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1.  Johdanto

1.1 “Kansidiggari”

Isäni, aktiivinen musiikin kuuntelija, oli menettänyt 
1970-luvun alusta asti kertyneen levykokoelmansa 
tulipalossa vuonna 1981. Hän oli kuitenkin saanut 
lainattua ja nauhoitettua suuren osan menettämistään 
klassikoista C-kaseteille, joiden parissa oma mu-
siikillinen heräämiseni alkoi 1990-luvun taitteessa. 
Olin tuolloin vähän alle kymmenenvuotias. 
Santanan “Abraxas”, Led Zeppelinin neljä ensim-
mäistä albumia, Pink Floydin “Wish You Were 
Here” ja “Animals”, The Beatlesin “Sgt. Pepper’s 
Lonely Hearts Club Band” ja useat muut helmet soi-
vat usein kasettimankassamme. Vähitellen mankka 
ja kasettipinot siirtyivät huoneeseeni, samalla kun 
seinät täyttyivät bändikuvilla. Vinyylit, joita isäni 
osti edelleen tiuhaan tahtiin olivat perheessämme 
tarkoinvarjeltua omaisuutta ja niiden soittamisessa 
täytyi noudattaa erityistä tarkkaavaisuutta. Levyn 
kanssa täytyi olla varovainen, ettei sitä liannut tai 
naarmuttanut. Opin tuntemaan vinyylin arvon jo 
varhain.

Kun isä toi kotiin vastailmestyneen Nirvanan 
“Nevermindin”, se herätti kiinnostusta myös kym-
menenvuotiaissa ikätovereissani. Pitkän neuvottelun 
jälkeen sain lainata vinyyliä kaverini isoveljelle, 

joka halusi nauhoittaa levyn itselleen. Minun täytyi 
tosin olla mukana ja valvoa, että levy palautui siinä 
kunnossa, missä se annettiin lainaan.

Vinyylien kansia olen tutkinut niin kauan kuin 
muistan. Santanan “Abraxas”, joka kotonamme 
löytyi C-kasetin lisäksi myös vinyylinä teki musiik-
kinsa lisäksi lähtemättömän vaikutuksen kansillaan 
(KUVA 1). Värikylläinen psykedelia eksoottisine 
hahmoineen hiveli silmää. Uhkea naisjumalatar 
etukannen keskellä oli nuorelle pojalle kova jut-
tu. Levynkansien maailma oli jännittävä. Joitakin 
kansia pelkäsin. Yksi tällainen oli Sielun Veljien 
“Suomi-Finland” -levyn kansi, jonka lihasta veistet-
tyä päätä oli vaikea sulattaa.

11-vuotiaana sain kaveriltani syntymäpäivälahjaksi 
“Led Zeppelin III” -vinyylin (KUVA 2). Koruton, 
nauhoitettu C-kasetti jäi syrjään, kun levylau-
taselle asetettiin tämä maaginen levy. Etukannen 
pyöritettävä kiekko mahdollisti sen, että kansi näytti 
hieman erilaiselta jokaisena viikonpäivänä. Kansi 
oli kuin suunniteltu ruokkimaan 11-vuotiaan lapsen 
mielikuvitusta. Ensimmäisen oman levyostokseni 
tein muistaakseni vuonna 1994, jolloin CD oli syr-
jäyttänyt vinyylin. 13-vuotiaana Anttilasta ostamani 
Metallican “Kill ‘Em All” -CD-levyn kansisuun-
nittelu ei luultavasti vaikuttanut ostopäätökseeni, 
vaikka kansikuva hyvin iskevä olikin. Kyseessä 
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KUVA 1. Santana: Abraxas, CBS, 1970.
Maalaus: Abdul Mati Klarwein, Typografia: Bob Venosa.

KUVA 2. Elämäni tärkeitä äänitteitä. Metallica: ”Kill ’Em All” 
(CD), Led Zeppelin: ”III” (LP), Santana: ”Abraxas” (itse kopioitu 
C-kasetti, typografia: Jarmo Laaksonen).
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oli levyn uudelleenjulkaisu. Alunperin vinyylifor-
matissa julkaistun levyn provokatiivinen kansi oli 
luultavasti houkutellut aikoinaan monia heavy metal 
-musiikin ystäviä levyostoksille. 

CD-levyjen kannet tuntuvat usein vaatimatomilta 
vinyylikansien rinnalla. Käytössä kuluvat ja halkei-
levat CD:n muovikotelot ovat omiaan haalistamaan 
sitä gloriaa, mitä äänilevyihin parhaimmillaan liit-
tyy. Omissa muistoissani ja kokoelmissani on vain 
harvoja CD-levyjä, joiden kansissa on jotain 
erityistä, mutta esimerkiksi Tool-yhtyeen CD-levy-
jen kannet ovat olleet lähes poikkeuksetta omia 
erityistapauksiaan (KUVA 3). “Aenima”-levyn 
(1996) Multi-image -levykotelo saa psykedeelisen 
kansisuunnittelun näyttämään kolmiulotteiselta ja 
liikkuvalta. Myös “10 000 Days” (2006) -levyn 
kannessa on hyödynnetty 3D-tekniikkaa. Lateralus 
(2001) -levyn sisälehtisen läpinäkyvälle muo-
ville painetut, läpikuultavat, ihmisen anatomiaa ja 
hengellistä mystiikkaa yhdistelevät kuvitukset heh-
kuvat mieltä stimuloivina. Levykoteloiden väreillä 
on myös leikitelty. Esimerkiksi Alice In Chains 
-yhtyeen nimikkolevy (1995) on ollut mahdollis-
ta ostaa kahdella eri värivaihtoehdolla; toisessa 
läpikuultavan kotelon pääväri on ollut keltainen ja 
toisessa violetti. Amerikkalaisen Primus-yhtyeen 
vuonna 1997 julkaisema “Brown Album” on hauska 
viittaus The Beatlesin “White Albumiin” ja muihin 

tietyn värin mukaan nimettyihin levyihin. 
Nimestään huolimatta “ruskean albumin” muovi-
kotelo on kullanvärinen. Pet Shop Boysin “Very” 
(1993) on julkaistu alunperin yksilöllisessä, orans-
sissa kotelossa, jonka pinnalla on “legomainen” 
kohokuviointi. Radioheadin levynkannet ovat olleet 
mielestäni aina kiinnostavia. “Amnesiac” (2001) 
on julkaistu tavallisen muovikotelon ohella erikois-
painoksena, jossa kotelo on kuin kirjastonkirja 
lainauskuitteineen. 

Oma lukunsa ovatkin kaikennäköiset erikoispainok-
set ja kokoelmaboksit, joiden pakkaussuunnittelussa 
vain taivas tuntuu olevan rajana. Kuvapinta-alassa 
CD:t häviävät vinyylille, jolloin huomio kansisuun-
nittelusta näyttää siirtyneen vahvasta kuvallisesta 
ilmaisusta esimerkiksi pakkaussuunnitteluun. Myös 
kansilehtien rooli korostuu CD-formaatissa ja tuo 
mahdollisuuden informaation paljouteen. Levyn-
kansista puhuttaessa huomio keskittyy yleensä 
etukanteen, joka onkin levynkannen näkyvin osa. 
CD:n kansien kohdalla olisi ehkä reilua keskittyä 
enemmän kokonaisuuden kuin pelkän etukannen 
arviointiin.

Jos CD:n aikakaudella etukannen huomioarvo on 
pienentynyt, sama trendi on jatkunut vahvana myös 
MP3-aikana. En ole ostanut levyjä aktiivisesti aikoi-
hin. Syy ei välttämättä ole kansissa, vaan siinä, että 
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musiikista on helppo olla maksamatta. Spotifyn 
kuukausimaksu on pieni hinta siitä, että voin kuun-
nella melkein mitä huvittaa. Aina edes hieno kansi-
suunnittelu ei saa lähtemään levykauppaan. 

Nykyään katselen levynkansia lähinnä 
Spotifyssa pieninä kuvakkeina sen pienen hetken, 

minkä käytän musiikin valitsemiseen. Levynkansien 
huomioarvo on tietokoneella kuunnellessa varsin 
vähäinen verrattuna vinyylin kuuntelukokemukseen. 
Vaikka seuraankin musiikkimaailmaa ja uusia 
julkaisuja, törmään enää harvoin uusiin, kiinnostavi-
in levynkansiin.

KUVA 3. Tool-yhtyeen CD-levyn kansia. Vasemmalta oikealle: ”Aenima” (1996), Lateralus (2001, kotelo takana, kansilehti 
edessä), ”10 000 Days” (2006).
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Olen pitänyt levynkansia pitkään jonkinlaisina it-
sestäänselvyyksinä. Ne ovat olleet olennainen osa 
elämääni niin kauan kuin muistan. En ole kuiten-
kaan aina ollut tietoinen levynkansien suunnitteli-
joista. Vaikka suunnittelija olisi todennäköisesti kan-
sitiedoista löytynytkin, sen selvittäminen ei ole aina 
tuntunut tärkeältä. Toki, useiden klassikkokansien 
kohdalla tekijä on ollut niiden etabloituneen aseman 
johdosta tiedossa. Esimerkiksi Andy Warholin suun-
nittelemat kannet ovat monille tuttuja.  Pääasiallinen 
huomioni on musiikkia kuunnellessa kuitenkin kiin-
nittynyt artistiin ja sen musiikkiin, mikä tietenkin 
onkin musiikkimaailmassa pääasia. Levynkansihan 
on pohjimmiltaan vain suojakuori. Tämä ei kuiten-
kaan tarkoita, etteikö kannella olisi voinut ollut suu-
ri merkitys levyn kuuntelukokemuksessa. Olisiko 
Santanan “Abraxas” ollut niin yltäkylläinen ja järi-
syttävä kokemus ilman Abdul Mati Klarweinin vi-
suaalista panosta? Varmasti rytmikäs musiikki olisi 
kolahtanut minuun aloitellessani lyömäsoitinharras-
tustani, mutta minun on hyvin vaikea ajatella ky-
seistä levyä ajattelematta samalla sen kantta. Levyn-
kansi on usein se, millä suosikkilevyjä kuvataan: “se 
on se, missä on musta kansi”, “se koiralevy”, “siinä 
on se peili kannessa”. Ainakin minulle, visuaalis-au-
ditiiviselle musiikinkuuntelijalle äänilevy ja kansi 
kulkevat käsi kädessä. Siksikin on kiinnostavaa 
kääntää katseensa kansien suunnittelijoihin artistien 
ohella. Mitä kansien tekijät ovat halunneet tuoda 

kuuntelukokemukseen?

Levynkansien uhattu ja alasajettu asema tekee kan-
sidiggarin hieman surulliseksi. Tunteeni ovat ristirii-
taiset. Totta on, että tässä tavarapaljoudessa on hyvä 
etsiä vaihtoehtoja materialle. En halua olla esteenä 
kehitykselle. Jos on ekologisempaa käyttää luonnon-
varat tietokoneisiin ja älypuhelimiin ja 
kuunnella musiikkia niillä kuin tuottaa röykkiöit-
täin aineellisia äänilevyjä suojakuorineen, haluan 
olla mukana tässä kehityksessä. Ei tehdä turhaan 
suojakuoria, jos ei ole mitään suojattavaa. Kannen 
suojaavat ominaisuudet eivät olekaan ainakaan 
minulle tärkeintä. Haluaisin ajatella, että levyn 
suojakuori on vain pohja, jolle kansisuunnittelija 
tai artisti on voinut tuoda oman luovan, visuaalisen 
panoksensa. Jos musiikintekijöiden luovuuden he-
delmät on saatu internetiin, miksei sama voitaisi 
tehdä myös kansisuunnittelulle? Ei ihmisen visuaa-
lisuus ole katoamassa mihinkään, sen enempää kuin 
auditiivisuuskaan. Tämä olisi hyvä ymmärtää myös 
suoratoisto- ja latauspalveluissa. Miksei esimerkiksi 
Spotifyssa levyn kansikuva voisi täyttää tietokoneen 
näyttöä koko sen mitalta? Miksi tyytyä postimerkki-
kokoon?

Oma haasteensa on populaarikulttuurin nykyises-
sä luonteessa, joka on hyvin nopeatempoinen. 
Musiikista on tullut yhä enemmän “pikaruokaa”. 
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Levykokonaisuudet unohtuvat, kun biisejä ahmitaan 
satunnaisessa järjestyksessä. Yhä harvemmin ih-
miset syventyvät 45 minuutiksi yhden levyn ääreen 
kansikuvaa tutkien. Tämän lisäksi, liikkuva kuva on 
monessa suhteessa syrjäyttänyt pysähtyneen kuvan. 
Jos kuuntelija kaipaa visuaalisuutta musiikin rinnal-
le, hän katsoo useammin nopeatempoisia musiik-
kivideoita kuin kansikuvia. Ihmiset eivät enää malta 
pysähtyä niin kuin ennen.

Onneksi on vaihtoehtoja. Vanhat levyt kansineen 
löytyvät divareista. Uusiakin tehdään. Vinyylituo-
tanto on noussut taas jaloilleen. Tarjontaa on siis 
kansidiggarillekin. Silti on kiinnostavaa kartoittaa 
myös uusia musiikin visualisoinnin mahdollisuuk-
sia, joita digitalisoituminen tarjoaa.

1.2 Minä tekijänä

Lukion jälkeen olisin halunnut opiskella graafiseksi 
suunnittelijaksi. Haaveissani suunnittelin visuaalisen 
ilmeen bändeilleni. Musiikin soittaminen ja kuunte-
lu olivat todellinen intohimoni, minkä ympärille ha-
lusin ammattiuranikin rakentaa, tavalla tai toisella.

Lahden muotoiluinstituutin ovet eivät auenneet. 
Lähdin tunnustelemaan Oriveden Opiston ku-
vataidelinjalle, jonka luova ilmapiiri vei minut 
mennessään. Päätin opiskella kuvataiteilijaksi ja 

pääsinkin lopulta Kankaanpään taidekouluun. Koin, 
että nyt sain tehdä mitä halusin: taiteilla vapaasti, 
ja soittamisellekin tarjoitui hyvät puitteet koulun 
väestönsuojasta. Treenikämpästä oli lyhyt matka 
koulun kahvilaan soittamaan useissa railakkaissa 
bileissä, joissa taideopiskelijoiden ja -opettajien 
muodostama yleisö oli vastaanottavainen. Rock ja 
taide tuntui minulle luonnolliselta yhdistelmältä. 
Olihan monien esikuvienikin tie kulkenut eri taide-
koulujen kautta. Wikipedian mukaan esimerkiksi 
John Lennonilla, Pete Townshendilla ja Freddy Mer-
curylla on taidekoulutausta.

Valmistuin kuvataiteilijaksi. Vieraannuin kuitenkin 
nopeasti maalaamisen rutiineista teoriapainotteisissa 
jatko-opinnoissani Visuaalisen kulttuurin maiste-
riohjelmassa. Ehkä en ollutkaan valmis toimimaan 
kuvataiteilijana. Luovuutenikin tuntui edelleen 
kanavoituvan enemmän musiikkiin kuin kuvataitee-
seen. 

Visuaalisuus on kuitenkin edelleen läsnä päivit-
täisessä elämässäni muun muassa levynkansien 
muodossa. Suunnittelen bändieni graafiset ilmeet 
(KUVA 4); en niin laajassa mittakaavassa kuin olin 
unelmoinut, mutta graafinen suunnittelija minussa 
on vihdoin pääsemässä vauhtiin. Kuvitan lähinnä 
omakustanteita, enimmäkseen sinkkujen kansia, ja 
harvoin saan työstä palkkaa, mutta vastaan jokai-
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lisen kotelon ja 20-sivuisen kansilehden suunnittelu 
oli kuukausien urakka, jonka aikana tein lukuisia 
kollaasimaalauksia kuvitusten pohjaksi.

seen haasteeseen sillä kunnianhimolla, millä tähän 
visuaalisen kulttuurin muotoon mielestäni kuuluu 
suhtautua. Jyväskyläläisen Ruamjai-kuoron minulta 
tilaaman “Talven Taika” (2014) -levyn digipak-mal-

KUVA 4. Suunnittelemiani CD-levyn kansia. Takana Ruamjai: ”Talven taika” (2014, kansilehti ja digipak). Edessä va-
semmalta oikealle OK Cult: ”Black Mambo” (2014, single, cartonsleeve), This Fall of Mine: ”Rewind to Repeat” (2008, 
EP, cartonsleeve), OK Cult: ”Break Loose”/”Bunny Rises” (2013, single, cartonsleeve).
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1.3 Tutkimuskysymys

Koen kimpoilevani kummallisella harmaalla 
alueella musiikin ja visuaalisen kulttuurin välissä. 
En ole ammattimuusikko, enkä ole löytänyt paik-
kaani kuvataiteenkaan kentältä. Kaikkein luonte-
vimmalta tällä hetkellä minulle tuntuu työskentely 
musiikin ja visuaalisen kulttuurin välissä. Haluan 
tehdä kuvia, jotka jollain tavalla resonoivat musiikin 
kanssa. 

Opinnäytteen aihe syntyi tätä taustaa vasten. Pää-
tin tutkia aihetta, jonka ympärillä puuhastelen joka 
tapauksessa. Ajankohtaisin projektini on Sigi Tolo 
-yhtyeen levyn teko. Bändikaverini, Jantso Jokelin 
ja Harri Sippola suostuivat siihen, että suunnittelen 
yhtyeellemme levynkannen ja kytken sen opinnäyt-
teeseeni tuotannolliseksi osuudeksi. Itse suunnitte-
lemani levynkansi toimii hyvänä lähtökohtana tut-
kimukselleni. Tutkin ennen kaikkea suunnittelupro-
sessissa esiin nousevia kysymyksiä. Mikä on oma 
roolini Sigi Tolo -yhtyeen levynkansisuunnittelija-
na? Miten siihen vaikuttaa se, että toimin samassa 
yhtyeessä myös muusikkona? Suunnitteluprosessiin 
osallituvat myös bändikaverini, joiden antamat pa-
lautteet ja ideat otan huomioon työskentelyssäni. 
Valaisen tekoprosessia muun muassa kuvien ja säh-
köpostin kautta saamani palautteen avulla.

Ihan aluksi perehdyn kuitenkin levynkansiin yleis-
esti. Mikä on levynkannnen perimmäinen tarkoi-
tus? Tämän selvittäminen vaatii ääniteteollisuuden 
tarkastelua kokonaisuudessaan. Katsaus historiaan 
auttaa ymmärtämään levynkansien nykytilaa ja 
antaa mahdollisesti viitteitä myös tulevasta. Histo-
rian saatossa tehdyt levynkannet ovat synnyttäneet 
erilaisia tyylikeinoja, joilla tietynlaisia levyjä on 
totuttu kuvittamaan. Levynkannet ovat tarjonneet 
mahdollisuuden myös hyvin rikkaalle ilmaisulle, 
joka yllättää joskus omaperäisyydellään. Pyrin ha-
vainnollistamaan levynkansien ilmaisullisia mah-
dollisuuksia esimerkein ja kuvin.

Historian tuottamien klassikoiden kautta myös 
levynkannen tekijöitä on nostettu esiin. Osa heistä 
on noussut jopa kulttiasemaan suunnittelemiensa 
levynkansien avulla. Esimerkiksi Hipgnosis-kollek-
tiivi on alansa todellinen jättiläinen, jota on vaikea 
sivuuttaa puhuttaessa levynkansien kehityksestä. 
Sen surrealistinen tyyli on ollut uraauurtavaa. 
Hipgnosis-ryhmän yksi perustaja, Storm Thorger-
son on suunnitellut levynkansia lukuisille aikansa 
suosituimmille artisteille kuudella vuosikymmenellä 
- aina kuolinvuoteensa 2013 asti (Wikipedia). Hän 
on ollut tekemässä myös useita aihetta käsitteleviä 
kirjoja, kuten “Album Cover Album” (1977) -ni-
mistä teosta, joka on ollut itselleni korvaamaton apu 
tämän opinnäytteen tekemisessä. “Album Cover 
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Album” on myös ensimmäinen levynkansia esitellyt 
kirja. Sen tapa käsitellä vinyylikansisuunnittelun ke-
hitystä alkuvaiheista alan kultakaudelle asti on aina-
kin vinyylidiggarin silmissä kestänyt hyvin aikaa.

Opinnäytteen keskeisenä teemana on tekijyys. Teki-
jyyden käsitettä avataan levynkannen tekijöitä käsit-
televässä luvussa. Mitä merkitystä on sillä, kuka on 
levynkannen suunnittelija? Populaarikulttuurissa 
visuaalisuus on tärkeää, mutta musiikkimaailman 
keskiössä on luonnollisesti artisti eikä esimerkiksi 
levynkansisuunnittelija. Levynkansillakin on kuiten-
kin tekijänsä. Kuinka paljon levynkansisuunnittelus-
sa, jossa käytännöllisyys ja kaupallisuus asettavat 
omat vaatimuksensa, on tilaa luovuudelle? Kuinka 
kiinnostavaa on tietää, mitä levynkannen tekijä on 
halunnut sanoa luomuksellaan? Suunnittelijan lisäk-
si artistilla ja levy-yhtiöllä on usein omat näkemyk-
sensä tulevan levynkannen suhteen. Kuka loppujen 
lopuksi on levynkannen tekijä?

Levynkannen tekijä voi olla vaikeasti määritel-
tävissä, jos lopputulokseen ovat vaikuttaneet useat 
eri tahot. Monet levynkannet ovatkin täynnä kom-
promisseja eikä tällöin ole kovin kiinnostavaa, 
kuka ne on suunnitellut. Toisessa ääripäässä ovat 
esimerkit, joissa artisti on toiminut itse levynkansi-
suunnittelijana, ja joissakin tapauksissa myös levyn 
julkaisijana: tällöin levynkannen tekijä on helppo 

osoittaa. Nimekkäiden tekijöiden, kuten tunnettujen 
kuvataiteilijoiden tekemät levynkannet tarjoavat 
uuden näkökulman.

Suomalaisia levynkansisuunnittelijoita esittelen 
omissa osioissaan. Tunnettuja suomalaisia levyn-
kansia suunnitelleen ja “Hirvi, älä tule tielle ja mui-
ta suomalaisia vinyylilevynkansia” -kirjan tehneen 
valokuvaaja Risto Vuorimiehen kanssa käydyt kes-
kustelut ovat olleet suurena apuna prosessissani. 
Olen saanut tutustua myös Vuorimiehen omaan 
työskentelyyn, jota esittelen omassa luvussaan. 
Jonkinlaisen läpileikkauksen suomalaisten levyn-
kansisuunnittelijoiden työskentelystä olen saanut 
sähköpostikyselyllä, jonka olen lähettänyt valitse-
milleni suomalaisille levynkansien tekijöille.



15

2. Levynkannen historiaa

Jotta voidaan tutkia levynkansia tekijyyden näkö-
kulmasta, on tutustuttava sekä äänilevyn että levyn-
kannen formaattiin ja historiaan. Levynkansi on 
nuori keksintö, joka on syntynyt olemassa olleeseen 
tarpeeseen: herkästi hajoaville äänitallenteille on 
täytynyt kehittää suojapakkaukset. Myöhemmin pa-
kkausten mahdollisuuksia on alettu kehittää eteen-
päin, kun niiden kaupallinen potentiaali suojattavan 
tuotteen mainostamisessa on huomattu. Myöhemmin 
ne ovat antaneet raamit myös luovalle työskentelyl-
le. Levynkannen olemassaolo ei ole itsestäänselvyys 
ja sen asema onkin uhattuna digitali-
soituvassa maailmassa.

2.1 Äänitallenteen historiaa

Äänen tallentamisen keksijänä pidetään Thomas 
Alva Edisonia, joka keksi fonografin vuonna 1877. 
Tinapaperille kaiverretujen tallenteiden säilyttämin-
en ei kuitenkaan ollut mahdollista. Charles Sumner 
Tainterin ja Chichester Bellin vuonna 1885 patento-
ima grafofoni sen sijaan mahdollisti äänen pysyvän 
tallentamisen vahalieriölle. Sekä Edison että Colum-
bia Phonograph Company alkoivat tuottaa valmiiksi 
äänitettyjä musiikkilieriöitä vuonna 1889, mikä 
merkitsi ääniteteollisuuden syntyä. Edison kehitti 
lieriöiden monistuksen ja äänentoiston tekniikoita 

vuosisadan vaihteeseen mennessä, mutta gramo-
foni litteine levyineen uhkasi jo fonografin asemaa. 
(Gronow & Saunio 1990, 19-30.)
 
Emil Berliner oli patentoinut gramofonin jo vuonna 
1887, mutta kesti monta vuotta ennen kuin laite oli 
toimintavalmis. Ensimmäiset äänilevyt valmisti Ber-
linerin lisenssillä Kämmerer & Reinhardtin leluteh-
das Saksassa vuonna 1889. Kumista tai selluloidista 
puristettuja, viisituumaisia levyjä soittimi-
neen myytiin muutaman vuoden ajan. Erilaisten 
materiaalikokeilujen jälkeen 1890-luvun lopulla 
Berliner päätti puristaa levynsä sellakkamassal-
le. Eldrige Johnsonin vuonna 1896 suunnittelema 
moottori teki gramofonista vakavasti otettavan soit-
timen. 1890-luvun puolivälissä Berliner oli valmis 
tarjoamaan seitsemäntuumaisia levyjään Amerikan 
markkinoille. Äänentoisto ei ollut kehuttava, mut-
ta levyjä pystyttiin monistamaan nopeammin kuin 
lieriöitä, jotka olivat myös helposti särkyviä. (mts. 
30-37.)

