuotepakkaukset ja puhelinkioskit 
vaativat muokkausta. Toisinaan myös henkilöhahmojen repliikit on ladottu piirretyn taustan päälle 
ilman puhekuplaa, jolloin tekstin korvaaminen ei riitä kauniin lopputuloksen saavuttamiseksi vaan 
myös alla näkyvää kuvaa joudutaan retusoimaan. (Kopulsky 2010).

Heep kokee työnsä olevan valmis vasta kun kaikki typografiset jäljet alkuperäistekstistä loistavat 
poissaolollaan. Kun käännöstyö on valmis, Heep luo kokonaisuudesta PDF-tiedoston joka 
oikoluetaan toimituksessa. Tämän jälkeen Heep tekee tarvittavat korjaukset ja työ on hänen 
osaltaan valmis. (Kopulsky 2010).

Käännössarjakuvaa harvemmin pyritään käännöksen osalta täysin lokalisoimaan kohdemaansa 
kultturilliseen muottiin. Aiemmin mainittu Aku Ankka on (Suomessa) tästä jonkinasteinen 
poikkeus, mutta senkin “Suomi” on Rämä Kiukkusineen ja punaisine vesiposteineen eräänlainen 
Yhdysvaltojen ja Suomen sekoitus.
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Will Eisnerin Spirit-sarjakuva suomenkielisen laitoksen 
käännös on osoittautunut tekstaajalle vaikeaksi tehtä-
väksi. Otsikko “Elämää pinnan alla” tuntuu pakotetulta 
osalta kokonaisuutta. Se olisi taitavissa käsissä ollut 
mahdollista mretusoida muistuttamaan Life Below-tekstiä 
ja ehkäpä korvaamaankin alkuperäiskielisen otsikon. 

Oikeanpuoleisen sivun B-anfangiin on onglemallinen, 
koska se tarkoituksensa vastaisesti ei ole aloitus viereisen 
kertojatekstin ensimmäiselle sanalle. Käännöstyö olisi 
vaatinut ainakin tältä osin retusointia. 

© Will Eisner 1948
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Myös Keisalalle Japanilaisen sarjakuvan tekstaaminen asettaa omat haasteensa. Puhekuplat ovat 
usein alkuperäiskielen kirjoitustavasta ja -suunnasta johtuen pystysuuntaisia, korkeita soikioita 
totutun vaakasuuntaisen sijaan, joten käännöstekstissä voi harvoin välttyä tavutukselta. (Keisala 
2012.)

Mangan typografian kääntämisen prosessi vaihtelee tapauskohtaisesti. Keisalan latomassa 
Punainen Jättiläinen-kustantamon Arki-sarjassa lavastetason typografia ladotaan alkuperäisen 
tilalle, koska sillä on tarinan suhteen oleellinen rooli. Joissain sarjoissa taas käännökset tehdään 
alkuperäiskielisen tekstin oheen selventäviksi teksteiksi, jotka eivät edes pyri muistuttamaan 
ulkoasullisesti alkuperäisen tekstin ulkoasua vaan ovat useimmiten tyyliltään yhtäläisiä 
leipätekstitason typografian kanssa. (Keisala 2012.)

Keisalan (2012) mukaan päätöksen siitä, käännetäänkö kaikki piirretty typografia (esimerkiksi myös 
akustisen tason ilmentymät) kohdemaan kielelle vai ei, tekee useimmiten kustannustoimittaja. 
“Kääntäjä ja latoja sitten toteuttavat linjausta parhaansa mukaan”.

Alkuperäisaineisto toimitetaan Keisalalle kustantajasta ja teoksesta riippuen vaihtelevissa 
muodoissa, mutta useimmiten digitaalisesti TIFF- tai EPS-muotoisina kuvatiedostoina. Joskus 
puhekuplat on pyyhitty valmiiksi tyhjiksi tai alkuperäistekstit on sijoitettu omille tasoilleen jolloin 
ne on helppo vain klikata pois näkyvistä. Joskus prosessi on työläämpi. Esimerkiksi Weed-sarjan 
aineistot Keisala saa fyysisinä alkuperäiskielisinä kappaleina jotka hän skannaa sivu kerrallaan 
tiedostoiksi. Sitten sivut pyyhitään typografisesta sisällöstä Photoshopissa ja viedään Indesign-
taitto-ohjelmaan. Kääntäjältä saatu tekstisisältö sijoitetaan oikeille paikoille kupla kerrallaan 
käyttäen aiemmin luotuja tekstityylejä. Ladonnan jälkeen kokonaisuudesta luotu PDF lähetetään 
oikolukijalle ja mahdollisten korjausten jälkeen edelleen painoon. (Keisala, 2012.)

Skannauksesta ja kuvien käsittelystä johtuva ylimääräisen työn määrä edelläkuvaillussa 
prosessissa on suuri. Ja jos käytäntö on sama kaikissa käännösmaissa joissa Weediä julkaistaan, 
työn määrä luonnollisesti kertaantuu eri typografien joutuessa tekemään samat ylimääräiset 
työvaiheet.

Tuotantovaiheiden lisääntyessä myös virheiden mahdollisuus kasvaa. Fyysisestä aineistosta 
tehdyn skannauksen laatu ei myöskään ole niin hyvä kuin se voisi olla. Vaikka myös digitaalisissa 
originaaleissa ja niiden pohjalta painettavissa teoksissa on nykyään havaittavissa myös 
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nimenomaan lähdeaineiston digitaalisuudesta johtuvia virheitä, (esimerkiksi liian pieni resoluutio 
ja siitä johtuva piirrosjäljen sahalaitaisuus), on digitaalisessa jakelussa oikein tehtynä ehdottomat 
logistiset, taloudelliset ja laadulliset etunsa.

En näe hyvää syytä sille miksi alkuperäinen kustantaja ei toimittaisi kustannussopimuksen 
kylkiäisenä hyvälaatuisia kuvaoriginaaleja sähköisessä muodossa, jolloin prosessin myöhemmässä 
vaiheessa vältyttäisiin ylimääräisiltä työvaiheilta.

7.2.3 käännöksen uskollisuudesta alkuperäisteokselle
Sarjakuvan piirroksien tai puhekuplien muokkaaminen käännöstekstin mahduttamiseksi on 
yksi käännösprosessin työläimpiä osia, ja siltä pyritään välttymään kaikin keinoin. Käännöksen 
pituuden tulisi ideaalisti olla sama kuin alkuperäistekstin, jolloin sille on riittävästi tilaa. 
Suora käännös kieleltä toiselle kuitenkin harvoin on sitä, vaan pituudet voivat vaihdella 
radikaalistikin. Suomenkielinen teksti pitenee keskimäärin 30-40% käännettäessä englanniksi, 
ja englanninkielinen teksti lyhenee 25-30% käännettäessä suomeksi (Universal Dialog). Näin siis 
keskimäärin, pitkien tekstien kohdalla. Lyhyiden tekstien pituudet saattavat heittää käännöksessä 
tilanteesta riippuen dramaattisesti, ja myös toiseen suuntaan. Siinä missä englannin kielen sanat 
ovat keskipituudeltaan noin viisi kirjainta, ovat suomen kielen sanat taivutuksen, suffiksien, 
johdannaisten ja yhdyssanojen vuoksi sangen pitkiä (yleisin sanapituus on kymmenen kirjainta). 
(Fonetiikan laitos).

Kirjassa “Kadonneen kirjaston vartijat ja muita Don Rosan parhaita” Rosa (1995) kuvailee vaihetta, 
jossa hän määrittää dialogitypografian viemän tilan eri maiden julkaisuissa seuraavasti:

Kuten varmaan tiedätte, piirrän myös puhekuplat, joihin kunkin maan kääntäjät laativat 
omankieliset tekstinsä. Mistä sitten tiedän, minkä kokoisiksi kuplat on piirrettävä? Tanskalainen 
kustantaja on antanut minulle seuraavalaisen evästyksen: “Laske ensin minkä suuruiseksi kupla 
olisi piirrettävä jos englanninkielinen (vai pitäisikö sanoa “amerikankielinen”) teksti mahtuisi 
siihen. Seuraavaksi siihen pitää lisätä vielä yhden rivin verran tilaa useimpia Euroopan kieliä 
varten. Mutta vihoviimeiseksi minun pitää lisätä vielä yksi rivi, jotta siihen mahtuisivat ne 
“suomalaisten mahdottoman piiiiitkät kummalliset sanat”!

10 8

sarjakuvan kääntäminen ja typografinen ilmaisu •7



Mitä pidempiä sanat ovat, sitä vaikeampi niitä on sommitella visuaalisesti miellyttävään muotoon 
sarjakuvassa. Myös tavuttamista pyritään välttämään sekä esteettisistä että funktionaalisista 
syistä. Useampi tavuviiva muutamassa virkkeessä tekstiä näyttää helposti rumalta ja tekee siitä 
myös asteen vaikeammin luettavan. Kääntäjä voi toki pyrkiä valitsemaan pitkän sanan sijaan 
lyhyemmän synonyymin ja näin helpottaa tekstaajan työtä, mutta tällainen ratkaisu tapahtuu 
usein kirjallisen ilmaisun kustannuksella eikä ole siksi toivottavaa.

Jotkut kielet sisältävät runsaasti poikkeavaa ääntämystä merkkaavia diakriittisiä merkkejä. 
Suomalaisille tutuimpia näistä ovat ä:n ja ö:n pilkut, mutta monet itäeurooppalaiset kielet 
sisältävät yhteensä parikymmentä erilaista diakriittista merkkiä. Diakriittiset merkit vievät 
pystysuunnassa enemmän tilaa ja vaativat usein rivivälin korottamista, jos alkuperäiskielinen 
teos on ollut esimerkiksi englanninkielinen ja siten vailla diakriittisia merkkejä. Erityisen hankalia 
tilanteita saattavat muodostaa tilanteet joissa riviväli on kapea ja päällekkäisillä riveillä sattuvat 
kohdakkain alaspäin jatkuva ja ylöspäin jatkuva diakriittinen merkki. Rivivälin kasvattaminen 
puolestaan lisää kokonaistilantarvetta.

Kääntäjä törmää suomen kielen erityispiirteisiin erityisesti tehdessään käännöstä vieraskielisestä 
teoksesta Suomeksi. Vieraskieliset nimet pitenevät ja muuttuvat helposti kömpelön näköiseksi 
saadessaan suomenkieliset sijapäätteet. Pitkät taivutuspäätteet sekä omistusliitteet taas 
lisäävät kokonaisuuteen ylimääräistä visuaalista hälyä (Rikman 2005, 127). Englanninkielestä 
käännettävä teksti saattaa tarvita yhtäkkiä suuremman rivivälin, mikäli käytettävän kirjaintyypin 
skandinaavisten suuraakkosten kuten Ä:n ja Ö:n pisteet ylittävät suuraakkosten (esim “A”) 
kirjaimen korkeuden.

Typografinen rikkaus asettaa omat haasteensa käännöstyölle. Esimerkiksi Chris Waren teokset 
ovat niin täynnä tarkkaan harkittuja typografisia sommitelmia että joidenkin sivujen kääntäminen 
vaatisi niiden piirtämisen kokonaan uudelleen. Tässä Ware lienee tehnyt tietoisen valinnan, ja 
hänen sarjakuviansa tullaan lukemaan vain alkuperäiskielellä, tarkalleen sen näköisenä millaiseksi 
ne on tarkoitettu.

