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1 Johdanto

Viime vuosikymmeninä yleistyneet digitaaliset alustat 
ovat luoneet kosolti mahdollisuuksia ja vaatimuksia 
graafisen suunnittelun tuotosten sisällöille ja muodolle. 
Samaa sisältöä voidaan haluta tarjota useille eri laitteil-
le eri käyttötilanteisiin ja kokoihin, ja sisältöä saatetaan 
muokata julkaisun jälkeenkin. Tämän edellyttämänä 
suunnittelutuotteiden on täytynyt mukautua sisällön 
muutoksiin reagoiviksi. Samalla tietokonejärjestelmien 
rooli suunnitteluprosesseissa on muuttunut keskeisem-
mäksi. Suunnittelijoiden rooli on siirtynyt graafisen 
suunnittelun käytännön toteutuksesta kohti sääntöjen 
ja konseptien suunnittelua. Jotkut suunnittelijat ovat 
ryhtyneet luomaan tietokonejärjestelmiä, jotka pysty-
vät toteuttamaan tiettyjen sääntöjen pohjalta valmiita 
suunnitteluratkaisuja. Tällaista tietokonejärjestelmä-
keskeistä suunnittelua kutsutaan algoritmilliseksi 
suunnitteluksi1.

Tässä kandidaatin opinnäytetyössäni tarkastelen 
algoritmillisessa graafisessa suunnittelussa käytettäviä 
tietokonejärjestelmiä. Keskityn erityisesti parametrisiin 
ja synnyttäviin järjestelmiin2.

Tutkin, miten parametrisiä ja synnyttäviä järjestel-
miä on hyödynnetty graafisessa suunnittelussa ja miten 
ne näkyvät suunnittelun tuotoksissa.

Aineistonani käytän lähinnä viimeisen 25 vuoden 
ajalta aiheesta julkaistua kirjallisuutta, jonka pohjalta 
analysoin Internetistä löytämiäni graafisen suunnitte-
lun esimerkkejä viime vuosilta. Esimerkkien kohdalla 
aineistoni valinta perustuu siihen, että halusin kar-
toittaa erityisesti nykyhetken tilannetta käytännön 
graafisessa suunnittelussa. Tällainen aineisto löytyi 
miltei yksinomaan www-sivuilta joitakin poikkeuksia 
lukuunottamatta. Hakutermeinäni käytin mm. genera-
tiivista, algoritmillista, evolutionaarista ja parametristä 
suunnittelua.

1 engl. algorithmic design

2 engl. parametric systems,

emergent systems.

Määrittelen näiden eroja tarkem-

min luvussa 3.
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Kiinnostukseni aiheeseen kumpuaa graafisen suun-
nittelun opintojani edeltävästä taustastani mediateknii-
kassa ja ohjelmoinnissa. Laajempana pyrkimyksenäni 
tämän työn ulkopuolella on tutkia tapoja, joilla yhdis-
tää ja kehittää graafisen suunnittelun ja mediatekniikan 
osaamistani. Graafisessa suunnittelussa minua kiinnos-
tavat erityisesti sellaiset visuaalisen ajattelun ja tekemi-
sen tavat, jotka eivät ole suoraan kytköksissä tiettyyn 
teknologiaan tai mediaan.

Opinnäytetyöni tarjoaa graafisen suunnittelun opis-
kelijoille tai muulle aiheesta kiinnostuneille lähtökoh-
tia sisällyttää parametrisiä ja synnyttäviä algoritmeja 
omaan työskentelyyn. Lisäksi työ herättää kysymyksiä 
siitä, miten teknologian kehitys muovaa tällä hetkellä 
ja lähitulevaisuudessa graafisen suunnittelun käytäntö-
jä.

Luvussa 2 käyn läpi graafisen suunnittelun prosessin 
vaiheita ja lopputuotteita yleisellä tasolla. Tarkastelen 
samalla sääntöjen suhdetta graafiseen suunnitteluun.

Luvussa 3 määrittelen algoritmilliset, parametriset ja 
synnyttävät järjestelmät ja tarkastelen millainen suhde 
niillä on suunnitteluprosessin eri vaiheisiin, työskente-
lytapoihin ja lopputuotteisiin. 

Työni viimeisessä luvussa pohdin, miten algoritmil-
lisyys tulee mahdollisesti näkymään graafisessa suun-
nittelussa jatkossa. Keskustelen myös lyhyesti graafisen 
suunnittelun suhteesta teknologiaan.
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2 Graaf isen suunnittelun 
prosessi ja tuotteet

The design is the product of your thinking.

Paul Rand

Graafista suunnittelua voidaan ajatella prosessina, jossa 
suunnittelija etsii ajattelun kautta ongelmia ja ratkai-
suja. Tämän prosessin kesto ja käytännön rakenne voi 
vaihdella suunnittelijoiden ja alojen välillä suurestikin, 
mutta yleisellä tasolla ne sisältävät samankaltaista toi-
mintaa. Samaten prosessin tuotoksilla on jonkinlaisia 
samankaltaisuuksia yleisellä tasolla.

Tämän luvun aluksi tarkastelen, millaista toimintaa 
graafiseen suunnitteluprosessiin liittyy. Luvun lopussa 
luon katsauksen siihen, millä tavalla säännöt ja ohjel-
mallisuus liittyvät graafisen suunnittelun tuotoksiin.

2.1 Suunnitteluprosessi
Graafisen suunnittelutyön keskiössä on aina suunnitte-
luprosessi. Teoreettisesti tarkasteltuna suunnittelupro-
sessi vaikuttaa suoraviivaiselta. Aluksi saadaan toimek-
sianto, toimeksiannon pohjalta määritellään ongelma, 
ratkaistaan ongelma ja tuotetaan lopputulos. Tällaisia 
yksinkertaistettuja prosessikuvauksia esiintyy kirjal-
lisuudessa viljalti3,4. Käytännössä suunnitteluprosessit 
eivät kuitenkaan ole näin jäsenneltyjä. Bryan Lawson 
pureutuu yleisen suunnitteluprosessin rakenteeseen ja 
sen kuvausyrityksiin teoksessaan How Designers Think 
(2005). 