Kun vuonna 1901 Berliner-yhtiön toimintaa jatka-
maan perustettiin Victor Talking Machine Company, 
yhtiön toimitusjohtajaksi nousi Berlinerin garmo-
fonien valmistuksesta vastannut Eldrige Johnson. 
Hän kehitti äänentoiston ja levyjen monistamisen 
tekniikoita edelleen. Hänen keksintönsä helpottivat 
äänilevyteollisuuden kansainvälistymistä. (mts. 38-
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40.)

Edison oli valmistanut ensimmäiset “pitkään soi-
vat” levyt jo vuonna 1925. Levysoittimen neula ei 
kuitenkaan pysynyt levyjen hienoissa urissa, joten 
levyjen markkinointi oli lopetettava. RCA Victor 
julkaisi oman 33 kierroksen nopeudella pyörivän 
LP-levynsä vuonna 1931. Lama oli kuitenkin ro-
mahduttanut levymyynnin, joten nämä LP:t oli 
poistettava markkinoilta. Samalla menetelmällä 
ryhdyttiin valmistamaan isokokoisia 40 sentin 
levyjä radioasemien käyttöön. Levyt olivat niin hel-
posti särkyviä, ettei niitä tarjottu kotimarkkinoille. 
(Gronow & Saunio 1990, 256-258.)

Sodan jälkeen äänilevyjen kysyntä jälleen kasvoi. 
Vuonna 1946 CBS-konsernin tutkimuspäällikkö, 
Peter Goldmark sai ohjeet alkaa kehittelemään uutta 
äänilevyformaattia. Kesäkuussa 1948 hän esitteli 
Long Playing -levynsä lehdistölle. Mullistavaa oli 
moninkertaistuneen tallennustilan lisäksi vaihtunut 
materiaali: kestävä vinyylimuovi ei rahissut kuten 
aiemmin käytetty sellakka. Saman aikaan tulleilla, 
kohtuuhintaisilla levysoittimilla pystyi kuuntele-
maan sekä 33 että 78 kierroksen levyjä. RCA toi 
seuraavana vuonna markkinoille pienen, 45 kier-
roksella pyörivän levyn. RCA alkoi tuottamaan 
sekä kahden kappaleen single-levyjä että neljän 
kappaleen EP-levyjä. CBS-Columbian LP-levyjä ei 

voinut soittaa RCA:n uudella levysoittimella. 
Alettiin puhua “kierroslukujen sodasta”. LP vakiin-
nutti kuitenkin asemansa ja vuonna 1950 RCA:kin 
myönsi tappionsa julkaisemalla ensimmäisen LP-
levynsä. Sekä 33 että 45 kierroksen nopeudet olivat 
kuitenkin tulleet jäädäkseen. LP-levyllä julkaistiin 
erityisesti suurimuotoisia teoksia, jotka eivät olisi 
mahtuneet lyhytkestoisemmille formaateille. Single 
vakiintui iskelmämusiikin julkaisumuodoksi. Pop-
ulaarimusiikin levyttäminen varta vasten LP-levyä 
varten yleistyi vasta 60-luvun lopulla. Suomessa 78 
kierroksen nopeudesta luovuttiin lopullisesti vasta 
talvella 1958-59. (mts. 258-260.)

Vuonna 1963 markkinoille tullut kasetti nauhurei-
neen tarjosi kestävän, helppokäyttöisen ja edullisen 
vaihtoehdon vinyylilevylle. Suomessa levysoit-
timet olivat olleet suhteellisen harvinaisia, ja uusi, 
edullinen formaatti auttoi merkittävästi äänitemy-
ynnin nopeaa kasvua 70-luvulla. Toisaalta, kasetti-
nauhurien mukanaan tuoma mahdollisuus kopioida 
äänitteitä, helpotti äänitteiden laitonta monistusta. 
Monissa maissa kasettien “piraattituotanto” kasvoi 
mittasuhteisiin, jotka toivat vanhoille levy-yhtiöille 
suuria ongelmia. (mts. 467-468.)

1980-luvulla digitaalinen tekniikka mullisti äänite-
teollisuuden. Analogisen levyn täytyi antaa tietä 
digitaaliselle CD-levylle, jonka ensimmäisen pro-
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totyypin Philips ja Sony esittelivät jo vuonna 1979. 
CD-levy sai “maailmanensi-iltansa” Tokiossa loka-
kuussa 1982 ja vuonna 1988 CD-levyn myynti oli 
ohittanut LP-levyn myynnin Yhdysvalloissa. (mts. 
483-486). Suomen äänilevyteollisuuden siirtyminen 
digitaaliseen aikaan tapahtui paljon myöhemmin. 
Vuonna 1988 CD-levyjen osuus Suomen levy-
myynnistä oli vielä alle 10 prosenttia. Vuonna 1989 
suurin osa Suomessa julkaistuista äänilevyistä ei 
ilmestynyt ollenkaan CD-muodossa. (mts. 515-517.) 
90-luvun alussa CD kuitenkin syrjäytti vinyylin 
myös Suomessa. Vuoden 1994 jälkeen vinyylin 
myynti oli romahtanut täysin CD:n jatkaessa suosi-
tuimpana formaattina. CD:n suosio saavutti huip-
punsa Suomessa 2000-luvun alussa. (Musiikkituot-
tajat Ifpi Finland ry.)

Populaarikulttuurin fragmentoituminen 1990-luvulla 
merkitsi perinteisille, ylikansallisille levy-yhtiöille 
epävarmuuden aikaa. Vuonna 2001 äänilevyjen 
myynti kääntyi laskuun ensimmäisen kerran sitten 
CD-formaatin käyttöönoton. Lisäksi Napster ja 
muut samankaltaiset yhtiöt mahdollistivat musiikin 
ilmaisen ja laittoman lataamisen internetistä, mikä 
asetti todellisen haasteen levymyynnille. (Pennanen 
2006, 162.)

Tällä hetkellä näyttää siltä, että äänitteiden myyn-
ti on siirtymässä asteittain internetiin. Vuonna 

2014 digimyynti on ohittanut fyysisten äänitteiden 
myynnin Suomessa ollessaan 51 prosenttia koko 
äänitekaupasta. Fyysisten äänitteiden myynti on 
laskenut edellisestä vuodesta peräti 34 prosenttia. 
Tähän merkittävänä syynä on ollut CD-myynnin 
dramaattinen, 29 prosentin lasku edellisestä vuodes-
ta. Vinyyli sen sijaan on nostanut myyntiään hitaasti 
vuodesta 2007 lähtien. Vuoden 2014 aikana vinyylin 
myynti on noussut 14 prosenttia edellisestä vuodes-
ta. (Musiikkituottajat Ifpi Finland ry.)

Ääniteteollisuus on jatkuvassa muutostilassa. 
Kulloinkin hallinneiden formaattien valtakaudet 
ovat olleet varsin lyhyitä. Kehittyvä teknologia 
sanelee pitkälti ääniteteollisuuden kehityssuunnan. 
Suuri päätäntävalta on kuitenkin myös kuluttajilla. 
Vinyylin hiljainen paluu osoittaa, etteivät uudet te-
knologiset keksinnöt yksin määrää ääniteteollisuu-
den kehitystä. Kuluttajien ostopäätöksiin vaikutta-
vat tekijät, joita voi olla vaikea määritellä. Kuinka 
suuri rooli on nostalgialla, käyttömukavuudella, fii-
liksellä, visuaalisuudella, materiaalisuudella ja niin 
edelleen?
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2.2 Suojakotelo

Fonografien ja grafofonien hauraita vahalieriöitä 
myytiin vaatimattomissa ja vakiotyyppisissä pah-
vikoteloissa 1920-luvulle asti. Sellakkalevyjä myy-
tiin aluksi ilman minkäänlaista suojamateriaalia. 
1910-luvulle tultaessa levyjä alettiin myydä paperi-
pusseissa. Vähitellen kehitettiin pakkaus, joka sisäl-
si useita toisiinsa kiinnisidottuja levypusseja. Käsite 
“albumi” juontaa juurensa näihin valokuva-albu-
mimaisiin levykoteloihin. Columbia Recordsille 
työskennellyt Alex Steinweiss kehitti LP-levylle 
oman suojakotelon, koska sellakkalevyjen suojako-
teloiden väitettiin vahingoittavan levyjä. (Pennanen 
2006, 10-14.)

“Album Cover Album” (1977) -kirjassa CBS -levy-
yhtiön silloinen Art Director, Roslav Szaybo vertasi 
levynkansia muropakkauksiin. Muropakkauksen 
suunnitteluun nähtiin hänen mukaansa yhtä pal-
jon vaivaa ja kulutettiin yhtä paljon mustetta kuin 
levypakkauksen suunnitteluun. Molemmat päätyivät 
ihmisten koteihin. Näiden pakkausten arvostukses-
sa oli kuitenkin selvä ero, sillä muropakkauksista 
harvoin puhuttiin tai kirjoitettiin. Niitä ei jääty 
tutkimaan hartaudella. Musiikkiteollisuudessa oli 
kuitenkin Szaybon mukaan paljon ihmisiä, jot-
ka kohtelivat levynkansia kuin muropakkauksia. 
(Thorgerson & Dean 1977, 157.) 

Szaybon kommentti on peräisin 70-luvulta ja on 
luettavissa ensimmäisestä levynkansia käsittelleestä 
kirjasta. Sittemmin levynkansista on kirjoitettu 
paljon ja “levynkansitaiteen” käsite on vankistanut 
asemaansa edelleen. Levynkansien arvostuksen nou-
susta kertovat esimerkiksi kaksi Suomessa vuonna 
2006 järjestettyä, levyn-kansia esitellyttä näyttelyä: 
“Covers - levynkannet” Vapriikissa, Tamperella sekä 
“Top 10 -Levynkansien taidetta” Aboa Vetus & Ars 
Nova -museossa, Turussa (Aboa Vetus & Ars Nova; 
Pennanen 2006, 220-221).

Olen huomannut, että oma suhtautumiseni esi-
merkiksi CD-levykoteloihin on muuttunut huomat-
tavasti viime vuosien aikana. Kotelot pyörivät lat-
tioilla, jossa ne saattavat halkeilla. Enää en vaivaudu 
vaihtamaan rikkinäisiä koteloita uusiin (tätäkin on 
tullut joskus tehtyä). Lieneekö henkilökohtaiseen 
CD:n arvostuksen alenemiseen vaikuttanut se, että 
alennuslevyjä on saanut ostettua puoli-ilmaiseksi 
jo vuosien ajan, puhumattakaan kirpputoreilta löy-
tyvistä? Lisäksi radiossa työskentelevä puolisoni 
kantaa kotiin säkeittäin ilmaisia promolevyjä, joiden 
läpikäyminen tuntuu suorastaan työltä ja säästämi-
nen usein yhdentekevältä. CD:t ovat minulle esi-
neinä nykyään yhtä arvokkaita kuin lapsuuteni 
C-kasetit: toisarvoisia vinyylin rinnalla. CD:t ajavat 
toki asian, mutta ovat minulle eräänlainen “välifor-
maatti” vinyylin ja internetin suoratoistopalvelujen 
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välillä. Kuuntelen niitä enimmäkseni autossa, missä 
suojakotelot pyörivät enimmäkseen tiellä.

Vinyylit sen sijaan ovat siististi hyllyssäni. Kokoel-
mani ovat vaatimattomat, mutta minulla on kova 
halu ostaa niitä lisää rahatilanteen salliessa. Vinyyli-
levyjen kotelot ovat minulle yhtä tärkeitä kuin levyt 
niiden sisällä. Vielä en ole alkanut ripustaa niitä 
seinälle taulujen tapaan, vaikka olen sitä pitkään 
harkinnutkin.

Suojakotelon muodolla on leikitelty levynkansien 
historiassa eivätkä kokeilut ole aina olleet eduksi 
tuotteiden käytännöllisyyden kannalta. Suojakote-
loissa on saattanut olla liikkuvia osia: esimerkiksi 
Andy Warholin suunnittelema, oikealla vetoketjulla 
varustettu The Rolling Stonesin “Sticky Fingers” 
(1971) -levyn kotelo on tuhonnut tuhansia levyjä. 
Joskus kotelon muoto on asettanut omat käytännön 
haasteensa, kuten Small Faces -yhtyeen pyöreä, 
cut-out-mallinen “Ogdens Nut Gone Flake” (1968) 
-levyn kotelo, jota on vaikea saada pysymään 
hyllyssä. (Thorgerson & Dean 1977, 14.) Vaikka 
muodolla leikittelevät pakkaukset ovat usein olleet 
nokkeluudessaan kiinnostavia, on hyvä muistaa, että 
levykotelon perimmäinen tarkoitus on suojata ääni-
levyä. 

Oma lukunsa ovat box set -kansiot, jotka sisältävät 
vaihtelevan määrän levyjä ja oheismateriaalia. En-
simmäiset box set -kansiot on tehty vinyylilevyille 
jo 1960-luvulla, mutta ne ovat yleistyneet CD-for-
maatin myötä. (Pennanen 2006, 16.) 

Peter Doodsonin kehittämä, muovinen jewel case on 
ollut CD-kotelon standardi vuodesta 1982 lähtien. 
Alkuperäiset kotelot ovat olleet kestävämpiä kuin 
nykyiset, jotka hajoavat herkästi. (Philips.) Lukui-
sista CD-kotelovaihtoehdoista yksi yleisimmistä on 
jewel case -mallia ekologisempi digipak, joka on 
AGI Shorewood -yhtiön tuotemerkki (Wikipedia). 
Ulkokuoreltaan pahvinen digipak miellyttää itseäni 
enemmän kuin jewel case. Pahvi tuntuu kädessäni 
miellyttävältä. Digipak sisältää samankaltaista 
“lämpöä” kuin perinteinen vinyylilevykotelo. Muovi 
tuntuu materiaalina “kylmältä”. Lisäksi jewel caset 
tuntuvat kestävän vähemmän kolhuja kuin digipakit.

Levykoteloa ei olisi ilman sen sisältämää musiikkia. 
Jos äänilevyt häviävät maailmasta ja äänitteet siir-
tyvät kokonaan digitaaliseen muotoon, levykotelois-
ta tulee tarpeettomia. Kaikki levynkannen ominai-
suudet eivät tosin liity levyn suojaavuuteen.
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KUVA 5. XTC: Go 2, Virgin, 1978. Suunnittelu: Hipgnosis.

2.3 Mainos

Levynkannen yksi tehtävä voi olla, ja nykyään lähes 
poikkeuksetta onkin, mainostaa sen sisältämää mu-
siikkia. Levynkannen graafisella ilmeellä ja pak-
kaussuunnittelulla pyritään tekemään tuotteesta 
niin kiinnostava, että mahdollinen ostaja haluaa sen 
omakseen. Hipgnosisin suunnittelemassa XTC-
yhtyeen sarkastisessa “Go 2”-levyn kannessa asia 
esitetään hyvin suoraan: “Ajatuksena on, että mitä 

useampi ostaa tämän levyn, sitä enem-
män Virgin Records, manageri Ian Reid 
ja XTC tienaavat” (Pennanen 2006, 7, 
KUVA 5).

1920-luvulle asti myytyjen vaha-
lieriöpakkausten koristelu oli yhden-
mukaista ja vaihteli vain vähän. Tietyt 
äänitteet oli merkitty pakkauksiin 
liimatuilla, pienillä tarroilla ja epäsel-
villä kaiverruksilla itse sylintereissä. 
Berlinerin kumi- ja sellakkalevyt 
myytiin alunperin ilman suojamate-
riaalia. (Thorgerson & Dean 1977, 8.) 
Ensimmäisissä sellakkalevyissä ei ollut 
edes etikettiä, vaan kappaleen nimi 
oli kaiverrettu levyn keskiosaan. Vi-
suaalisuuteen levyjen markkinoinnissa 
alettiin kiinnittää hieman enemmän 
huomiota 1890-luvun lopulla, kun ku-

lutustavaroiden mainonta alkoi kasvaa yleisesti Yh-
dysvalloissa. Vuonna 1899 Gramophone-yhtiön 
toimitusjohtaja William Owen oli nähnyt lon-
toolaisen taiteilijan, Francis Barraudin maalauk-
sen, jossa koira kuunteli Edison-fonografia. Owen 
halusi ostaa taulun itselleen sillä ehdolla, että 
Barraud maalaisi fonografin tilalle gramofonin. 
Kun Victor-yhtiön Eldridge Johnson näki maa-
lauksen (KUVA 6) Owenin seinällä, hän päätti 
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KUVA 6. Barraud, Francis: His Master’s Voice. 1899. 

rekisteröidä sen yhtiönsä tavaramerkiksi. Tästä 
tunteisiin vetoavasta kuvasta tuli pian kaikkien Vic-
tor-yhtiön tuotteiden tunnus, joka esiintyi niin levy-
jen etiketeissä, aikakauslehtien ilmoituksissa kuin 
Broadwayn valomainoksissa. (Gronow & Saunio 
1990, 36-42.)

Vuoteen 1910 mennessä levyjä alettiin myydä pa-
perikuorissa. Tarvittava informaatio oli luettavissa 
levyn etiketistä, joka näkyi kuoren keskellä olleesta 
reiästä. Kuoressakin alkoi olla graafista suunnitte-
lua, joka muodosti eräänlaisen kehyksen etiketille. 
(Thorgerson & Dean 1977, 8.) Artistia enemmän 
levy-yhtiöt mainostivat itseään tai levysoitinta. Jos-
kus kuva-aiheet saattoivat viitata tilanteisiin, jois-
sa levyjä kuunneltiin. Joskus kuoressa oli artistin 

kuva. Sellakkalevykansioiden kannet olivat aluksi 
pelkistettyjä ja sisälsivät ainoastaan levytystiedot. 
(Pennanen 2006, 10.)

Levypussien ja -kansioiden vaatimatonta ulkoasua 
voidaan selittää sillä, että radio oli maailmansotien 
välisenä aikana äänilevyä tärkeämpi musiikin levi-
tyskeino paremman äänenlaatunsa, edullisuutensa ja 
monipuolisuutensa vuoksi. Lisäksi artisteja markki-
noitiin enemmän nuottivihkojen kansilla sekä sano-
ma- ja aikakauslehtien mainoksilla kuin levypusseil-
la. (ibid.)

KUVA 7. Imperial Orch Under Rich. Rodgers: Smash Song 
Hits by Rodgers & Hart, Columbia 1940. Suunnittelu: Alex 
Steinweiss.
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Äänilevyteollisuuden noustessa 1940-luvun vaih-
teessa Columbia Records -yhtiön johtaja Edward 
Wallerstein suostui designer Alex Steinweissin 
levynkansien uudistusehdotuksiin. Steinweiss halusi 
suunnitella standardikansien sijasta yksilöllisiä kan-
sikuvituksia. Hän uskoi, että elokuva- ja teatteriju-
listemaisella kuvakielellä voitaisiin herättää ostavan 
yleisön mielenkiinto. Ensimmäisenä hän suunnitteli 
Rodgers & Hartin neljän sellakkalevyn “Smash 
Song Hits” -albumin kannen (KUVA 7). Steinweiss 
otti vaikutteita 1920- ja 1930-lukujen ranskalaisesta 
ja saksalaisesta julistetaiteesta sekä sotien välisen 
ajan modernisteilta. Hän uskoi enemmän symbolis-
ten kuvitusten kuin artisteista otettujen valokuvien 
voimaan. Hän pyrki suunnittelemaan kannet yhtä 
aikaa sekä vaikuttaviksi julisteiksi että houkuttele-
viksi pakkauksiksi. Hän halusi rakentaa visuaalisista 
elementeistä pelkistetyn iskeviä ja käyttää sellaisia 
kuvia, jotka herättivät katsojassa halun kuunnella 
levyä kertomalla jotain musiikista. Steinweissin 
kuvitusideat vaikuttivat suoraan levymyyntiin ja pa-
kottivat myös muut suuret levy-yhtiöt panostamaan 
kansisuunnitteluun. (Pennanen 2006, 11-30.) 

Myöhemmin LP-levyn 31,5 kertaa 31,5 senttimetrin 
kokoinen kansi tarjosi erinomaiset mahdollisuudet 
graafiselle suunnittelulle, mikä saattoi omalta osal-
taan vaikuttaa siihen, että LP-levy voitti kierroslu-
kujen sodan pienikokoisempia formaatteja vastaan. 

Lisäksi vinyylilevyn kansien kuvat ja tekstit olivat 
samaa kokoa kuin aikakauslehdissä, joihin yleisö oli 
jo tottunut. (mts. 14.)

1940-luvulla ja 1950-luvun alussa levynkansi-suun-
nittelua hallitsivat kuvitukset. Mustavalko-valoku-
vaa pidettiin koruttomana ja liian dokumentaari-
sena. Valokuvan käyttö oli hyvin marginaalista 
1950-luvun puoliväliin asti, jolloin kirjapainoalan ja 
valokuvauksen tekninen kehitys alkoi mahdollistaa 
värivalokuvien käytön levynkansissa. Värivalokuvi-
en mainosarvoon luotettiin, mikä johti uudenlaiseen 
typografiseen ajatteluun. Kuvasta tuli kansien som-
mittelun keskeinen tekijä ja tekstit siirtyivät reuna-
mille. (mts. 36.) 1950-luvulla Columbian tai-
teelliseksi johtajaksi tullut Neil Fujita siirsi artistien 
nimet kannen yläreunaan, jotta ne ne olisivat mah-
dollisimman hyvin näkyvillä kauppojen hyllyissä 
(mts. 42). 1950-luvun lopulla levy-yhtiöissä ei aina 
luotettu artistien omaan vetovoimaan ja myyntiä py-
rittiin edistämään seksikkäillä naiskuvilla (mts. 50).

60-luvun aikana suunnittelijat, levy-yhtiöt ja 
muusikot ovat alkaneet etsiä vaihtoehtoja perin-
teisen valokuvauksen ja kuvittamisen ulkopuolelta 
katseen vangitsemiseksi. Ostajia on houkuteltu 
kehittelemällä erikoisia pakkauksia. (Thorgerson 
& Dean 1977, 14.) Kiinnostavan muotoiset levyko-
telot, useita levyjä ja lisämateriaalia sisältävät 
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box-setit ja erilaiset erikoispainokset lisämateriaa-
leineen ovat edelleen levyteollisuudessa käytettyjä 
“myyntikikkoja”. Julkaisemalla samasta äänitteestä 
erilaisia painoksia vedotaan muun muassa levyn-
keräilijöihin, jotka saattavat haluta omakseen kaiken 
tarjolla olevan materiaalin seuraamiltaan artisteilta.

Äänilevypakkausten merkitys musiikin markki-
noinnissa väheni, kun MTV (Music Television) 
aloitti lähetyksensä kesällä 1981. Valtaosa levy-
yhtiöiden markkinointibudjetista kohdistettiin mu-
siikkivideoiden, eikä levynkansien tai julisteiden 
tuottamiseen. Monet levynkansisuunnittelijat siirtyi-
vätkin videotuotannon puolelle. Myös CD-levyn 
tulo markkinoille asetti omat haasteensa levynkansi-
suunnittelulle. Monien mielestä siirtyminen LP-
levykoteloa ratkaisevasti pienempään formaattiin 
merkitsi koko alan kuolemaa. Toisaalta, digitaalinen 
vallankumous teki graafisen suunnittelun monella 
tavalla aiempaa helpommaksi. (Pennanen 2006, 
138.)

Kaikki eivät jääneet suremaan ison kuvakoon mene-
tystä. Yhden vangitsevan kansikuvan sijasta CD-pa-
kkauksesta ja sen oheismateriaalista kehitet-
tiin visuaalinen kertomus, joka perustui temaattiseen 
kuvien käyttöön ja runsaaseen informaatioon. Tälle 
oli toki esikuvansa vinyylikansissakin. Suunnittelija 
Stefan Sagmeister vertasi LP-levyn kansia julistei-

siin ja CD-levyn kansia kirjoihin. Hän kehui myös 
CD-levyn koteloiden läpinäkyvyyttä ja kehittynyttä 
painojälkeä. (mts. 162.) 

CD-levyn etukannen koko on tuonut muutoksia 
graafiseen ajatteluun. Pienempi kuvakoko pakottaa 
suunnittelijan pelkistämään kuvaa entistä enem-
män, jotta kuvallinen viesti välittyy mahdollisim-
man selkeästi. Myös tekstin koko suhteessa kannen 
kokoon on kasvanut. Sisälehtien informaatio-osuu-
det saattavat silti jäädä usein niin pienikokoisiksi, 
että niiden lukeminen on hankalaa.