Don Rosa on osoittanut julkisesti tyytymättömyytensä erinäisten Disney-sarjakuvia julkaisevan 
tahojen julkaisupolitiikkaan (Rosa 2013). Hän on arvostellut julkaisijoita väritystyön, puhekuplien ja 
typografian laadusta (Sippo 2003). Tämä asettaa mielenkiintoisen lähtökohdan eri käännösmaiden 
julkaisujen vertailulle.
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Don Rosa joutui hakemaan tekijänoikeussuojan nimelleen huomattuaan että julkaisijat ympäri 
maailman markkinoivat Disney-sarjakuvia kirjavanlaatuisina julkaisuina hänen nimellään. 
Omien sanojensa mukaan hän oli pääasiassa kiinnostunut mahdollisuudesta olla osana 
tuotantoprosessia ja laadunvalvontaa. (Rosa 2013.)

Seraavalla aukeamalla on sijoitettuna Don Rosan Guardians of the Lost Library -sarjakuvan 
neljässä eri maassa julkaistun version aloitusruudut. Vasemmalla ylhäällä englanninkielinen 
Gladstone Publishingin Yhdysvalloissa 1994 Uncle Scrooge Adventures-lehden numerossa 27 
julkaisema versio. Sen alapuolella Aku Ankka-lehdessä 44/2003 julkaistu käännös. Oikeassa 
alakulmassa saksalaisessa Onkel Dagobert -albumissa julkaistu käännös “Auf Der Suche nach die 
verlorenen Bibliothek” vuodelta 1997 ja sen yläpuolella Tanskalaisessa Anders Ankan numerossa 
B42 vuonna 1993 julkaistu käännös.

Sivuja vertaillessa huomio kiinnittyy ensimmäisenä väritykseen. Alkuperäinen väritys sisältää 
muista poiketen jonkin verran liukuvärejä ja on myös selvästi tummempi verrattuna suomalaiseen, 
tanskalaiseen ja saksalaiseen vastineeseen, jotka lienevät keskenään samaan aineistoon 
pohjaavat. Niidenkin väliltä löytyy sävyeroja mutta laitan nämä pienet vaihtelut erilaisten 
skannausasetusten piikkiin. Syytä originaalin ja eurooppalaisten versioiden värityksen eroille voi 
vain arvailla. Sarjakuvan kääntäminen on kokonaisvaltainen prosessi, jossa toisinaan huomioidaan 
mm. paikallisia kulttuurillisia tabuja ja sensuurikäytäntöjä. Esimerkiksi punainen veri saatetaan 
jollain markkina-alueella sävyttää vähemmän räikeäksi.

Puhdas arvaukseni on, että kyseisen tarinan kohdalla sarjakuvan aineisto on päätynyt 
eurooppalaiselle emokustantamolle (Egmont) mustavalkoisena, jonka jälkeen paikallinen värittäjä 
on omassa organisaatiossaan jakanut työn tehtyään sarjan eteenpäin mm. suomessa Aku Ankkaa 
julkaisevalle Sanoma Magazines Finlandille. Amerikkalaisessa versiossa Akun ja veljenpoikien 
valkoinen “iho” sekä kirkkaanväriset räpylät ovat selkeästi tummaa taustaa vasten erottuvat, kun 
taas eurooppalaisessa värityksessä ne tuntuvat hukkuvan enemmän taustaan. Nokan ja taustalla 
näkyvän rakennuksen sävyt ovat lähempänä toisiaan. Huomiopiste on ankkojen sijaan paneelin 
oikeassa reunassa seisovassa, kirkkaanpunaiseen takkiin sonnustautuneessa Sudenpentujen 
johtajassa.

Tarkasteltaessa elementtien sommittelua, muodostavat eurooppalaiset julkaisut jälleen 
vastaparin amerikkalaiselle alkuperäisteokselle. Otsikon vieressä sijaitseva kertojatekstilaatikko 
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on käännetty eurooppalaisissa 
julkaisuissa vinoon kulmaan ja oikeassa 
alareunassa sijaitseva kertojatekstin 
sisältävä dialogilaatikko on ohuempi 
pystysuunnassa. Jos laatikon alta 
paljastuvaa kuvaa on jatkettu käsin, 
se on tehty taiten. Puhekuplat ovat 
kaikissa neljässä käännöksessä identtiset 
sijaintinsa ja muotonsa puolesta.

Amerikkalaisen alkuperäisteoksen 
typografia on Walt Disney-logoa 
lukuunottamatta Michael Taylorin 
käsialaa. Kokonaisuus tuntuu harkitulta, 
vaikka kertojatekstit saavatkin laatikot 
näyttämään ahtaalta. Walt Disney-logo 
on tutunoloinen, kun taas suomalaisessa 
versiossa se lienee käsin piirretty ja 
tanskalaisessa versiossa sitä ei ole 
lainkaan. Uncle Scrooge-logo tuntuu 
viivanpaksuudeltaan piirrosjälkeen 
sopivalta. Se myös muodostaa 
dollarimerkkeineen kolikkomotiivin kanssa 
hyvän parin ja avaa myös päähenkilön 
ajatusmaailmaa. Suomalainen Roope-

Setä-teksti on vaatimattomampi, mutta silti balanssissa ympäröivän grafiikan kanssa, kun taas 
tanskalaisen ja saksalaisen käännöksen otsikko näyttävät jopa häiritsevän köyhiltä. Tanskalaisessa 
aloitusruudussa typografiset elementit kilpailevat keskenään huomiosta, koska ne ovat 
painoarvoltaan lähes yhteneväisiä. Alkuperäisessä amerikkalaisessa teoksessa ne muodostavat 
hierarkian ja reitin jota lukijan on helppo seurata katseellaan.

Tarinan kannalta merkityksellisin eurooppalaisten käännösten aloituspaneelissa tapahtunut 
muutos on oikeassa yläkulmassa sjaitsevan sudenpentujen merkin korvaantuminen. 
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Tanskalaisessa ja saksalaisessa 
käännöksessä se on korvattu tekstillä 
(“sudenpentumuseo“). Suomalaisen 
käännöksen alkuperäisestä aineistostakin 
se lienee alunperin puuttunut, mutta 
toimituksessa joku lienee verrannut 
ruutua alkuperäiseen, mistä johtuen 
merkki on piirretty uudelleen paikalleen. 
Miksi muutos sitten on oleellinen 
tarinalle? Guardians of the Lost Library-
tarinassa ankat matkaavat etsimään 
Alexandrian kadonnutta kirjastoa. Jo 
varhaisessa vaiheessa annetaan vinkkejä 
siihen, että kyseisen kirjaston tärkein opus 
on sudenpentujen käsikirjan varhainen 
painos, ja kyseistä kirjaa ei pysty kukaan 
rahalla ostamaan. Sudenpentujen 
logo on tarinan vinkeistä ehkäpä 
merkityksellisin. Vaikka merkkiä viljellään 
myöhempänä myös käännöksissä useaan 
kertaan eri kohdissa tarinaa, vie merkin 
poisjättäminen aloitusruudusta osaltaan 
pohjaa tarinan elliptiseltä kaaressa; 
tarinan lopussa Roope tekee toistamiseen 
turhauttavan päätelmän, hänen 
etsimiensä rikkauksien jäljille johtava teos 
on yhä hänen saavuttamattomissaan.

Kyseessä on yksittäinen esimerkki, josta ei voida vielä tehdä päätelmää, että Egmont kohtelisi 
eurooppalaisten julkaisujen kohdalla aineistoja johdonmukaisesti leväperäisesti. Tarinan eri 
käännösten vertailu paljastaa kuitenkin ettei julkaisupolitiikka jostain syystä ole yhdenmukainen. 
Eri maiden toimitukset kohtelevat aineistoja eri lailla syistä jotka eivät ole yksiselitteisiä. Ehkä 
typografiaa ja väritystä ei ole ohjeistettu alunperinkään, ja kukin maa päätyy siksi omanlaisiinsa 

Don Rosan Guardians of the Lost Library -tarinan eri julkaisut 
eroavat toisistaan paitsi typografiansa, myös väritysken puolesta.

aukeaman kuvat © Disney 1994

Aukeaman kuvat © Disney 1994
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ratkaisuihin, jotka pohjaavat päättävässä asemassa olvan henkilön henkilökohtaisiin visuaalisiin 
mieltymyksiin tai kustannusseikkoihin (esimerkiksi tekstin latominen käsintekstauksen sijaan). On 
vaikea kuvitella että kyse olisi suoranaisesta piittaamattomuudesta.

Aku Ankan kohdalla on tehty useita ratkaisuja, joiden ansiosta sitä on kohtuullisen 
yksinkertaista ja edullista julkaista eri kielillä. Lavastetason typografia loistaa poissaolollaan ja 
äänitehosteita käytetään verrattain vähän. Kustannukset pysyvät matalaina, kun retusoinnin 
määrä pysyy alhaisena. Huomioiden, miten tärkeä brändi Aku Ankka on, voisi olettaa että sen 
hallintaan panostettaisiin enemmän. Tiukemmin ohjeistetulla (visuaalisuuden huomioivalla) 
käännöstyöllä olisi sangen mahdollista saada aikaan yhtenäinen ulkoasu eri kielialueella.

Yhteispainatus

Nelivärisiä sarjakuvia (kuten useimmat sarjakuva-albumit ja lehdet) painetaan usein aikataulu- 
ja kustannussyistä samanaikaisesti eri kielille yhteispainatuksena. Kustantaja toimittaa 
painoon sarjakuvan piirrosoriginaalit nelivärieroteltuina tiedostoina. Tiedostot pitävät sisällään 
useimmiten neljä väriä (Cyan, Magenta, Yellow ja Musta, joista käytetään yhdessä yleisesti 
lyhennettä CMYK) joista kustakin tehdään oma painolaattansa. Väreistä C, M ja Y tehdään 
kustakin yhdet painolaatat ja niiden osalta kukin erikielinen painos on keskenään identtinen. 
Mustasta väristä kustantaja toimittaa painoon yhtä monta versiota kuin on määrä painaa 
erikielisiä versioita. Teksti painetaan mustalla, ja kieliversioiden K-painolaatat eroavat toisistaan 
useimmiten vain sisältämänsä typografian osalta. (Benning, 2009.)

Yhteispainatuksilla säästetään painatuskuluissa, mutta ne aiheuttavat myös tiettyjä rajoituksia 
typografialle. Ensinnäkään typografiaa, joka hyödyntää värien käyttöä ei ole mahdollista 
lokalisoida eri kieliversioihin. Tästä johtuen monet lavaste- detalji- ja akustisen tason ilmentymät, 
jotka ovat usein osa visuaalista kokonaisuutta, jätetään kokonaan kääntämättä. Ongelmia tämä 
tuottaa ainakin niissä tapauksissa, joissa esimerkiksi jollain ääniefektillä onkin loukkaava merkitys 
toisella saman painoserän käännösmaan kielellä (Benning 2009).

Käännösprosessin huomioiminen sarjakuvan tekovaiheessa

Suomalaisen sarjakuvateoksen myynnin kannalta olisi suotuisaa jos teos Suomen kielisen 
laitoksen lisäksi julkaistaisiin myös jollekin valtakielelle käännettynä. Jos tarkastellaan vain 
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Asterix ja Kultainen 
Sirppi- sarjakuvan uusintapai-
noksessa (oikealla) vuodelta 
2011 on panostettu värityk-
seen. Myös typografia on 
uusittu; uudessa painoksessa 
leipätekstitason typografia 
on ladottu Uderzon käsialaan 
pohjautuvalla kirjaintyypillä.

Vanhemman käännöksen 
Raimo Aaltosen tekstaus on 
päällisin puolin laadukasta, 
mutta törmäilee välillä 
reunoihin tilan yllättäen 
loppuessa. Uuden käännöksen 
digitaalinen typografia taas 
on säntillistä ja Uderzon 
kirjainmuodot ovat kiinnos-
tavia, mutta merkit toistuvat 
niissä identtisinä. Vaikuttaisi 
siltä että kirjaintyyppiin ei 
sisälly merkkivariaatioita. 
Sen välistys on myös paikoin 
heikkolaatuinen.

molemmat kuvat 
© Goscinny - Uderzo 1961
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kielialueen kokoa, potentiaaliset markkinat suomenkieliselle sarjakuvateokselle ovat varsin 
vaatimattomat. Vertailukohtana mainittakoon että esimerkiksi Ranskan kieltä äidinkielenään 
puhuvia on maailmassa yhteensä 109 miljoonaa. Suomalaista sarjakuvataiteilijaa ei voi vielä 
moittia ahneeksi, jos hän toivoo sarjakuvansa julkaistavan myös Suomen ulkopuolella. 