Useimmissa suunnitteluprosessin kuvauksissa lue-
tellaan erillisiksi vaiheiksi analyysi, tuotanto (synthe-
sis), ja arviointi (evaluation, appraisal). Analyysivaihe 
sisältää taustatiedon läpikäyntiä, tavoitteiden luokitte-
lua ja ongelman jäsentelyä. Tuotantovaiheessa pyritään 
siirtymään eteenpäin ja luomaan ratkaisuja ongelmaan. 
Arviointi sisältää näiden ratkaisujen kriittistä tarkaste-
lu analyysivaiheen tavoitteita vasten.5

3 Lewis 2008, 4-5

4 Lawson 2005, 31-40
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Lawson6 asettaa kyseenalaiseksi, että suunnittelu-
prosessia voisi kuvata selkeässä järjestyksessä etenevä-
nä vaiheittaisena tapahtumaketjuna. Hänen mukaansa 
vaikuttaa todennäköisemmältä, että suunnittelu on 
epämääräinen prosessi, jonka aikana ongelma ja ratkai-
su nousevat esiin rinnakkain7. Lawsonin kanssa samaa 
mieltä epämääräisyydestä vaikuttaa olevan Paul Rand. 
Rand kuvaa opiskelijalle suunnitteluprosessia ennen 
kuin edes ongelmaa on löytynyt:

Mutta ennen kuin olet keskittänyt nämä ajatukse-
si olet täysin sekaisin, koska etsit. Tunnet asioita. 
Hapuilet asioita. Et tiedä mitä olet tekemässä. Olet 
hukassa. Olet labyrintissä.8

Oli suunnitteluprosessi vaiheittainen tai ei, sen aikana 
joka tapauksessa tapahtuu selkeästi toisistaan eroavia 
toimintamuotoja eli analyysiä, tuotantoa ja arvioin-
tia. Suunnitteluprosessin tukeminen tai korvaaminen 
tietokonejärjestelmillä on siis näiden toimintamuotojen 
tukemista tai korvaamista tavalla tai toisella. 

8 Kroeger ja Rand 2008, 51:

But before you have focused the-

se thoughts, you are all over the 

place, because you are searching. 

You are feeling. You are looking 

for things. You do not know what 

you are doing. You are lost. You 

are in a maze. 

Yleisen tason graafisen 

suunnittelun prosessin 

kuvaus.

5 Lawson 2005, 37

6 mts. 48

7 emt.

suunnittelijan
subjekti ivisuus

toimeksianto

tuotokset

tuotanto

analyysi

arviointi
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Graafisen suunnittelun prosessi eroaa esimerkik-
si teknisistä tai tieteellisistä prosesseista siinä, että 
siihen vaikuttaa sen toimijoiden eli suunnittelijoi-
den subjektiiviset taustat ja käsitykset maailmasta. 
Subjektiivisuuden vaikutus on riippuvainen toimek-
siannosta: jos toimeksianto on erittäin tiukasti mää-
ritelty, suunnittelijalle jää vähemmän liikkumavaraa. 
Janssenin9 mukaan etenkin arkkitehtuurissa suunnit-
telijan henkilökohtaisilla uskomuksilla, arvoilla ja 
ideoilla on usein merkittävä vaikutus suunnittelun 
tuotoksiin. Subjektiivisuus vaikuttaa myös graafisessa 
suunnittelussa suunnittelijan persoonan, lahjakkuuden 
ja kiinnostuksen kohteiden kautta10.

Julkiset suunnittelukilpailut ovat kiinnostava tapa 
katsoa millaisiin lopputuloksiin eri suunnittelijat 
päätyvät saman toimeksiannon pohjalta. Bolognan 
kaupunki järjesti vuonna 2013 suunnittelukilpailun 
uutta identiteettiään varten. Tarkastelen kilpailuehdo-
tusten joukosta kahden työparin, Lili Kövesin ja Anna 
Gizellan, sekä Matteo Bartolin ja Michele Pastoren 
ehdotuksia.

Molempien työparien ehdotukset lähestyvät kau-
punkia siihen liittyvien muotojen kautta. Kövesin ja 
Gizellan ehdotus11 pohjautuu Bolognalle tyypillisiin 
portiikkeihin, joiden perusteella suunnittelijat ovat luo-
neet modulaarisen merkki- ja piktogrammijärjestelmän.

Bartolin ja Pastoren ehdotus12 yhdistelee kaupun-
gin historiallisen pohjakaavan ja heraldiikan muotoja. 
Konsepti pyrkii visualisoimaan kaupungin monitulkin-
taisuutta modulaarisen järjestelmän avulla, jonka osana 
on toteutettu identiteettityökalu. Konseptin olennai-
sena osana kuka tahansa voi tällä työkalulla kirjoitta-
malla luoda oman, visuaalisen konseptin mukaiseen 
identiteettiin sopivan merkkinsä.

Suunnitteluprosessien subjektiivisuuden kannalta on 
kiinnostavaa, miten erilaisiin lopputuotteisiin Köves ja 
Gizella sekä Bartoli ja Pastore päätyivät konseptuaali-
sesti toisiaan muistuttavista lähtökohdista.

11 Ote Lili Kövesin ja 

Anna Gizellan ehdotuksesta. 

http://www.behance.net/

gallery/12900627/City-of-

Bologna-Rebranding-Proposal

12 Osa Bartolin ja Pastoren 

ehdotuksesta. http://www.

matteobartoli.com/work/e-

bologna/

9 Janssen, 2004: 44

10 Karhumaa 2004, 15
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2.2 Graaf isen suunnittelun tuotteet
Graafisen suunnittelun tuotteista puhuttaessa on tapa-
na keskittyä sen fyysisiin lopputuotteisiin, etenkin kun 
tarkastellaan suunnitteluprosessia ulkopuolelta käsin. 
Sanotaan, että graafinen suunnittelu tuottaa lehtiä, 
kirjoja, julisteita, logoja, ja niin edelleen. Kuten edelli-
sen luvun kilpailuehdotusesimerkit, suurin osa näistä 
lopputuotteista pohjautuu suunnitteluprosessin aikana 
rajattuihin konsepteihin, siis tietynlaisiin sääntöihin.

Karl Gerstner käsitteli graafisen suunnittelun sään-
tömäisyyttä ja ohjelmallisuutta teoksessaan Designing 
Programmes (2007). Gerstnerin lähestymistapa suunnit-
teluun on tuottaa algoritmien kaltaisia sääntökokonai-
suuksia, joita hän nimittää ohjelmiksi13. Suunnittelun 
ratkaisut eli lopputuotteet syntyvät näitä ohjelmia 
seuraamalla. Gerstnerin mukaan kaikki suunnittelutyö 
voidaan nähdä tällaisten ohjelmien tai sääntöjen raken-
tamisena14.

Hyviä esimerkkejä graafisessa suunnittelussa määri-
tellyistä sääntökokonaisuuksista ovat visuaaliset identi-
teetit sekä taittopohjat eli gridit.

Irene van Nes käsittelee visuaalisia identiteettejä 
teoksessaan Dynamic Identities (2012). Van Nes näkee 
visuaalisen identiteetin kokoelmana sääntöjä koskien 
typografiaa, värien käyttöä, kieltä, graafisia elementtejä, 
kuvan käyttöä ja logoa15. Visuaalisen identiteetin sisäl-
tämät säännöt on perinteisesti koottu yhteen graafisiksi 
ohjeistoiksi.