Jos kuvakoon pienuus on ollut haastaavaa CD-aika-
kaudella, on se vielä haastavampaa äänitemyynnin 
siirtyessä internetiin. CD-levyn kansikuva tuntuu 
suorastaan isolta suoratoistopalveluiden ja digikaup-
pojen kuvakkeiden rinnalla. Levyn kansikuvan 
mainosarvo tuntuu olevan vähäinen esimerkiksi 
Spotifyn levyvalikoimaa selatessa (KUVA 8.). 
Äänitteiden siirtyessä digitaaliseen muotoon suun-
nittelijan on venytettävä kansikuvan iskevyys ja 
pelkistäminen lähes äärimmilleen, jotta edes jonkin-
lainen vaikutus katsojaan syntyy. Suosituimpien 
artistien mainonta saa pienempiä artisteja enem-
män huomiota Spotifyn erillisissä mainoskuvissa. 
Eri levyjen bannerimainokset saattavat ilmaantua 
Spotify-soittimeen musiikkia kuunnellessa. Joskus 
tavallista isommat levyjen mainoskuvat peittävät 
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soittimen näytönsäästäjän tavoin. (Spotify.)

Graafisesti isoimmassa koossa äänilevyjä mark-
kinoidaan edelleen katukuvassa näkyvällä ul-
komainonnalla. Esimerkiksi Helsingin Forumin 
seinässä on voitu nähdä valtavan kokoisia, suosittu-
jen artistien levyjä mainostavia mainoksia.

2.3.1 Musiikkityylien ominaispiirteitä

Eri musiikkityyleillä on omat koodistonsa, joiden 

KUVA 8. Kuvakaappaus Spotify-soittimesta.

perusteella levynostaja voi päätellä, millaista mu-
siikkia minkäkinlaisella levynkannella markki-
noidaan. Tässä alaluvussa esitellään tyypillisimpiä 
genrejä ja niiden levynkansille ominaisia piirteitä. 

Kuvan ja äänen yhteyteen alettiin paneutua var-
sinaisesti jazz-julkaisuissa 1950-luvulla. Vaikutteita 
haettiin suoraan kuvataiteen puolelta: moderni jazz 
alettiin yhdistää abstraktiin ekspressionismiin ja 
avant garde -jazz avant garde -taiteeseen. Esiin nou-
si omaleimaisia kansisuunnittelijoita, jotka vahvisti-
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vat jazz-musiikin ja tiettyjen levymerkkien brändejä. 
Esimerkiksi satoja kansia 1950- ja 1960-luvuilla 
suunnitelleen David Stone Martinin elävä piirustus-
tyyli yhdistettiin erityisesti Verve-levymerkkiin. 
Martinin kuvitustyylistä olen valinnut esimerkiksi 
Norman Granzin “Jam Session No. 2” -levynkan-
nen (KUVA 9), joka on mielestäni helppo tunnistaa 
jazz-levynkanneksi muun muassa aihepiirinsä ja 
värimaailmansa perusteella. Reid Milesin tyylistä 
yhdistää valokuvaa ja tekstiä tuli tunnusomainen 
aikansa jazz-levynkansille ja erityisesti Blue Note 
- ja Prestige-levymerkeille. Tekstin rooli kansi-
suunnittelussa oli merkittävä ja Miles kutsuikin 
ajanjaksoa “kirjasintyyppien uuden tulemisen 
aikakaudeksi” (“the period of the renaissance of 
type”). Kenneth Deardoffin kansisuunnittelu River-
side-levymerkille antoi yhtiölle vahvan identiteetin. 
Gilbert Stonen ja Stanislaw Zagorskin hienoisen 
vääristyneet muotokuvat ja Abdul Mati Klarwei-
nin surrealistiset maalaukset olivat tunnusomaista 
jazz-kuvastoa. (Thorgerson & Dean 1977, 11.) 

Jazz-levynkannet ovat olleet tavallisesti selkeässä 
linjassa musiikin kanssa. Harvoin on turvauduttu 
samalla tavalla kaupallisuuteen kuin populaarimu-
siikissa. Muotokuvat ovat olleet rehellisiä ja kau-
nistelemattomia. Muotivirtaukset eivät ole määritel-
leet olennaisesti kansien suunnittelua. Kuvitukset 
ovat olleet yksilöllisiä ja monipuolisia. Jazz-mu-

KUVA 9. Norman Granz: Jam Session No. 2, 
Columbia. Suunnittelu: David Stone Martin.

siikin kuuntelijoita ei ole tarvinnut kosiskella kirku-
villa väreillä ja silmiinpistävällä suunnittelulla. Ar-
tistin nimeä ei ole täytynyt kirjoittaa kissankokoisin, 
neon-värisin kirjaimin. (Thorgerson, Dean & How-
ells 1982, 8-9.) Mielestäni jazz on pitänyt saman, 
epäkaupallisen linjansa koko levynkansien historian 
ajan. Jazzin kuuntelijat ovat löytäneet jazz-levyjen 
luo tiettyjen, hienostuneiden signaalien avulla.

Blues-levynkansissa yleisin aihe on henkilökuva, 
joka on usein kuva kasvoista tai miehestä ja kitaras-
ta. Mies- ja kitara -teemat ovat siirtyneet englanti-
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laisten blues-muusikkojen kautta keskeiseksi osaksi 
rock-kuvastoa. Suosittuja ovat myös bluesin synty-
seuduista kertovat aiheet, kuten maalaismaisemat, 
Yhdysvaltojen eteläosiin sijoittuvat työn kuvaukset 
sekä katunäkymät etelän kaupungeista ja Chicagos-
ta. (Pennanen 2006, 85.)

Kantrimusiikissa 1950-luvulla ovat yleistyneet 
konservatiiviset, artisteista otetut valokuvat. Levy-
yhtiöiden art directorit ovat lisäilleet kuviin myös 
tiettyä rekvisiittaa genren tunnistamisen helpotta-
miseksi. Näitä merkkejä ovat esimerkiksi hevoset, 
ladot, tietynlaiset asusteet ja kampaukset, junat, rek-
ka-autot ja viskin juominen. Kuvat kommentoivat 
usein myös levyn nimeä tai sanoituksia. (mts. 89.)

Ensimmäiset reggae-levyjen kannet ovat muistut-
taneet 1950- ja 60-lukujen vaihteen amerikkalaisten 
soul-tähtien levynkansia. 1960-luvun lopulla niissä 
on alkanut näkyä rastafarismille ominaisia aiheita, 
kuten uskonnon merkkihenkilöt Marcus Garvey ja 
Haile Selassie, Etiopian lipun värit, symbolieläin 
leijona, rastakampaukset ja ganjan polttelu. Myös 
viittaaminen israelilaisten vankeuteen Babyloniassa 
ja siihen vertautuva mustaihoisten alistamisen tee-
ma on yleinen. Tuff Gong -levymerkin taiteellinen 
johtaja, Neville Garrick on uudistanut reggae-levyn-
kansisuunnittelua ja halunnut tuoda siihen “show-
meininkiä”. (mts. 119.)

Rock-musiikista on kehittynyt 1970-luvulla oma 
mytologiansa, joka on perustunut rock-elämäntyy-
liin - sekä sen todellisuuteen että luotuun ihan-
teeseen. Hollywood on synnyttänyt ensimmäiset 
prototyypit: levynkansien rock-tähdet on esitetty 
autoissa, pukuhuoneissa ja uima-altailla. Joskus rok-
karien elämää on romantisoitu, joskus se on esitetty 
kaunistelemattomana. (Thorgerson & Dean 1977, 
14.) 1960-luvun Surf-levynkannet ovat varhaisia 
esimerkkejä itsetitetoisen ja itseriittoisen rock-
yhtyeen kuvauksesta. (Pennanen 2006, 61.) Rock-
elämäntapa sellaisenaan vaikuttaa tehonneen moniin 
nuoriin. Jotkut ovat haaveilleet itse rock-tähteydestä, 
jotkut ovat samastuneet rokkareihin muusta syystä. 
Samastuminen lienee syynä monen muunkin genren 



27

vetovoimaan. Eräänlainen kiertävän Rock-yhtyeen 
ihanne on tallentunut mielestäni erinomaisesti Risto 
Vuorimiehen kuvaamaan Hurriganesin 
“Roadrunner” (1974) -levynkanteen (KUVA 10).

Progressiivisen rockin levynkansissa kuvitukset 
ovat olleet yleisempiä kuin valokuvat. Tyylillisesti 
ne ovat usein lähellä satukirjoja ja keskiaikaisia kir-
jankuvituksia. Niissä saattaa olla myös viittauksia 
tieteiskirjallisuuteen. (mts. 114.)

Arkkityyppinen heavy metal -kansien maailma on 
synkkä ja sukua fantasiakirjojen ja -sarjakuvien ku-
vituksille. Tähän kuvastoon kuuluvat muun muassa 
ydinkatastrofit, luurangot, soturit, uhkeat naiset ja 
öisellä taivaalla liitelevät kotkat. (mts. 121.)

1970-luvun lopun disco-levynkansissa, etenkin 
naisartisteilla, ovat korostuneet eskapismi, fan-
tasiapukeutuminen, paljas pinta, poseeraus, isot 
kampaukset ja vertikaalisuus. Myös funk-levyjä on 
myyty seksillä, mutta myös mustan väestön poliit-
tista tietoisuutta on pyritty lisäämään. 1980-luvun 
soul-artistit on usein esitetty rikkaina ja itsetietoisi-
na. (mts. 124.)

Punk-musiikille ominaisesti punk-levynkansissa on 
korostunut omaehtoisuus. Tyyli on perustunut help-
pouteen ja alhaisiin tuotantokuluihin. Punk-
estetiikkaan on vaikuttanut olennaisesti Sex 
Pistolsin “Never Mind The Bollocks Here’s The 
Sex Pistols” (1977, KUVA 11) -albumin kiristyskir-
jetyyli. Punk-levynkansien uhkaavuus on yhdistänyt 
asialle omistautuneita, mutta karkoittanut ulkopuoli-
sia. Punk-levynkansissa on tyypillisesti nähty myös 
poseeraamista, hauskanpitoa, kapinointia ja huli-
nointia. (Pennanen 2006, 128.)

KUVA 10. Hurriganes: Roadrunner, Love Records 
1974. Suunnittelu: Risto Vuorimies.

KUVA 11. Sex Pistols: Never Mind the Bollocks, Virgin 1977. 
Suunnittelu: Jamie Reed. Art Director: Malcolm McLaren.
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Hip hop -levynkansien tyyli on vaihdellut paljon eri 
alakulttuurien mukaan. Usein niissä kuvataan katu-
elämää, break-tanssijoita, puku- ja korumuotia sekä 
artistien yhteiskunnallisia asenteita. Hip hop -kan-
sien maailma on usein väkivaltainen. (mts. 156.)

Klassisen musiikin levynkansissa on usein 
maisemia. Toinen perinteinen aihe on ollut säveltä-
jän tai muusikon muotokuva. (Thorgerson ym. 
1982, 9.)

2.4 Ilmaisukanava

Levynkannella voidaan välittää muitakin kuin 
kaupallisia viestejä. Joissakin tapauksissa levynkan-
sisuunnittelija tai artisti kokee levynkannen mah-
dollisuutena ilmaista itseään. Tämä saattaa ilmetä 
tavoilla, jotka muistuttavat taiteen ilmaisukeinoja. 
Usein kuullaankin puhuttavan levynkansitaiteesta 
(engl. cover art). Taide on käsitteenä kuitenkin niin 
ongelmallinen ja sidoksissa kokijan taidekäsityk-
seen, etten mielelläni käytä sitä tässä yhteydessä. 
Puhun mieluummin levynkansisuunnittelusta, joka 
on ilmaisuna tarpeeksi neutraali kuvaamaan tätä vi-
suaalisen kulttuurin aluetta koko laajuudessaan.

Minua kiinnostavat kuitenkin erityisesti levynkan-
net, jotka näyttävät olevan jonkinlaisen luovan pro-
sessin tuloksia. Tavanomaiset, massatuotetut levyn-

kannet tuntuvat minusta harvoin mielenkiintoisilta. 
Usein, kun levynkannessa on jonkinlainen visuaa-
linen oivallus, kiinnostukseni koko tuotetta kohtaan 
herää.

Jos jazz näytti tietä luovalle kansisuunnittelulle 
1950-luvulta lähtien, rock seurasi perässä muutaman 
vuoden viiveellä. Vuonna 1962 julkaistu Bill 
Evansin ja Jim Hallin “Undercurrent” (1962) 
-levyn kansi ei olisi aikanaan ollut mahdollinen 
kuin jazz-levylle, koska kannessa ei lukenut artistin 
eikä levyn nimeä. Rock-levyissä tätä alkoi esiintyä 
kaksi vuotta myöhemmin, kun “Rolling Stones 
No. 2” (1964) ilmestyi ilman kansitekstiä. Jazz- ja 
rock -kansien tyylikeinot sekoittuivat vähitellen 
keskenään, eikä rajanveto kansien perusteella ollut 
myöhemmin enää niin selkeää. (Thorgerson & Dean 
1977, 11.) 

Black Sabbathin “Technical Ecstasy” (1976) -levyn 
kansi (KUVA 12) on mielestäni hyvä esimerkki 
tyylien sulautumisesta. Kannen muotokieli ja väri-
maailma ovat hyvin kaukana siitä, mihin heavy 
metal -levynkansissa on totuttu ja voisivat löytyä 
myös vaikkapa jazz-levynkannesta. Siitä voidaan 
keskustella, kuinka kansikuva on vuorovaikutuk-
sessa levyn raskaan musiikin kanssa. Kannen teke-
miseen osallistuneen Storm Thorgersonin mukaan 
tekijät eivät ole edes kuunnelleet levyn musiikkia tai 
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keskustelleet bändin kanssa, vaan ovat suunnitelleet 
kannen levyn ajatuksia herättävän nimen perusteella 
(Hypergallery). Tässä valossa kannen tekijät ovat 
päässeet käyttämään omaa luovuuttaan hyvin va-
paasti.

60-luvulle asti rock-levynkansien visuaalinen funk-
tio oli ollut lähinnä kaupallinen ja levy-yhtiöt olivat 
vastanneet kansien ilmeistä. Rock-musiikin suosion 
kasvaessa bändit pääsivät helpommin levyttämään 
ja niiden sananvalta levynjulkaisussa lisääntyi, mikä 
näkyi myös ulospäin. Yhtyeiden oma kiinnostus 
omien levyjensä kansia kohtaan johti siihen, että he 

KUVA 12. Black Sabbath: Technical Ecstasy, Vertigo 
1976. Suunnittelu: Hipgnosis.

palkkasivat itse valitsemiaan kansisuunnittelijoita. 
Monilla 60-luvun englantilaisbändeillä oli taide-
kouluyhteyksiä. Myös monille suunnittelijoille oli 
mieluisampaa työskennellä musiikkiteollisuudessa 
kuin esimerkiksi mainosalalla. Levy-yhtiöt antoi-
vat bändeille yhä vapaammat kädet, koska bändien 
omat valinnat olivat osoittautuneet kaupallisiksi 
menestyksiksi. Samalla myös levy-yhtiöiden taju 
levynkansisuunnittelusta lisääntyi. Jossain määrin 
vanhat säännönmukaisuudet unohdettiin ja levyn-
kansista alkoi tulla yhtä monimuotoisia kuin niiden 
sisältämä musiikkikin. Muusikko ja taidekriitikko 
George Melly kirjoitti vuonna 1970: “levynkansi on 
nykyään visuaalisen pop-tyylin luonnollinen koti”. 
Yksi yhtye, jolla oli valtava merkitys tähän tilantee-
seen pääsemisessä oli The Beatles. (Thorgerson & 
Dean 1977, 12-31.) The Beatlesin kansien kehityk-
seen paneudutaan omassa luvussaan.

Luovuus levynkansisuunnittelussa pääsi kukoista-
maan kunnolla psykedelian aikakaudella 1960-lu-
vun lopulla. Vaikutelmaltaan usein sykkivät 
psykedeeliset levynkannet saivat kokijansa kon-
temploimaan. Levyjen kuunteluun suhtauduttiin 
kokonaisvaltaisesti. Kuuntelun ohella saatettiin pol-
tella pilveä ja katsella levynkantta. Monimutkaiset 
ja moniselitteiset kuvat ruokkivat mielikuvitusta. 
Esimerkiksi Grateful Deadin “American Beauty” 
(1971) -levynkannessa ollut nimikkoteksti oli luetta-
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vissa muodossa “American Reality”. Luettavuus ja 
informatiivisuus eivät olleet psykedeliassa olennais-
ta. (Thorgerson & Dean, 1977, 13.) 

Jos jazz-kansissa lainattiin abstraktista ekspressio-
nismista ja avant gardesta, psykedeliassa haettiin
vaikutteita surrealisteilta, kuten Magrittelta, 
Ernstiltä ja Dalilta. Totuttuja näkötapoja pyrittiin 
horjuttamaan ristiriitaisuuksin ja silmänkääntötem-
puin. (Ibid.) Uskon, että esimerkiksi Pink Floydin 
“Ummagumma” (1969) -levyn kansi (KUVA 13) sai 
monen kokijansa uppoutumaan kuvan syövereihin, 
mikä sai lisäpontta levyn psykedeelisestä musiikis-
ta. “Ummagumma” edusti omalta osaltaan myös 
valokuvan paluuta. 

Valokuva oli ollut jonkin aikaa kuvitusten varjossa, 
mutta tuli takaisin uusimpiin virtauksiin mukau-
tuen. Sen informatiivinen luonne oli muuttunut, 
mikä näkyi muun muassa värillisenä leikittelynä: 
alettiin käyttää esimerkiksi infrapunafilmejä ja 
värinegatiiveja. Valokuvausta ei käytetty myöskään 
pelkästään dokumentaarisessa tarkoituksessa. Ih-
misiä ja rekvisiittaa saatettiin esittää teatraalisissa 
tilanteissa, mistä erinomainen esimerkki oli William 
S. Harveyn ideoima ja Joel Brodskyn kuvaama 
kansi The Doorsin “Strange Days” (1968) -levylle. 
Rock-levynkansille tyypillinen informaatio oli 
alistettu rekvisiitaksi sirkusesiintyjien taustalla 

KUVA 13. Pink Floyd: Ummagumma, Harvest 1969.
Suunnittelu: Hipgnosis.

olleeseen julisteeseen. Esiintyjät olivat Brodskyn 
ystäviä ja tuttavia, jotka poseerasivat spontaanisti
Brodskyn kuvatessa. Lavastamisessa Brodskya 
pidemmälle meni Bob Seidemann “Blind Faith” 
(1969) -levyn kansikuvalla. Saadakseen visionsa to-
teutettua hän tilasi rekvisiitan muotikultasepältä, otti 
testikuvia, etsi sopivaa mallia viikkojen ajan ja mat-
kusti kaksi kertaa toiselle paikakunnalle taustakuvan 
kuvaamista varten. (mts. 13-14.)
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Psykedelian ajanjakso toimi katalyyttina tuleville 
suuntauksille. Levynkansisuunnittelussa vallinneet 
trendit 60-luvun lopulta lähtien olivat lähes poik-
keuksetta joko vastareaktioita tai jatkumoa niille 
teemoille, jotka olivat yhdistettävissä psykedeeli-
seen tyyliin. 70-luvulle tultaessa psykedelian 
yltäkylläisyys antoi tietä kontrolloidummalle ty-
pografiselle tyylille. Myös grafiikassa geometrinen 
lähestymistapa syrjäytti paljolti orgaaniset muodot. 
Art deco seurasi psykedeliaan olennaisesti vaikut-
tanutta art nouveauta tullen merkittäväksi osaksi 
pop-kuvituksia. (Ibid.) 

Saksalaisen Can-yhtyeen “Ege Bamyasi” (1972, 
KUVA 14) -levyn kansi on erittäin pelkistetty niin 
typografisesti kuin graafisestikin. Se näyttää pe-
rustuvan yksinkertaiseen sanaleikkiin yhtyeen ni-
men (engl. can, suom. tölkki) ja kuvan välillä. Pidän 
kannen rehellisestä ja suorasta ilmaisutavasta. Koen, 
että bändin orgaaninen saundi on säilötty levylle, 
kuten kuvan vihannekset tölkkiin - teollisesti, mutta 
täynnä elinvoimaa. Iskevä kuva vie ajatukseni myös 
Andy Warholin taiteessaan monistamiin Campbell’s 
Soup -tölkkeihin. Kannen flirttailu taidehistorian 
kanssa ei näytä olevan ristiriidassa yhtyeen “taide-
rockin” kanssa.

KUVA 14. Can: Ege Bamyasi, United Artists Records 1972. 
Suunnittelu: Ingo Trauer & Richard J. Rudow.

1970-luvulle tultaessa myös valokuvauksen draa-
malliset mahdollisuudet ymmärrettiin yhä laajem-
min. Tietynlaisessa etulyöntiasemassa olivat Los 
Angelesissa toimineet suunnittelijat, joilla oli mah-
dollisuus hyödyntää elokuvateollisuuden taustoja ja 
erikoistehosteita. Elokuvamaisia otoksia hyödynnet-
tiin monipuolisesti. (Thorgerson & Dean, 1977, 14.) 

Norman Seeffin kuvaussessiot olivat omia tapauk-
siaan, jotka hän tallensi myös videolle. Näin syn-
tyi esimerkiksi Carly Simonin “Playing Possum” 
(1975, KUVA 15) -levyn kansi. (ibid.) Seeffin 
Facebook-sivulla avattiin hänen metodiaan: hän 
ei pyrkinyt saamaan mestarillista otosta, vaan loi 
ympäristön, jossa kuvattava oli täydellisesti läsnä, 
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ilman poseerausta. Lähtökohta oli siis hyvin erilai-
nen kuin elokuvamaisissa lavastuksissa tai tavan-
omaisissa poseerauksissa.

Artistien muotokuvat olivat yleistyneet levyn-kan-
sissa 1950-luvulla. 1970-luvulle tultaessa niiden 
skaala vaihteli imartelevista muotikuvista maan-
läheisiin otoksiin (mts. 15).

Surrealismin vaikutus näkyi olennaisesti kansi-
suunnittelussa psykedelian jälkeenkin, niin valoku-
vakollaaseissa kuin kuvituksissakin. Mystiikan, 
fantasian ja sci-fin teemat olivat suosittuja ja niitä 
jopa parodioitiin. Robert Crumbin “Cheap Thrills” 

KUVA 15. Carly Simon: Playing Possum, Elektra 1975. 
Suunnittelu: Norman Seeff.

-levyn kannen alulle panema sarjakuva-formaatin 
käyttö mahdollisti sen, että levyn jokainen kappale 
sai oman visuaalisen kommenttinsa. (Ibid.)

1970-luvun puoliväliin mennessä erotiikka oli yleis-
tynyt levynkansissa ja muussa populaari-kulttuuris-
sa. Bryan Ferryn Roxy Musicille ideoimissa kansis-
sa voimakkaan seksuaalista ilmaisua oli hyödynnet-
ty oivaltavasti. (ibid.) Nähdäkseni useimmissa ta-
pauksissa seksi on kuitenkin ainoastaan läpinäkyvä 
markkinointikeino.

1970-luku oli mielestäni englantilaisen ja amerik-
kalaisen kansisuunnittelun kulta-aikaa. Psykedelia 
oli raivannut tien auki, minkä jälkeen vain taivas oli 
rajana. Läpi 1970-luvun leikiteltiin kaikenlaisilla 
ideoilla. Ainoa hidaste olivat levy-yhtiöt, jotka eivät 
aina lämmenneet kokeellisuudelle, vaan tyytyivät 
tylsiin ja helppoihin ratkaisuihin. Levy-yhtiöt kes-
kittyivät usein kaupallisuuteen, vaikka visuaalinen 
innovatiivisuus oli monesti nimenomaan lisännyt 
myyntiä. (Thorgerson & Dean & Howells 1982, 
8-9.)

Punkestetiikkaan liittyi omaehtoinen, suuryhtiöistä 
riippumaton itseilmaisu, mikä näkyi myös levyn-
kansissa (KUVA 11). Halvalla tehdyt, kaunistele-
mattomat levynkannet jakoivat mielipiteitä. Tyyli 
periytyi yhteiskuntakriittisille rockbändeille, joiden 
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avoimen poliittinen sanoma näkyi selkeissä ja kek-
seliäissä levynkansissa. Punkin rinnalle syntynyt 
uusi aalto palautti “hyvän” designin levynkansiin 
1980-luvulle tultaessa. Uuden aallon levynkansi-
tyyli perustui abstrakteihin tai puoliabstrakteihin 
kuvituksiin ja valokuvan ja kuvitusten yhdistelmiin. 
Muutamaan voimakkaaseen pääväriin rajoittunut 
väriskaala, diagonaalisuutta korostavat sommitelmat 
ja sans- sekä serif-kirjasintyypit hallitsivat ilmai-
sua. Vallankumouksellisesta maaperästä versoava 
tyyli haki vaikutteita venäläisten konstruktivistien 
ja suprematistien kuten El Lissitzkyn ja Alexander 
Rodtsenkon taiteesta. Saksalaisen Kraftwerk-
yhtyeen levynkannet, kuten “Man Machine” (1978, 
KUVA 16) olivat tyylin edelläkävijöitä. Uuden aal-
lon keskeisiä suunnittelijoita olivat Barney Bubbles, 
Peter Saville, Neville Brody ja Malcolm Garrett. 
(Pennanen 2006, 128-134.)