Kielialueemme pienuudesta johtuen suomalainen 
sarjakuvan ystävä tulee pakostikin lukeneeksi paljon 
käännössarjakuvaa. Vuonna 2008 Suomessa julkaistusta 
sarjakuvasta 57% oli käännöskirjallisuutta (Paajala 2009, 
57). Olemme altistuneet monenkirjavalle käännöstyölle 
ja osaltaan myös tottuneet käännösten kömpelöön 
ulkoasuun. Huonoista esimerkeistä voi kuitenkin ottaa 
opiksi. Voimme vaatia enemmän kustantajalta, mutta 
myös osaltamme helpottaa käännöstyön luomista omilla 
valinnoillamme teosta luodessamme. 

Tärkein houkutin ulkomaiselle julkaisulle ovat luonnollisesti itse sarjakuvan laatu ja vetovoima. 
Sarjakuvantekijä voi kuitenkin (mieluiten paikallisen kustantajan myötävaikutuksella) 
alkuperäisteosta rakentaessaan tehdä tiettyjä ratkaisuja, jotka helpottavat käännöstyötä ja 
edesauttavat sarjakuvan visuaalisuuden säilymistä suhteellisen koskemattomana myös kielen 
vaihtuessa.

Paras laadunvalvonnan työkalu on luonnollisesti taiteilijan itsensä osallistuminen käännöstyöhön. 

Vaikka itse kääntämisestä koostuvat kustan-
nukset harvoin ovat se oksa joka katkaisee 
kamelin selän, ollen este sarjakuvan julkaisulle 
jossain tietyssä kohdemaassa, voi taiteilija 
harkita myös kokonaan sanatonta ilmaisua. 
Esimerkki tällaisesta sarjakuvasta on Maria 
Björklundin strippisarjakuva Planeetta Z, jonka 
vitsit ovat visuaalisia. Käännöstyöksi riittää 
tällöin sarjakuvan nimen lokalisoiminen kohde-
maahan, joka sekin Planeetta Z:n kohdalla on 
yksinkertainen tehtävä. 

© Maria Björklund
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Jos olet tehnyt alkuperäisen tekstauksen, tee se itse myös käännökseen. Ole yhteydessä 
kohdemaan kustantajaan ja seuraa teoksen julkaisuprosessia. Vaadi nähdä vedoksia ja 
taittoluonnoksia. Käy painossa tarkastamassa värisävyt, mikäli suinkin mahdollista. Jos 
alkuperäisteos sisältää paljon kulttuurisidonnaisia vitsejä tai tarinan osasia, niistä kannattaa 
keskustella kääntäjän kanssa. 

Fantagraphics-kustantamon kääntäjä Kim Thompson käy käännöstekstien sisällöt yhteistyössä 
taiteilijoidensa kanssa läpi, muokaten mm. Martin Kellermanin Rocky-sarjakuvan uotsalaiseen 
rap-musiikkiin liittyvät viittaukset ja Jasonin satunnaiset norjalaisviitteet kulttuurillisesti 
laajempaan kontekstiin. Toki käännöksessäkin voidaan liikkua samassa kulttuurillisessa piirissä, 
onhan sarjakuvan tarkoituksena usein viedä lukijansa uusiin maailmoihin. Jos kuitenkin tarinan 
yksityiskohtien ymmärtäminen vaatisi esimerkiksi jonkun norjalaisen poliitikon taustojen 
tuntemista, on tarinaa viisasta muokata tältä osin. (Broadhead 2009.)

Aina osallistuminen käännöstyöhön tai sen valvominen ei kuitenkaan aikataulu- tai 
kustannussyistä ole mahdollista. Tällöinkin taiteilija voi tehdä työssään ratkaisuja, jotka tekevät 
käännöstyöstä sujuvamman eivätkä välttämättä vaadi taiteiljan läsnäoloa. Seuraavassa 
lueteltavat keinot eivät luonnollisestikaan päde kaikenlaiseen sarjakuvaan. Esimerkiksi lavaste- ja 
detaljitasoltaan rikkaat teokset yksinkertaisesti vaativat käännösvaiheessa enemmän huomiota 
ja istumalihaksia. Koen, että mitä enemmän ratkaisuja sarjakuvan kääntämisessä jätetään 
ulkopuolisen tahon arvailujen varaan, sitä todenäköisemmin tuotannon loppupäässä tingitään 
alkuperäisestä taiteellisesta visiosta.

Yksinkertaisin keino on huomioida eri kielten vaatima tilantarve puhekuplien ja muiden 
tekstialueiden koossa jo alkuperäisteoksessa. Taittotiedostossa on mahdollista sijoittaa suurin 

Perry Bible Fellowshipin 
suomenkielisen kään-
nöksen tekstaaja on nähnyt 
normaalia enemmän vaivaa 
(huomaa myös Ä:n pilkkuina 
toimivat irtopäät). 

© Nicholas Gurewich
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osa typografisesta sisällöstä (puhekuplat mukaanlukien) eri tasolle jolloin sen muokkaaminen on 
vaivatonta. Toki tämä tarkoittaa samalla sitä, että esimerkiksi puhekuplien taustalla oleva alue 
tulee myös täyttää piirroksella. 

Mikäli sarjakuvan taiteelliset ratkaisut sen sallivat, dialogitekstin digitaalinen latominen ja 
tekstityylien luominen taitto-ohjelmassa mahdollistavat tekstin korvaamisen tietyin tyylivalinnoin 
vähällä vaivalla. Koska eri kielet pitävät sisällään toisistaan poikkeavan valikoiman merkkejä, tulee 
kirjaintyyppejä valitessa tarkastaa, että ne sisältävät kaikki tarpelliset merkit myös potentiaalisissa 
käännösmaissa. 

Toimitettaessa julkaisumaan toimitukseen sarjakuvateoksen aineiston tulisi olla koottuna 
linkkeineen ja kirjaintyyppeineen paketiksi. Tarkasta kuitenkin käyttämiesi kirjaintyyppien 
EULA:sta (end user license agreement) niiden käyttöoikeudet. EULAssa kielletään useimmiten 
jakelu kolmansille osapuolille. Oman kirjaintyypin luomisessa on useita hyviä puolia, joista jakelun 
rajoittamaton vapaus on vain yksi. 
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1.) Castermanin julkai-
sema Ranskankielinen 
laitos vuodelta 1974. 
Hergén alkuperäinen 
tekstaus on tyyliltään 
yhdenmukainen sarja-
kuvan “puhtaan linjan” 
(ligne claire) piirrostyylin 
kanssa; se on tasapaksua, 
kliinistä ja hivenen 
jäykkää.

3.) Juventudin julkai-
seman Espanjankielisen 
julkaisun typografia jäljit-
telee Hergén tekstausta. 
Johtuen ehkä siitä ettei 
tyyli ole tekstaajan omaa, 
jälki myös horjuu paikoin 
Hergén tekstaukseen 
verrattuna. 

4) Vuodelta 2001 peräisin 
olevan Kiinankielisen 
julkaisun tietokonekirjain-
tyypillä ladottu typografia 
vaikuttaa ainakin länsimai-
seen silmään laadukkaalta 
( joskin on toki muoto-
kieleltään sarjakuvan 
kynänjäljestä poikkeava). 
Teksti täyttää tilan kuplan 
muotoa kunnioittaen ja 
ilmavasti. Julkaisun kerto-
jalaatikoiden kirjaintyyppi 
on muista esitellyistä 
julkaisuista poiketen eri kuin 
dialogitypografiassa käytetty 
kirjaintyyppi. 

2.) Otavan julkaisema 
suomalainen laitos 
vuodelta 2006. Tekstaus 
Raimo Aaltosen mm. 
Aku Ankan taskukirjoista 
tuttua käsialaa. 

Eri maissa julkaistujen, samaan kantateokseen 
pohjautuvien sarjakuvateosten ulkoasut saattavat 
poiketa toisistaan paljonkin.Typografian lisäksi 
esimerkiksi väritys saattaa olla erilainen eri aikaan 
ja/tai eri maassa julkaistuissa käännöksissä. Syinä 
tähän saattavat olla painotekninen kehitys, paikalliset 
sensuurikäytännöt, markkininoinnilliset ratkaisut sekä 
toisinaan julkaisijan henkilökohtaiset preferenssit. 

hergén le lotus bleu 
-sarjakuvan eri maiden 
julkaisut vertailussa.
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5.) Egmontin julkaisema englanninkielinen 
laitos hyödyntää Hergén käsialaan pohjautuvaa 
tekstityyppiä. Tekstaus on luonnollisesti hyvin 
tasalaatuista. Kirjaimet toistuvat yhtäläisinä, 
eikä vaikuttaisi siltä että kirjaintyyppi hyödyntäisi 
useamman kirjainvariaation tekniikkaa. Tekstaus 
on kuitenkin suhteellisen elävän oloista. Teksti on 
myös harkitummin ladottua kuin Hergén alkupe-
räistekstauksessa. Se on pienemmän, yhä luettavan 
kokonsa avittamana aseteltu kuplaan harkiten; 
siinä missä Hergén alkuperäinen tekstaus osuu 
paikoin kehysviivaan, on tässä ladonnassa harkittu 
marginaali. Tekstiä ei myöskään ole tarvinnut 
kiertää Tintin pään ympärille,mikä helpottaa 
lukemista. Pelkästään kolme pistettä jäävät oikealle 
sivulle. 

6.) Mammothin julkaisema englanninkielinen laitos 
vuodelta 1992. Kartografi Neil hyslopin käsin tekemä 
tekstaus. Hyslopin tekstausjälkeen päädyttiin mm. 
kysymällä opettajilta ja kirjastohenkilökunnalta 
mitä typografista vaihtoehtoa he pitivät parhaana 
vaihtoehtona (Owens, 2004).

7.) Alkuperäisen mustavalkoisen 
laitoksen englanninkielinen 
Castermanin uudelleenjulkaisu 
vuodelta 2006. Originaalin uudel-
leenjulkaisu hukkaa ikävällä tavalla 
mahdollisuuden alkuperäiseen 
esitysasuun. Tässä versiossa ei ole 
edes yritetty jäljitellä englanti-
laisten Tintti-fanien suosiman Neil 
Hyslopin käsialaa saati sitten Hergén 
alkuperäistekstausta. Kuplatekstit 
on englanninkielisessä laitoksessa 
ladottu Comic Sans -kirjaintyypillä
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8. produktio: alex- ja 
mol-kirjaintyypit 
Opinnäytetyön produktiona tein työn alla olevassa sarjakuvassani (työnimeltään Mol & Alex) 
käytettäväksi kaksi kirjaintyyppiä. Mol & Alex kertoo reaalimaailmasta kotoisin olevan Mol-tytön ja 
tämän rinnakkaistodellisuudessa elävän Alex-ystävän tarinan.

Tulen hyödyntämään kaikkia luvussa kolme esittelemiäni typografian tasoja ainakin jossain määrin, 
vimeistään viimeistellessäni sarjakuvan lopulliseen julkaistavaan asuunsa kansineen kaikkineen. 
Kokonaisuuden kannalta näkyvimmässä typografisessa roolissa tulevat olemaan leipätekstitason 
ilmentymät, pääosin puhekuplien sisältämä teksti. Siksi tuntui, että leipätekstitason typografiaan 
tuli panostaa tavallista enemmän luomalla sarjakuvaa varten omat, erityisesti teoksen visuaalista 
kokonaisuutta tukevat kirjaintyypit. Motivaatiotani lisäsi myös mahdollisuus, että muut 
sarjakuvataiteilijat saattaisivat päätyä käyttämään luomaani kirjaintyyppiä omassa sarjakuvassaan.