Visuaalisen identiteetti-

järjestelmän tekijät Irene 

van Nesin mukaan.

13 Gerstner  2007, 8

14 emt.

15 Irene van Nes 2012, 8

typo väri

kuvat
graafiset
elementit

logo kieli
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Tyypillisesti logo on melko muuttumaton visuaali-
nen elementti, mutta senkin käyttöön voi liittää erilai-
sia sääntöjä. Esimerkiksi Googlen doodlet pohjautuvat 
tietyssä järjestyksessä oleviin väreihin ja suunnilleen 
Google-logotyypin muotoiseen elementtiin. 

Gridien ja visuaalisten identiteettien kaltaiset 
säännöt ovat erityisen oleellisessa asemassa kun niiden 
perusteella halutaan tehdä toistuvasti uusia sovelluksia. 
Esimerkiksi yksittäinen klubijuliste perustuu visuaa-
liseen identiteettiin koodattuihin sääntöihin. Lehden 
numero puolestaan pohjautuu lehden visuaaliseen 
identiteettiin ja gridiin. 

Huomionarvoista on, että Gerstnerin alkuperäinen 
teos julkaistiin jo vuonna 1964, paljon ennen tietoko-
neavusteisen suunnittelun yleistymistä. Gerstnerin 
systemaattinen lähestymistapa suunnitteluun muis-
tuttaa 1960-luvulla laajemminkin vallinnutta pyrki-
mystä määritellä eräänlaista tieteellistä suunnittelua16. 
Tuolloin vaikuttanut design methods -liike pyrki 
organisoituun, rationaaliseen ja täysin systemaattiseen 
suunnitteluun17. Ajatuksena oli muodostaa suunnit-
telusta täysin tieteellistä toimintaa18. Liike kuitenkin 
kaatui omaan mahdottomuuteensa. Suurin osa design 
methods -liikettä kritisoineista suunnittelijoista olikin 
sitä mieltä ettei suunnittelu ole eikä tule koskaan 
olemaankaan tiedettä19. Kuten edellisessä luvussakin 
huomattiin, suunnitteluprosessiin liitty olennaisena 
osana suunnittelijoiden oma subjektiivisuus.

Cross20 esittää myös teorian siitä, että tieteellistä 
lähestymistapaa suunnitteluun tutkaillaan karkeasti 40 
vuoden sykleissä. Onkin mielenkiintoista tarkastella, 
millä tavalla nämä uumoilut toteutuvat lähivuosina. 
Tietokonejärjestelmien yleistyessä suunnittelualoille 
astuu esiin enemmän tieteellistaustaisia ohjelmoinnin 
osaajia, ja Madsenin21 mukaan ohjelmoijista onkin muo-
dostumassa uusi luova luokka suunnittelualojen piirissä.

Tietokoneohjelmoinnin käytön yleistyminen graafi -
sessa suunnittelussa on joka tapauksessa tehnyt ainakin 

 16 Janssen 2004, 36

17 Cross 2001

18 emt.

19 emt.

20 mts. 49

21 Madsen 15.2.2015

Googlen doodleja ja logo.

https://www.google.com/doodles/
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jotkin Gerstnerin ajatuksista jälleen ajankohtaisiksi. 
Graafisen suunnittelun sääntöpohjaisuus on tässä 
työssä käsiteltävän algoritmillisen suunnittelun kan-
nalta erityisen mielenkiintoista, sillä sekin pohjautuu 
vahvasti sääntöihin. Seuraavassa luvussa perehdyn juuri 
algoritmilliseen suunnitteluun ja sen alakategorioihin.
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3 Algor itmillinen suunnittelu

Meta-design is much more difficult than design; it’s easier to 

draw something than to explain how to draw it.

Donald Knuth

Edellisessä luvussa käsittelin, miten graafisen suunnit-
telun tuotteet pohjautuvat sääntöihin. Tässä luvussa 
tarkastelen, miten tämä sääntöpohjaisuus mahdollistaa 
algoritmillisten tietokonejärjestelmien ja etenkin para-
metristen ja synnyttävien järjestelmien käytön osana 
graafista suunnittelua.

Kirjallisuudessa kaikkeen algoritmilliseen suunnit-
teluun viitataan usein generatiivisena suunnitteluna. 
Generatiivista suunnittelua ja siihen liittyviä tietokone-
järjestelmiä käsitellään kirjallisuudessa hieman epä-
määräisin termein. Asiaa ei ainakaan selkeytä se, että 
tietosanakirjamääritelmän mukaan kaikki suunnittelu 
on generatiivista22.

Generatiivinen -määreen yleisyys liittyy luulta-
vasti siihen, että englannin kielen sanaa tuottamiselle 
(generate) käytetään tyypillisesti aina kun mikä tahansa 
järjestelmä tai prosessi tuottaa minkä tahansa loppu-
tuloksen. Renee Puusepp käsittelee aihetta blogikirjoi-
tuksessaan What is Generative Design? (18.12.2012). 
Puusepp toteaa, että generatiivinen suunnittelu -termiä 
käytetään usein kattoterminä kuvaamaan mitä tahansa 
suunnitteluprosesseja tai tuotoksia, joiden osana on 
käytetty tietokoneohjelmointia23. Puusepp itse haluaisi 
rajata termin tarkoittamaan vain tietynlaista toistoa 
sisältävät algoritmilliset järjestelmät24. Termiä määrit-
televät tahoillaan myös mm. Soddu25 ja Janssen26.

Tässä työssä sivuutan tämän vaivaannuttavan se-
manttisen saivartelun ja käytän generatiivista suunnit-
telua vastaavana kattoterminä algoritmillistä suunnitte-
lua. Mielestäni tämä termi on kuvaavampi ja se erottaa 
myös tietokonejärjestelmiä hyödyntävän suunnittelun 
selkeästi “perinteisestä” suunnittelusta.

22 Koukkunen 2002, 169:

generatiivinen

• synnyttävä, tuottava

• lisääntymiseen liittyvä

generoida

• synnyttää, tuottaa

• kehittää edelleen tai 

asteittain esim. uusi versio 

tai muunnos

23 Puusepp 18.12.2012

24 emt.

25 Soddu 1992

26 Janssen 2004, 10
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3.1 Algor itmien käyttö suunnittelussa
Algoritmillinen suunnittelu on siis algoritmeihin 
pohjautuvaa suunnittelua. Tietotekniikassa algoritmi 
määritellään äärelliseksi joukoksi toimenpiteitä tietyn 
tyyppisen ongelman ratkaisemiseksi27. Se on yksityis-
kohtainen kuvaus tai ohje siitä, miten jokin tehtävä tai 
prosessi suoritetaan.