Musiikkivideoiden ja CD-levyn tulo markkinoille 
ajoi levynkansisuunnittelijoita muille teollisuuden 
aloille 1980-luvulla (mts. 138). Suunnittelijat, jot-
ka eivät jääneet suremaan vinyylikoon menetystä 
panostivat CD:n kansilehden kerronnallisten omi-
naisuuksien kehittelyyn (mts. 162). Digitaaliset for-
maatit asettavat levynkansisuunnittelun ilmaisulli-
suudelle uudenlaisia haasteita.

Populaarimusiikissa levynkansisuunnittelu on ollut 

rikasta, mutta klassisen musiikin puolelta on ollut 
hyvin vaikea löytää kiinnostavia levynkansia. Vaik-
ka musiikki sinänsä olisi tarjonnut mitä parhaan 
mahdollisuuden rikkaalle mielikuvituksen käytölle, 
levy-yhtiöt jostain syystä ovat harvoin hyödyn-
täneet tätä. (Thorgerson ym. 1982, 8-9.) Tähän 
riskittömyyteen en ole nähnyt muutosta edelleen-
kään. Poikkeuksen muodostavat Alex Steinweissin 
1940-luvulla suunnittelemat klassisen musiikin 
levynkannet, jotka ovat antaneet suuntaa koko 
levynkansisuunnittelulle.

KUVA 16. Kraftwerk: Man Machine, Capitol Records 
1978. Suunnittelu: Karl Klefisch, valokuva: Günter 
Fröhling.
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2.4.1 Suomalaiset levynkannet

Suomalainen levynkansisuunnittelu on sidoksissa 
ääniteteollisuuden kansainvälisiin formaatteihin ja 
ilmiöihin. Kehitys on laahannut perässä muun muas-
sa formaattien hitaan vaihtumisen ja suhteellisen 
pienten markkinointibudjettien vuoksi. 1950-luvulle 
asti käytössä olleet sellakkalevyt myytiin Suomessa 
alunperin ruskeissa voimapapereissa, joissa oli 
korkeintaan levy-yhtiön tunnus. Ensimmäiset kan-
net tehtiin useita sellakkalevyjä sisältäneisiin kan-
sioihin. Suurin muutos tapahtui 1950-luvulla, kun 
vinyylilevy syrjäytti sellakkalevyn ja kansiin alettiin 
tehdä kuvituksia. Levy-yhtiön nimi oli edelleen 
isoimmalla ja grafiikka oli usein yksinkertaista. 
Tunnetuimpia kansisuunnittelijoita olivat Deccan 
käyttämä Erik Bruun ja Rytmin Jukka Pellinen. 
(Räty 2001, 13.)

Suomalainen äänitemyynti laahasi paikallaan 
1960-luvulla. Levyjä myytiin asukasta kohti paljon 
vähemmän kuin muissa Euroopan maissa, mikä ra-
joitti luovuutta. Samaan aikaan kun Beatlesit 
suunnittelivat “Sgt. Pepperia”, suosituimpia koti-
maisia levyjä olivat Tapio Rautavaaran “Häävals-
si”, Dannyn “Vähän ennen kyyneleitä” ja Simo 
Salmisen “Rotestilaulu”. M.A. Nummisen ja Pekka 
Gronowin kotikutoisen Eteenpäin -levy-yhtiön jul-
kaisut enteilivät kuitenkin muutosta vuonna 1966. 

Levyjen tekeminen ei ollut enää pelkästään vakiin-
tuneiden levy-yhtiöiden käsissä. Love Records 
-yhtiön perustaminen samana vuonna oli merkittävä 
askel suomalaiselle ääniteteollisuudelle. Blues 
Section -yhtyeen levy, joka oli Love Recordsin 
kolmas LP-julkaisu, oli ensimmäinen suomalainen 
kokonaisuudeksi suunniteltu rock-LP. Sen tuotan-
to levynkansineen oli lähellä kansainvälistä tasoa. 
(Gronow & Saunio, 1990, 452-456.)

1970-luvun aikana Suomen äänitemyynti kymmen-
kertaistui. Syntyi uusia levy-yhtiöitä ja äänitys-
studioita. Suurimman osuuden levymyynnistä saivat 
vanhat levy-yhtiöt ja perinteinen, suomalainen mu-
siikki, vaikka tuotannon kirjo laajenikin kaikissa 
yhtiöissä. (mts. 457.) Samalla myös kansisuunnitte-
lu kehittyi huomattavasti. Heti 1970-luvun taitteessa 
syntyi mielestäni kansainvälistä vertailua kestäviä 
kansia. Muun muassa Timo Aarnialan, Jorma 
Auersalon ja Markus Heikkerön kuvitukset viitoit-
tivat tietä. SAFTRA valokuvausosuuskunta alkoi 
suunnitella korkeatasoisia levynkansia Love 
Recordsille vuonna 1973 (Vuorimies 2008, 204-
205). Risto Vuorimiehen Hurriganes-kansista tuli 
klassikoita (KUVA 10). 1970-luvulla tekniikka oli 
kuitenkin vielä suhteellisen kehittymätöntä ja budje-
tit pieniä, mikä luullakseni laski suomalaisten levyn-
kansien yleistä tasoa.
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Mielestäni suomalainen levynkansisuunnittelu pääsi 
täyteen loistoonsa vasta 1980-luvulla (noin vuosi-
kymmen kansainvälistä kehitystä jäljessä). Muun 
muassa Kari Riipinen ja Stefan Bremer vastasivat 
useista iskevistä valokuvakansista, joista tuli kes-
keistä rock-kuvastoa. Riipinen teki kansia muun 
muassa Pelle Miljoona Oy:lle, Hanoi Rocksille ja 
Tuomari Nurmiolle. Stefan Bremer jätti jälkensä esi-
merkiksi Hanoi Rocksin, Smackin ja Sielun Veljien 
kansien tekijänä. Kai Kujasalo teki mieleenpainu-
via ja omaleimaisia kuvituksia J. Karjalaiselle. 
Levynkansien korkea taso saattoi olla suorassa suh-
teessa äänilevyteollisuuden yleiseen tilaan, joka oli 
1980-luvun Suomessa erinomainen. Huippuvuosi oli 
1984, jolloin ohitettiin 14 miljoonan kappaleen vuo-
simyynti (Gronow & Saunio 1990, 515).

Markkinatutkimusten mukaan Suomessa siiryttiin
CD-formaattiin huomattavasti hitaammin kuin 
Länsi-Euroopan maissa. Tämä saattoi johtua 
äänitemarkkinoittemme suhteellisesta pienuudesta. 
Suomalaiset levy-yhtiöt siirtyivät hitaasti uuteen 
formaattiin, jolloin kuluttajatkaan eivät ostaneet 
turhaan CD-soittimia. (mts. 517.) Vinyylikansien 
suunnittelu sai siis Suomessa muutaman vuoden 
“lisäajan” yleiseen kehitykseen verrattuna. Tämä oli 
tervetullutta, sillä olihan varsinainen levyn-
kansien suunnittelu alkanutkin myöhässä ja päässyt 
vasta vauhtiin, kun uusi formaatti teki jo tuloaan. 

Levynkansisuunnittelun kannalta olisin toki suonut 
lisäaikaa paljon enemmänkin. Uskon, että monella 
vinyyliaikakauden suunnittelijalla olisi ollut vielä 
paljon annettavaa. Esimerkiksi Stefan Bremer mai-
nitsi lähettämäni kyselyn vastauksessa, että hänen 
kiinnostuksensa levynkansisuunnitteluun lopahti 
CD-formaatin ilmestymisen myötä. 

Aluksi CD-formaatin mahdollisuuksia ei ymmär-
retty suomalaisessa kansisuunnittelussa. Tyydyttiin 
vain pienentämään vinyylilevyjen kansia. 1990-
luvulla uuteen formaattiin kuitenkin totuttiin. (Räty 
2001, 13.) 

CD-aikakaudellakin on syntynyt lukuisia ikonisia 
levynkansia, jotka ovat myös kamppailleet kärki-
sijoista “Suomen paras levynkansi” -äänestyksis-
sä. Soundi-lehden ja nykytaiteenmuseo Kiasman 
vuonna 2012 järjestämän äänestyksen on voittanut 
Risto Vuorimiehen suunnittelema vinyyliaikakauden 
klassikko, “Roadrunner” (1974, KUVA 10), mutta 
heti toisella sijalla on nähty Janne Uotilan suun-
nittelema ja Juho Mustosen valokuvaama Jenni 
Vartiaisen “Seili” (2010) -levyn kansi. Janne Uotila 
on suunnitellut muillekin Suomen kärkiartisteille 
kansia, joista HIM-yhtyeen “Love Metal” (2003) 
-kansisuunnittelu on sijoittunut äänestyksessä nel-
jännelle sijalle. Muista äänestyksessä menestyneistä, 
tämän vuosituhannen suunnittelijoista mainittakoon 
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Rami Mursula, jonka taidokkaita kansia on nähty 
esimerkiksi Pariisin Kevät - ja Swallow the Sun 
-yhtyeiden levyillä. (Soundi 2012.)

Suomessa on myös suunnittelijoita, jotka ovat teh-
neet levynkansia isoille kansainvälisille artisteille. 
Harva lienee tietoinen, että amerikkalaiselle heavy 
metal -suuruus Manowarille kansia on suunnitellut 
muun muassa suomalainen Jan Yrlund (Darkgrove, 
2011). Englantilaiselle Keane-yhtyeelle kansikuvi-
tuksia tehneen suomalais-brittiläisen Sanna 
Annukan kuvitukset lienevät tunnetumpia kuin 
suunnittelija itse (Big Active, 2015).

Tällä hetkellä suomalainen graafinen osaaminen 
on uskoakseni korkeammalla tasolla kuin koskaan 
aiemmin. Tämä johtunee korkeatasoisesta koulu-
tuksesta ja kehittyneistä kuvankäsittelyohjelmista. 
Kiinnostavia ja ammattimaisia levynkansia syntyy 
koko ajan. Tutustuttuani tämänhetkisiin suomalai-
siin levynkansiin, olen löytänyt paljon uusia suosik-
keja. On sääli, että hienot kuvat jäävät usein huo-
maamatta pienen formaatin tai liiallisen tarjonnan 
vuoksi. Varsinkaan Spotifyssa kannet eivät jää
useinkaan mieleen. Internet on kuitenkin täynnä 
upeaa suomalaista kansigrafiikkaa, kun vain jaksaa 
etsiä.

3. Levynkansien tekijät

3.1 Tekijyyden käsitteen määrittely
 
Tekijyys on visuaalisen kulttuurin tutkimuksen pe-
ruskäsitteistöä. Tekijyyden tutkimisen lähtökohtia 
ovat kysymykset, kuten mitä kuvan tekijä on halun-
nut sanoa tuotoksellaan ja miten hän on toiminut 
kuvan syntyprosessin aikana, tai millaisia merki-
tyksiä kuvan tekijä kuvissaan näkee. Tekijän asema 
on ollut vankka perinteisessä taiteentutkimuksessa. 
Tekijäpainotteinen ajattelu on säestänyt taiteilija- ja 
tekijämyytin syntyä. Tekijän rooli menettää kuiten-
kin merkitystään, kun kuvat leviävät ympäri media-
julkisuutta ja tulevat alttiiksi katsojien tulkinnoille. 
(Seppänen, 2005, 64-65.)

Etenkin Roland Barthesin “Tekijän kuolema” (1968: 
suom. 1993) -kirjoituksessa esittämät ajatukset ovat 
johtaneet siihen, että taiteentutkimuksessa tekijää ei 
enää pidetä teosten merkitysten lähteenä. Teoksen 
kokijan tulkinnat ovat yhtä oikeita kuin tekijän teok-
selleen antamat. Nykyisessä taidehistoriallisessa tut-
kimuksessa vallitsee näkemys, jonka mukaan tekijä 
muodostaa osan teoksen kontekstia eli historiallista 
tilaa, jossa teos tehdään. Tekijän pyrkimysten ohel-
la teoksen tuotantoa voidaan tutkia kulttuuristen, 
taloudellisten sekä katsomistapoihin ja taiteen mer-
kitykseen liittyvien seikkojen hahmottamisen kautta. 
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(mts. 65-66.)

1970-luvulla myös elokuva- ja valokuvatutkimuk-
sen tekijäkeskeisyyttä alettiin kritisoida. Samaan 
aikaan muotoutui niin sanottu uusi taidehistoria. 
Taide alettiin nähdä yhä enemmän vain yhtenä osa-
na laajempaa visuaalista kulttuuria. Jos perinteinen 
taidehistoria keskittyi tekijöiden ohella tyylikau-
siin, teosten myyttisiin kerrostumiin tai laatuun, 
uusi taidehistoria halusi ymmärtää taideteokset 
kulttuurisessa yhteydessään, erilaisten näkemisen 
tapojen, visuaalisten tekniikoiden sekä valtaan ja 
sukupuoleen liittyvien kysymysten keskellä. Nämä 
teoreettiset ideat vaikuttavat edelleen taiteen tut-
kimuksessa. (mts. 66-67.)

Vaikka Seppänen (mts. 65) kyseenalaistaakin teki-
jyyden aseman visuaalisen kulttuurin tutkimuksessa, 
hän toteaa sen olevan merkittävä ammatillisesti. 
Minäkin olen kiinnostunut erilaisista levynkansien 
tekoprosesseista pitkälti sen takia, että suunnittelen 
itse levynkansia.

Levynkansien historia on lyhyt eikä sen tutkimuk-
sella ole niinkään pitkiä perinteitä kuin kuvataiteen, 
elokuvan tai valokuvauksen tutkimuksella. Levyn-
kansien historiaa on alettu kirjoittaa hyvin pitkälle 
samaan tapaan kuin perinteistä taidehistoriaa. Esi-
merkiksi “Album Cover Album” (1977) -kirjassa 

tekijät ja tyylikaudet on nostettu näkyvästi esiin 
levynkansien ohella. Tottakai - levynkansitaidekin 
tarvitsee omat sankarinsa ja tyylisuuntansa, jonkin-
laisen historiallisen pohjan ollakseen vakavasti otet-
tava taidemuoto kuvataiteen, elokuvan ja muiden 
taiteenlajien joukossa. Siitä, kannattaako levyn-
kansia tutkia taiteena, voidaan keskustella. Se on 
kuitenkin varmaa, että levynkannet ovat osa visuaa-
lista kulttuuria ja jokaisella kannella on tekijänsä.

Levynkannen yksiselitteisen tekijän määrittelemi-
nen saattaa tosin olla hankalaa. Joskus yhden teki-
jän rooli on korostunut, mutta usein vaihtelevalla 
määrällä eri osapuolia on toiveita ja sananvaltaa 
levyn ulkoasun suhteen. Seuraavissa alaluvuissa es-
itellään kolme keskeistä tahoa, jotka voivat suoraan 
vaikuttaa levynkansien ulkonäköön.

3.2 Levy-yhtiö

Levy-yhtiö on levyn julkaisija, joten sillä on vii-
meinen päätäntävalta siitä, millaisia tuotteita se 
julkaisee. Levy-yhtiön vaikutus levynkansiin on 
vaihdellut paljon historian aikana. Toisinaan sen 
rooli on ollut näkyvä, mutta usein vastuu on annettu 
artisteille tai suunnittelijoille. Iso ero on ollut myös 
suurten ja pienten levy-yhtiöiden suhtautumisessa 
levynkansiin. Oman tulkintani mukaan isojen levy-
yhtiöiden kohdalla kaupallisuus, niin musiikillisesti 
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kuin visuaalisestikin, on paljon korostuneempaa 
kuin pienlevy-yhtiöiden kohdalla. Mitä suurempi 
levyn painosmäärä on, sitä suurempi paine levy-
yhtiöllä on saada tuotettaan myytyä. Tuottaako 
mahdollisimman kaupallinen levytuotanto siis 
mahdollisimman iskeviä ja myyviä levynkan-
sia? Toisaalta, voidaan kysyä, tuottaako pien-
levy-yhtiöiden omaehtoinen ja pienimuotoinen 
toiminta mahdollisimman oma-leimaisia levyn-
kansia, joilla ei ensisijaisesti pyritä kaupallisuu-
teen? Kysymykset ovat suhteessa siihen, kuinka 
merkittävänä levy-yhtiöt pitävät levynkannen 
roolia ylipäätään.

Kun Columbia Records antoi Alex Steinweissin 
suunnitella ensimmäiset yksilölliset levynkannet 
vuonna 1940, levy-yhtiön ratkaisu osoittautui 
kannattavaksi ja levynkansien myyntiä edistävä 
merkitys todistettiin ensimmäisen kerran (Pen-
nanen 2006, 14). Levy-yhtiöt olivat kuitenkin 
valmiita tinkimään levynkansista paperipulan nos-
taessa hinnat pilviin 1970-luvulla. Osittain palat-
tiin jopa pelkkiin paperipusseihin. Levy-yhtiöt 
eivät halunneet ottaa sitä riskiä, että painetuissa 
pahvi-kansissa myydyt levyt, niin näyttäviä kuin 
ne olisivat olleetkin, eivät olisi menneet kaupaksi. 
Tällöin levy-yhtiöiden oli mietittävä asenteensa 
levynkansisuunnitteluun uudelleen. (Thorgerson 
& Dean 1977, 14.)

Usein levy-yhtiöt ovat kokeneet, että artistilla it-
sellään on enemmän näkemystä omiin levynkan-
siinsa kuin levy-yhtiöllä. Murros on tapahtunut 
1960-luvulla, kun artistien sananvalta levynjulkai-
sussa on lisääntynyt. Levy-yhtiöt ovat aikaisemmin 
vastanneet rock-levynkansien ilmeistä, mutta sen 
jälkeen kun artistien omat kansivalinnat ovat osoit-
tautuneet kaupallisiksi menestyksiksi, artistit ovat 
alkaneet saada päätäntävaltaa. (mts. 31). Samaan 
aikaan levy-yhtiöiden omat, “edellistä sukupolvea” 
edustaneet art directorit eivät välttämättä ole pysy-
neet mukana populaarikulttuurin ja ostovoimaisen 
nuorison makutottumusten muutoksessa. Hyvän art 
directorin olisi täytynyt osata lukea markkinoita ja 
valita eri yhteyksiin sopivia suunnittelijoita. Artistit 
ovat saattaneet aavistaa kuuntelijoidensa makutottu-
mukset levy-yhtiöitä paremmin, joten he ovat pääs-
seet vaikuttamaan levyjensä kansien suunnitteluun. 
Levy-yhtiöiden suunnitteluosastojen rooli on tällöin 
pienentynyt ja freelancer-suunnittelijoiden määrä ja 
merkitys ovat kasvaneet. (Pennanen 2006, 56.)

Erilaiset trendit ovat ohjailleet levynkansi-suunnit-
telua. Riippumatta siitä, millä keinoin musiikkia on 
milloinkin haluttu markkinoida, levy-yhtiöllä on 
usein ollut sanansa sanottavana.
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3.2.1 Art director

Ennen art director -käsitteellä tarkoitettiin ni-
menomaan levy-yhtiön edustajaa, joka vastasi 
kaikenlaisesta levyn julkaisuun liittyvästä visuaa-
lisesta materiaalista. Hänen tehtävänään saattoi olla 
sopivan suunnittelijan tai valokuvaajan valitseminen 
tiettyyn levynkanteen. Hän saattoi myös valvoa 
kannen taittoa tai suunnittelun viimeistelyä. Joskus 
hän teki kansisuunnittelun itse. Jotkut art directorit 
ottivat suhteellisen näkymättömän roolin. Työstä 
teki usein vaativaa eri tahojen erilaisten toiveiden 
täyttäminen. (Thorgerson & Dean 1977, 157.)

Esimerkiksi John Bergin työ Columbia -levy-yhtiön 
art directorina oli merkittävää. Hän huolehti siitä, 
että yhtiön levynkansien taso pysyi korkeana suun-
nittelemalla myös itse kansia. (ibid.) Vuosien 1969 
ja 1985 välillä John Berg suunnitteli Columbialle yli 
5000 levynkantta. Hänet muistetaan muun muassa 
Chicago-yhtyeen kansista, joissa toistui keskelle 
levynkantta sijoitettu, Coca Colan tuotemerkkiä 
muistuttava bändin logo (KUVA 17). (Pennanen 
2006, 82.) Mielestäni Chicagon kansissa levy-yhtiön 
kaupalliset intressit näkyivät erittäin selvästi leimal-
lisen brändäämisen muodossa. Levy-yhtiön art 
directorin rooli saattoikin olla useimmissa tapauk-
sissa ensisijaisesti levymyynnin lisääminen mah-
dollisimman iskevän visuaalisen ilmeen avulla. 

Ainakin Chicagon kansien kohdalla kaupallisuus 
ilmeni visuaalisesti kekseliäällä ja kiinnostavalla 
tavalla. 

Myöhemmin levynkansisuunnittelu näyttää siir-
tyneen levy-yhtiöiltä pääasiassa freelancereille 
ja suunnittelutoimistoille, joilla saattaa olla omat 
art directorinsa. Art directorin käsitettä käytetään 
nykyään aika vapaasti erilaisista visuaalisen suun-
nittelun ammattilaisista.

KUVA 17. Chicago: Chicago IX, CBS 1975. Suunnitte-
lu: John Berg. Kuva: Reid Miles. Logo: Nick Fascia-
no.
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3.3 Artisti

Uskoakseni melkein kaikki artistit ovat kiinnostu-
neita imagostaan ja siitä, miten heitä markkinoidaan 
visuaalisesti. Levynkannet ovat olleet 1940-luvulta 
lähtien tärkeä populaarimusiikin markkinointikeino. 
1960-luvulta alkaen artistit ovat päässeet vaikut-
tamaan levynkansiensa ulkoasuun valitsemalla itse 
kansisuunnittelijoita. Monilla artisteilla on ollut 
taidekouluyhteyksiä ja muunlaisia suhteita visuaa-
listen alojen ammattilaisiin. Joskus artistit ovat 
olleet kykeneviä ja halukkaita toteuttamaan levyn-
kantensa jopa itse. Artistien päätäntävalta on usein 
riippunut heidän nimekkyydestään tai artistin ja
levy-yhtiön välisestä levytyssopimuksesta.

Esimerkiksi amerikkalainen Tool-yhtye on tehnyt 
levy-yhtiönsä kanssa sopimuksen, jonka mukaan 
yhtye vastaa itse levynkansistaan ja muusta markki-
noinnistaan (McIver 2012, 102, KUVA 3). Bändi on 
noudattanut linjaa, joka on sisäänpäinkääntynyt, ja 
julkisuuteen on jaettu vähän informaatiota. 
Toolin imago on harkitussa mystiikassaan yhtenäi-
nen; esimerkiksi kaksi viimeistä levynkantta ja yksi 
musiikkivideo on luotu yhteistyössä kuvatai-
teilija Alex Greyn kanssa (Grey). Vaikka Toolin vi-
suaalinen ilme ansiokkaine musiikkivideoineen ja 
innovatiivisine levynkansineen on pitkälle vietyä ja 
tehoaa tietynlaiseen ostajakuntaan, ei bändin sala-

peräistä ja omintakeista ulosantia voida pitää erityi-
sen kaupallisena. Silti Toolin levyt ovat myyneet 
miljoonia ja bändi on palkittu Wikipedian mukaan 
kolmella Grammy-palkinnolla, joista viimeisin on 
tullut pakkaussuunnittelusta. “10,000 Days” (2006) 
-albumin levynkannesta on vastannut bändin kitaris-
ti, Adam Jones muun muassa taiteilija Alex Greyn 
avustuksella. (McIver 2012, 5-7; Tool 2006; Wiki-
pedia.)

Omille levyilleen levynkansia suunnitelleita tai 
suunnitteluun osallistuneita artisteja ovat esimerkik-
si Bob Dylan, Joni Mitchell, John Mayall, Cat 
Stevens, Paul & Linda McCartney, John Lennon, 
Captain Beefheart, David Byrne, Bryan Ferry ja 
Morrissey (Pennanen 2006, 202). Monet artisit ovat 
saattaneet ideoida levyjensä kannet valmiiksi ja 
teettää ne ulkopuolisilla suunnittelijoilla: Suomes-
sa näin ovat toimineet esimerkiksi Hector ja Dave 
Lindholm.

Itselleni muusikon kiinnostus levyjensä kansia 
kohtaan tuntuu erittäin luonnolliselta, ja omalla 
kohdallani on vaikea edes nähdä toisin. Olenhan itse 
suuntautunut sekä musiikillisesti että visuaalisesti ja 
tällä hetkellä suunnittelemassa kantta omalle bän-
dilleni. Jos artistilla on visuaalista näkemystä, joka 
voisi tukea hänen musiikkiaan, pidän loogisena ja 
kokonaisuutta palvelena, että hän suunnittelee myös 
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KUVA 18. Neil Young: Storytone, Reprise Records 
2014. Maalaus: Neil Young.

levynsä visuaalisen ilmeen. Artistilla ei mielestäni 
tarvitse olla edes erityisiä graafisia lahjoja tuot-
taakseen omaa musiikillista ilmaisuaan tukevia kan-
sia. Esimerkiksi Neil Youngin itsensä “Storytone” 
(2014, KUVA 18) -levylleen maalaama kansikuva 
saattaa jonkun mielestä näyttää harrastelijamaiselta, 
mutta omasta mielestäni kuva on rehellisyydessään 
kiinnostava ja tukee Neil Youngin kaunistelematon-
ta soittotyyliä ja vilpittömän tuntuisia sävellyksiä. 
Mielestäni artistin itsensä suunnittelema kansi lisää 
monissa tapauksissa tuotteen arvoa. Vaikka massa-
tuotetut levyt eivät olekaan uniikkeja esineitä, artis-
tin oma visuaalinen panos toimii eräänlaisena 
signeerauksena.