8.1 lÄhtÖkohdat
En ole tottunut käsinkirjoittaja; vuodet tietokoneen jatkeena ovat muovanneet analogisesta 
käsialastani epäselvän. Harjoituksen puutteesta johtuen käsialani ei myöskään ole kehittynyt 
sellaiseksi että kokisin sen persoonani jatkeeksi. Vaikka kirjaintyyppeihin oli tarkoitusta luoda 
orgaaninen ote, en kokenut oleelliseksi, että juuri oma käsialani olisi välttämättä sarjakuvaa varten 
luotavien kirjaintyypin lähtökohta.

Vaikken olekaan taitava tekstaaja, olen koulutukseni ja graafikon työssä toimiessani oppinut 
käsittelemään ja luomaan kirjainmuotoja digitaalisesti vektoripiirto-ohjelmissa. Useimpiin 
projekteihin joihin olen osallistunut, on sisältynyt jossain määrin myös kirjainmuotojen piirtämistä 
ja muokkaamista. Kirjaintyypin luomisen prosessi oli näinollen jo aiemmin jossain määrin tuttu. 
Vertaillessani arvostamieni sarjakuvatypografien analogista tekstausta ja heidän käsialansa 
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kuka se on, 
mol?

kuka on tuo  
sievä pieni tyttö

peilissä?

Mol & Alex -sarjakuvan sivu omilla kirjaintyypeillään ladottuna



pohjalta luoduilla kirjaintyypeillä ladottua tekstiä, olen harvemmin huomannut suuria laadullisia 
poikkeamia. Halusin saavuttaa sarjakuvassani saman typografisen ammattimaisuuden asteen 
kuin esikuvani, mutta en uskonut pääseväni tavoitteeseeni perinteisin menetelmin. Käsialani 
todennäköisesti muuttuisi reilun satasivuisen sarjakuvan tekstaustyön aikana, mikä ei olisi 
toivottavaa. Tätä vaaraa ei digitaalisessa ladonnassa olisi, koska koko kirjaintyypin yksittäisiä osia 
ja tämän myötä koko tekstimassan muotoiluja olisi mahdollista muokata missä tahansa vaiheessa 
sarjakuvan luomisprosessia. 

Vaikka itse kirjaintyyppien luomiseen upposi aikaa, uskon säästäväni suuren osan tästä ajasta 
sarjakuvan tuotannon loppupäässä, kun alan latoa tekstiä taitto-ohjelmassa käsintekstauksen 
sijaan.

8.2 tavoitteet
Päätin varhaisessa vaiheessa että myös sarjakuvaa varten luotavat kirjaintyypit olisivat 
piirrostyylin mukaisesti jossain määrin hiottuja sen sijaan että ne olisivat suoraan käsialastani 
skannattuja, käsin piirrettyä viivaa mahdollisimman pitkälle jäljitteleviä kirjaintyyppejä.

Päätavoitteeni kirjaintyyppien luomisessa oli, että ne toimivat Mol&Alex-sarjakuvan 
visuaalisessa kontekstissa, mutta myös että ne tovat riittävän yleispäteviä toimiakseen muiden 
sarjakuvapiirtäjien töiden kirjaintyyppeinä. Käytännössä tämä tarkoitti sitä että niiden tulisi 
mahdollistaa täyttää sarjakuvan tyyppikirjoituksen määritelmä. Olen aiempana kritisoinut näihin 
tyyppikirjoitukseen sisältyviä konventioita, joten lienee aiheellista kysyä, miksi koin tarpeelliseksi 
noudattaa niitä. On kuitenkin eri asia pakottaa käyttäjä toteuttamaan tiettyjä muotoiluja kuin 
tarjota ne vaihtoehtona. Kirjaintyyppini noudattavat sarjakuvan tyyppikirjaimen muotoa, mutta 
käyttäjä voi halutessaan olla hyödyntämättä osaa sen sisäänrakennetuista ominaisuuksista. 
Pyrkimykseni on ollut opentype-ominaisuuksia hyödyntämällä luoda rajoitteiden sijaan 
mahdollisuuksia, joista käyttäjä voi valita itselleen mieluisat vaihtoehdot.

sopivuus mol & ALEX -sarjakuvaan

Kirjaintyyppien tehtävänä olisi osaltaan tukea Alexin ja Molin henkilöhahmojen erityispiirteitä. 
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vaikutteita
Olen aina ollut tarkkaan 
harkitun ja pienieleisen 
sarjakuvatypografian fani. 
Vaikka toisinaan on hienoa 
tulla altistuneeksi moni-
mutkaisille typografisille 
sommitteluille tai villinä 
kieppuneen siveltimen 
jäljelle, on yksinkertaista 
kirjaintyyppiä kevyempi 
seurata. Tällöin kuvaker-
ronta saa enemmän tilaa ja 
tekstin lukee puhtaampana 
kirjaintyypin rasituksista.

Chris Waren Building Stories-
sarjakuvan (2012, yllä) analoginen 
leipätekstitypografia on perus-
muodoiltaan niin puhdasta, että 
sen voisi vannoa olevan ladelman 
päälle piirrettyä. Siinä onkin kaikuja 
mm. toisesta suosikistani, Gotham-
kirjaintyypistä (Tobias Frere-Jones 
2000, Oikealla).  

Bulding Stories © Chris Ware 2012

Arne Bellstorfin Baby's In BLack 
-sarjakuvan kirjaintyyppi on  digitaa-
linen, kapea ja eleetön kirjaintyyppi. 
Se täyttää tehtävänsä, muttei yritä 
liikaa.

© ARNE BELLSTORF 2010

I'M SORRY , BUT I 
RELISH THE TIME I 
GET ALONE, EVEN IF  
IT IS JUST SPENT  
SHOPPING... I'M  
NOT GOING TO  
WASTE IT TALKING 
OR "TEXTING"...
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Mol on rasavilli, mutta tarinan alkupuolella arka tyttö, jonka Alex vie mukaan seikkailuihinsa. Alex 
taas on suupaltti ja ailahteleva, ilkikurinen hahmo jolla on omat piilotetut motiivinsa. Minulla oli 
käsikirjoitusvaoheesta lähtien selkeä käsitys siitä millaiset äänet sarjakuvan henkilöhahmoilla on. 

Hahmot ovat tavallaan toistensa vastakohtia, ja myös puhetavoista tuli löytyä sama 
vastakohtaisuuden ajatus. Niinpä Molin puhekupla on perinteiseen totuttuun tapaan 
valkopohjainen ja sen sisältämä teksti aina mustaa. Alexin ja muiden vaihtoehtoisen todellisuuden 
hahmojen äänet taas ovat negatekstiä mustalla pohjalla. Itse kirjaintyyppi on voimakkaan 
paksuinen. Molin kirjaintyyppi taas on hieman hento, mutta taipuu myös määrätietoiseen 
ilmaisuun.

TOIMIVUUS MUUSSA KÄYTÖSSÄ

Kirjaintyyppien tuli olla riittävän yleispäteviä toimiakseen myös muiden sarjakuvantekijöiden 
töissä. Oli selvää, että kirjaintyyppi ei tulisi toimimaan visuaalisesti kuin joidenkin samankaltaiseen 
esteettiseen kehykseen sopivien sarjakuvien kanssa. Tapauksissa jossa kirjaintyyppini ja jokin 
piirrostyyli kohtaavat, tuli kirjaintyyppien täyttää tehtävänsä moitteettomasti. Tämä tarkoitti 
paitsi miellyttävää ulkoasua, myös riittävän määrän eri kielialueita kattavaa merkkivalikoimaa.

Otin tavoitteekseni Standard-luokan pitääkseni työn määrän sopivana. Sarjakuvan tyyppikirjaimen 
konventioiden noudattaminen pienensi työmäärää yhtäällä (pienaakkosia ei tehtäisi lainkaan) 
mutta kasvatti sitä toisaalla. Koska halusin kirjaintyypeillä ladotun tekstin jossain määrin 
muistuttavan käsinkirjoitusta, sisällytin kirjaintyyppeihin Alex-kirjaintyyppiin myös vaihtoehtoisia 
kirjainyhdistelmiä. 

Kirjaintyyppivalmistajat Adobe, Monotype ja Linotype jakavat kirjaintyyppinsä soveltuvuuden 
perusteella kahteen Opentype-luokkaan, jotka ovat Standard (lyhenne Std) ja Professional 
(lyhenne Pro). 

Standard-luokka pitää sisällään tuen 21 kielelle, joita ovat: Afrikaans, Baski, Breton, Katalaani, 
Tanska, Hollanti, Englanti, Suomi, Ranska, Gaelin kieli (Irlanti, Skotlanti), Saksa, Islanti, Indonesia, 
Iiri (Irlanti), Italia, Norja, Portugali, Saami, Espanja, Swahili ja Ruotsi. (Linotype 2012a).

Pro-luokka kattaa koko Opentype Std-luokan kielet sekä lisäksi vielä liudan muita kieliä, jotka ovat: 
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Kroatia, Tsekki, Eesti, Unkari, Latvia, Liettua, Puola, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia ja Turkki. 
(Linotype 2012b).

Mol- ja Alex-kirjaintyypit kattavat peruskirjaimiston suurakkosten (A-Ö) ja numeroiden (0-9) sekä 
tavallisimpien välimerkkien lisäksi runsaan määrä muita merkkejä.

8.3 mol- ja alex-kirjaintyyppien kirjainmuodoista
Yksinkertaistettuna itse sarjakuvan tuotantoprosessi etenee seuraavasti: Luonnostelen sivun käsin 
ja skannaan sen tietokoneelle. Tussaus ja väritys tapahtuvat illustrator-ohjelmassa luonnoksen 
päälle. “Siveltimenä” toimii Wacom-piirtopöydän kynä ja jälki piirtyy vektoripiirto-ohjelmaan 
etukäteen luotujen sivellinasetusten mukaisesti. Viiva jäljittelee analogisesti tuotettua viivaa sikäli 
että sen kukin erillinen viiva muokkautuu paineentunnistuksen myötä erilaiseksi, mutta on tietyllä 
lailla aina yhdenmukainen. Viiva on keskeltä paksu, ohentuen alkua ja loppua kohden pyöreään 
päätyyn. Tämän johdosta sarjakuvan kuvitustyyliä voisi kuvailla “sulavaksi” tai “viimeistellyksi”. 
Jos joku kokee sen karkeaksi tai luonnosmaiseksi, se ei ainakaan ole ollut tarkoitukseni.

Kun lähdin luomaan kirjaintyyppejä, valmiiksi piirrettyä sarjakuvaa oli muutaman sivun verran 
valmiina, jolloin pystyin testaamaan kirjaintyyppejä valmiiksi niitä ympäröivässä kontekstissa. Tein 
tietoisia valintoja esimerkiksi viivan paksuuden ja yleisen muotokielen suhteen verratessani niitä 
tekstimassaa ympäröivään piirrosjälkeen.

Alex-kirjaintyyppi on paksu, ja sillä luotu tekstiladelma on hyvin tummaa. Kirjainmuodot 
noudattavat pyöreäkärkisellä tussilla piirrettyä jälkeä, mutta ne eivät ole täysin tasaiset. Olen 
esimerkiksi paikoin ohentanut viivanpaksuutta kun kirjainmuodon selkeys on sitä vaatinut, mutta 
kuitenkin niin että kokonaisuuden muotokieli säilyy yhteäisenä. 