Rune Madsen kirjoittaa algoritmillisista suunnitte-
lujärjestelmistä blogikirjoituksessaan On meta-design 
and algorithmic design systems (15.2.2015). Madsenin 
mukaan algoritmillisen suunnittelun ydinajatus on, että 
suunnittelija luo valmiin suunnittelutuotteen sijaan 
algoritmillisen järjestelmän, jonka avulla on mahdol-
lista luoda haluttu suunnittelutuote28. Tämän jälkeen 
samalla järjestelmällä pystyy tuottamaan sen kummem-
min ajattelematta ja pienemmällä vaivalla samankal-
taisia tuotteita tai sovelluksia. Ensimmäisessä luvussa 
mainitut Gerstnerin ajatukset suunnittelusta ovat 
esimerkki algoritmillisesta suunnittelusta. Gerstnerin 
algoritmit ovat sen verran yksinkertaisia, etteivät ne 
edellytä tietokoneiden käyttöä. Tietokoneen käyttö 
muodostuu välttämättömäksi, kun algoritmin askelten 
määrä kasvaa satoihin tai tuhansiin.

Tässä työssä viittaan algoritmillisella suunnittelulla 
erityisesti sellaiseen suunnitteluun, jonka tukena käy-
tetään algoritmillisia tietokonejärjestelmiä. Keskityn 
tarkastelemaan algoritmillisiin järjestelmiin lukeutuvia 
parametrisiä järjestelmiä ja synnyttäviä järjestelmiä. 

Parametrisissä järjestelmissä niiden käsittelemät 
muodot on liitetty muuttujiin eli parametreihin29, 
joiden välillä voi olla jonkinlaisia riippuvuussuhteita30. 
Parametriset järjestelmät ovat oletuksena determinis-
tisiä. Tämä tarkoittaa, että samoista lähtökohdista saa-
daan aina sama lopputulos. Järjestelmiin voi kuitenkin 
lisätä satunnaisuutta, joka tekee niistä epädeterministi-
siä: samoista lähtökohdista saadaan aina eri lopputulos.

Epädeterministisyys järjestelmiin syntyy niihin 
ohjelmoidun satunnaisuuden kautta. Satunnaisuutta 

29 Parametri on arvo joka on 

liitetty johonkin muuttujaan.

27 Knuth 1997, 4

28 Madsen 15.2.2015

30 Monedero 2000, 371
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voidaan ohjelmoida eri tavoilla. Yksinkertaisin ja usein 
riittävä tapa on käyttää useimpiin ohjelmointikieliin 
sisäänrakennettuja random -funktioita31, jotka palautta-
vat satunnaisesti jonkin numeron halutulla lukuvälillä.

Hieman hienostuneempi tapa tuoda satunnaisuutta 
on erilaisten kohina-algoritmien (engl. noise algorithm)
avulla. Kuuluisimpia näistä on 1980-luvulla Ken 
Perlinin kehittämä Perlin-algoritmi32. Perlin-algoritmi 
tuottaa orgaanista satunnaisuutta mallintavaa kohinaa, 
ja oikein käytettynä sillä voidaan esimerkiksi saada 
tietokonegrafi ikka näyttämään luonnollisemmalta. 
Muitakin kohina-algoritmeja on kehitetty eri tarkoituk-
sia varten, mutta niiden tarkempi käsittely jää tämän 
työn ulkopuolelle.

Synnyttävät järjestelmät tuottavat ohjelmalli-
sen satunnaisuuden ja peräkkäisten toistojen kautta 
ennalta-arvaamattomia ja yllätyksellisiä muotoja. 
Synnyttävät järjestelmät ovat luonteeltaan epädetermi-
nistisiä33.

Määritelmäni eivät ole toisiaan poissulkevia. 
Synnyttävä järjestelmä onkin usein myös parametrinen. 
Seuraavaksi käsittelen näitä järjestelmiä tarkemmin ja 
esitän kustakin esimerkkejä.

3.2 Parametr iset järjestelmät
Parametrisiä järjestelmiä käytetään tyypillisesti 
suunnitteluprosessin loppuvaiheessa optimoimaan ja 
muokkaamaan tarkasti määriteltyjä tai lähes valmiita 
suunnitteluratkaisuja34. Parametrejä säätelemällä muo-

31 Funktiot ovat tietyn 

toiminnon suorittamiseen tar-

koitettuja käskysarjoja, jotka 

palauttavat tietyn arvon.

 32 Perlin 2002

Perlin-algoritmin kohinaa

kaksiulotteisella pinnalla.

 33 Bohnacker, Groß, Laub ja 

Lazzeroni 2009, 463

34 Janssen 2004, 9-12
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doista voi kehittää toisistaan poikkeavia versioita, joita 
voi työstää edelleen tai käyttää sellaisenaan. 

Donald Knuth käsittelee luomaansa Metafont -kir-
jasintyyppiä teoksessaan The METAFONTbook (1986). 
Hän kirjoittaa parametrisoinnin hyödyistä:

Jos tietyt asiat jättää määrittelemättä ja käsittelee 
niitä parametreinä sen sijaan että “jäädyttää” määri-
telmät aikaisessa vaiheessa, tietokone pystyy piirtä-
mään useita esimerkkejä parametrien eri asetuksilla. 
[...]35

Arkkitehtuurin alalla parametrisyyden käyttö suun-
nittelussa ei ole mitään uutta36. Rakennusten suunnit-
telussa onkin aina täytynyt ottaa huomioon toisiinsa 
riippuvuussuhteessa olevia muuttujia. Tällaisia ovat 
ainakin rakennuksen suhde selkeisiin fyysisiin rajoit-
teisiin kuten säähän, sijaintiin, materiaalin lujuuksiin 
ym. liittyen37. Arkkitehtuurissa on tyypillisesti myös 
paljon enemmän yksittäisiä osia, kuten ikkunoita ja 
ikkuna-aukkoja, joiden suhdetta toisiinsa on jatkuvasti 
tarkkailtava kolmiulotteisessa avaruudessa38.

Graafisessa suunnittelussa tällaisia fyysisen maail-
man asettamia rajoitteita ei oikeastaan ole. Toki esi-
merkiksi visuaalisten elementtien välisissä suhteissa on 
rajoitteita, mutta ne ovat luonteeltaan abstraktimpia. 
Robert Bringhurst kirjoittaa:

Samalla hetkellä kun teksti ja kirjasintyyppi vali-
taan, kaksi ajatusten virtaa, kaksi rytmistä järjestel-
mää, kaksi tapaa toimia, tai kaksi persoonallisuutta, 
risteävät. Niiden ei tarvitse elää tyytyväisinä yhdessä 
ikuisesti, mutta niiden ei säännönmukaisesti tule 
törmätä.39

Typografisista säännöistä huolimatta otsikkokirjasin-
tyypin vaihtaminen yhdellä pisteellä ei todennäköisesti 
romahduta koko kirjataittoa samaan tapaan kuin kan-

35  Knuth 1986, 1:

If you leave certain things 

undefined, treating them as 

parameters instead of “freezing” 

the specifications at an early 

stage, the computer will be 

able to draw lots of examples 

with different settings of the 

parameters 

[...]