Vielä suorempi esimerkki on suomalaisen 
Wigwam-yhtyeen debyyttilevyn ensipainos. 400 
kappaleen painoksen kannet tehtiin käsityönä siten, 
että bändin jäsenet piirsivät huopakynillä kuvia pah-
vinpaloille, jotka niitattiin yhteen levynkansiksi. En-
simmäisiin kuviin nähtiin enemmän vaivaa kuin vii-
meisiin, mutta jokaisesta kannesta tuli yksilöllinen. 
Levy-yhtiö Love Records pyrki näin säästämään 
painokuluissa. (Rantanen 2005, 41.) Nykyään nämä 
kannet ovat keräilyharvinaisuuksia ja niiden arvo on 
viimeistään ymmärretty. 

Artisti voi käyttää vapauttaan myös antamalla levyn 
ostajalle mahdollisuuden osallistua kansisuunnit-

teluun. Esimerkiksi amerikkalaisen Beckin “The 
Information” (2006) -levyn kannen kohdalla os-
tajalla on ollut mahdollisuus rakentaa oma ver-
sionsa kannesta levyn mukana tulleita tarroja 
yhdistelemällä. Beck on halunnut tuoda levyn koke-
miseen interaktiivisuutta, jota ei olisi ollut kuun-
telijan ladatessa levyn internetistä. Lähestymistapaa 
voidaan siis pitää myös keinona kasvattaa fyysisen 
levyn myyntiä. (Steuer, 2006.)
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Ensimmäinen bändi, joka on osoittanut näkyvää 
kiinnostusta levynkansiinsa on ollut The Beatles. 
Bändin merkitys levynkansien historiassa on niin 
merkittävä, että sitä käydään läpi omassa kappalees-
saan.

3.3.1 The Beatlesin kansien kehitys

Monet pitävät The Beatlesia rockin historian 
tärkeimpänä yhtyeenä. Bändi onkin kokenut useita 
muodonmuutoksia ja ollut kehittämässä useita mu-
siikillisia tyylilajeja, joten sillä on kiistatta ollut val-
tava merkitys populaarimusiikin kehityksessä. The 
Beatles ei ollut uranuurtaja pelkästään musiikillis-
esti. Yhtyeen levynkannet ovat osaltaan viitoittaneet 
tietä muille aikalaisbändeille ja levynkansien suun-
nittelijoille. The Beatlesin levynkannet ovat olleet 
muokkaamassa käsitystämme siitä, minkälai-
nen estetiikka minkäkinlaiseen musiikkityyliiin 
usein yhdistetään. Ne muodostavat selkeän jatku-
mon, joka antaa perspektiiviä koko alan kehityksen 
tarkastelulle.

Vuonna 1963 ilmestyneen “Please Please Me” -de-
byyttilevyn (KUVA 19) aikaan rock-levynkansissa 
oltiin totuttu tavanomaisiin poseerauksiin. Levyn 
ilmestyessä rockmusiikin suosio oli kasvamassa 
ja levy-yhtiöt joutuivat tekemään tiettyjä myönny-
tyksiä suurimpia artisteja kohtaan. Tämä heijastui 

KUVA 19. The Beatles: Please Please Me, Parlophone 
1963. Kuva: Angus McBean.

myös levynkansiin. “Please Please Me” -levyn kan-
sikuva oli melko hiomaton valokuva tökeröine teks-
teineen. (Thorgerson & Dean 1977, 11.) En tiedä, 
johtuiko tämä juuri hiomattomuudesta, mutta levyn 
kanteen saatiin tallennettua omalle ajalleen epätyy-
pillisen vapautunut ja rento tunnelma.

Nopeasti debyytin jälkeen ilmestyneen “With The 
Beatles” (1963) - levyn kannen (KUVA 20)
tummasävyinen ja vakava ryhmäkuva erosi 
edeltäjästään ja vallitsevasta levynkansi-suunnitte-
lusta suuresti. Kriitikko George Melly arvioi vuonna 
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KUVA 20. The Beatles: With The Beatles, Parlophone 
1963. Kuva: Robert Freeman.

1970 kannen merkitystä seuraavasti: “Aikakauten-
sa rahvaanomaisten tivolityylisten levynkansien 
joukossa With The Beatlesilla oli dramaattinen 
vaikutus. Se oli kuin pommi riemunkirjavan kuk-
kakimpun keskellä.” (Pennanen 2006, 58.) Kannen 
viileä, voimakaskontrastinen valokuva toi mieleen 
aikansa muotilehtien kuvaston. Kuvan olikin otta-
nut muotikuvaajana toiminut Robert Freeman, josta 
tuli bändin virallinen valokuvaaja heidän ensim-
mäisellä Amerikan kiertueellaan. Hän suunnitteli 
myös “A Hard Day’s Night” (1964) -levyn kannen, 
missä hyödynnettiin “warholmaisen” pelkistettyä 

muotokuvatekniikkaa. Näiden kahden kansikuvan 
kolkkous oli yhdistettävissä varhaisiin jazz-levyn-
kansiin. Ne leikittelivät myös kasvojen tunnistet-
tavuudella. (Thorgerson & Dean 1977, 12.) “A Hard 
Day’s Night” -levyn kannen Andy Warholin 
muotokuvista saadut vaikutteet laajensivat 
ryhmämuotokuvan käsitettä levynkansisuunnittelus-
sa (Pennanen 2006, 58).

Vuonna 1966 ilmestyneen “Rubber Soul” -levyn 
kansi viittasi ensimmäisenä psykedeliseen tyyliin. 
“Happoinen” ulkomuoto saatiin aikaan käyttämällä 
laajakulmalinssiä ja vääristynyttä kirjasintyyppiä. 
Kansikuvan oli valokuvannut jälleen Robert 
Freeman. (Thorgerson & Dean 1977, 13.) Myös 
samana vuonna ilmestyneen “Revolver”-levyn art 
nouveau -henkinen kansi vaikutti psykedeeliseen 
kuvakieleen (Pennanen 2006, 74, KUVA 21). The 
Beatlesin kiinnostus levyjensä kansia kohtaan kävi 
hyvin ilmi tämän graafikko Klaus Voormannin suun-
nitteleman kannen tapauksessa. Taidekoulutaustai-
nen John Lennon, muuten kuvataiteesta kiinnostunut 
Paul McCartney ja muut Beatlesit olivat tutus-
tuneet Voormanniin asuessaan Hampurissa ja olivat 
pitäneet hänen piirustuksistaan. He pyysivät vuosia 
myöhemmin häneltä levynkansiehdotusta, joka pää-
tyikin lopulta “Revolver”-levyn kanteen. (All You 
Need is Klaus 2009.)
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KUVA 22. The Beatles: Sgt. Pepper’s Lonely Hearts 
Club Band, Parlophone, 1967. Suunnittelu: Peter 
Blake & Jann Haworth, Kuva: Michael Cooper.

The Beatlesille kehittyi suhteita myös taide-maail-
maan. Galleristi ja taidekauppias Robert Fraser esit-
teli Peter Blaken ja hänen vaimonsa Jann Haworthin 
yhtyeelle uskoen, että heidän kiinnostuksensa popu-
laarikulttuurin kuvastoon tuottaisi hyvän levynkan-
nen. Blaken ja Haworthin suunnittelema “Sergeant 
Pepper’s Lonely Hearts Club Band” (1967, KUVA 
22) -kannesta tulikin yksi tunnetuimmista kuvatai-
teen ja popmusiikin yhdistävistä levynkansista. 
(Thorgerson & Dean 1977, 12.) Kantta pidetään 
koko lontoolaisen hippiliikkeen tunnuskuvana. Se 
on eräänlainen aikansa populaarikulttuurin ikonos-
taasi ja sitä on parodioitu paljon. (Pennanen, 2006, 
74.)

Seuraavana vuonna Fraser esitteli bändille 
Richard Hamiltonin tekemää, The Rolling 
Stonesin huumeoikeudenkäyntiä käsittelevää 
kollaasia. Tästä innostuneena Paul McCartney 
pyysi Hamiltonia tekemään jotain samantyylistä 
seuraavaan The Beatlesin levynkanteen. Hamilton 
ei halunnut liittyä tavanomaisen räikeiden kan-
sien suunnittelijoiden joukkoon, joten hän ehdotti, 
että omaperäisin kansi syntyisi, jos siihen ei tulisi 
yhtään mitään. Hän ehdotti, että The Beatles olisi 

KUVA 21. The Beatles: Revolver, Parlophone 1966.
Suunnittelu: Klaus Voormann.
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itse tehnyt omaelämäkerrallisen kollaasinsa, mutta 
päätyikin tekemään julisteen, jossa oli McCartneyn 
keräämää materiaalia. Julistetta jaettiin levyn yhtey-
dessä. Hamilton halusi tärvellä täysin valkoisen 
kannen jotenkin ja ehdotti, että kannet numeroitaisi-
in järjestyksessä, jolloin syntyi illuusio rajoitetusta 
painoksesta. Tyylillisesti “White Albumin” (1968) 
kannen koruttomuus edusti “Seargent Pepperin” 
kannen ylenpalttisen runsauden täydellistä vas-
takohtaa. (Thorgerson & Dean 1977, 12.) White 
Album merkitsi psykedeelisen kauden päättymistä 
Lontoossa (Pennanen, 2006, 74).

Mielestäni The Beatlesin levynkansien monipuoli-
suus on hämmästyttävää ja kertoo populaari-kulttuu-
rin nopean muutoksen lisäksi sekä luovasta kokei-
lunhalusta että bändin levy-yhtiöltään saamasta luot-
tamuksesta. Isolle levy-yhtiölle levyttäneen artistin 
on täytynyt olla super-suosittu saadakseen vaikuttaa 
levynkansiinsa niin paljon kuin The Beatles on saa-
nut uransa kehittyessä. Lyhyessä ajassa The 
Beatlesin levynkannet ovat luoneet muille bändeille 
ja kansisuunnittelijoille sellaisen pohjan, jolta on ol-
lut hyvä jatkaa luovaa levynkansien suunnittelua.

3.4 Levynkansisuunnittelija

Levynkansisuunnittelija on vastannut levynkannen 
graafisesta suunnittelusta. Hän on käytännössä ainoa 
suunnitteluprosessiin osallistunut, jonka kädenjäl-
ki näkyy. Se, kuinka paljon hän on saanut käyttää 
omaa luovuuttaan, on vaihdellut runsaasti. Suunnit-
telijan tehtävä on suunnitella kansi, jonka artisti ja 
levy-yhtiö ovat valmiita ostamaan. Aina suunnitteli-
ja ei ole saanut edes nimeään kansiteksteihin. Tämä 
on ollut yleistä 1960-luvulle asti, jolloin levy-yhtiöt 
ovat käyttäneet pääasiallisesti yhtiön palkkalistoil-
la olleita “in-house” -suunnittelijoita (Pennanen, 
2006, 202). Myöhemmin suunnittelijoiden arvostus 
on kuitenkin noussut jonkin verran, ehkä yhtäaikaa 
levynkansien “taiteellisen” tason kanssa.

Alalla on omat sankarinsa. Alex Steinweissia 
voidaan kiittää koko alan synnystä. Storm Thorger-
son ja Hipgnosis ovat olleet viemässä levynkansi-
suunnittelua uudelle tasolle ansiokkailla kansillaan 
ja tekemällä useita aihetta käsitteleviä kirjoja, jotka 
ovat omalta osaltaan etabloineet levynkansisuunnit-
telun asemaa. On alettu puhua jopa “levynkansitait-
eesta”.

Suomessa merkittävää pioneerityötä on tehnyt esi-
merkiksi SAFTRA-valokuvausosuuskunta, jonka 
jäsenet ovat tehneet useita tunnettuja levynkansia 
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Love Records -levy-yhtiölle 1970-luvun aikana 
(Vuorimies 2008, 204-213). SAFTRAn jäsenistä 
Risto Vuorimiehen työskentelyyn tutustutaan omas-
sa luvussaan. Hän on tehnyt myös “Hirvi, älä tule 
tielle” -kirjan, jossa keskitytään 1970- ja 1980- lu-
vuilla tehtyihin suomalaisiin vinyylilevynkansiin ja 
niiden tekijöihin.

Monet suunnittelijat ovat huolehtineet jo etukantta 
suunnitellessaan, että heidän nimensä yhdistetään 
levynkanteen. Tunnetuilla kuvataiteilijoilla on usein 
ollut vahva taiteilijaidentiteetti ja heidän suunnitte-
lemansa kannet on voitu tunnistaa sekä tyylin että 
näkyvän signeerauksen perusteella. Esimerkiksi 
Andy Warholin maalauksen pohjalta tehdyn “The 
Velvet Underground & Nico” (1971) -levynkannen 
(KUVA 23) alalaidassa taiteilijan nimi lukee isosti ja 
selkeästi. Bändin nimi sen sijaan on sijoitettu levyn 
takakanteen ja selkämykseen. “Banaani”-levynkan-
nen kohdalla tekijyys ei kuuntenkaan ole niin selvä 
kuin miltä se näyttää. Levyn tiedoissa kannen suun-
nittelijaksi on merkitty Acy R. Lehman. Kannen 
maalaus on tosin merkitty Andy Warholin nimiin. 
Onko kyse sittenkin vain levy-yhtiön pyrkimyk-
sestä myydä levyä nimekkään taiteilijan maineella? 
Tapausta hämmentää entisestään, että vuonna 2012 
The Velvet Underground on haastanut Andy Warhol 
Foundation -säätiön oikeuteen kansisuunnittelun 
lisensoimisesta kolmannen osapuolen kaupalliseen 

käyttöön (The Guardian 2012). Yhtye kokee, että 
kansikuva edustaa heidän musiikkiaan ja haluaa itse 
määrätä sen käytöstä (Ibid.).

Warholin lisäksi on myös muita levynkannen teki-
jöitä, jotka ovat saaneet näkyvyyttä tekemissään 
levynkansissa. Klaus Voormann piilotti The Beat-
lesin “Revolver”-levyn kanteen valokuvan omista 
kasvoistaan (All You Need is Klaus 2009, KUVA 
20). Voormannia näkyvämmin itsensä on laittanut 
kanteen Peter Saville Suede-yhtyeen “Film Star” 
(1997) -singlen kannessa, jossa hän poseeraa yksin 
limusiinin takapenkillä (Shaughnessy 1999, 23).

KUVA 23. The Velvet Underground & Nico, Verve 
Records, 1967. Suunnittelu: Acy R. Lehman. Maalaus: 
Andy Warhol.
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Myös Suomessa on joitakin “julkkissuunnittelijoi-
ta”. Jotkut heistä ovat tulleet yleiseen tietoisuuteen 
artisteina, mutta sittemmin myös heidän graafinen 
osaamisensa on huomioitu. Esimerkiksi Herra 
Ylppö, Joel Melasniemi ja Tomi “Lordi” Putaansuu 
ovat suunnitelleet kansia levyille, joilla he ovat toi-
mineet usein myös muusikkoina (Juntunen 2012, 
60-62). Monille Soundi-lehden lukijoille Juho 
Juntunen ja Ville Pirinen ovat tuttuja muun muassa 
sarjakuvapiirtäjinä. Jotkut saattavat tuntea heidät 
myös levynkansissuunnittelijoina.

Internet ja sosiaalinen media ovat tuoneet suunnit-
telijoille mahdollisuuden saada entistä enemmän 
näkyvyyttä esimerkiksi koti- ja fanisivujen kautta. 
Suomalaisessa heavy metal -skenessä on tuottoisia 
kansisuunnittelijoita, joiden suunnittelemat levyn-
kannet ovat levinneet ympäri maailmaa. He ovat 
myös brändänneet itsensä poikkeuksellisen näkyväs-
ti. Esimerkiksi Juha Vuorman ja Jan Yrlundin 
Facebook-sivuilla on suhteellisen paljon seuraajia. 
Oma fanisivu tuo suunnittelijan imagoon tietynlaista 
artistiutta.

Tekijyys korostuu myös näyttelyissä. Taidegalle-
riat ja -museot ovat perinteisesti olleet kuvataiteen 
näyttelypaikkoja. Joskus myös käyttögrafiikka on 
“murtautunut” näihin tiloihin. Esimerkiksi Jussi 
Karjalaisen graafista suunnittelua levynkansineen 

esiteltiin “Jus si Kar ja lai nen: Va li koi tua graa fis ta 
suun nit te lua” -näyttelyssä Design Forum Showroom 
-galleriassa Helsingissä elokuussa 2014 (Römpötti, 
2014). Tällaiset näyttelyt kertovat mielestäni graa-
fisen suunnittelun arvostuksen noususta.

Joidenkin kuvataiteilijoiden teokset ovat saaneet 
uuden elämän levyjen kansissa. Esimerkiksi Abdul 
Mati Klarweinin surrealistinen ja jälkipsykedeelinen 
tyyli lienee tunnetumpi levyjen kansista kuin taide-
gallerioista. Klarweinin debyytti levynkansisuun-
nittelijana on tapahtunut vuonna 1970, kun Carlos 
Santana on nähnyt aikakauslehdessä kuvan hänen 
vuonna 1962 maalaamastaan teoksesta “The 
Annunciation” (Marian ilmestys). Maalaus on pää-
tynyt Santanan “Abraxas” (1970) -levyn kansiku-
vaksi. Myöhemmin Klarwein on saanut levynkansi-
tilauksia muun muassa Miles Davisilta, Earth, Wind 
and Firelta, Jimi Hendrixilta ja Buddy Milesilta. 
(Pennanen 2006, 99.)

Klarwein on yksi harvoista levynkansisuunnitteli-
joista, jotka ovat myös itse levyttäneet. Hän on 
tehnyt “No Man’s Land” -nimisen levyn yhdessä 
Per Tjernbergin kanssa vuonna 1997. Muita 
levyttäneitä kansisuunnittelijoita ovat Russel Mills 
sekä Hapshash and the Coloured Coat - ja The 
Fool -suunnittelijakollektiivit. (Shaughnessy 1999, 
11-23.) Suomessa useita klassikkolevynkansia 
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suunnitellut Riipinen on myös levyttänyt omalla 
nimellään vuonna 1984 (Vuorimies 2008, 182).

3.4.1 Esittelyssä Risto Vuorimies

Tämä alaluku perustuu levynkansien tekijä Risto 
Vuorimiehen minulle kotonaan, Sipoossa antamiin 
haastatteluihin 24.1.2015 ja 7.2.2015. 

Vuorimies muisteli omaa työskentelyään levyn-
kansien suunnittelijana 1970-luvulla. Hän koki toi-
mineensa omaehtoisesti. Työskentelyyn liittyi toki 
keskustelua SAFTRA:n kollegoiden kanssa. Hän ei 
muista pohtineensa levymyyntiä, koska se ei häntä 
kiinnostanut. Hän uskoi ajatelleensa, että artisti oli 
se, joka myi omalla nimellään. Hänen tehtävänsä oli 
tehdä artistin, mutta ennen kaikkea itsensä näköi-
nen kansi. Hän sai useimmiten määrätä kannesta. 
Vuorimies ei muista, että hänelle olisi koskaan ope-
tettu myyvän kannen kriteerejä. Työskentely eteni 
“mutu”-pohjalta. Joskus oli kolmesta neljään ideaa, 
joista valikoitui paras, toteutuskelpoinen idea. Jotkut 
ideat olivat mahdottomia toteuttaa. Joskus artistit 
olivat niin kiireisiä, että tapaamiseen jäi vain vähän 
aikaa.

Vuorimiehen asiakkaina oli kolmenlaisia artisteja. 
Esimerkiksi Rauli Badding Somerjokea ei kiinnos-
tanut, minkälainen kansi hänelle tehtiin. Hän ei ha-

lunnut vaikuttaa asiaan, mikä ei aina ollut helppoa. 
Esimerkiksi “Sydän lämpöä täys” (1975) -levyn 
kannen tekeminen oli “vähän hakuammuntaa” eikä 
Vuorimies vieläkään tiedä oliko kuva, joka kanteen 
valikoitui paras mahdollinen. Kuvan ottamiseen 
nähtiin vaivaa, sillä se käytiin kuvaamassa 

KUVA 24. Risto Vuorimies koiransa Chebon kanssa 
kotonaan Sipoossa keväällä 2015.
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Somerolla asti. Täysin päinvastainen tapaus oli 
Dave Lindholm, jolla oli aina selkeä visio kansis-
taan. Vuorimies toteutti kannet Lindholmin ideoiden 
pohjalta.

Kolmas tyyppiesimerkki oli Hurriganes, jossa Remu 
Aaltosella oli vahva visio bändikavereihinsa, Albert 
Järviseen ja Cisse Häkkiseen nähden. Kuvaus-
sessioissa Aaltonen ohjasi bändikavereitaan Vuori-
miehen ohjatessa koko bändiä. Vuorimiehen mie-
lestä Aaltonen kuitenkin ajatteli hallitsevansa koko 
tilannetta. Järvinen ja Häkkinen tottelivat tunnol-
lisesti Vuorimiehen ja Aaltosen ohjeita. Vuorimies 
ohjasi kuvattavia valokuvaajille tyypillisin ohjeis-
tuksin, kun Remu saattoi huutaa: “Enemmän jytää! 
Enemmän länttä!”. Vuorimies oli kuitenkin sitä 
mieltä, että hän vaikutti tekemiensä Hurriganesin 
kansien muotoon ja sisältöön kaikkein eniten. 
Siihen, kenen ideoiden pohjalta Hurriganes-kansia 
alettiin tekemään, Vuorimies ei osannut antaa vas-
tausta. Ideat olivat saattaneet lähteä yksittäisistä 
heitoista: “Hei, mä tunnen yhden kaverin, jolla on 
helvetin nasta kämppä. Mennäänkö kattoon, voitais-
ko me ottaa se kuva siellä?”

Honey Aaltosen Hurriganes-kirjassa kerrotaan, että 
“Crazy Days” (1975, KUVA 25) -levyn kansiku-
va otettiin bändin vanhan tutun, Jamlo Sarisalmen 
asunnossa. Kuvaan haettiin ”hullujen päivien hillit-

tömän keikkatahdin lepohetken tunnelmaa”. Kuvan 
valaistus oli lämmin ja tunnelmallinen. Vaikutelmaa 
oli tehostettu painamalla kuva kartongin nurjalle 
puolelle, jolloin värit eivät toistuneet yhtä terävinä 
kuin kiiltävälle puolelle painettaessa. Tämä oli 
Vuorimiehen ratkaisu, kun alkuperäinen, kiiltävä 
versio ei häntä miellyttänyt. (Aaltonen 2007, 199-
200.) Itse löysin “Crazy Days” -kannen tunnelmas-
ta yhtymäkohtia The Rolling Stonesin “Beggar’s 
Banquet” (1968) -levyn sisäkannen dekadenttiin 
ryhmäkuvaan, jossa bändin jätkät sikailivat kartano-
maisessa ruokasalissa. Vuorimies ei myöntänyt 
Rollari-kannen vaikuttaneen ainakaan omaan 
visioonsa.

Vuorimies valotti omaa, nuoruuden aikaista suhtau-
tumistaan levynkansiin: “En ole ikinä ollut mikään 
erityinen kansidiggari enkä tuijotellut kuola suussa 
muita kansia. En oikeastaan välittänyt niistä. Mul-
la ei koskaan ollut mitään esikuvia.” Vuorimiehen 
nuoruus sijoittui 60-luvulle, jolloin hän nauhoitti 
musiikkia enimmäkseen radiosta kelamankalle. Hän 
ei juuri nähnyt levynkansia. Vuorimies vertasi ti-
lannetta nykyiseen latauskulttuuriin, jossa musiikki 
tavallaan tulee toisesta laatikosta toiseen laatikkoon. 
Kirjoitettuaan ylioppilaaksi vuonna 1968 Vuorimies 
lähti armeijaan. Seuraavat kolmesta neljään vuotta 
kuluivat ulkomailla, ensin puoli vuotta Sveitsissä ja 
sitten lähes kolme vuotta Tukholmassa valokuvausta 
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opiskellen. Vuonna 1975 Vuorimies hurahti kuuba-
laiseen musiikkiin. 70-luvun populaarimusiikista 
Vuorimiehellä ei juuri ollut käsitystä, koska hän ei 
seurannut sitä. Näin ollen, vuosien 1973 ja 1975 
välisenä aikana tekemiensä kansien vaikutteet hän 
kokee tulleen lähinnä Tukholmassa saamas-
taan opetuksesta, joka oli hyvin dokumentaarista. 
Vuorimies pitää itse asiassa aika erikoisena, että hän 
on koskaan ajautunut suunnittelemaan levynkansia. 
Tukholman koulussa ei esimerkiksi opiskeltu stu-
diotyöskentelyä. Hän ei oppinut asettelemaan valoja 
eikä käyttämään salamaa, vaan opetteli hyödyn-

tämään vallitsevia valoja. Kun Vuorimies vuonna 
1973 lähti kuvaamaan Hurriganesin kiertuetta, hän 
keskittyi dokumentoimaan ilmiötä bändin ympärillä.