Mol- kirjaintyyppi noudattaa perinteistä  sans-lajin kirjaintyyppiä siinä mielessä että se on Alexia 
selkeästi yhdenmukaisempi. Viivanpaksuus ei vaihtele, ja kirjaimet asettuvat riveille suorempana 
massana. Mol-kirjaintyypillä ladotulta tekstiltä ei näinollen odota samankaltaista orgaanisuutta. 
Tästä johtuen siitä on tiputettu joitain tässä kappaleessa esiteltyjä ominaisuuksia, joita Alex-
kirjaintyypillä on.
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ligatuurit

Kirjaimet muodostavat kirjoitetussa kielessä kirjainyhdistelmiä, ja edelleen sanoja. Yleensä 
kaksi vierekkäin sijoitettua kirjainta muodostavat yhdessä miellyttävän yhtenäisen muodon. 
Jotkut kirjainmuodostelmat taas ovat visuaalisesti hankalia. Syy tähän löytyy yleensä kirjainten 
perusmuodosta, (eli siitä millaiseksi latinalaiset aakkoset muodoiltaan yleisesti ovat kehittyneet), 
ei niinkään kyseisen yksittäisen kirjaintyypin tulkinnasta näistä muodoista. 

Vaikka kirjaintyypin yksittäiset kirjainmuodot olisi laadittu huolella, esimerkiksi T T-yhdistelmässä 
kirjainten väliin jäävä tila saattaa erottua häiritsevänä aukkona tekstimassan sisällä. Ligatuurien 
käyttö on yksi keino parantaa tällaisten kirjainyhdistelmän esteettistä vaikutelmaa. Mol- ja Alex-
Kirjaintyypeissä T T-yhdistelmä korvataan ligatuurilla (TT), jossa kirjaimet on sulautettu yhteen. 
Kirjainten väliin muodostuva negatiivinen tila on näinollen pienempi. Myös kirjainyhdistelmän 
yhteenlaskettu leveys on pienempi, mikä auttaa osaltaan vähentämään tekstin vaatimaa tilaa. 

Merkkiparit

Tekstimassa, kuten sanomalehden ladelma tai puhekuplan teksti, pitää sisällään erilaisia kaavoja. 
Toiset kaavat – kuten se, että lause useimmiten loppuu pisteeseen – ovat toivottuja, koska 
ne auttavat rytmittämään ja jäsentämään tekstiä, tehden kokonaisuudesta ymmärrettävän. 
Kirjaintyypissä toistuvat mahdolliset epätoivottavat kaavat kuten A- ja V-kirjainten liian 
aukinainen välistys taas nousevat toistuessaan epämiellyttävästi esiin, vieden huomion itse 
tekstisisällöstä. Sarjakuvan tyyppikirjaimen kirjaintyypit pyrkivät useimmiten orgaanisuuteen, 
mikä asettaa niille lisähaasteita merkkiparien toistumisen ja epätoivottujen kaavojen ilmenemisen 
suhteen. Sarjakuvassa käytetyn kirjaintyypin tunnistaa yleensä digitaaliseksi vertailemalla kahta 
tekstimassasta löytyvää samaa (esim "a" ja "a") kirjainta keskenään. Jos ne ovat täysin identtiset, 
kyseessä on digitaalinen kirjaintyyppi. 

Erityisen kiusallista on, jos orgaaniseksi tarkoitettu kirjaintyyppi pitää sisällään jonkin 
kohdekielessä usein toistuvan ja tekstimassasta muotonsa puolesta erottuvan merkin, jonka 
ilmenemismuodot ovat keskenään identtisiä. 

Myös peräkkäin sijoittuvat kirjaimet joutuvat lähekkäisen sijaintinsa vuoksi vertailun kohteeksi, 
ja niiden tulisi olla keskenään hiukan erilaisia. Tämä ominaisuus auttaa osaltaan luomaan 
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vaikutelman käsinkirjoitetusta tekstistä. Alex-kirjaintyyppiin luotiin kirjasto kirjainpareja sekä 
yksinkertaisia koodinpätkiä, joiden avulla esimerkiksi "saakka"-sanan "aa"- ja "kk"-yhdistelmät 
korvautuvat ligatuureilla "double_a" ja "double_k". Merkkiparit eivät (kaikki) ole varsinaisesti 
ligatuureja jos ligatuurin merkitykseen katsotaan sisältyvän sen, että ne muodostavat yhdessä 
yhtenäisen muodon, mutta merkkiparien käyttäytyminen pohjaa samaan ohjelmoinnilliseen 
periaatteeseen, jossa kaksi merkkiä korvataan yhdellä, korvattavien merkkien muotoa pitkälti 
noudattavalla merkillä. 

Opentypeen on mahdollista luoda koodaamalla ja vielä laajemmalla merkkivalikoimalla myös 
monimutkaisempia sääntöjä, joiden avulla esimerkiksi "saakka"-sanan kaikki a:t ovat eri versioita 
samasta kirjaimesta. Koska en omaa aiempaa ohjelmointikokemusta, päädyin edellisessä 
kappaleessa  esiteltyyn, yksinkertaisempaan ratkaisuun.

Prosessi

Sen pohjalta mitä olen kirjainmuotoilusta lukenut, seurasi Mol- ja Alex-kirjaintyyppien 
luomisprosessi suhteellisen yleistä kaavaa. Aluksi piirsin kirjainmuotoja erilaisilla tusseilla 
löytääkseni kiinnostavia kirjainmuotoja ja nähdäkseni, löytyisikö tällä metodilla jokin 
henkilökohtainen, visuaalinen "ääni" jota olisi syytä seurata. 

Huomasin kuitenkin pian päättäneeni jo ennen tätä vaihetta millainen kirjaintyypin tulisi olla, ja 
lähdin nopeasti muokkaamaan kirjainmuotoja Illustratorissa kohti tätä maalia. Pidin siltivieressä 
lehtiötä, johon tarvittaessa piirsin itselleni nopean luonnoksen tai pari seuraavasta vuorossa 
olevasta merkistä. Tein suuren osan latinalaisen merkistön aakkosista parilla istumalla ja vein ne 
sitten kirjainmuotoiluohjelma Glyphsiin.

Glyphs on Georg Seifertin luoma, edullinen ("Fonttieditori kaikille", julistetaan ohjelman 
verkkosivuilla [glyphsapp.com]) kirjainmuotoiluohjelma joka sisältää ilahduttavan määrän 
työskentelyä helpottavia ominaisuuksia, joiden myötä osa mekaanisista työvaiheista (esim. 
diakriittisten merkkien luonti) on mahdollista tehdä automatisoidusti.

Glyphsin ehkä kätevin ominaisuus on, että siitä pystyy luomaan valmiin kirjaintyypin niin, että se 
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on saman tien Adobe InDesignin käytössä. Huomattuani tämän tein InDesigniin useampisivuisen 
dokumentin, joka sisälsi paitsi erilaisia tekstipalstoja, myös erilaisia sarjakuvataittoja joilla pystyin 
testaamaan kirjaintyyppien toimivuutta niiden luonnollisessa ympäristössä. Kun tein muutoksen 
kirjaintyyppiin Glyphs-ohejlmassa, näin saman tien tekemäni muutoksen vaikutukset valmiissa 
taitossa ja myös Mol & Alex-sarjakuvan kontekstissa. Tästä ominaisuudesta oli apua paitsi 
kirjainmuotoiluvaiheessa, myös myöhemmin kun merkkien tilamäärät (spacing) ja sitten säädin 
yksittäiset merkkivälit (kerning). Näin muutokset saman tien suuremmassa määrässä tekstiä, 
jonka seasta virheet oli helppo löytää.

Opentype ja sen ohjelmointi ovat aihealue joista olisi ollut mukava löytää enemmän tietoa. 
Aihetta käsittelevää oppikirjamaista, vaiheittain asiaan perehdyttävää kirjallisuutta en löytänyt. 
Eniten hyödyin Adoben omasta Opentype-dokumentaatiosta (Adobe Systems Incorporated 
2012), jonka tutkiminen tosin ei suo aloittelijalle kovinkaan pehmeää alkua aiheen pariin. Joku 
tekisikin kaltaisilleni aloittelevalle tekijälle suuren palveluksen kirjoittamalla ensimmäisen aihetta 
käsittelevän perusteoksen.

 

Tein työn alkuvaiheissa 
kokeiluja myös käsialal-
lani, löytääkseni luontevia 
kirjainmuotoja. Jotkin 
kirjainmuodot saivat 
alkunsa näistä kokeiluista, 
mutta sekä Mol- että 
Alex- kirjaintyyppien 
kaikki kirjainmuodot  joko 
luotiin tai vähintäänkin 
käsiteltiin lopulliseen 
muotoonsa. Illustrator- ja 
Glyphs-ohjelmissa
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8.4 tulokset
Luomani kirjaintyypit toimivat mielestäni hyvin niille määritetyssä ensisijaisessa tehtävässään 
Mol & Alex -sarjakuvan kirjaintyyppeinä. Ne toimivat esteettisesti miellyttävästi pienessä 
koossa, mutta käyvät yksitoikkoisiksi suuremmassa koossa, jossa myös niiden tarkoituksellinen, 
orgaanisuutta tavoitteleva kömpelöys korostuu liiaksi. Tulen käyttämään sarjakuvassani muissa 
typografian tasoissa muita, sarjakuvan muotokieleen sopivia kirjaintyyppejä jotka toimivat 
yhteistyössä myös luomieni kirjaintyyppien kanssa.

Ei olisi pahitteeksi, jos kummastakin kirjaintyypistä olisi käytettävissä useampia leikkauksia. Se 
mahdollistaisi painotusten tekemisen leipätekstitypogrfian sisällä monipuolisemmin. Toistaiseksi 
päädyin kuitenkin ratkaisuun, jossa Mol-kirjaintyypin korostukset tehdään Alex-kirjaintyypillä 
ja Alex-kirjaintyypin korostukset tehdään suurentamalla Alex-kirjaintyyppin tekstiä tai 
alleviivaamalla sitä.

Seuraavilla sivuilla esittelen tarkemmin luomieni kirjaintyyppien ominaisuuksia ja esimerkitän 
käyttöä Mol & Alex-sarjakuvassa sekä osana muiden sarjakuvantekijöiden töitä.
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täällä on 
vain vanhoja 

käpyjä...

hihihihi!
katso näitä 

tyhmiä pölly-
sieniä!

m-mikä  
tuo oikein on 

olevinaan?

Äh! et vain 
  katsho...

olen paras
metsästäjä koko 

paikassa, mutta jos 
pedot yllättävät 
meidät laumana, 

ne repivät meidät 
kappaleikshi!

...riittävän...

hysssh!

haisssshtan ne!

...tarkasti! rontoja!

jaiks!