39 Bringhurst 2004, 22:

The moment a text and a type-

face are chosen, two streams of 

thought, two rhythmical systems, 

two sets of habits, or if you like, 

two personalities, intersect. They 

need not live together contented-

ly forever, but they must not as a 

rule collide. 

 36  AIACC 25.6.2012

 37  emt.

38 Monedero 2000, 371
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tavan rakenteen materiaalin vaihto romahduttaisi ra-
kennuksen. Säännöt eivät ole kiveen hakattuja, minkä 
takia graafista suunnittelua varten tehdyn parametrisen 
järjestelmän rajoitteet ovat melko vapaasti järjestelmän 
kehittäjän päätettävissä.

Graafisen suunnittelun suoma vapaus jokseenkin 
paradoksaalisesti vaikeuttaa parametrisointia: koska 
liikkumavaraa on niin paljon, rajoitteet on keksittä-
vä itse ja määriteltävä tarkasti ennen kuin paramet-
risoinnistä on hyötyä. Jos suunniteltavan visuaalisen 
kokonaisuuden kaikkien elementtien sijainnit, koot, 
värit ym. parametrisoidaan, tai Knuthin sanoja lainaten 
mitään ei “jäädytetä”, muuttujia tulee niin paljon että 
koko järjestelmä muuttuu epäkäytännölliseksi.

Ehkä tästä syystä graafisessa suunnittelussa determi-
nistisiä parametrisiä järjestelmiä käytetäänkin tyypil-
lisesti suunnitteluprosessin loppuvaiheen työkaluina. 
Loppuvaiheessa visuaalinen konsepti on viety niin 
pitkälle, että rajoitteet ja elementtien suhteet paramet-
risointia varten ovat jo tiukasti määritellyt. Tällaisista 
lähtökohdista rakennetut parametriset järjestelmät ovat 
yleensä työkalumaisia. Näillä työkaluilla voidaan tuot-
taa esimerkiksi täysin valmiita visuaalisia elementtejä 
tai kirjasintyyppejä.

Edellisessä luvussa esitelty Matteo Bartolin ja 
Michele Pastoren suunnittelema Bolognan kaupungin 
identiteetti on tällainen työkalumainen parametrinen 
järjestelmä40. Parametrinä on merkkijono ja muo-
tona moduuleista koostuva visuaalinen elementti. 
Järjestelmä yhdistelee merkkijonossa olevien merkkien 
perusteella erilaisia visuaalisia elementtejä ennalta 
määritellyistä moduuleista.

Vastaavanlainen järjestelmä on Neuen suunnittele-
ma logogeneraattori Nordkynin niemimaan identiteet-
tiä varten. Tässä tapauksessa parametreinä ovat erilaiset 
sääolosuhteisiin liittyvät numerot, ja muotona lumihiu-
taletta tai kompassia muistuttava merkki. Merkin muo-
to muuttuu sääolosuhteiden perusteella (kuvat x ja x).

40 Bartolin ja Pastoren 

järjestelmää voi kokeilla 

osoitteessa http://ebologna.it/ 



18

Myös Precedent toteutti parametrisen järjestelmän 
osana Leedsin Musiikkiopiston visuaalista identiteettiä. 
Järjestelmään syötetään äänisignaali, johon dynaamisen 
merkin osat reagoivat värähtelemällä ja muuttamalla 
väriä. Järjestelmä ei ole synnyttävä, koska sama äänisig-
naali tuottaa aina samanlaisen lopputuloksen.

Esimerkki parametrisestä kirjasintyyppien luonti-
työkalusta on Metafl op, joka on web-käyttöliittymä 
parametrisesti määriteltyjen kirjasintyyppien muokka-

Lähikuva Precedentin Leedsin 

Musiikkiopistolle toteuttaman 

identiteetin merkistä. 

https://vimeo.com/67382947

Kuvakaappaus Neuen Nordkynille 

toteuttamasta logogeneraattorista.

http://www.neue.no/nordkyn/
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usta varten. Työkalulla voi säätää mm. kirjasintyypin 
leveyttä, x-korkeutta, ylä- ja alapidennysten pituutta ja 
niin edelleen. Kuriositeettina mainittakoon, että tämän 
opinnäytetyön otsikkokirjasintyyppi Engstorm600 on 
tehty Metafl op -työkalulla.

Tässä kuvaamani työkalut ovat algoritmillisesti 
varsin yksinkertaisia. Tämä ei kuitenkaan johdu siitä, 
että deterministiset parametriset järjestelmät olisivat 
jollakin tapaa rajoittuneita. Luultavasti syynä on joko 
suunnittelijoiden pyrkimys tavoitella yksinkertaisuut-
ta. Myös suunnittelijoiden tottumattomuus ohjelmal-
liseen ajatteluun ja tietokoneohjelmointiin saattaa olla 
osasyynä.

Determinististen parametristen järjestelmien tuotta-
mat variaatiot voitaisiin tehdä käsinkin graafi sta ohjeis-
toa seuraamalla. Sääntöjen ohjelmointi osaksi paramet-
ristä järjestelmää nopeuttaa kuitenkin variaatioiden 
tekemistä ja varmistaa samalla ettei sääntöjä tule yhtä 
helposti rikottua. Tämä tekee järjestelmillä tuotetuista 
elementeistä keskenään sarjallisia. Tätä ominaisuutta 
hyödyntävät mm. kuvituksen ja generatiivisen taiteen 
välimaastossa liikkuva Anarchy Alchemy -nimikkeen 
takana työskentelevät Franz Thues and Dirk König41. 

Järjestelmien deterministisyys rajoittaa kuitenkin 
variaatioiden lukumäärä ja monipuolisuutta, joten 
täysin yllätyksellisiä variaatioita ei pääse syntymään. 
Tämä on suunnittelun loppuvaiheessa toivottuakin, 
mutta suunnittelun alkuvaiheessa yritetään kehittää 
nopeasti erilaisia ideoita. Tällaista toimintaa varten on 
sopivampaa käyttää epädeterministisiä järjestelmiä. 
Yksi vaihtoehto on käyttää synnyttäviä järjestelmiä.