Vuonna 1974 julkaistun “Roadrunner” -levyn kan-
sikuvan (KUVA 10) valaistus on mielestäni hyvin 
onnistunut. Auton pakokaasu heijastelee katulamp-
pujen kylmää, sinertävää valoa. Jarruvalon punainen 
hehku keskustelee “Roadrunner”-tekstin ja Cissen 
punaisen takin kanssa. Bändi loistaa Cadillacin 
sisällä omalla reviirillään, lämpimässä valossa. On 
vaikea uskoa, että valaistus olisi toteutettu vain val-

KUVA 25. Yksityiskohta 
Hurriganesin ”Crazy 
Days” -levyn kansien 
koevedoksista. Vasem-
man puoleinen vedos 
on painettu kartongin 
nurjalle ja oikean puolei-
nen kartongin kiiltävälle 
puolelle.
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litsevia valoja apuna käyttäen. Vuorimies kertoo, 
että häneltä kysytään usein kuvan valaistuksesta. 
Hän muistelee, että jarruvalo haluttiin saada päälle. 
Sitä saattoi olla viides henkilö painamassa. Pako-
kaasu eli omaa elämäänsä katuvalojen loisteessa. 
Cadillacin sisävalaistus oli helppo toteuttaa auton 
katossa olleella valolla, josta Vuorimies poisti “mai-
tolasikuvun”, jotta valosta tuli kirkkaampi. Valot 
olivat siis luonnostaan olemassa. Niitä vain hyödyn-
nettiin kekseliäästi, jotta kuvaajan visio toteutui 
parhaalla mahdollisella tavalla. Hän kertoo, että alk-
uperäiset kuvat olivat vielä paljon levynkantta kirk-
kaampia, mutta suttuinen painojälki oli “enemmän 
rock’n’roll”.

Love Recordsille työskennellessään Vuorimies ei 
aina saanut kuulla musiikkia, johon häneltä pyydet-
tiin levynkansi. Tällöin hän keskittyi ottamaan 
hyvän ryhmäkuvan, missä oli omat haasteensa: oli 
vaikea saada kuva, jossa jokaisen kuvattavan po-
seeraus oli onnistunut.

Risto Vuorimiehen työskentely 1970-luvulla oli pit-
kälti käsityötä. Joskus mustavalkoinen kuva väritet-
tiin puuväreillä ja kuvattiin kinofilmi-kameralla. Sen 
jälkeen kuva vietiin värierotteluun jatkokäsittelyä 
varten. Hän suunnitteli ja piirsi omia otsaketekstejä 
tussilla tai asetteli ne kirjain kerrallaan Letraset-
siirtokirjainarkeilta paperille. Sitten hän kuvasi teks-

tit filmille. Baddingin “Näin käy rock & roll” (1974, 
KUVA 26) -levyn kansitekstiin hän halusi kaareutu-
van, valomainosmaisen muodon. Silloin Vuorimies 
asetti negatiivin ikkunaa vasten mutkalle ja kuvasi 
sen sivulta laajakulmalla. Tekstin suttuinen ja heh-
kuva muoto saatiin “vääränlaisella” valotuksella.

1970-luvun lopulla Vuorimies oli valinnan edessä. 
Ammatillinen verkosto oli rakennettu ja hänellä olisi 
ollut mahdollisuus alkaa tekemään kansia 
“liukuhihnalta”. Sellainen ei kuitenkaan häntä kiin-
nostanut, joten hän päätti jättää alan. 

Vuorimiestä harmittavat hänenkin suunnittelemiensa 
kansien pohjalta tehdyt vinyylien uusintapainokset, 
joiden graafinen laatu tuntuu olevan lähes poikkeuk-
setta huonompi kuin alkuperäispainoksissa. Hänen 
kokemuksensa mukaan uusintapainosten kannet 
kopioidaan usein suoraan alkuperäisistä kansista, 
jolloin niiden laatu heikkenee. Alkuperäistä suun-
nittelijaa, jolle kannen originaalit ovat todennäköi-
simmin jääneet, ei usein yritetäkään tavoittaa. Tämä 
johtunee siitä, että alkuperäisen kannen suunnitteli-
jalle ei haluta maksaa enää uusintapainoksen teke-
misestä, kun suunnittelutyöstä on jo kerran makset-
tu. Kun kannen materiaali on jäänyt suunnittelijalle, 
katsotaan halvemmaksi ratkaisuksi kopioida kuva 
alkuperäisestä julkaisusta. 
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Esiin nousee kysymys levynkannen tekijänoikeu-
desta. Kenelle se oikeastaan kuuluu? Eikö 
suunnittelijalla, jonka tekemillä kansilla myös 
uusintapainoksia myydään pitäisi olla sananvaltaa 
uusien painosten ulkoasun suhteen? Lakiasioita 

tärkeämmäksi Vuorimies kuitenkin kokee työnsä ar-
vostuksen. Häntä harmittaa, ettei häneltä ole edes 
kysytty, miten uusintapainoksien kansista olisi 
voinut saada samantasoiset kuin levyjen alkuperäis-
painoksissa.

KUVA 26. ”Pinnakkaisia” eli pinnakkaisvedoksia ja negatiiveja, joiden pohjalta syntyi Rauli 
”Badding” Somerjoen ”Näin käy rock & roll” -levyn kansiteksti.
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3.4.2 Tekijänoikeus

Mikä tahansa taiteellinen tai kirjallinen teos voi 
saada lain mukaan tekijänoikeuden suojaa, jos se 
on omaperäinen ja itsenäinen. Tekijän moraalisia 
oikeuksia ovat isyysoikeus ja respekti- eli kunnioit-
tamisoikeus. Isyysoikeus tarkoittaa tekijän nimen 
ilmoittamista. Respektioikeus tarkoittaa, ettei teosta 
saa muuttaa teoksen kirjallista tai taiteellista arvoa, 
eikä omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla. Teosta ei 
myöskään saa tuoda julkisuuteen loukkaavassa 
muodossa tai yhteydessä. (Grafia.)

Levynkansisuunnittelijalla, kuten kaikilla graafisen 
alan suunnittelijoilla on tekijänoikeus suunnitte-
lemansa työn alkuperäiskappaleeseen. Hän myy 
toimeksiantajalle, tässä tapauksessa yleensä levy-
yhtiölle, työhönsä käyttöoikeuden, jonka laajuus 
kannattaa määritellä kirjallisesti ennen työn aloitta-
mista. (Ibid.)

4. Kysely suomalaisille 
levynkansisuunnittelijoille

Tämän luvun aineistona on käytetty vastauksia, 
jotka olen saanut valitsemilleni levynkansisuunnit-
telijoille  lähettämäni kyselylomakkeen avulla. Sa-
natarkasti vastauksia voi lukea tämän opinnäytteen 
liite-sivuilta.

Lähestyin 38 suomalaista levyn-kansisuunnittelijaa 
kyselylomakkeella, jonka avulla halusin kartoittaa 
heidän suhdettaan tekemiinsä kansiin. Kuinka he 
olivat kokeneet roolinsa suhteessa levy-yhtiöön, 
artistiin ja muihin mahdollisiin levynkannen suun-
nitteluun osallistuneisiin osapuoliin? Kokivatko he 
työnsä pääasiassa luovaksi vai kaupalliseksi? Kysy-
mykset oli kohdistettu suunnittelijoille, jotka olivat 
vastanneet mahdollisimman pitkälle kansien graa-
fisesta ilmeestä. Pyrin valitsemaan suunnittelijoita, 
jotka olivat vastanneet sekä kannen graafisesta suun-
nitelusta että tehneet tarpeeksi paljon (vähintään 
noin 9 kappaletta) kansia pystyäkseen antamaan 
mahdollisimman laajasti esimerkkejä töistään. 
Noora Isoeskeli oli poikkeus, sillä hänen tuotannos-
taan löytyi vain vähän esimerkkejä. Hänen suun-
nittelemansa kannet näyttivät myös syntyneen 
yhteistyössä erikseen mainittujen graafisten suun-
nittelijoiden kanssa. Isoeskelin osallisuus näytti 
kuitenkin määritelleen hänen suunnittelemiensa kan-
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sien ulkoasun niin pitkälle ja omaleimaisesti, että 
halusin hänet mukaan tutkimukseen.

Kyselyyn vastasi 18 kansisuunnittelijaa, jotka oli-
vat iältään 32 ja 70 vuoden väliltä. Mukana oli 
1970-luvulta vuoteen 2015 asti kansia suunnitelleita 
tekijöitä. He olivat suunnitelleet kansia ainakin 
seuraavan tyylisille levyille: pop, rock, heavy 
metal, punk, hip hop, elektroninen musiikki, soul/
funk/disco, jazz, indie/alternative, folk/maailmanmu-
siikki, iskelmä, klassinen ja “kokeellinen” musiikki. 
Eniten kansia he olivat tehneet rock-levyille. Myös 
pop- sekä indie-/alternative -musiikki olivat vahvas-
ti edustettuina.

Puolet vastanneista oli saanut graafisen 
suunnittelijan koulutuksen. Mukana oli myös 
kolme valokuvaajaa, kuvataiteilija, taidehisto-
rian maisteri, painopinnanvalmistaja, ulkomaan-
kaupan merkonomi ja suunnittelija, jolla ei ollut 
ainakaan alaan liittyvää koulutusta.

Kyselyyn vastanneet suunnittelijat olivat Maria 
Ahonen, Kai Arponen, Tom Backström, 
Stefan Bremer, Sampo Hänninen, Noora 
Isoeskeli, Jussi Karjalainen, Teemu 
Koskenoja, Heikki Kuula, Joel Melasniemi, 
Markku Metso, Petri Nuutinen, Tuomo 

Parikka, Janne Pitkänen, Kalle Pyyhtinen, 
Erik Uddström, Juha Vuorma ja Jan “Örkki” 
Yrlund.

4.1 Vastausten läpikäynti

Pyysin vastaajia valitsemaan antamistani vaihto-
ehdoista parhaiten heitä levynkansisuunnitteli-
joina kuvaavan sanan tai määrittelemään roo-
linsa itse. Puolet vastaajista kokivat olevansa 
ensisijaisesti graafisia suunnittelijoita. Viisi 
oli mielestään taiteilijoita ja yksi valokuvaaja. 
Kolmesta itsensä omin sanoin määritelleestä 
vastaajasta kaksi oli kuvittajia, joista toinen lisäsi 
määritelmään antamani vaihtoehdon graafinen 
suunnittelija. Yksi määritteli itsensä “hämmentä-
jäksi”.

Ylivoimainen enemmistö, 15 suunnittelijaa koki, 
että levynkannet pääsivät parhaiten oikeuksiin-
sa vinyyliformaatissa (KUVA 27). Yhtä moni 
suunnittelijoista olisi suunnitellut mieluiten vi-
nyylilevynkansia. Vain kahdella vastaajalla oli 
ristiriita sen suhteen, missä formaatissa levynk-
annet olivat parhaimmillaan ja mihin formaattiin 
he olisivat mieluiten suunnitelleet kansia. Kaksi 
suunnittelijoista ei halunnut valita suosikkifor-
maattiaan. Toinen heistä kuitenkin painotti, että 
hänelle oli tärkeää tietää alusta asti, mihin for-
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maattiin kantta suunniteltiin tai että hän pystyi 
vaikuttamaan formaatin valintaan.

Levynkannen tärkeimmäksi tehtäväksi tarjosin 
kolmea valmiiksi määriteltyä vaihtoehtoa, joista 
pyysin valitsemaan yhden tai määrittelemään 
vastauksen itse. Tarjoamani vaihtoehdot olivat: 
“mainostaa levyä”, “kuvittaa levyä” tai “olla 
ilmaisukanava (suunnittelijalle/artistille)”. 
Yli puolet, 10 vastaajaa piti levynkannen 
tärkeimpänä tehtävänä levyn kuvittamista. Neljän 
mielestä levynkansi oli ensisijaisesti ilmaisu-
kanava suunnittelijalle tai artistille. Yhden vas-

taajan mielestä levynkannen tärkein tehtävä oli 
“tehdä voimakas tulkinta musiikista ja artistista/
bändistä tai levyn olemuksesta”. Yksi vastaajista 
olisi halunnut valita kaikki vaihtoehdot, mutta 
erityisesti levyn mainostamisen ja kuvittamisen. 
Yhdelle vastaajalle itselleen tärkeintä oli vi-
suaalisen kokonaisuuden tulkitseminen tarpeel-
liseksi osaksi koko julkaisua, eikä irralliseksi 
kokonaisuudeksi, jolloin se voi olla toissijaisesti 
myös kaikkia tarjoamiani vaihtoehtoja. Kukaan 
ei valinnut yksiselitteisesti levyn mainostamista 
levynkannen tärkeimmäksi tehtäväksi.

KUVA 27. Vinyylin ylivoimaa levynkansisuunnittelijoiden suosikkiformaattina.
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Enemmistö, 11 vastaajaa oli saanut levynkansi-
tilaukset pääasiassa suoraan artistilta. Viidelle 
vastaajalle ne olivat tulleet levy-yhtiöltä. Yksi 
vastaajista oli saanut melkein kaikki tilaukset 
samalta pienlevy-yhtiöltä, jonka omistaja myös 
soitti useimmissa julkaisemistaan bändeistä, 
joten rajanveto levy-yhtiön ja artistin välille oli 
tässä tapauksessa hankalaa. Yksi vastaajista oli 
työllistänyt itse itsensä sen lisäksi että oli saanut 
tilauksia yhtälailla myös artistilta ja levy-
yhtiöltä.

Vaikka kansitilaukset olivat saattaneet tulla 
artistin lisäksi myös levy-yhtiöltä, kaikki vastaa-
jista kokivat suunnitelleensa levynkansia ensi-
sijaisesti artistille. Yksi vastaaja halusi täsmentää 
vastaustaan: “Jos vaihtoehdot ovat nämä, niin 2. 
“Artistille”, mutta ajattelen suunnittelevani 
kokonaisuudet teos-/julkaisukohtaisesti ja 
-lähtöisesti, kunkin tapauksen asettamien vaati-
musten ja suomien mahdollisuuksien mukaan. 
Sisältö on lähtökohta.”

Kysymykseen, ovatko levynkannet taidetta, 
selkeä enemmistö, 13 suunnittelijaa vastasi 
myöntävästi. Vain yhden mielestä levynkannet 
eivät olleet yksiselitteisesti taidetta. Neljä vastaa-
jista ei osannut antaa suoraa vastausta. Kieltäväs-
ti vastannut suunnittelija perusteli vastaustaan 

seuraavasti: “Niitä tehdään taiteesta poikkeavista 
lähtökohdista. Niistä voi tosin saada taide-
kokemusta vastaavia elämyksiä. Eikä se että ne 
eivät ole taidetta ole mitään vähättelyä. Minulle 
ne ovat tärkeitä.” Muissa perusteluissa tarjottiin 
vaihtoehdoksi muun muassa “taideteollisuuden” 
käsitettä. Muutamassa perustelussa todettiin, että 
se on tapauskohtaista. Todettiin, että kaupallisuus 
usein laski levynkansien taiteellisuutta. Myös eri 
genrejen väliltä löydettiin eroja. Erään vastaajan 
mielestä joku levynkannen osa-alue saattoi olla 
taidetta, mutta toinen ei. Hän koki myös, että 
takakannen suunnittelu poikkesi tässä suhteessa 
etukannen suunnittelusta. Esiin nostettiin myös 
levynkansia varten tehdyt maalaukset, jotka 
saattoivat elää omaa elämäänsä levynkansien 
ulkopuolella. Yhden vastaajan mielestä kysymys 
ei ollut suunnittelun kannalta olennainen tai 
mielenkiintoinen. Hänen tulkintansa mukaan 
suomen kielen “taide” -sana ei taipunut tähän 
yhteyteen yhtä luontevasti kuin englannin kielen 
sana “art”.

Pyysin arvioimaan levy-yhtiön, artistin ja suun-
nittelijan itsensä vaikutusta levynkansien ulko-
asuun asteikolla nollasta neljään (KUVA 28). 
Suurin osa, 13 vastaajaa arvioi levy-yhtiön vai-
kutuksen vähäiseksi (1). Artistin vaikutus jakau-
tui asteikolle tasaisemmin painottuen lukujen 2 ja 
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3 välille, mikä tarkoitti suhteellisen näkyvää vai-
kutusta. Oman vaikutuksensa vastaajat arvioivat 
näkyväksi. Vastaukset painottuivat lukujen 3 ja 4 
välille. Jopa seitsemän vastaajaa koki toimineen-

sa itsenäisesti kymmenen vastaajan valitessa täy-
sin itsenäistä työskentelyä edeltävä vaihtoehto.

KUVA 28. Eri tekijöiden vaikutus levynkansien ulkoasuun suunnittelijoiden 
näkökulmasta. 0 tarkoittaa pienintä ja 4 suurinta mahdollista vaikutusta.
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Pyysin myös erittelemään muita mahdollisia 
tahoja, jotka olivat vaikuttaneet levynkansien 
ulkoasuun. Osa vastaajista koki, ettei muita vai-
kuttajia ollut. Esiin nousi kuitenkin odotetusti 
kansikuvia ottaneet valokuvaajat ja kuvituksia 
tehneet kuvittajat. Yksittäisissä vastauksissa 
kokoelmalevyjen toimittajat, kuraattorit ja saate-
sanojen kirjoittajat, ystäviltä kysytyt mielipiteet 
ja jopa artistien vaimot nostettiin esiin. Muista 
vaikuttaneista tekijöistä eriteltiin vallitsevat tren-
dit ja ilmiöt, taidemaailma ja -historia, juliste- ja 
levykansitaide, graafinen suunnittelu, muotiku-
vat, elokuvat, digitaalisuus ja populaarikulttuuri 
yleensä. Myös levyn tematiikka sekä painoma-
teriaali ja pakkauksen formaatti nostettiin esiin. 
Yksi vastaaja painotti jälleen suunniteltavan 
kohteen luonteen merkitystä. Luovuuden taso 
ja vaatimus vaihtelivat hänen tapauksessaan 
tarpeesta riippuen. Täysin itsenäisesti hän oli-
si mielestään toiminut vain, jos olisi vastannut 
myös levyn sisällöstä. Hän koki, että jos kan-
sikokonaisuus ajateltiin osaksi teoskokonaisuut-
ta, teos ei ollut vielä suunnittelijan työn alkaessa 
valmis. Sen enempää levynkantta kuin äänile-
vyäkään ei siis hänen näkemyksensä mukaan 
voinut ajatella itsenäiseksi teokseksi, vaan osaksi 
kokonaisuutta. Kansisuunnitelija oli siis hänen 
näkemyksensä mukaan prosessissa asiantuntijana 
vastaamassa siitä, että kokonaisteoksen visuaalis-

ta osaa ohjattiin oikeaan suuntaan. Hän painotti 
levyn sisällön hyvin tuntevien ja ymmärtävien 
tahojen kanssa tehdyn tasavertaisen yhteistyön 
merkitystä. Artisti tai siihen vertautuva henkilö 
ja julkaisija olivat aina vaikuttaneet lopputulok-
seen vähintään luomalla tarpeen ulkoasun suun-
nittelulle ja suomalla sille tekniset puitteet. Hän 
piti vuorovaikutusta muiden tahojen kanssa 
keskeisenä ja positiivisena asiana. Vapaimmil-
laankin hänen työskentelynsä lähtökohta oli jo 
olemassa oleva, julkaistava materiaali.

Kysymykseen muiden tahojen kanssa ilmen-
neistä vaikeuksista tuli myös monenlaisia vas-
tauksia. Esiin nousivat alhaiset budjetit, tiukat 
aikataulut, demokraattisuus palautteenannossa 
sekä kommunikaatio- ja palkanmaksuongelmat. 
Levy-yhtiöiden tuottajien ja johtajien kuvanluku-
taitoa sekä kykyä ymmärtää levynkannen suun-
nitteluprosessia aikatauluineen ja työvaiheineen 
moitittiin. Liian demokraattinen palautteenanto 
oli saattanut johtaa kompromisseihin, joissa alku-
peräinen, hyväksi koettu idea oli “vesittynyt”. 
Myös palautteenannon katkeaminen oli saattanut 
hankaloittaa työskentelyä. Työmäärä ja palkkio 
eivät olleet aina kohdanneet. Joskus tilaaja ei ol-
lut tiennyt, mitä halusi ja suunnittelija oli saanut 
“vapaat kädet”, mutta lopputulos ei ollutkaan 
kelvannut tilaajalle. Levyn julkaisu oli saattanut 
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kaatua levy-yhtiön talousvaikeuksiin ja palkkio 
tehdystä työstä oli saattanut jäädä saamatta. Yksi 
vastaajista puntaroi myös levynkansien standar-
doituneiden teknisten puitteiden luomia rajoit-
teita, mutta koki niiden luoman työympäristön 
muodostuneen lopulta rakkaaksi.

Kysyin, miten suunnittelijat kokivat levynkannen 
tulevaisuuden digitalisoituvassa ja nopeatem-
poisessa visuaalisessa kulttuurissa. Aihe jakoi 
mielipiteitä. Erään vastaajan mielestä vaikutuk-
set näkyivät jo siinä, että esimerkiksi Spotifyta 
varten artistin ja levyn nimi täytyi kirjoittaa niin 
isolla, että se näytti iskevältä myös pienessä 
koossa. Sama tekstikoko ei välttämättä toiminut 
CD-formaatissa. Osan mielestä musiikkiin liitetty 
visuaalisuus jatkui tärkeänä, vaikka levyjen fyy-
sisyys katoaisikin. Levynkannen koettiin antavan 
levylle identiteetin. Osa vastaajista koki, että 

digitaaliset levynkannet eivät koskaan korvaisi 
fyysisiä levynkansia huonon kuvanlaatunsa tai 
pienen kokonsa vuoksi. Yhden vastaajan mie-
lestä digikannet eivät jääneet yhtä hyvin mieleen 
kuin “esineet”. Myös levymyynnin putoamisen 
vaikutus levynkansista maksettaviin palkkioihin 
koettiin levynkansien tasoa alentavaksi.

Pyysin vastaamaan kysymykseen, oliko musiikin 
digitalisoituminen “uhka” vai “mahdollisuus” 
levynkansisuunnittelulle (KUVA 29). Puolet 
vastaajista eivät osanneet antaa suoraa vastaus-
ta. Kolmasosa piti muutosta mahdollisuutena. 
Kolme vastaajaa koki tilanteen uhkaavana.

Pyysin myös ideoita siihen, miten musiikin digi-
talisoitumista voitaisiin hyödyntää levynkansi-
suunnittelussa. Esiin nousi ajatuksia interaktiivi-
sista kansista sekä liikkuvan tai vaihtuvan, esi-

KUVA 29. Musiikin digitalisoituminen nähtiin enemmän mahdollisuutena kuin uhkana.
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merkiksi biisikohtaisen kuvan käytöstä. Myös 
digitaalisuuden suomat, uudet promootiokanavat 
huomioitiin.

4.2 Esimerkkejä vastaajien suunnittelemista 
levynkansista

Pyysin vastaajia antamaan esimerkkejä heidän 
suunnittelemistaan kansista. Halusin nähdä 
kolmenlaisia esimerkkejä: kansia, joiden teke-
miseen suunnittelija oli itse vaikuttanut mah-
dollisimman paljon, kansia joiden suunnitteluun 
artisti oli vaikuttanut mahdollisimman paljon 
sekä kansia, joiden suunnitteluun levy-yhtiö oli 
vaikuttanut mahdollisimman paljon. Tarkoitus oli 
selvittää, minkälaisia mahdollisimman itsenäises-
ti syntyneet kannet olivat suhteessa kansiin, joi-
hin muut osapuolet olivat päässeet vaikuttamaan. 
Korostuivatko “taiteelliset” ominaisuudet mah-
dollisimman itsenäisesti syntyneissä kansissa? 
Minkälaisia ominaisuuksia artistien ja levy-
yhtiöiden osallistuminen suunnitteluprosessiin 
toi mukanaan?

Kaikki suunnittelijat eivät antaneet esimerkkejä. 
Joku koki vastaamisen mahdottomaksi, koska 
oma panos suunnitteluprosessissa oli ollut aina 
yhtä iso kuin artistin antama panos. Esimerkkejä 
kansista, joihin suunnittelijat olivat käyttäneet 

mahdollisimman paljon omaa näkemystään tuli 
kuitenkin runsaasti. Joku olisi halunnut listata 
kaikki suunnittelemansa kannet. Jollakin esi-
merkkejä olisi ollut niin paljon, että vastaaminen 
oli jäänyt väliin. Mahdollisimman itsenäisesti 
syntyneissä kansissa korostuivat kuvitukset ja 
“taiteelliset” valokuvat. Selkeässä vähemmis-
tössä olivat valokuvat artisteista. Jos artistin kuva 
oli valittu etukanteen, se oli osa grafiikkaa tai 
lähestymistapa oli jollain tavalla taiteellinen.