Mol & Alex -sarjakuvan sivu omilla kirjaintyypeillään ladottuna



perusmerkit
Alex-kirjaintyypissä on kolme toisistaan hiukan poikkeavaa 
perusmerkkityyppiä:

Ä a
Alex-kirjaintyypissä samankal-
taisten merkkien perusosiin on 
tehty hienovaraisia variaa-
tioita, joilla olen pyrkinyt 
tuomaan kirjaintyyppiin 
orgaanisuuden tunnetta teke-
mättä merkeistä kuitenkaan 
huomattavasti toisistaan 
poikkeavia. Pienessä koossa 
erot ovat harvemmin edes  
havaittavissa.

a  äą  ÄĄ

hambur
X-korkeus on yhtä kuin tietyn kirjaintyypin pienaakkosten x-kirjaimen 
korkeus. Useimmat Alex-kirjaintyypissä näppäimistöllä gemenakir-
jainten paikalle sijoitetuista versaalimuotoisista kirjaimista asettuvat 
peruslinjan ja gemenalinjan väliin. Vaikka Alex- ja Mol- kirjaintyyppien 
"gemenat" ovatkin muodoltaan suuraakkosia, tarkoitan x-korkeudesta 
puhuessani väliä, jolle tarkkeettomat merkit sijoittuvat.

gemenalinjan  

merkit

gemenalinjan  

diakriittiset 

merkit

versaalilinjan  

diakriittiset 

merkit

Alex-kirjaintyypissä kirjaimet eivät asetu tarkalleen peruslinjan ja 
gemenalinjan väliin, vaan kirjainten päätteet jäävät paikoin hieman 
vajaiksi ja menevät paikoin perus- ja gemenalinjan yli eläväisemmän, 
käsinkirjoitetun vaikutelman aikaansaamiseksi.

x-korkeus

versaalilinja
gemenalinja

alalinja
peruslinja
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lörém ipšüm 
ðôlör šít ąmét 

römãnüs èst.

lÖrÉm ipŠÜm 
ðÔlÖr ŠÍt ĄmÉt 

rÖmÃnÜŠ Èst.
tai

lörém ipšüm 
ðôlör šít ąmét 
römãnüs èst.

lÖrÉm ipŠÜm 
ðÔlÖr ŠÍt ĄmÉt 
rÖmÃnÜŠ Èst.

tai

Dialogiteksti on esteettisempää kun tekstimassan 
rivit muodostavat omat selkeät kokonaisuutensa 
ja ovat vailla ylimääräistä visuaalista hälyä. 
Diakriittiset merkit nousevat ja laskevat x-linjan yli, 
täyttäen rivien väliin sijoittuvaa tyhjää tilaa. 

Mol ja Alex -kirjaintyypeissä olen pyrkinyt mini-
moimaan diakriittisista merkeistä johtuvan hälyn 
mahduttamalla merkkien tarkkeet x-korkeuden 
sisään.

Koska tekemäni ratkaisu ei ole ihanteellinen kaikissa 
tapauksissa, sisältävät kirjaintyypit diakriittisista 
suuraakkosista myös perinteiset versiot, joissa 
varsinainen kirjaimen runko täyttää x-korkeuden 
alueen ja tarkkeet sijoittuvat rivien välissä sijaitse-
valle alueelle.
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Gemenalinjan diakriittiset merkit

Versaalilinjan diakriittiset merkit

alex-kirjaintyypin diakriittiset merkit
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Gemenalinjan diakriittiset merkit

Versaalilinjan diakriittiset merkit

mol-kirjaintyypin diakriittiset merkit
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food
food

tai

tai

1. varsinaiset ligatuurit

et-ligatuuri

fi-ligatuuri

flfj ft ftwww-ligatuuri

oołł ðð tt

et

fi

� � � �

tupla-otuplaviiva-l tupla-eth tupla-t

keitä te  
ootte te nuoret  

poijjat kun en mä  
tunne teitä?

keitä te  
ootte te nuoret  

poijjat kun en mä  
tunne teitä?

mol-kirjaintyypin ligatuurit

Alex-kirjaintyyppi sisältää kolmenlaisia ligatuureja. 
Ensimmäinen ryhmä on varsinaiset ligatuurit, joissa kirjaimet 
kohtaavat ja tuloksena on yksi yhtenäinen muoto. Ne ovat 
ligatuureja perinteisessä mielessä, toimien korvaavana 
merkkinä tapauksissa joissa perusmuotonsa vuoksi vaikeasti 
yhteen sovitettavat merkit saadaan toimimaan yhdessä.

On perusteltua kysyä, tarvit-
seeko kirjaintyyppi tupla-o:n tai 
fl:n kaltaisia "epäsovinnaisia" 
ligatuureja. 

Näillä ligatuureilla olen 
ensisijaisesti halunnut tuoda 
tekstiladelmaan persoonallista 
otetta, mutta niiden olemas-
soloa voi perustella myös sillä 
että ne vievät vähemmän tilaa 
tekstiladelmassa.

On käyttäjästä kiinni hauaako hän tekstiladel-
mansa sisältävän ligatuureja vai ei. Esimerkiksi 
InDesign-ohjelman asetuksissa ne ovat lähtö-
kohtaisesti pois päältä. Tällöin käyttäjä tekee 
lähtökohtaisesti perinteisempiä typografisia 
ratkaisuja ohittaen Opentypen "hienoudet".

Kirjaintyypin peruskirjainparit on myös yritetty 
saada välistymään keskenään mahdolli-
simman hyvin, joten ligatuurit eivät ole 
ehdoton edellytys suhteellisen siistin tekstila-
delman tuttamiseksi.

137

8 • produktio: Alex- ja Mol-kirjaintyypit  



tttttt ttttt tt

�.molandalex.fi
�w.molandalex.fi

Kaksi tavallista, 
keskenään ident-
tistä x-korkeuden 
t-kirjainta vierekkäin. 

Kirjaimet olisi 
mahdollista välistää 
niin, että ne 
peräkkäin kirjoi-
tettuna menisivät 
limittäin päällek-
käin, muodostaen 
ligatuurin-tapaisen 
merkin. Yhdistelmä 
on kuitenkin 
muotikielellisesti 
kömpelö koska merkit 
kohtaavat, mutteivät 
yhdisty.

Ligatuurissa muoto 
koostuu kolmesta 
vedosta neljän sijaan, 
jolloin t-kirjainten 
päälisviivat sulautuvat 
yhteen, muodostaen 
yksittäisen jatkuvan 
vaakaviivan.

Tupla-t-yhdistelmä ja 
ligatuuri vertailussa. 
Ligatuurin etuna on 
myös se, että se vie 
vähemmän tilaa. 

kolmen konsonantin 
sarjat ovat harvinaisia. 
Niitä saattaa silti 
ilmetä esimerkiksi 
onomatopoeettisissa 
akustisen tason typo-
grafisissa ilmentymissä. 
Kirjaintyyppiä ei 
kuitenkaan ole luotu 
tähän tarkoitukseen 
tai display-tyyppiseksi 
kirjaimeksi vaan leipä-
tekstikirjaimeksi, ja sen 
heikkoudet ovat ilmeisiä 
suurissa kooissa .

Www- ja fi-ligatuurit on 
luotu pääasiassa verkko-
sivuosoitteiden ulkoasua 
silmälläpitäen.

13 8

produktio: Alex- ja Mol-kirjaintyypit  • 8



2.  ensimmäisen persoonan ligatuurit

Alex- ja Mol-kirjaintyypit on suunniteltu niin, että ne 
mahdollistavat tiettyjä luvussa 4.1.2 kuvailtuja sarjakuvan 
tyyppikirjaimen konventioita. Yksi näistä on I-pronominin 
ja sen johdannaisten (I'm, I'd, I'll, I'm, I've) kohdalla 
i-kirjaimen korvaamisen tolppamallisella I-kirjaimella. 

i'd -ligatuuri
(tekisin)

tolppa-i
(minä)

välilyönti tolppa-I 
välilyönti

(minä) käyttö 
lauseen keskellä.

i
tolppa-i
(minä)

I'll-ligatuuri
(tulen tekemään)

I'm
(teen)

I've
(olen tehnyt)

� �
i`m �

� �i i

i i

i drank all our  
money, kirsti. it's my wild  

nature... � gonna kill myself!  
� drive to the city even if my head 

freezes -- what else am i to do? 
� ask all of 'em for forgiveness. 
� ruined our union, but � fix 
everything (mmm... � like some  

pie, or maybe a pizza...).

vai

Discretionary ligatures -toiminnon ollessa päällä ensim-
mäisen persoonan I'm-ligatuuri korvaa kolmen erillisen 
merkin jonon. 

alex
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i'd -ligatuuri
(tekisin)

tolppa-i
(minä)

välilyönti tolppa-I 
välilyönti

(minä) käyttö 
lauseen keskellä.

I'll-ligatuuri
(tulen tekemään)

I'm
(teen)

I've
(olen tehnyt)

� � � �i i

i drank all our  
money, kirsti. it's my wild  

nature... � gonna kill myself!  
� drive to the city even if my head 

freezes -- what else am i to do? 
� ask all of 'em for forgiveness. 
� ruined our union, but � fix 

everything (mmm... � like some  
pie, or maybe a pizza...).

opentype-koodi

Koska tilanteet joissa tolppa-I:tä tulisi pohjoisamerikkalaisen 
kaanonin mukaan käyttää eivät välttämättä ole kaikille niitä 
noudattamaan pyrkiville itsestään selviä, halusin automa-
tisoida I-kirjaimen sijoittamisen paikkoihin, joihin se tässä 
perinteessä kuuluu. Käyttäjä tekee tällöin vain yksinker-
taisen valinnan ja opentype hoitaa "kieliopillisen" sijoittelun 
automaattisesti. 

Aloitin toiminnallisuuden suunnittelun määrittämällä 
säännöt sille, missä tilanteissa tavallisen i:n tulee korvaantua 
tolppa-I:llä.

Kaikkein yksinkertaisinta olisi, jos opentypessa olisi 
mahdollista yksinkertaisesti korjata kirjainsarja toisella. 

Esimerkiksi niin että merkkisarjan "i'd" ollessa tosi se 
korvaantuisi "I'd"-yhdistelmällä merkkisarjan säilyessä yhä 
kolmen erillisen merkkin sarjana.    

Olemattomat koodaustaitoni ja toisaalta opentypen rajoittu-
neisuus asettivat turhauttavia ehtoja sille millaisia korvauksia 
oli mahdollista tehdä. 

Lopulta päädyin ratkaisuun, jossa kukin merkkijono 
korvataan tietyllä, (i-kirjaimen ulkomuotoa lukuunotta-
matta) valitun merkkijonon kanssa visuaalisesti identtisellä 
ligatuurilla.  

mol
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Koska emme halua esimerkiksi sanan "itse" 
alkavan tolppa-I:llä, määritämme aluksi poikke-
uksen ignore substitute sen jälkeen kirjoitettavaan 
sääntöön. Ignore substitute käskee tekstiä 
olemaan korvaamatta i:n tolppa-i:llä tapauksissa 
jolloin sitä edeltää tai seuraa jokin @Letter-
luokassa mainittu kirjain.

Lisäksi tein säännöt tiettyjen kombinaatioiden 
korvaantumiselle edellisellä aukeamalla esitellyille 
ensimmäisen peroonan ligatuureille.

Sääntöä varten Class-valikkoon luotiin "@Letter"-
niminen luokka, jonka alle määritettiin kaikki merkit 
joiden yhteydessä poikkeus toteutuu. 
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3. merkkipariligatuurit

Perusmerkkien tapaan myös merkkipariligatuureja 
on kolmea eri tyyppiä:

nn n Ñ Perusmerkkien tapaan 
yös merkkipariligatuurien 
perusmuodot ovat toisis-
taan hieman varioidut.

� ää �
gemenalinjan  

merkkiparit

gemenalinjan  

diakriittiset 

merkkiparit

versaalilinjan  

diakriittiset 

merkkiparit

x-korkeus

versaalilinja
gemenalinja

alalinja
peruslinja
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Muut

Lainausmerkit

kulmapuoli-
lainaus

vasen

kulmapuo-
lilainaus

oikea

pykälä

tuumA- eli 
lainaus-
merkki

risti 
(dagger)

kaksoisristi 
( double 
dagger)

vasen 
kokolaina-
usmerkki

kaksois-
pistepiste kaksois-

pilkkupilkku

puolilaina-
usmerkki 

vasen

oikea 
kokolaina-
usmerkki

puolilaina-
usmerkki 

oikea

pystypilkku 
eli heitto-

merkki

ristikko

huutomerkki estimated 
sign

vinoneliö

oikea kulma- 
lainaus-
merkki

vasen kulma- 
lainaus-
merkki

et-merkki 
&

kysymys-
merkki

akuutti-
korkomerkki

ylösalaisin 
huutomerkkivinoviiva

aste

ylösalaisin 
kysmysmerkki ellipsi

asteriski

gravis-
korkomerkki

ascii- 
circumfleksi kenoviiva

luetelma-
merkki

tavara-
merkki

pilcrow

rekisteröity 
tavara-
merkki

maskuliini 
järjestys-

luku

rekisteröity 
tavara-
merkki

feminiini 
järjestys-

luku

‹ ›

§

”

† ‡

“

:. ;,

‘” ’

’

#

! ℮

◊

» «

&

?