3.3 Synnyttävät järjestelmät
Graafi sessa suunnittelussa käytetyt synnyttävät 
järjestelmät ovat epädeterministisiä tietokonejärjestel-
miä, jotka synnyttävät toistojen kautta aina erilaisia 
suunnitteluvaihtoehtoja tai -ratkaisuja. Synnyttäviä 
järjestelmiä ovat esimerkiksi evolutionaariset järjestel-

41 http://www.anarchy-

alchemy.com

Parametrisiä kirjaintyyppien 

luontityökaluja:

Meta� op

http://meta� op.com/modulator

Fontstruct

http://fontstruct.com 

Computed Type

http://ma-ad.ch/computed-type/

Prototyp-o

http://www.prototypo.io/

Muita identiteettejä varten tehty-

jä parametrisiä järjestelmiä:

Feld, Pigmentpolille

http://www.feld.is/projects/pig-

mentpol/

Sagmeister & Walsh,

Casa Da Musicalle.

http://www.sagmeisterwalsh.

com/work/project/casa-da-musi-

ca-identity/

Sagmeister & Walsh,

Seed Media Groupille

http://www.sagmeisterwalsh.

com/work/project/seed-logo/

The Green Eyli ja E Roon Kang, 

MIT Media Labille

http://www.thegreeneyl.com/

mit-media-lab-identity-1

Company, EISF:lle

http://euan.konch.net/Eisf.html

Martin Schmitz, hellaufi lle

http://interaktivegestaltung.net/

generatives-logo-fur-hellauf/
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mät42,43 tai mitkä tahansa laskennallista satunnaisuutta 
sisältävät algoritmilliset järjestelmät44.

Synnyttäviä järjestelmiä voidaan käyttää jo suun-
nitteluprosessin alkuvaiheessa luomaan yllättäviä tai 
haastavia ratkaisuvaihtoehtoja löyhästi määriteltyihin 
ongelmiin45. Synnyttävien järjestelmien avulla saate-
taan siis löytää lähestymistapoja, joita ei muuten tulisi 
välttämättä ajatelleeksi. Tämä tekee niistä potentiaa-
lisesti hyvin arvokkaita, mutta niiden määrittelemi-
nen voi olla paljon haastavampaa kuin parametristen 
järjestelmien. 

Synnyttävien järjestelmien määrittelyn haasteelli-
suus johtuu siitä, että niiden tuottamat variaatiot ovat 
lähtökohtaisesti täysin satunnaisia. Tällöin variaati-
oiden läpikäyminen ja niistä onnistuneiden esimerk-
kien poimiminen muodostuu erittäin vaivalloiseksi. 
Synnyttäviin järjestelmiin täytyy siis ohjelmoida jon-
kinlaisia rajoitteita. Yhtenä päähaasteena synnyttävissä 
järjestelmissä on määritellä rajoitteet sillä tavalla, että 
variaatioiden määrä pysyy hallittavissa mutta kuitenkin 
saadaan tarpeeksi yllättäviä vaihtoehtoja46. 

Eräitä yleisiä synnyttäviä järjestelmiä ovat evoluti-
onaariset järjestelmät. Janssen (2004) käsittelee Hong 
Kongin teknilliselle yliopistolle tekemässään opinnäy-
tetyössä evolutionaarisia järjestelmiä arkkitehtuurin 
näkökulmasta. Tällaisissa järjestelmissä käytetään 
evolutionaarista algoritmia kehittämään muotoja.

Evolutionaarinen algoritmi pohjautuu universaali-
darwinistiseen malliin evoluutiosta. Algoritmissa yllä-
pidetään populaatiota yksittäisistä muodoista. Toistuva 
prosessi ajaa kehitysaskeleita, jotka luovat uusia yksi-
löitä tai muokkaavat ja poistavat populaation yksilöitä. 
Seuraavaksi arviointivaiheessa yksilöiden sopivuutta 
arvioidaan. Arvioiden pohjalta yhdistetään tai mutatoi-
daan sopivimpia yksilöitä ja luodaan uusi populaatio. 
Jokaisen tällaisen syklin tuloksena syntynyttä uutta 
populaatiota kutsutaan sukupolveksi. Prosessin tavoit-
teena on parantaa populaatiota kokonaisuutena47.

42 Janssen 2004

43 Önduygu 2009

44 Bohnacker ym. 2002, 228-231

 45 Janssen 2004, 10-12

 46 mts. 14-15

47 mts. 7
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Evolutionaarisilla algoritmeilla siis tuotetaan muo-
toja biologista evoluutiota muistuttavalla tavalla. Deniz 
Cem Önduygu (2009) tutki evolutionaarista graafi sta 
suunnittelua Sabancın yliopistolle tekemässään opin-
näytetyössä. Önduygu48 painottaa, että evoluutio ei ole 
lineaarista: se ei suuntaa kohti mitään lopputulosta 
vaan poispäin aiemmasta. Tämä tarkoittaa evolutionaa-
risten järjestelmien kannalta sitä, että niiden sisäinen 
prosessi jatkuu ikuisesti, ellei sitä katkaista. 

Önduygu on itse kehittänyt Gráphagos-järjestelmän, 
jossa hän soveltaa yllä kuvattua evolutionaarista algo-
ritmia generoimaan “visuaalisen suunnittelun tuotteita, 
jotka toimivat viestin välittäjinä”49. 

Tarkastelen evolutionaaristen järjestelmien tapaa 
toimia luomalla Gráphagos-järjestelmällä tälle työlle 
kannen. Tavoitteenani on luoda järjestelmän avulla 
jotakin, joka viestii visuaalisesti algoritmillisuutta.

Gráphagos ylläpitää kymmenen yksilön kokoista 
populaatiota. Aluksi se esittää satunnaisesti tuotetun 
valikoiman sommitelmia, joihin se hakee visuaaliset 
elementit määrätyistä kuva- ja kirjasintyyppilähteistä.

Arviointivaiheen suorittaa järjestelmän käyttäjä va-
likoimalla kymmenen yksilön joukosta mieluisimmat. 
Valinnan perusteella Gráphagos tuottaa uuden suku-
polven mutatoimalla edellisen sukupolven yksilöitä ja 
luomalla täysin uusia yksilöitä. Tällä tavalla Önduygu 

49 emt.

Gráphagos-järjestelmää voi

kokeilla osoitteessa

http://www.graphagos.com/

Kansipopulaation 

ensimmäinen suku-

polvi. Ruutukaappaus 

Gráphagos-järjestelmästä.

48 Önduygu 2009
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pyrkii säilyttämään populaatioissa potentiaalia yl-
lättäviin tuloksiin50. Jos uusi sukupolvi tuotettaisiin 
pelkästään pariuttamalla valitut yksilöt, populaation 
muutokset tyrehtyisivät nopeasti. 

Kehitettyäni kantta 125. sukupolven verran päätin 
keskeyttää kokeeni, koska se ei tuntunut etenevän 
haluamaani suuntaan. Tämä johtui enimmäkseen siitä, 
ettei käyttämässäni Gráphagoksen ilmaisversiossa voi 
vaikuttaa järjestelmän käyttämään tekstiin, kuviin tai 
kirjasintyyppeihin mitenkään. Etenkin käytössä olevat 
kuvat ovat varsin geneerisiä ja monet niistä ovat myös 
mielestäni epäkiinnostavia. Önduygu mainitseekin, 
että näiden kuvalähteiden tulisi varsinaisessa käytössä 
valita projektikohtaisesti51.