Noora Isoeskeli on valinnut esimerkiksi mah-
dollisimman itsenäisestä työskentelystään 
Rubik-yhtyeen “Solar”-levyn kannen (KUVA 
30). Levyn tietoihin kannen graafiseksi suun-
nittelijaksi on merkitty Tuomo Parikka, mutta 
kansitaiteen kerrotaan olevan Isoeskelin käsialaa. 
Kansikuva on persoonallinen ja taiteellinen. Se 
tuo mieleen vanhan lomakuvan perhealbumista. 
Oman mystisen lisänsä tuo pilven hattara, joka 
peittää kuvassa näkyvien ihmisten kasvot. Ih-
misten henkilöllisyys jää arvoitukseksi. Kannen 
unenomainen tunnelma ei alleviivaa mitään; se 
antaa vain viitteitä ajasta, paikasta ja tuntematto-
maksi jäävästä perheestä. Kansi ei ole tyrkyttävä, 
kuten ei ole Rubikin musiikkikaan. Kokonaisuus 
vedonnee tietynlaisen indie-musiikin ystäviin 
lyyrisyydellään. Vastauksissaan Isoeskeli on 
antanut esimerkkejä ainoastaan mahdollisim-
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KUVA 30. Rubik: Solar, Fullsteam Records 2011. 
Kuva: Noora Isoeskeli. Graafinen suunnittelu: Tuomo 
Parikka.

man itsenäisesti toteuttamistaan kansista. Hänen 
tuotantonsa ei ole laaja, mutta se on tyylillisesti 
sitäkin yhtenäisempi.

Esimerkkejä kansista, joihin artistin näkemys oli 
vaikuttanut mahdollisimman paljon tuli myös 
kiitettävästi, vaikka ihan kaikki eivät niitä 
eritelleetkään. Esiin nousivat tavanomaiset ar-
tistien ja bändien promootiokuvat, mutta myös 
omaperäiset ja teatraalisestikin lavastetut valoku-
vat. Yli puolessa esimerkeistä jonkinlainen 

artistin kuva oli päätynyt etukanteen. Joissakin 
tapauksissa artistit olivat ohjailleet kansisuun-
nittelua hyvin luovalla tavalla. Esimerkiksi Erik 
Uddströmin toteuttamissa Hectorin levynkansissa 
oli oma-peräisiä ideoita. Itsekin Ultra Bra 
-yhtyeessä soittaneen Joel Melasniemen Ultra 
Bralle suunnittelemissa kansissa näkyi bändin 
“todellisen ykkösmiehen”, Kerkko Koskisen tait-
eellinen näkemys. Markku Metson Stam1na 
-yhtyeelle suunnittelemien “Viimeinen Atlantis” 
-levyn “jewel case” - ja “special edition” (KUVA 
32) -julkaisujen ulkokansissa bändin (ja levy-
yhtiön) vaikutus näkyi yllättävän pelkistetyllä 
tavalla. Juha Vuorman kuvittamiin, heavy met-
al -tyylisiin levynkansiin artistit olivat tuoneet 
tyypillistä genren kuvastoa viikatemiehineen, 
pentagrammeineen ja hautausmaineen. Vuorman 
antamien esimerkkien kohdalla artistit olivat an-
taneet tarkat ohjeet suunnittelulle ja tehneet jopa 
karkeita luonnoksia.

Jonna Tervomaan “Eläköön”-levyn kansi (KUVA 
31) on Maria Ahosen yksi valinta kanneksi, jon-
ka suunnitteluun artisti on vaikuttanut mahdolli-
simman paljon. Suunnittelija ei ole pitänyt ollen-
kaan valokuvasta, jonka pohjalta hän on joutunut 
kannen tekemään. Vaikka kyselyn vastausten 
perusteella artistit ovat usein valinneet kanteen 
kuvan itsestään, “Eläköön”-levyn kansikuva ei 
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KUVA 31. Jonna Tervomaa: Eläköön, Johanna Kus-
tannus 2013. Suunnittelu: Maria Ahonen. Kuva: Sanna 
Saastamoinen-Barrois.

ole mielestäni tyypillinen promootiokuva. Kuvan 
ja levyn nimen välillä on ironiaa, jonka kautta 
artisti on mahdollisesti halunnut virittää levyn 
kokijaa tietynlaiseen mielentilaan. Tämän esi-
merkin kohdalla vaikuttaa siltä, että artistilla on 
ollut voimakas halu sanoa jotain myös levyn 
visuaalisen ilmeen kautta. Tottakai merkittävä 
panos levynkannen ulkoasuun on ollut kuvan 
ottajalla, valokuvaaja Sanna Saastamoinen-
Barroisilla. Maria Ahonen ihmettelee vastauk-
sissaan, miksei levy-yhtiöissä aina ymmärretä 
graafikon (tai AD:n) ja valokuvaajan yhteistyön 

merkitystä. Kannen suunnittelija saattaa joutua 
tekemään kannen valmiiksi asiakkaan toimitta-
masta materiaalista, johon hänelle ei ole annettu 
edes mahdollisuutta vaikuttaa.

Kansista, joiden suunnitteluun levy-yhtiön näke-
mys oli vaikuttanut mahdollisimman paljon 
tuli huomattavasti vähemmän esimerkkejä kuin 
muunlaisista kansista. Pari vastaajaa huomaut-
tikin, että heidän kohdallaan kommunikointi oli 
tapahtunut lähinnä artistin kanssa. Joskus artisti 
oli kuitenkin saattanut olla passiivinen kommen-
toinnissaan ja palautteenanto oli siirtynyt levy-
yhtiölle. Joissakin tapauksissa levy-yhtiöt olivat 
saattaneet tehdä vallitsevia trendejä myötäileviä 
linjauksia. 1980-luvun taitteessa tällainen lin-
jaus oli ollut artistin kasvojen näkyvyys. Eräässä 
2000-luvulla julkaistussa esimerkissä artistin 
kasvokuva oli vaihdettu vakavasta hymyilevään 
levy-yhtiön pyynnöstä. Yleisesti levy-yhtiön vai-
kutus näkyi informaation selkeydessä. Tekstien 
näkyvyyteen ja kokoon oli panostettu. Isojen 
levy-yhtiöiden ollessa kyseessä artistien promoo-
tiokuvat olivat selvästi suosituin aihe.

Pienten levy-yhtiöiden kohdalla kaupallisuus ja 
erilaisten muotivirtausten seuraaminen ei näytä 
olevan yhtä korostunutta kuin isojen levy-
yhtiöiden kohdalla. Joskus visuaalisuuteen on 
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KUVA 32. Stam1na: Viimeinen Atlantis 
Special Edition, Sakara Records 2010. 
Suunnittelu: Markku Metso. Valokuvat: 
Joonas Brandt, Marianne Heikkinen.

panostettu yllättävän tuoreella ja innovatiivisella 
tavalla. Esimerkiksi Stam1na-yhtyeen “Viimein-
en Atlantis” -levyn erilaiset painokset ovat mie-
lestäni vaikuttavia. Markku Metso on valinnut 
sen eri painokset esimerkeiksi kansista, joiden 
suunnitteluun levy-yhtiö on vaikuttanut mah-
dollisimman paljon. Metson taidokas piirustus-
tyyli pääsee näkyviin erikoispainoksen (KUVA 
32) sisälehtien sarjakuvissa. Muuten painoksen 
graafinen ilme on pelkistetty, mutta huomiota 
herättävä. Metson vastausten perusteella siihen 
ovat vaikuttaneet paljolti sekä levy-yhtiö Sakara 
Recordsin että Stam1na-yhtyeen näkemykset. On 
tulkinnanvaraista, onko levy-yhtiön pyrkimys 

panostaa visuaalisuuteen enemmän kaupallista 
vai luovaa toimintaa.

Paria poikkeusta lukuunottamatta vastaajat piti-
vät onnistuneimpina levynkansinaan kansia, 
joiden suunnitteluun olivat itse vaikuttaneet mah-
dollisimman paljon. Kukaan ei valinnut sellaista 
kantta, jonka oli nimennyt esimerkiksi artistin 
tai levy-yhtiön mahdollisimman suuresta osallis-
tumisesta. Yhdellä pienlevy-yhtiön kanssa työs-
kennelleellä vastaajalla omaksi suosikkikanneksi 
oli valikoitunut kansi, joka oli esimerkki sekä 
hänen itsensä että levy-yhtiön mahdollisimman 
suuresta osallisuudesta suunnitteluprosessiin.
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Enimmäkseen selkeästi profiloituneen pien-
levy-yhtiön, tietyn artistin tai genren kanssa 
työskennelleiden suunnittelijoiden antamissa 
esimerkeissä näkyi vähemmän tyylillisiä eroavai-
suuksia kuin erilaisten tahojen kanssa työsken-
nelleiden suunnittelijoiden kohdalla. Yhden ta-
hon kanssa työskennelleiden suunnittelijoiden ta-
pauksessa taiteellinen vapaus näytti korostuneen, 
tai ainakin levynkansiesimerkit oli helpompi 
identifioida tietyn suunnittelijan tekemiksi kuin 
esimerkeissä, joissa työympäristö oli vaihdellut.

4.3 Vastausten analysointi

Kyselyn perusteella suomalaiset levynkansi-
suunnittelijat suhtautuvat työskentelyynsä kun-
nianhimoisesti ja ammattiylpeydellä. Osa 
vastaajista pitää itseään taiteilijoina ja suurin 
osa uskoo, että on olemassa taiteeksi luokitelta-
via levynkansia. Kansisuunnittelusta löydetään 
ilmaisullinen puoli, jota pidetään jopa tärkeäm-
pänä kuin tuotteen mainostamista. Vinyyli-for-
maatin vankka arvostus kertoo siitä, että tekijät 
haluaisivat nähdä levynkannet mahdollisimman 
suurikokoisina.

Suomalaiset levynkannet näyttäisivät syntyneen 
pääasiassa suunnittelijoiden ja artistien tekemien 

ratkaisujen pohjalta. Merkittävin rooli on yleensä 
ollut suunnittelijalla, mutta usein artistien osal-
listuminen on ollut näkyvää; he ovat saattaneet 
valita kannessa käytetyn kuvan tai ohjata luovaa 
prosessia. Levy-yhtiön rooli on ollut selkeästi 
suunnitelijaa ja artistia pienempi. Se on saattanut 
ottaa esimerkiksi kommentointiroolin artistilta 
artistin vetäytyessä. Levy-yhtiön rooli on näky-
vimmillään joissakin linjauksissa, joilla pyritään 
usein kaupallisuuteen. Artisti on koettu kuitenkin 
ensisijaiseksi asiakkaaksi, jonka tarpeisiin levyn-
kansia suunnitellaan. Joskus suunnittelua on 
tehty yhteistyössä valokuvaajien ja kuvittajien 
sekä kokoelmalevyjen toimittajien, kuraatto-
rien ja saatesanojen kirjoittajien kanssa. Kuten 
kaikessa luovassa työssä, ympäristön vaikutusta 
työskentelyyn ei voida väheksyä; kansiin vaikut-
tavat monet kulttuuriset tekijät ja vallitsevat tren-
dit. Ensisijaisesti suunniteltava kohde musiikil-
lisine sisältöineen ja pakkauksen formaatteineen 
määrittelevät raamit, joihin kantta suunnitellaan. 
Itsenäisimmillään levynkansisuunnittelu on, kun 
kannen suunnittelija on vastannut myös levyn 
musiikillisesta sisällöstä.

Muiden suunnitteluprosessiin osallistuneiden 
kanssa ilmenneet ongelmat kertovat suunnitteli-
jan työn ymmärtämisen ja mahdollisesti myös 
arvostuksen puutteesta. Epäkohtiin puuttuminen 
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parantaisi varmasti levynkansien tasoa, mikä 
johtaisi myös äänilevyjen tason kohoamiseen 
kokonaisteoksina. Tämä saattaisi omalta osaltaan 
vaikuttaa myös levymyynnin kohentumiseen, 
mikä tosin riippuu monesta muustakin osateki-
jästä.

Levynkannen tulevaisuutta emme pysty ennus-
tamaan. Tekniset, ääniteformaatteihin liittyvät 
muutokset määrittelevät myös levynkansisuun-
nittelua, vaikkeivat uudet formaatit automaat-
tisesti suljekaan pois vanhoja formaatteja. 
Muun muassa kiinnostavalla kansisuunnittelulla 
voidaan kuitenkin vahvistaa tiettyjen julkai-
sumuotojen asemaa. Digitaalinen julkaisu ei 
välttämättä koskaan ole yhtä mieleenpainuva 
kuin fyysinen julkaisu. Silti digitaalisuus koetaan 
enemmän mahdollisuutena kuin uhkana. Luot-
tamus musiikin visuaalisuuden säilymiseen on 
läsnä ainakin suunnittelijoilta kysyttäessä; levyn 
kansisuunnittelun uskotaan jatkossakin antavan 
levylle tietynlaisen identiteetin, minkä 
perusteella levy muistetaan. Uskon, että kaikki 
levynkansien yleistä tasoa parantavat toimet 
edesauttavat levynkansien asemaa. Olennaista 
on musiikkiteollisuuden yleinen hyvinvointi, 
jotta levynkansisuunnittelijoillekin riittäisi palk-
kaa maksettavaksi ja levynkansien taso pysyisi 
korkeana.

5. Tuotannollinen osuus: Sigi Tolo 
-yhtyeen levynkansi

5.1 Sigi Tolo

Sigi Tolo on vuonna 2010 Porissa perustettu maail-
manmusiikkiyhtye. Soitan itse yhtyeessä lyömä-
soittimia. Yhtyeen kaksi muuta jäsentä ovat Jantso 
Jokelin ja Harri Sippola. Jantso Jokelin soittaa muun 
muassa huuliharppua ja beatboxaa. Harri Sippo-
la soittaa enimmäkseen akustista kitaraa. Muita 
käyttämiämme instrumentteja ovat erilaiset syn-
tetisaattorit ja luutut. Musiikkimme on pääasiassa 
instrumentaalista, mutta joissakin kappaleissa on 
laulua.

Kuvaamme musiikkityyliämme usein “akustiseksi 
arabiheviksi”. Musiikkimme on kuitenkin paljon 
muutakin. Alunperin aloitimme mali bluesilla, mistä 
siirryimme vähitellen kohti arabialaisia vaikutteita. 
Lisäksi musiikissamme kuuluu muun muassa juuta-
lainen klezmer, balkanilainen musiikki, pohjois-af-
rikkalainen rai sekä skandinaavinen ja suomalainen 
kansanmusiikki. Myös eri populaarimusiikin genret, 
kuten heavy metal, alternative rock ja hip hop ovat 
vaikuttaneet musiikkiimme. Kappaleidemme sävel-
lyksistä ja sanoituksista ovat vastanneet Jantso Joke-
lin ja Harri Sippola. Biisit ovat kuitenkin saaneet 
lopullisen muotonsa treenikämpällä, missä olemme 
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sovittaneet kappaleet yhdessä valmiiksi.

Olemme pyrkineet luomaan omaa maailmaa, johon 
liittyvät musiikillisten vaikutteiden lisäksi 
sieltä täältä poimitut visuaaliset elementit. 
Arabihevi-kautemme alussa tämä on näkynyt vah-
vimmin live-esiintymisissämme, joissa olemme 
sonnustautuneet muun muassa sheikin kaapuihin ja 
erityisesti black metal -bändeiltä tuttuihin “corpse 
paint” -kasvomaalauksiin. Myöhemmin olemme 
pelkistäneet esiintymisasujamme. Emme halua vii-
tata suoraan mihinkään tiettyyn kulttuuriin, vaan 
yhdistellä harkitusti erilaisia elementtejä: siistejä 
pukuja, itämaisia huiveja, punaisen ja mustan yh-
distelmiä. Haluamme tuoda hillittyyn “viihdeorkes-
teri”-lookiin ripauksen mystiikkaa. Joissakin pro-
mootiokuvissamme mystiikkaa on haettu muun 
muassa punaisin, hupullisin kaavuin ja palavin 
soihduin, jotka tuovat vaikutelman jonkinlaisesta 
salaseurasta tai lahkosta.

5.2 Debyyttilevy

Sigi Tolon ensimmäinen pitkäsoitto on äänitetty 
heinäkuussa 2014 Mankku-studiossa, Porvoossa. 
Siihen kiteytyvät neljän vuoden yhteissoitto, sinä 
aikana syntynyt musiikki ja keikkailun tuoma 
live-energia. Mankku-studio on valikoitunut ääni-
tyspaikaksi sekä ammattimaisten puitteittensa että 

rauhallisen ja inspiroivan miljöönsä vuoksi. Vanha 
puutalo saunoineen ja majoitusmahdollisuuksineen 
on koettu erinomaiseksi paikaksi taltioida bändin 
soundi ja biisien olemus sellaisena kuin ne sillä het-
kellä ovat olleet. 

Äänittäjäksi ja miksaajaksi on valittu Antti 
Uusimäki, jolla on vuosien kokemus hyvin monen-
laisten kokoonpanojen kanssa työskentelystä. Hän 
on muun muassa porilaisen, vaihtoehtoiseen musiik-
kiin keskittyneen Ektor Records -levy-yhtiön luotto-
mies, joka on miksannut myös toisen yhtyeeni, OK 
Cultin kappaleita. Levyn miksaus on valmistunut 
syksyn 2014 aikana, minkä jälkeen levy on annettu 
masteroitavaksi Harri Sippolan tuntemalle, Ektro 
Recordsin promoottori Jussi Lehtisalolle. Valmiin 
masterin olemme saaneet tammikuussa 2015.

Tämän jälkeen olemme alkaneet etsiä julkaisijaa 
Suomesta ja ulkomailta. Olemme ottaneet yhteyttä 
indie- ja maailmanmusiikkia julkaisseisiin levy
-yhtiöihin. Joiltakin levy-yhtiöiltä olemme saaneet 
vastaukseksi, että koko vuoden julkaisut on jo 
päätetty. Osasta vastauksista on näkynyt huoli koko 
alan tulevaisuutta ja julkaisutoiminnan mielekkyyttä 
kohtaan. Onko äänilevyille enää tarpeeksi kysyntää?
Levylle ei ole toistaiseksi löytynyt ulkopuolista 
julkaisijaa. Meille on tärkeintä, että musiikkimme 
saa kuulijoita, joten olemme päättäneet julkaista 
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levyn tavalla tai toisella. Nykyisessä tilanteessa 
aiomme julkaista levyn digitaalisesti internetissä, 
ainakin Bandcamp-nimisessä palvelussa. Lisäksi 
painatamme pienen erän CD-levyjä edullisissa 
cartonsleeve-pakkauksissa. Fyysisiä levyjä aiomme 
käyttää lähinnä musiikkimme promoamiseeen. Saat-
taahan olla, että joku levy-yhtiö kiinnostuu julkaise-
maan levyn myöhemmin.

5.3 Kannen suunnitteluprosessi

Vaikka levyllä ei ole julkaisijaa, lähtökohta kansi-
suunnittelulle on herkullinen. Koska suunnittelen 
kantta sekä artistin, levynkansisuunnittelijan että 
julkaisijan ominaisuudessa, levyn julkaisuformaatti 
ja kansisuunnittelu ovat täysin minun ja bändika-
vereideni päätettävissä. Olemme demokraattinen 
bändi, joten kaikkien näkemys huomioidaan myös 
kansisuunnittelussa. Minä olen saanut vastuulleni 
kannen suunnittelun, mutta ideointi bändin jäsenten 
kesken on merkittävässä osassa. Ainoa todellinen 
luovuuttamme rajoittava tekijä on raha. Meillä ei 
ole minkäänlaista budjettia levyn painattamisen suh-
teen, joten joudumme tinkimään tavoitteistamme. 
Hienointa olisi julkaista levy vinyyliformaatissa, 
mutta se on kallein vaihtoehto. Oikeastaan fyysisen 
levyn funktio on tällä hetkellä meille lähinnä pro-
motionaalinen; haaveilemme vielä löytävämme 
julkaisijan, joka voisi mahdollisesti julkaista levystä 

jopa vinyyliversion. Toistaiseksi kansi suunnitellaan 
kuitenkin cartonsleeve-formaattiin.

Levyn sisältö on monipuolinen läpileikkaus Sigi 
Tolon tuotannosta neljän vuoden ajalta. Kannenkin 
olisi siis jollain tavalla kiteytettävä bändin monipuo-
linen ilme visuaalisesti. Vaikka vaikutteita on haettu 
eri maiden musiikkikulttureista ja erilaisista gen-
reistä, on levymme ennen kaikkea Sigi Tolon “arabi-
hevi-kauden” tuotos. Tämän kauden parhaita visuaa-
lisia oivalluksia ovat yhdessä ideoidut ja avopuoli-
soni, Hanne Kauton valmistamat punaiset kaavut. 
Bändin vaiheet ovat tallentuneet erinomaisesti Jant-
so Jokelinin pitkäaikaisen ystävän, Eino Ansion ot-
tamiin valokuviin. Erityisen hyvin bändin orgaanin-
en, mystinen ja synkkäkin maailma on tallentunut 
kuviin, joissa Jantso on kyykistynyt kaapuun pukeu-
tuneena keskelle syksyistä metsää (KUVA 33). Ehkä 
parhaiten onnistuneessa otoksessa Jantson kasvot 
osoittavat suoraan katsojaan, mutta kirkas otsalamp-
pu saa kasvonpiirteet katoamaan. Bändin nimi tar-
koittaa malilaisella dogonin kielellä Sirius-tähteä, 
johon otsalampun tuottama kirkas valo vertautuu 
(Wikipedia). Olemme päättäneet ottaa Eino Ansion 
ottamat kuvat, mahdollisesti juuri otsalampullisen 
kuvan levynkannen visuaaliseksi lähtökohdaksi. 
Levynkannen visuaaliseen ilmeeseen vaikuttavien 
tekijöiden joukkoon on tullut siis yksi merkittävä 
vaikuttaja lisää - ulkopuolinen valokuvaaja.
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KUVA 33. Kuva: Eino Ansio. Kaapu: Hanne Kautto.

Minulle on kuvataiteilijana ollut ominaista käyttää 
kollaasitekniikkaa. Olen halunnut tuoda sen osak-
si myös graafista suunnitteluani. Olen pyrkinyt 
tuomaan levynkansiini niin paljon “omaa käden 
jälkeä” kuin mahdollista. Koen, että vahvuuteni 
graafisessa suunnittelussa ovat kuvataiteen puolelta 
tulleet tekniset ja ilmaisulliset vaikutteet. Lisäksi 
soittamaamme, elävän tuntuiseen musiikkiin sopii 
orgaaninen lähestymistapa erinomaisesti. Myös kol-
laasimaisuus tukee levylle tallentunutta musiik-
kityylien ja vaikutteiden kirjoa. 

Olemme suunnitelleet, että levykokonaisuudesta 
tulisi eräänlainen “salatiedekansio”. Yksi levyn 
nimiehdotuksista on “Aurion Codex” (Jokelin 
2014). Kreikan kielen aurion viittaa aamuun. Lati-
nasta lähtöisin oleva codex taas tarkoittaa käsin 
kirjoitettua kirjaa. Olen ajatellut tekeväni kansia 
tähän kirjaan, “aamuruskon kansioon”. Olen alkanut 
tekemään käsin kollaasia, johon olen yhdistellyt itä-
maisia kankaita, julisteiden ja eräänlaisten setelien 
paloja, erilaisia papereita sekä maalausta (KUVA 
34). Olen aloittanut työskentelyn varmuuden vuoksi 
vinyylikoossa. 
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KUVA 34. Vanerilevylle tekemäni kollaasimaalaus levynkannen pohjaksi.

Olen yhdistänyt ensin testimielessä yhden Eino 
Ansion ottamista metsäisistä kuvista osaksi kol-
laasia Photoshop-ohjelmalla (KUVA 35). Käytet-
tävissäni olleet kuvat ovat olleet liian pienikokoisia 
lopullisen kannen tekemiseen, joten en ole käyttänyt 
kuvan valitsemiseen enkä kokonaisuuden hah-
mottelemiseen vielä tässä vaiheessa paljon aikaa. 
Olen pyrkinyt siihen, että kollaasi muodostaisi 
jonkinlaiset kehykset valokuvan hahmolle. Olen ha-
lunnut, että kannet antaisivat hienovaraisia viitteitä 
sisällöstä: mystisestä maailmasta itämaisine vaikut-

teineen. Toivon, että kannen näkeminen herättäisi 
uteliaisuuden “avaamaan kansion” ja tutustumaan 
sen sisältä löytyvään maailmaan. 

Lähetin ensimmäisen nopeasti tehdyn luonnoksen 
bändikavereilleni. Sen perusteella huomattiin, että 
visuaalinen ilme oli löytymässä. Puihin sekoittuvis-
ta ornamenteista ja kollaasimaisuudesta pidettiin. 
“Salatiedettä” toivottiin lisää ja mietittiin, oliko 
takakansi liian “hippi”. Toimisiko hieman tummem-
pi yleissävy? Toisaalta ilmaisun monipuolisuuden 
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KUVA 35. Ensimmäinen testi kollaasin ja valokuvan yhdistämiseksi. Etukansi alkoi hahmottua kuvan 
oikeaan laitaan.

todettiin tukevan levyn musiikillista linjaa. Mietit-
tiin, että jatkaisin työstämistä otsalamppu-kuvan 
kanssa. Muita kuvia voitaisiin käyttää esimerkiksi 
sisäkansissa, jos kotelosta joskus painetaan avattava 
versio. (Jokelin 2015; Sippola 2015.)