´

¡/

°

¿ ...

*

rivinkes-
keinen piste

·`

^ \ •™

¶

®

º

©

ª

Estimated-merkki on Euroopan jäsen-
maiden nestettä sisältävissä pakkauksissa 
käyttämä tilavuuden yhteyteen liitettävä 
merkki, jonka tulee olla tietyn ulkoasun 
mukainen. Merkin tarkoituksena on kertoa 
että pakkauksen sisältö on EU:n määrit-
tämän virhemarginaalin puitteissa esim. 
tietyn litramäärän mukainen. 

Tein merkistä aluksi kirjaintyypin ulkoasua 
noudattavan oman versioni, mutta päädyin 
sisällyttämään Direktiivi 75/106/EEC:ssä 
esitelly ulkoasun löydettyäni Eversonin 
(2004) asiaa käsittelevän artikkelin. 

alex
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Muut

Lainausmerkit

kulmapuoli-
lainaus

vasen

kulmapuo-
lilainaus

oikea

pykälä

tuumA- eli 
lainaus-
merkki

risti 
(dagger)

kaksoisristi 
( double 
dagger)

vasen 
kokolaina-
usmerkki

kaksois-
pistepiste kaksois-

pilkkupilkku

puolilaina-
usmerkki 

vasen

oikea 
kokolaina-
usmerkki

puolilaina-
usmerkki 

oikea

pystypilkku 
eli heitto-

merkki

ristikko

huutomerkki estimated 
sign

vinoneliö

oikea kulma- 
lainaus-
merkki

vasen kulma- 
lainaus-
merkki

et-merkki 
&

kysymys-
merkki

akuutti-
korkomerkki

ylösalaisin 
huutomerkkivinoviiva

aste

ylösalaisin 
kysmysmerkki ellipsi

asteriski

gravis-
korkomerkki

ascii- 
circumfleksi kenoviiva

luetelma-
merkki

tavara-
merkki

pilcrow

rekisteröity 
tavara-
merkki

maskuliini 
järjestys-

luku

rekisteröity 
tavara-
merkki

feminiini 
järjestys-

luku

‹ ›

§

”

† ‡

“

:. ;,

‘” ’

’

#

! ℮

◊

» «

&

?

´

¡/

°

¿ ...

*

rivinkes-
keinen piste

·`

^ \ •™

¶

®

º

©

ª

mol
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∆

+

µ

>×

‰

-

π

∂ ∑ ∫ℓ

∏

≠÷±

%

≈ ≤

≥

< =

∞ Ω √

Aritmeettiset symbolit

plus

MJUU

suurempi 
kuinkertomerkki

promille

pienempi tai 
yhtä suuri 

kuin

yhdysmerkki 
(tavuviiva  
tai miinus)

pii

osittais-
differenti-

aali

n-ary 
summation integraalismall script l

product

ei yhtä kuinjakomerkki

∆
suurempi tai 

yhtä suuri 
kuin

plus/miinus

prosentti

suunnilleen
pienempi 

kuin

neliöjuuriääretön

yhtä suuri 
kuin

omega

Numeraalit

1 842 953 0

½ 1/4

6 7

3/4 ¹ ² ³
yksi kahdeksanneljä

puoli

kaksi yhdeksänviisi

yksi 
neljäsosa

kolme nollakuusi

kolme 
neljäsosaa

yläindeksi 
yksi

yläindeksi 
kaksi

yläindeksi 
kolme

seitsemän

alex

14 5

8 • produktio: Alex- ja Mol-kirjaintyypit  



Aritmeettiset symbolit

plus

MJUU

suurempi 
kuinkertomerkki

promille

pienempi tai 
yhtä suuri 

kuin

yhdysmerkki 
(tavuviiva  
tai miinus)

pii

osittais-
differenti-

aali

n-ary 
summation integraalismall script l

product

ei yhtä kuinjakomerkki

∆
suurempi tai 

yhtä suuri 
kuin

plus/miinus

prosentti

suunnilleen
pienempi 

kuin

neliöjuuriääretön

yhtä suuri 
kuin

omega

Numeraalit

yksi kahdeksanneljä

puoli

kaksi yhdeksänviisi

yksi 
neljäsosa

kolme nollakuusi

kolme 
neljäsosaa

yläindeksi 
yksi

yläindeksi 
kaksi

yläindeksi 
kolme

seitsemän

∆

+

µ

>×

‰

-

π

∂ ∑ ∫ℓ

∏

≠÷±

%

≈ ≤

≥

< =

∞ Ω √

1 842 953 0

½ 1/4

6 7

3/4 ¹ ² ³

mol
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{gasp!}
{gasp!}

{huoh!}
{huoh!}

Sulkeet

Rahayksiköiden merkit

pystyviiva katkopysty-
viiva

en-viiva 
(lyhyt 

ajatusviiva)

yhdysmerkki 
(tavuviiva  
tai miinus)

em-viiva 
(pitkä 

ajatusviiva)
ALAVIIVA

euro

vasen
kaarisulje

sentti

oikea 
hakasulje

tilde

JENI

oikea
aaltosulje

/ breath 
mark

oikea
kaarisulje

puntadollari

vasen 
hakasulje

floriini valuutta

vasen 
aaltosulje

/ breath 
mark"

| ¦–- — _

€ ¢

~

¥

}(

£$

[ ])

ƒ ¤

{

Sekä Alex- että Mol -kirjaintyypeissä hengästyssulkeet 
(Breath Marks) korvaavat aaltosulkeet eli merkit "{" ja "}". 

Kyseisisä merkkejä käytetään sarjakuvan tyyppikirjoituksen 
dialogitekstissä ilmaisemaan sitä, että henkilöhahmo on 
joko hengästynyt, häkeltynyt tai yllättynyt.

Klein (2010) sijoitti hengästyssulkeet omissa kirjaintyypeis-
sään hakasulkeiden paikalle, koska oletti ettei sarjakuvassa 
ole niille juurikaan käyttöä. Alex- ja Mol -kirjaintyypeissä 
merkit ovat aaltosulkeiden paikalla merkistössä, koska 
uskon niiden olevan hakasulkeitakin harvinaisempia sarja-
kuvan typogarfiassa.

alex • viivat
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Sulkeet

Rahayksiköiden merkit

pystyviiva katkopysty-
viiva

en-viiva 
(lyhyt 

ajatusviiva)

yhdysmerkki 
(tavuviiva  
tai miinus)

em-viiva 
(pitkä 

ajatusviiva)
ALAVIIVA

euro

vasen
kaarisulje

sentti

oikea 
hakasulje

tilde

JENI

oikea
aaltosulje

/ breath 
mark

oikea
kaarisulje

puntadollari

vasen 
hakasulje

floriini valuutta

vasen 
aaltosulje

/ breath 
mark"

| ¦–- — _

€ ¢

~

¥

}(

£$

[ ])

ƒ ¤

{

mol • viivat
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molalex

 
this Þ is  

F'ing epic!
yeah, that  
W is da B !

A C ED FB G H J

L M N OK

I

QP R S

X YT U V W
alkoholike
( versaali W )

z-kuorsake
( versaali Z )

laastari
( versaali X )

täystähdike
( versaali T )

kehyshuudoke
( versaali Y )

kehystähdike
( versaali U )

ankkuri
( versaali AE )

tuplanuotti
( versaali V )

LUUstoke
( versaali Eth )

pistetuskake
( versaali A )

pistetuskake
( a )

apatiahymiö
( versaali P ) 

täyshuudoke
( versaali O )

piensalama
( versaali Œ )

tuskake
( versaali I )

älyke
( versaali E )

myrske
( versaali D )

saturnus
( versaali S )

sydäN
( versaali L )

pommike
( versaali B )

hymiö
( versaali Q )

paske
( versaali Thorn )

suursalama
( versaali Ø )

kierre
( versaali J )

vituke
( versaali F )

sadeke
( versaali M )

nuotti
( versaali C )

suruhymiö
( versaali R )

sydänsuruke
( versaali K )

sensuuriläimäke
( versaali G )

sahakuorsake
( versaali N )

naarmuke
( versaali H )

A

ÞØŒ

Z Æ Ð
Alex- ja Mol -kirjaintyyppien profanityypit 
ovat identtiset johtuen siitä että kirjaintyypit 
on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä. Jos kaksi 
henkilöhahmoa kiroilee saman sarjakuvan 
sisällä, niiden profanityypit ovat tällöin yhte-
nevät. Mol&Alex-sarjakuvan henkilöhahmot 
eivät juurikaan kiroile, mutta jossain muussa 
teoksessane saattavat olla tarpeellinen lisä.

Profanityyppimerkkien vivanpaksuus on 
suhteellisen lähellä Mol-kirjaintyypin viivan-
paksuutta, mikä tekee niistä sukunäköiset. 
Alex-kirjaintyypin kanssa taas tuloksena on 
selkeä paksuuskontrasti minkä johdosta koko-
naisuus on ehkä toimivampi.Profanityyppejä 
käytetään kuitenkin harvoin oheisen esimerkin 
tapaisesti tekstin sisällä vaan useimmiten ne 
ilmenevät ryppäänä puhekuplan sisällä ilman 
varsinaista selkokielistä tekstiä.

alex- ja mol-kirjaintyyppien profanityypit
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F

G

vituke
( versaali F )

sensuuriläimäke
( versaali G )

Profanityyppien tehtävänä on yleensä korvata kiroilu 
kiltillä kuvallisella versiolla tapauksissa joissa alkupe-
räinen sana koetaan liian rivona. Profanityyppi ei 
kuitenkaan yleensä kuvita sanaa jonka se korvaa. 
Vituke on kategoriassa poikkeuksellinen, koska se 
nimenomaan esittää korvaamaansa sukupuolielintä 
esittävää sanaa ( joskin hyvin symbolisella tasolla). 
Tämä ominaisuus tekee siitä poikkeuksellisen kate-
goriassaan. Vituke on peräisin tunnetun suomalaisen 
sarjakuvapiirtäjän, Timo Kokkilan visuaalisesta 
sanastosta. Merkki on läsnä myös oheisessa taitei-
lijan omakuvassa. 

© Timo Kokkila

Inspiraation lähteenä 
toiminut Mort Walkerin versio  
sensuuriläimäkkeestä. 

© 1980 Mort Walker 

Toisena poikkeuksena voidaan pitää amerik-
kalaisissa sarjakuvissa toisen maailmansodan 
aikaan viljeltyä Censored -tekstiä. Se ei viittaa 
alkuperäiseen sisältöön muuten kuin kertoen, että 
alkuperäinen sisältö oli jotenkin sopimatonta. 