Önduygun Gráphagos on harvoja synnyttäviä järjes-
telmiä, jotka on suunniteltu käytettäväksi jo suunnit-
telun alkuvaiheessa suunnitteluprosessin tueksi. Tämä 
on toisaalta yllättävää, sillä synnyttävien järjestelmien 
yhden vahvuuden luulisi olevan visuaalisten ideoiden 
tuottaminen. Ehkä tällaisten järjestelmien puuttuminen 
kielii visuaalisten ideoiden keksimiseen ja luovuuteen 
liittyvien tekijöiden mallintamisen vaikeudesta.

Suunnitteluprosessin loppupuolen käyttöä ja valmii-
ta tuotteita varten synnyttäviä järjestelmiä sen sijaan on 
toteutettu runsaasti: esimerkiksi painotuotteiden tuot-
tamiseen, identiteetteinä ja kirjaintyyppien luonnissa. 

125. ja viimeinen kansisu-

kupolvi. Ruutukaappaus 

Gráphagos-järjestelmästä.

50  Önduygu 2009

51 emt.
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Written images oli Martin Fuchsin and Peter 
Bichselin kirjaprojekti, johon he kutsuivat suunnitteli-
joita tekemään sivun kokoisia kuvituksia synnyttäviä 
algoritmeja52. Oleellista oli, että algoritmit tuottivat 
joka ajolla erilaisen kuvan. Kaikki kirjaa varten tehdyt 
algoritmit ajettiin kerran kutakin kirjan kappaletta koh-
ti, jolloin jokaiseen yksittäiseen kirjaan syntyi uniikki 
kokoelma kuvia. Lopputuloksena oli sarja ainutlaatuisia 
kirjoja.

Logosuunnittelussa synnyttäviä järjestelmiä käyte-
tään huomattavasti vähemmän kuin deterministisiä 
parametrisiä järjestelmiä. Eräs huomattava esimerkki 
on Michael Schmitzin Max Planck -instituutille vuonna 
2006 tekemä kehittyvä logojärjestelmä53. Visuaalisesti 

53 http://interaktivegestaltung.

net/evolving-logo-2/

FIELD-toimiston 10,000 

Digital Paintings on eräs 

esimerkki printtimediaa 

varten tehdystä synnyttä-

västä järjestelmästä. 

http://www.field.io/proje-

ct/digitalpaintings/

52 http://writtenimages.net
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logon merkki muistuttaa soluautomaattia. Järjestelmän 
populaatio koostuu yksittäisistä merkeistä. Merkkien 
sopivuus määräytyy osin ohjelmallisesti ja osin insti-
tuutin työntekijöiden määräajoin tekemien arvioiden 
perusteella. Sopivimmaksi arvioitu merkki valikoituu 
joksikin aikaa instituutin käyttämään logon, kunnes 
seuraava sukupolvi generoidaan.

Synnyttäviä algoritmeja on käytetty myös kirja-
sintyyppien tuottamiseen, joskin lähinnä teoreetti-
sina kokeiluina. Näistä merkittävimmät esimerkit 
ovat Genotyp ja Beowolf. Myös Genotyp on Michael 
Schmitzin aikaansaannos, jonka avulla kirjasintyyppejä 
voi risteyttää keskenään erilaisten kirjaintyyppeihin 
liittyvien ominaisuuksien perusteella54. Genotypin 
tuottamat lopputulokset ovat leimallisen vääristyneitä, 
ja onkin epäselvää miten käyttökelpoisia ne ovat. Rune 
Madsen kritisoikin ohjelmallista kirjainmuotoilua juuri 
sen lukukelvottomuuden takia55.

Beowolf puolestaan on hollantilaisten kirjaintyyp-
pisuunnittelijoiden Erik van Bloklandin ja Just van 
Rossumin suunnittelema kirjasintyyppi56.

Beowolf on PostScriptillä ohjelmoitu kirjasintyyppi, 
johon on ohjelmoitu kirjainkohtaisesti satunnaisuutta. 
Tällöin jokaisen yksittäisen kirjaimen muoto muok-
kautuu satunnaisesti tulostushetkellä. Esimerkiksi 
tulostettaessa joukko E-kirjaimia tuloksena olisi joukon 
verran erilaisia E-kirjaimia. Blokland ja Rossum kirjoit-
tavat:

Perinteisten latomismenetelmiemme kautta olemme 
oppineet olettamaan että kirjaintyypin yksittäisten 
kirjainmuotojen tulisi aina näyttää samalta. [...] Ei 
ole kuitenkaan mitään teknistä syytä tehdä digitaa-
lista kirjainta samanlaiseksi jokaisella tulostusker-
ralla.57

Parametrisiä ja synnyttäviä algoritmillisia järjestel-
miä käytetään siis monellakin tapaa graafisen suunnit-

57 Blokland, E. ja Rossum, J. 

10.21.2012: 

Through our experience with 

traditional typesetting methods, 

we have come to expect that the 

individual letterforms of a parti-

cular typeface should always look 

the same. [...] However, there is 

no technical reason for making a 

digital letter the same every time 

it is printed. 

54 http://www.genotyp.com/

55 http://printingcode.runemad-

sen.com/lecture-typography/

56 Silva-Jetter, 2012
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Beowolf. http://www.

moma.org/collection/object.

php?object_id=139326

telun tukena. Niiden käyttö edellyttää kuitenkin erityi-
senlaista lähestymistapaa suunnitteluun. Seuraavaksi 
tarkastelen, millaisia vaikutuksia algoritmillisella 
suunnittelulla on suunnitteluprosessiin.

3.4 Vaikutukset suunnitteluun
Teknologian ja media-alustojen kehittyessä tieto-

konejärjestelmien käyttö suunnittelussa vaikuttaa 
yleistyvän väistämättä. Tietokoneet myös sijoittuvat 
yhä keskeisempään rooliin suunnitteluprosessissa, eten-
kin ratkaisujen tuottamisessa. Tällä on vaikutuksensa 
suunnittelijoiden työtapoihin.