Censored-merkki on kirjaintyypeissäni mukan 
huolimatta siitä että se ei ole kovin luova tapa 
kiroilla sarjakuvassa. Se on mukana lähinnä tunne-
syistä; muistan piirrelleeni vastaavia merkkejä 
omien sarjakuvieni puhekupliin pari vuosikym-
mentä sitten.
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8.5  soveltuvuus eri sarjakuvateosten 
kirjaintyypeiksi

Seuraavilla sivuilla olen kokeillut Mol- ja Alex -kirjaintyyppejä 
sovitettuna muutamaan eri sarjakuvaan. "Testialustoina" toimivat 
sarjakuvat ovat eri genreistä ja toivoakseni antavat kuvan siitä, 
millaisen skaalan kirjaintyyppi parhaassa tapauksessa täyttäisi. 
Kuten aiempana olen painottanut, typografia on syytä valita niin 
että se toimii hyvänä parina sarjakuvan visuaalisuudelle. Testialustat 
ovat lahjomaton keino saada selville, missä yhteyksissä ja millä lailla 
toteutettuna kirjaintyyppi täyttää tehtävänsä ja milloin ei. 
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MOL-kirjaintyypillä ladottuna molemmat äänet 
nousevat Kellermanin tekstaukseen verrattuna 
kovaääisemmiksi. Tekstaus näyttää Kellermanin 
jälkeen verrattuna hivenen kankealta ja suoravii-
vaiselta. 

Rockyn dialogiteksti ei tunnu suoraksi ladottuna 
oikein istuvan vinon puhekuplan sisään. 

MOL- ja ALEX -kirjaintyypien yhdistelmällä 
ladottuna kaiuttimista tuleva gangstarap ja Rockyn 
dialogiteksti saavat omat äänet.  

Musiikki vyöryy selkeästi Rockyn äänen yli ja 
korostaa henkilöhahmon surkeaa kuntoa.  

Dialogiteksti istuu pienen kaarevuuden myötä 
paremmin osaksi kokonaisuutta. 

sivun kuvat © MArtin kellerman. 

rOCKYn flow ei ihan yllä kaiuttimista vyöryvän 
Big L:n tasolle.  

Kellermanin tekstaus on kaunistelematonta, 
mutta siinä on rytmiä. Rap-musiikin voima ja 
äänenvoimakkuus välittyvät hyvin. 

Kaiuttimista kuuluvan musiikin ja Rockyn sanan-
parren välille ei tehdä eroa tekstin varioinnilla. 
Ne on molemmat on ladottu käsin samalla 
tekstaustyylillä.

i throw slugs at idiots, no love for 
city cops... i sport a pretty watch, 
eight hundred and fiftty rocks... 

i’m making wonderful figures, i 
don’t fuck with none of you niggaz, 

i might pull out this gun on you 
niggaz and rob every last one of 

you niggaz!

i throw slugs at idiots, no love for city 
cops... i sport a pretty watch, eight 

hundred and fi�y rocks... � making 
wonderful figures, i don’t fuck with 

none of you niggaz, i might pull out this 
gun on you niggaz and rob every last 

one of you niggaz!

amma pulladiss gammojoniggaz 
rabbilewongojoniggaz!

amma pulladiss gammojoniggaz 
     rabbilewongojoniggaz!
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ART SPIEGELMAN on tarkka Maus-sarjakuvansa 
käännösten formaatista. Sarjakuva itse on piirretty 
hyvin pieneen kokoon (oheiset esimerkit ovat 1:1 
alkuperäissarjakuvan koossa), koska sen on tarkoitus 
muistuttaa päiväkirjaa. Leipätekstitason typografia 
on karkeaa tussijälkeä ja se nojaa hieman taakse-
päin, maalaten osaltaan kuvan isän ja pojan välisistä 
aikaan pysähtyneistä keskusteluhetkistä.
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ALEX-KIRJAINTYYPILLÄ ladottuna 
kerronta saa mekaanisen, päälleliimatun 
tason joka etäännyttää lukijan alkupe-
räisteoksen intiimistä tunnelmasta. 

MOL-KIRJAINTYYPpi sopii piirrosjäl-
keen ehkä asteen paremmin, mutta se 
tuntuu muuttavan tavallisen dialogin 
huudoksi. Se tuo Mausin piilotetut 
traumat liian lähelle pintaa ja tekee 
tarinan seuraamisesta tukalaa.

no! the war put us apart, but 
always, before and a�er,  

we were together.

no! the war put us 
apart, but always, 
before and aftter,  
we were together.

but you understand,  
never anja and  
i were separated!

but you under- 
stand, never  
anja and i  
were separated!

not so like mala, 
what grabs out  

my money!

not so like 
mala, what 
grabs out  
my money!

auschwitz, pop. 
tell me about 

auschwitz.

auschwitz, 
pop. tell 

me about 
auschwitz.

auschwitz was in a town 
called oswiecim. before the war  

i came o�en here to sell 
my textiles.

auschwitz was in a town 
called oswiecim. before  

the war i came often  
here to sell my textiles.

...and now,  
i came again

...and now,  
i came again

no? no?
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ART SPIEGELMAN on tarkka Maus-sarjakuvansa 
käännösten formaatista. Sarjakuva itse on piir-
retty hyvin pieneen kokoon, koska sen on tarkoitus 
muistuttaa päiväkirjaa. Leipätekstitason typografia 
on karkeaa tussijälkeä ja se nojaa hieman taakse-
päin, maalaten osaltaan kuvan isän ja pojan välisistä 
aikaan pysähtyneistä keskusteluhetkistä.

... hyesti tosiseikat. kuten tiedetään, 
oleskelee kuulu milanolainen 

laulajatar, bianca castafiore tällä 
hetkellä maassamme.

ja neljännestuntia
myöhemmin.

no niin!  
helppo juttu!

oho! olen pahoillani! ... 
jokin putki lienee palanut ... 

enköhän ennätä korjata...

HERGéN Tintti edustaa ligne claire (puhdas linja) 
-sarjakuvatyyliä, jossa viivanpaksuus on kauttaaltaan 
yhtenevä ja esimerkiksi varjostuksia käytetään vähän 
tai ei ollenkaan.

Castafioren Tumantit -albumin suomenkielisessä kään-
nöksessä on Raimo Aaltosen selkeälinjainen tekstaus. 
Katso myös sivut 119-120, joilla käsittelen Tintin eri 
käännösten typografiaa laajemmin.

alex-kirjaintyyppi Istuu tintin ligne claire 
-tyyliin kaikista esimerkeistä ehkäpä parhaiten. Sen 
muotokieli noudattaa ligne clairen ominaispiirteitä; 
kirjaintyypin viivanpaksuus osuu lähelle itse piirros-
jäljen viivanpaksuutta.
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päätelmät 
TULOKSET

Lähdin tutkimaan sarjakuvan typografiaa avoimesta näkökulmasta vailla tarkempaa rajausta, 
halusta saada selville miten sitä tuotetaan laadukkaasti. Tärkeimmät käsitteet kuten sarjakuvan 
tyyppikirjoitus ja typografian eri tasot nostivat päätään vasta matkan varrella, muodostaen lopulta 
selkärangan kokonaisuudelle. 

Keskittyminen sarjakuvan tyyppikirjoitukseen aiheen sisällä oli tarpeellista, koska yhden pro 
gradun mitassa koko sarjakuvan typografia olisi aiheen laajuuden vuoksi ollut mahdotonta tutkia 
kattavasti. Halusin keskittyä ongelmanratkaisuun konkreettisella käytännön tasolla, koska uskoin 
silloin vastaavani selkeään tarpeeseen.

Sarjakuva – kuten melkein mikä tahansa taiteenlaji – puhuu tuhansien ja taas tuhansien tekijöiden 
äänellä ollen jatkuvassa muutoksen tilassa. Oli selvää, ettei sen typografian luonteesta olisi 
vaikeaa sanoa mitään lopullista tai tyhjentävää, mutta löysin mielestäni joukon lainalaisuuksia, 
jotka auttavat tekemään sarjakuvan kontekstissa toimivaa typografiaa.

Sarjakuvan typografiaan pesiytyneet ratkaisut pohjaavat odotetusti suurelta osin 
käytännöllisyyteen sekä ekonomisuuden vaateeseen mutta yllättävän usein myös heikosti 
perusteltuihin tapoihin, joita erityisesti amerikkalaisessa valtavirran sarjakuvassa noudatetaan 
pilkuntarkasti. 

Siinä missä monet julkaisugrafiikassa käytettävät modernit kirjaintyypit on alusta asti suunniteltu 
nimenomaan koneelliseen toisintamiseen, pohjaa sarjakuvan tyyppikirjoitus useimmiten 
tussikynällä tai siveltimellä piirrettyyn viivaan, olkoonkin että se on saatettu jossain vaiheessa 
muuntaa digitaaliseksi versioksi käytettäväksi tietokoneiden taitto-ohjelmissa. Tyyppikirjoitusta ei 
mielestäni tule nähdä ylhäältä annettuna, ainoana oikeaoppisena sarjakuvatekstaustyylinä. Moni 
sarjakuvantekijä kuitenkin päätyy sitä ominaisuuksiltaan sivuavaan typografiseen tyyliin (usein 
tiedostamattaan) sen erityisesti sarjakuvaan soveltuvan luonteen ja ilmiasun vuoksi. Kuten ala-
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asteen tyyppikirjoituksen opetuksella pyritään luomaan lapselle lähtökohta oman persoonallisen 
ja luettavan käsialan kehittymiselle (Juujärvi 2005, 46-47), kannattaa myös sarjakuvan 
tyyppikirjoitus nähdä korkeintaan eräänlaisena kehyksenä tai lähtökohtana omille ratkaisuille. 

On surullista, että sarjakuvat useimmiten loistavat poissaolollaan suomessa jaettavan Vuoden 
kauneimmat kirjat -palkinnon ehdokaslistalta. Tässä kilpailussa kirjaa arvioidaan nimenomaan 
kokonaisuutena. Kipailusivustolla (Suomen kirjataiteen komitea 2003) kerrottaan:" ...erityisesti 
halutaan korostaa graafisen perussuunnittelun ja typografian sekä materiaalien ja painotyön 
kokonaishallintaa, mutta tärkeää on huomioida myös yllättävät ideat, ja innostaa muotoilijoita 
tuoreisiin ja uutta luoviin ratkaisuihin.". Oltiin itse palkinnon tärkeydestä mitä mieltä tahansa, on 
vaikea kieltää etteikö Suomalaisilla sarjakuvajulkaisuilla olisi petrattavaa sisariinsa verrattuna. 

Hyvin laadittu typografia tukee kuvallista ilmaisua ja tekee sarjakuvasta helpommin luettavan 
ja täten myös houkuttelevamman kuluttajalle. Vaikka useimmat kustantajat panostavat 
julkaisemiensa sarjakuvien ulkoasuun enemmän kuin aiemmin, sisältävät tuotantoketjut kohtia 
joissa ideoita jalostamalla olisi mahdollista luoda mielenkiintoisempia ratkaisuja ja edelleen 
lukijoille houkuttelevampia taiteellisia elämyksiä. Julkaisujen käännösprosessit taas sisältävät 
mekaanisia vaiheita jotka olisi mahdollista karsia alkuperäisen teoksen tuotannon alkupäässä 
pienellä kaukonäköisyydellä. Karsimisen seurauksena vapautunut aika voitaisiin käyttää vaikkapa 
teoksen ulkoasun suunnitteluun. 

Osaamisalueena sarjakuvan typografia on pieni sektori jo valmiiksi pienellä 
erikoisosaamisalueella. Useat potentiaalisesti mielenkiintoisesti haastateltavat joko jäivät 
saavuttamattomiin tai eivät ajanpuutteen vuoksi pystyneet osallistumaan haastatteluihin. Jotkin 
aiheet, kuten yksittäisten kirjaintyyppien tekijänoikeudet ovat usein liikesalaisuuksia, eikä niihin 
tästä johtuen löytynyt  selkeitä vastauksia. 

SEURAAVAKSI

Mahdollisessa jarkotutkimuksessa voisi ottaa lähempään tarkasteluun vaikkapa verkkosarjakuvan 
typografian. Olisi kiinnostavaa myös nähdä jonkun haastavan luvussa esittämäni typografisen 
tasojaon ja tarvittaessa esittävän sille vaihtoehtoisen näkemyksen.
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