Deskriptiv-nimen takana toimivat generatiiviset 
suunnittelijat Cristoph Bader ja Dominik Kolb kertovat 
Get Inspiredin haastattelussa miten algoritmillinen ja 
ohjelmallinen lähestymistapa vaikuttaa heidän työsken-
telyynsä:

Prosessien löytäminen on kuin etsimistä, mutta sen 
sijaan että tutkisimme hyviä väriyhdistelmiä tai vi-
suaalisesti miellyttäviä sommitelmia, metsästämme 
reseptejä, algoritmeja, operaatioiden sarjoja ja niin 
edelleen.58

Baderin ja Kolbin perusteella algoritmillisessa suun-
nittelussa työskentely on siis enemmänkin algoritmien 

58 Get Inspired 15.8.2014:

Finding these processes is like a 

search but instead of looking for 

a good colour combination or a 

visually pleasing arrangement 

we are hunting for recipes, algo-

rithms, sequences of operations 

and so on.
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kuin visuaalisten pintojen kanssa työskentelyä, eli kuin 
ohjelmointia. Bohnhackerin ym. (2009) mukaan algo-
ritmillisessa suunnittelussa suunnittelijoilla on kaksi 
haastetta: miten abstrahoida epämääräisiä ideoita ja 
miten syöttää kyseinen idea tietokoneeseen sen ymmär-
tämällä formalisoidulla tavalla. Tämäkin muistuttaa 
ohjelmistosuunnittelun ongelmia.

Myös John Maeda käsittelee työskentelytapojen 
muuttumista teoksessaan Design by Numbers (2001). 
Maeda kirjoittaa:

Käsin piirtäminen kynällä paperille on kiistämättä 
visuaalisen ilmaisun luonnollisin tapa. Siirryttäessä 
digitaalisen ilmaisun maailmaan, luonnollisin 
ilmaisukeino ei ole kynä ja paperi vaan sen sijaan 
laskeminen.59

Maedan toteamuksen voi lyhyellä ajatuksen loikalla 
laajentaa kynän ja paperin lisäksi muihinkin “perintei-
siin” staattisiin välineisiin kuten tämän hetken graafis-
ten suunnittelijoiden luottotyökaluihin Photoshopiin 
tai InDesigniin. Tähän kytkeytyy myös Bloklandin ja 
Rossumin kirjoitus. Minkä takia edelleen oletetaan että 
digitaalistenkin kirjainten täytyy näyttää aina samalta? 
Onko järkevää pyöritellä staattisia sivuja taitto-ohjel-
malla, jos lopputuote on dynaamisesti näytön kokoon 
skaalautuva www-sivu?

Tietokonejärjestelmien tunkeutumiseen graafisen 
työn kentälle liittyy myös automatisoinnin uhka. Tämä 
pelko on kuitenkin toistaiseksi perusteeton. Frey ja 
Osborne (2013) tutkivat erilaisten ammattien automati-
soitumisen todennäköisyyttä seuraavien vuosikymme-
nien aikana. Heidän arvionsa mukaan graafinen suun-
nittelu automatisoituu vain 0.082 todennäköisyydellä 
(asteikolla 0 = täysi mahdottomuus ja 0.99 = erittäin 
todennäköistä). Alhainen todennäköisyys johtuu suun-
nittelutyön vaatimasta luovuudesta ja siihen liittyvistä 
arvoista60. Jonkin visuaalisen ratkaisun paremmuus 

59 Maeda 2001, 251: 

Drawing by hand, using pencil 

on paper, is undisputedly the 

most natural means for visual 

expression. When moving on to 

the world of digital expression, 

however, the most natural means 

is not pencil and paper but, rat-

her, computation. 
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toiseen nähden riippuu kokijan subjektiivisista arvois-
ta, jotka puolestaan ovat kulttuuri- ja aikasidonnaisia. 
Luovuuden ja subjektiivisten arvojen mallintaminen 
ja formalisointi tietokoneen ymmärtämällä tavalla on 
tällä hetkellä käytännössä mahdotonta. Tämän vuoksi 
tässä työssä esitettyjen tietokonejärjestelmien suunnit-
telu ja niiden tuottamien tuotosten arviointi lankeaa 
yhä ihmissuunnittelijan harteille.

60 Frey ja Osborne 2013

Deskriptivin tekemää 

algoritmillista suunnittelua.
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4 Yhteenveto

Tässä työssä olen tarkastellut graafisen suunnittelun 
prosesseihin ja tuotoksiin liittyvää säännönmukaisuut-
ta. Olen myös luonut katsauksen sääntöihin pohjau-
tuviin algoritmillisiin tietokonejärjestelmiin, etenkin 
parametrisiin ja synnyttäviin järjestelmiin.

Algoritmillinen suunnittelu mahdollistaa graafi-
sen suunnittelun konseptien viemisen alueille, jotka 
eivät ole olleet tavoitettavissa perinteisin menetelmin. 
Algoritmillisten järjestelmien käyttö osana suunnit-
telua antaa meille tapoja kehittää parempia ratkaisuja 
digitaalisten medioiden dynaamisia sisältöjä varten. 

Tietokonejärjestelmien käyttö kuitenkin edellyttää 
suunnittelijoilta tietynlaista lähestymistapaa suunnit-
teluun. Sen sijaan, että hypättäisiin suoraan liikuttele-
maan elementtejä pinnalla, on keskityttävä ongelman 
etsimiseen ja sen määrittelyyn formaalimmalla tavalla. 
Tällä on vaikutus suunnittelijoiden käytännön työs-
kentelytapoihin ja työkaluihin. Abstraktista ajattelusta 
ja ohjelmoinnista on tulossa yhä keskeisempiä taitoja 
tällaisessa suunnittelussa.

Paineet opetella ohjelmointia aiheuttavat eittämät-
tä epävarmuuden tunteita asiaan perehtymättömille 
graafisille suunnittelijoille ja alan opiskelijoille. Viestini 
heille on, että ohjelmointi ei välttämättä sittenkään 
toimi niin erilaisessa maailmassa kuin voisi kuvitella. 
Kuten edellisillä sivuilla totesin, graafisessa suunnit-
telussa on kuin onkin yhtymäkohtia ohjelmoinnin 
kaltaiseen systemaattiseen ajatteluun. En kuitenkaan 
väitä, että kaikkien graafisten suunnittelijoiden täytyisi 
tältä istumalta loikata algoritmien pariin. Kannustan 
kuitenkin kiinnostuneita kokeilemaan.

Oma näkemykseni on, että algoritmikeskeisissä 
suunnitteluprosesseissa ihmissuunnittelijan rooli luo-
vana ja subjektiivisena ajattelijana korostuu. Näen algo-
ritmillisuuden lisääntymisen graafisessa työssä ennen 
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kaikkea vapauttavana ilmiönä joka suo suunnittelijoille 
vapauden keskittyä arvokkaimpaan ominaisuuteensa, 
kykyyn ja taitoon etsiä ”oikea” ongelma.

Graafisen suunnittelun keskiössä olevat periaatteet 
eivät ole muuttumassa mihinkään. Uskon, että graafi-
nen suunnittelu tulee edelleen olemaan pohjimmiltaan 
ongelmien etsimistä ja niiden ratkaisua, tilan jäsen-
telyä, ja visuaalista ja verbaalista kommunikointia. 
Ajatuksen tuotetta, kuten Paul Rand sanoi.
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