Jatkoin työskentelyä uuden valokuvan kanssa, kun 
olin saanut kuvat suuressa koossa. Lähdin tavoittele-
maan aiempaa synkempää yleisilmettä. Päätin myös 
tiukentaa rajausta, jotta huomio keskittyisi hahmoon 
eikä itämaisiin yksityiskohtiin. Ornamenteilla ha-
lusin tuoda ripauksen itämaista eksotiikkaa, mutta 
kokonaisilmeen oli tarkoitus olla “hevimäi-

nen”. Jantso oli hahmotellut bändille logoa (KUVA 
36). Minulla oli ollut erilainen, primitiivistä ja rujoa 
“punk”-tyyliä muistuttava mielikuva kansitekstistä, 
mutta Jantson suunnittelema, arabialaisesta kir-
joituksesta vaikutteita saanut logo sopi luonnokseeni 
niin hyvin, etten kokenut tarpeelliseksi alkaa luon-
nostelemaan omaa visiotani eteenpäin.

Toisen bändikavereille lähettämäni luonnoksen 
(KUVA 37) perusteella sain kannustavaa palautetta. 
Kansi muistutti kuulemma “hyvällä tavalla” heavy 
metal -yhtye Slayerin “Seasons in the Abyss” -levyn 
kantta. Tavoittelemastani arabihevi-maailmasta oli 



71

KUVA 36. Jantso Jokelinin suunnittelema logo.

KUVA 37. Toinen luonnos etukanneksi. 

siis ainakin hevimäisyys löytynyt. Jantson tekemä 
logo todettiin hyvin kokonaisuuteen istuvaksi ja 
vei ajatuksia arabialaiseen estetiikkaan. Julkaisu-
formaatti oli vielä auki, mutta todettiin, että pah-
vikotelo tukisi ilmaisua parhaiten. Skeptisiä oltiin 
valokuvan hahmon rajauksen suhteen. Oliko rajaus 
liian tiukka? Mietittiin jopa, tarvittiinko hahmoa 
ollenkaan etukannessa, vai pitäisikö sen löytyä vain 
sisäkannesta? Ehdotettiin myös kannen yleissävyn 
tummentamista, jolloin valokuvakin sulautuisi 
paremmin taustaan. (Jokelin 2015; Sippola 2015.) 
Itse en halunnut lähteä tekemään kannesta liian
synkkää, koska okran sävyt toivat mielestäni 
kokonaisuuteen “etnoa”, mikä oli olennaista pitää 
mukana.

Kaivoin Einon ottamaa valokuvaa vielä hieman 
esiin, minkä todettiin parantavan lopputulosta. 
Muun muassa kannen oikeaan reunaan ilmestynyt 
syksyinen puun taimi todettiin hyväksi elementiksi. 
(Ibid.) Etukansi alkoi näyttää valmiilta.

Cartonsleeve-formaatin painopinta-alaan liittyvien 
rajoitteiden vuoksi kaikki informaatio täytyi laittaa 
takakanteen. Takakantta oli syytä pelkistää ja tum-
mentaa, jottei lopputuloksesta tullut liian sekava. 
Tilaa tekstille oli rajallisesti, mutta sain kaiken ha-
luamamme informaation mahtumaan. Takakannen 
kuvituksen rooli jäi olemattomaksi ja muodosti lo-

pulta ainoastaan pelkistetyn taustan levyn infoteks-
teille.
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KUVA 38. Kuva painovalmiista pdf-tiedostosta cartonsleeve-formaattiin.

Promolevyn digisleeve-kannet ovat valmiina painet-
taviksi (KUVA 38.). Jäämme odottamaan vielä mah-
dollista vinyylijulkaisua, johon taitto täytyy tehdä 

uudenlaisen formaatin tuomien rajoitteiden mukai-
sesti.
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5.4 Valmiin kannen tarkastelua

Vaikkei levyä olekaan vielä painettu, eikä suunnitel-
tu formaatti ole sellainen kuin alunperin on haluttu, 
olen kansisuunnitteluun tyytyväinen. Sigi Tolon 
mystinen maailma raottuu haluamallani tavalla. 
Eino Ansion ottamaan valokuvaan tallentunut vi-
suaalinen oivallus bändin nimeen liittyvine viittauk-
sineen on saatu mukaan, mikä sopii hyvin bändin 
sisäistä maailmaa esittelevän esikoislevyn tunnel-
maan. Kannen hahmo on yhdistelmä sci-fiä ja fanta-
siaa. Punainen kaapu synnyttää ajatuksen salaseu-
rasta. Käsin tekemäni kollaasi muodostaa valoku-
van hahmolle kehykset tai eräänlaisen näyttämön 
esi-rippuineen, mikä alleviivaa sitä, että kyseessä on 
eräänlainen bändin ensiesittely.

Kollaasin orgaanisuus yhdessä valokuvassa olevan 
metsän kanssa tuo kokonaisuuteen maanläheisyyttä, 
mitä löytyy myös bändimme akustisesta musiikista. 
Kollaasi ja valokuva ovat yhdistyneet omaksi luon-
tevaksi kokonaisuudekseen kuvankäsittelyvaiheessa. 
Hämyinen metsä ja kannen tumma yleissävy vievät 
ajatuksia neofolk-estetiikkaan, joka on sukua myös 
okkultisimin värittämälle heavy metal -maailmalle. 
Okran sävyt ja itämaiset ornamentit antavat viitteitä 
etnomusiikista ja erityisesti itämaisista kulttuureista. 
Jantso Jokelinin suunnittelema logo vahvistaa tätä 
mielikuvaa ja tuo mukaan selkeän viittauksen ara-

bialaiseen maailmaan.

Cartonsleeve-formaatti on sanellut omat reuna-
ehtonsa, joihin on ollut sopeuduttava. Etukannen 
kohdalla se vaikuttaa lähinnä kuvakoon pienuuteen. 
Logon olen laittanut etukanteen alunperinkin niin 
isossa koossa kokonaisuuteen nähden, että sen infor-
matiivisuus ja iskevyys ei kärsi juuurikaan CD-for-
maatissa. Takakannen osalta formaatin pienuus on 
tuonut enemmän haasteita. Kaikki levyn tekoon 
liittyvä informaatio on haluttu saada mukaan hyvän 
tavan mukaisesti, mikä on kaksipuolisessa carton-
sleeve-formaatissa usein haastavaa. Taka-kannen 
pinta-ala on kuitenkin riittänyt juuri ja juuri, vaikka 
tilaa tekstille olisi voinut olla enemmänkin. Taka-
kannen kuvituksen, muun muassa “punaisen au-
ringon”, olisin voinut ottaa näkyvämmin mukaan. 
Toisaalta, kokonaisuuden tumma yleissävy näyttää 
yhtenäiseltä ja tyylikkäältä ja olisi saattanut tulla 
kysymykseen, vaikka tilaa sommittelulle olisi ollut 
enemmänkin. 

Uskon, että kansi houkuttelee avarakatseisia indie-
musiikin ystäviä luokseen ja ohjailee heidän ajatuk-
siaan suuntaan, joka on lähellä Sigi Tolon musiikil-
lista ilmaisua. Yhdessä musiikin kanssa kansi muo-
dostaa kokonaisuuden, joka ruokkii mielikuvitusta. 
Kansi olisi kuitenkin tehokkaimmillaan vinyylikoos-
sa, jolloin sen tarkasteluun olisi helpompi uppoutua.
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6. Loppusanat

Ääniteteollisuuden lyhyen, reilun sadan vuoden 
pituisen historian aikana on nähty useita eri äänite-
formaatteja erilaisine pakkauksineen. Aina pak-
kauksia ei ole edes tarvittu, puhumattakaan niiden 
visuaalisuudesta. Varsinaiset, kuvitetut levynkannet 
ovat tulleet mukaan kehitykseen Alex Steinweissin 
keksiminä ääniteteollisuuden ollessa jo puolen vuo-
sisadan ikäinen. Albumikokonaisuudet populaari-
musiikissa ovat yleistyneet vasta 1960-luvun lopul-
la.

1980-luvulla syntyneen, albumi-orientoituneen mu-
siikin kuuntelijan näkökulmasta visuaalis-
auditiiviseksi kokonaisuudeksi mietityn pitkäsoiton 
historia on häkellyttävän lyhyt. Nykyään ihmisten 
musiikin kuuntelutottumukset näyttävät siirtyneen 
yhä enemmän takaisin yksittäisten kappaleiden 
kuunteluun. Minun mieltymykseni 45-minuuttiseen, 
ajatuksia herättävällä levynkannella varustettuun 
äänilevyyn alkaa olla marginaalissa hektisellä 2010-
luvulla. Pitäisikö minunkin siirtyä nykyaikaan: 
laittaa suosikkibiisini soittolistaksi älypuhelimeen, 
puhelin taskuun ja laput korville? Mihin levyn-
kansia tarvitaan? Jos haluan herkutella visuaalisesti, 
Youtube tarjoaa nopean helpotuksen isompaankin 
nälkään. Osittain näin on tapahtunut minunkin 
kohdallani - mässäily on helppoa ja mukavaa.

Silti, kun selaan vaatimatonta vinyylikokoelmaani, 
minulle tulee todella hyvä fiilis. On mieletöntä, että 
levyä ei tarvitse edes pistää soimaan, hypistely ja 
katsominen riittävät. Kuvassa on voimaa. Välillä 
mietin, miksi en katsele niitä useammin? Suunnit-
telen myös tapaa, jolla voisin laittaa levyn-kansia 
seinälle aiheuttamatta avovaimossani välitöntä 
vastustusreaktiota. Olisi mahtavaa pitää seinällä 
vaihtuvaa näyttelyä, jossa voisin kierrättää arkiston 
helmiä. Ehkä innostuisin ostamaan myös lisää levy-
jä. Toisaalta, on mukavaa yllättyä aina uudestaan 
hyllystä löytyvistä aarteista - tällöin uutuuden vie-
hätys säilyy.

Tätä opinnäytettä kirjoittaessani ja kyselytutkimusta 
tehdessäni on ollut myös hienoa löytää aivan uusia, 
kiinnostavia levynkansia. Suomessa näyttäisi olevan 
paljon kovia tekijöitä, joiden tekemät kannet ansait-
sisivat nykyistä enemmän näkyvyyttä. Soisin tun-
nustusta myös tekijöille itselleen.

Levynkansisuunnittelijan rooli ei ole helppo. Koko 
ala on lähtökohtaisesti riippuvainen äänite-teol-
lisuuden tilasta ja käytössä olevista formaateista. 
Kuvakoon jatkuva pieneneminen ei lisää uskoa alan 
tulevaisuuteen. Asiakkaan kanssa yleisesti ilmenevät 
budjettiin, aikatauluihin, kommunikaatioon ja joskus 
jopa palkanmaksuun liittyvät ongelmat turhauttavat 
tekijöitä. Levynkansisuunnittelijat joutuvat usein 
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ahtaalle erilaisten toiveiden ja odotusten ristitulessa. 
Asiakkaiden antamat materiaalit ja ohjeet saattavat 
johtaa lopputulokseen, johon suunnittelija ei ole itse 
tyytyväinen. Silti hänet merkitään kannen tekijäksi.

Joskus suunnittelija on onnistunut luomaan asiakas-
suhteen, jossa asiakas ymmärtää suunnitteluproses-
sia. Työskentely alkaa muistuttaa ryhmätyötä, jossa 
suunnittelija saa toimia levykokonaisuuden visuaa-
lisen osuuden asiantuntijana, niin kuin pitääkin. 
Asiakkaan ja suunnittelijan välinen, molemminpuo-
linen arvostus johtaa usein myös parhaaseen mah-
dolliseen lopputulokseen.

Varmimmin suunnittelijan oma näkemys välittyy, 
jos hän vastaa koko levyn tuotannosta ja julkai-
semisesta. Tällaista lähestymistapaa ei tietenkään 
voi odottaa kuin muusikoilta, jotka kykenevät il-
maisemaan itseään myös visuaalisesti ja ovat tiety-
issä tilanteissa valmiita myös julkaisemaan levyn 
itse. Vaikka levy-yhtiön rooli levynkansi-
suunnittelussa on osoittautunut suhteellisen pie-
neksi, on silläkin oma roolinsa levynkansien ul-
konäköön liittyen. 

Täydellinen omaehtoisuus levynkansisuunnittelussa 
ei kuitenkaan ole ihanne. Oman levynkansiprojekti-
ni kautta olen havainnut yhteistyön tärkeyden. Vaik-
ka yhtyeeni on julkaisemassa omakustannetta ja vas-

taa itse myös kansisuunnittelusta, työskentely ei ole 
itsenäistä. Ryhmätyöskentely on näyttänyt parhaat 
puolensa, kun työtä on saanut tehdä lahjakkaiden, 
yhteisen päämäärän eteen työskentelevien ihmisten 
kanssa. Kannen ulkoasuun ovat vaikuttaneet suuresti 
Eino Ansion ottamat valokuvat, avovaimoni val-
mistama puvustus, bändikaverini Jantson suunnit-
telema logo sekä bändin yhdessä ideoima visuaali-
nen ja auditiivinen maailma. 

Tavallaan projektini edustaa omaa levynkansisuun-
nitteluni ihannetta: luovaa yhteistyötä visuaalisen 
materiaalin tuottajien ja muusikoiden kesken. Tu-
otannon ollessa pientä luovuuden on helppo antaa 
rönsyillä vapaasti. Vaihtoehtoinen ja taiteellinen 
ilmaisu musiikissa antaa vapauksia myös kansisuun-
nittelulle ja työskentelyyn voi suhtautua melkein 
kuin taiteen tekemiseen. Toki levynkansisuunnit-
telun koventiot ohjailevat työskentelyä muun muas-
sa tekstin sommittelun ja informaation selkeyden 
muodossa. Näistä joustaminen olisi mahdollista, 
mutta se ei palvelisi tarkoitusta. Pohjimmiltaan 
kyse on kuitenkin viestinnästä. Haluamme, että tu-
otteemme saavuttaa kuulijoita, mikä olisi vaikeaa 
epäselvällä viestinnällä. Julkaisuun varattu budjetti 
sanelee omat rajoituksensa, muun muassa julkai-
suformaatin suhteen. Vinyylin painattaminen on 
kallista CD:n painattamisen rinnalla. Valittu julkai-
suformaatti määrittelee omat reunaehtonsa. Budjetin 
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ollessa pieni on vaikea improvisoida pakkausten 
kohdalla ja tavanomaisten pakkausten suosiminen 
on yleensä ainoa realistinen vaihtoehto. Tämäkin 
rajoittaa luovuutta, mutta tilanteeseen on helppo so-
peutua. Tekninen kikkailu on yleensä turhaa.

Kuten Seppänenkin (2005, 65) toteaa, tekijyyden 
tutkiminen on tärkeää ammatillisesti. Tekijän tul-
kinta tekemästään levynkannesta on kuitenkin vain 
yksi monista kuvien levitessä maailmalle osaksi 
loputonta kuvavirtaa. Osa kansista nousee näkyväm-
min esiin kuin toiset. Aika näyttää, mitkä kuvat nou-
sevat klassikkoasemaan ja mitkä unohtuvat. 
Erilaiset äänestykset ja listaukset vankistavat joiden-
kin levynkansien asemaa. Internetin aikakaudella 
vanhatkin levynkannet jatkavat elämäänsä muun 
muassa erilaisissa blogeissa.

Levynkansisuunnittelu on harvoin yksilölaji. Eri 
tahojen tuottama materiaali ja näkemykset muok-
kaavat levynkansia olennaisesti. Tämä ei tarkoita, 
etteikö työskentelyssä olisi tilaa luovuudelle. Luo-
vassa ryhmätyöskentelyssä kommunikaation mer-
kitys on olennainen. On tärkeä noudattaa yhteistä vi-
siota, jotta yhtenäinen lopputulos saavutetaan. Silti 
ääniteteollisuuden kaupallisessa ja formaatti-
keskeisessä ilmapiirissä esiin nousevat luovan työn 
hedelmät ovat saavutuksia sinänsä. 

Levynkansi on väline. Meidän päätettävissämme on, 
mihin sitä käytetään. Voimme myös kyseenalaistaa 
sen tarpeellisuuden. Uskoni kuvaan ja ääneen on 
vahvaa. Uskon myös, että näiden asioiden välille 
syntyy luonteva yhteys. Ehkä meidän ei pitäisi 
rakastua ääniteformaatteihin, vaan antaa teknologian 
kulkea omia ratojaan. Keskitytään sen sijaan olen-
naiseen: kuunnellaan musiikkia ja katsellaan kuvia.
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KUVA 23. The Velvet Underground & Nico. 1967. Verve Records. Acy R. Lehman, Andy Warhol. [viitattu: 
15.4.2015]. Saatavissa: http://www.discogs.com/Velvet-Underground-Nico-The-Velvet-Underground-Nico/
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KUVA 35. Kuva Sampo Laaksonen.

KUVA 36. Kuva Jantso Jokelin.

KUVA 37. Kuva Sampo Laaksonen.
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Muut lähteet

All You Need is Klaus [dokumentti] 2009. O: Jörg Bundschuh. T: Kick Film GmbH. Dokumentin pituus 86 
min.

Jokelin, J. & Sippola, H. 2014; 2015. [sähköpostikeskustelu]. Vastaanottaja Sampo Laaksonen. Lähetetty 
19.11.2014; 12.1.2015; 13.1.2015; 14.1.2015; 28.1.2015; 6.2.2015. [viitattu: 6.4.2015].

Tool: 10 000 Days. 2006. [CD]. Volcano.

Vuorimies, R. 2015. Valokuvaaja ja toimittaja. Haastattelu 24.1.2015; 7.2.2015.



LIITE 1. Kysely suomalaisille levynkansisuunnittelijoille / Vastaajien taustaa selventäviä kaavioita
 



LIITE 2. Kysely / Vastaajien roolia selventäviä kaavioita



”rippuu niin kannesta ja porukasta. esim tekemäni PMMP:n Leskiäidin Tyttäret on mun mielestä ihana ja 
melkeimpä taidetta, siinä oli selkeä konsepti, sain levyn kuunteluun, juteltiin kuvaajan kanssa (Jouko Lehto-
la) ja loppupeleissä mulla oli ihan vapaat kädet tehdä mitä vaan ja lopputulos oli hyvä. mut sit joskus joku 
Asko Kallonen soittaa perjantai-iltapäivänä että ”unohdettiin että tän levyn pitää mennä painoon maanan-
taina” ja sit pitää vaan tuli perseessä tehdä jotain paskaa ja ketään ei kiinnosta...”

”Ne ovat taideteollisuutta. Taidetta, kyllä, mutta alisteisia sisällölleen.”

”Suurin osa on lähtökohtaisesti artistin ja tuotteen myymistä. Mutta kyllä levynkansi taidetta silti on olemassa; 
se on oma genrensä ja toisella silmällä katsottava tämän viitekehyksen läpi. Harjaantunut silmä erottaa taiteen 
välittömästi.”

”Niitä tehdään taiteesta poikkeavista lähtökohdista. Niistä voi tosin saada taidekokemusta vastaavia elä-
myksiä. Eikä se että ne eivät ole taidetta ole mitään vähättelyä. Minulle ne ovat tärkeitä.”

”Mielestäni riippuu täysin genrestä ja tyylistä. Useimmiten ns. ”mainstream” kansissa on tärkeää, että ne 
ovat informatiivisia, jotta artistin nimi ja kasvot saadaan tutuksi ihmisille. Tällöin on hankalaa niputtaa 
niitä taiteen alle, koska noiden asioiden korostus monesti syö taiteellista näkökulmaa.”

LIITE 3. Kysely / ”Ovatko levynkannet mielestäsi taidetta?” Vastausten jakautuminen ja perusteluita



”Riippuu kannen taiteellisesta tasosta. Kysymys on sama kuin ”Ovatko julisteet mielestäsi taidetta?”
Osa on, osa ei. Mikä erottaa sitten LevynkansiTAITEEN levynkansigrafiikasta?
Konseptuaalisuus ja idea. Suurin osa levynkansista on esim. pelkkiä artistin promootiokuvia ilman  kum-
mempaa teemaa tai ideaa. Hyvä levynkansi toistaa tai kuvittaa artistin musiikillista teemaa / ideaa.”

”Levynkansitaide tuottaa kuulijassa mielikuvan kuunneltavan levyn sisällöstä samoin kuin kuvitukset vaik-
kapa satukirjoissa. Ne parhaimmillaan vievät kuulijan visuaaliseen maailmaan, jossa musiikki ikään kuin 
tapahtuu. Levynkansien on tarkoitus tukea kuunneltavaa musiikkia. Yksinkertaisinakin ne ovat visuaalinen 
avain kuunneltavaan musiikkiin.”

”Olen työskennellyt (underground) metallilevyjen kansien parissa. Tässä scenessä on osittain perinne että 
levyjen kansissa käytetään pääasiaassa nimenomaan maalauksia. 90-luvulla myös kansimaalareiden tuotan-
toa ja kansimaalareita alettiin seurata musiikin sivussa. Eri maalareiden toimesta syntyi erilaisia tyylilajeja 
ja kannet toimivat myös erillään musiikista. Katsoisin kansimaalaukset parhaimmillaan taiteeksi. Yleisön 
palaute ja mielenkiinto kansimaalauksiin tukee tätä.”

”Jotkut harvat kannet maailmassa voidaan luokitella Taiteeksi. Yleensä se kuitenkin on kokonaisuus-paketti, 
jossa yhdistyy (valo)kuva, typografia, visuaalinen idea, puvustus, paperi, paino jne, ja kaikista näistä joku 
voi omassa lajissaan olla taidetta. Hyvin harvoin kaikki onnistuu ylittämään kynnyksen. Ja usein keskustel-
laan vain etukannesta, vaikka koko paketti on mielestäni tärkeä, joskus takakannet ovat antaneet enemmän 
vapauksia tekijöille.”

”Sillä ei minusta ole väliä. Suunnittelun kannalta tämä kysymys ei ole olennainen, tai minusta mielenkiintoi-
nenkaan (sori!).
”Levynkansitaiteesta” puhutaan uskoakseni paljolti siksi että engl. ilmaisulla ”art” ja varsinkin ”artwork” 
jota tässä yhteydessä usein käytetään -- tarkoittaen kai alunperin albumin etukannen kuvitusta ja sittemmin 
usein koko visuaalista kokonaisuutta -- on aika eri merkitys kuin suomenkielen sanalla ”taide” joka ei yhtä 
luontevasti taivu tähän yhteyteen käytettäväksi. Kummatkin käsitteet ovat laajoja, mutta kattavat kai hiukan 
eri asiat alleen.”

LIITE 4. Kysely / Perusteluita
(jatkoa edelliseltä sivulta)



LIITE 5. Kysely / ”Mikä on ollut vaikeinta työskentelyssäsi levy-yhtiön, artistin ja muiden mahdollisten 
yhteistyökumppanien kanssa?”

”Budjetit ovat miltei poikkeuksetta liian pieniä. Tähän on tottunut sekä hyvässä että pahassa. Pahassa se 
tarkoittaa sitä, ettei kalliita, hulluja suunnitelmia yritetäkään toteuttaa.”

”noh. kommunikaatio ei kulje. usein kuulen ihan vikana että joku levy edes tulee, tulee jotkut paskat kuvat 
mitä sit pitää tehdä ihan päinvastaista kuin mitä kuvissa on. mun pitää usein lähettää erikseen muistutus-
viestejä levy-yhtiöille ett ”muistattehan sit ottaa mut mukaan paltsuihin”. juttelin just valokuvaajan kanssa 
ja se sanoi että senkin työ on aina helpompaa kun graafikko tai AD on mukana alusta asti ja kuvauksissa jne 
mut levy-yhtiöt ei ihan ymmärrä sitä. (tai noh pienet levy-yhtiöt ymmärtää, isot ei)

esimerkkejä:

- voitko photoshopata nää live-kuvat niin ettei ne näytä live-kuvilta?
- voitko photoshopata näitä edellisen levyn kuvia niin että ne näyttää uusilta kuvilta (ei haluta laittaa rahaa 
valokuvaajaan)
- voitko LEIKKIÄ VALOLLA PHOTOSHOPISSA (voi jumalauta)
- otettiin nää kuvat tos takapihalla, voitko photoshopata ne niin että ne on samaa tyyliä kuin Madonnan 
uudet promokuvat

ja klassinen:
”KATO MÄ TEIN ITE WORDILLA SULLE MALLIN ET JOTAIN TÄLLAISTA (ite tein, säästin)”

”Levy-yhtiöissä on paljon jonninjoutavia henkilöitä”

”Levy-yhtiöiden täysin vailla visuaalista tajua ja silmää olevat tuottajat ja johtajat.”

”Joskus, aikatalut ja ns. Myöhäinen herännäisyys siihen, miten kauan aikaa menee jonkin jutun tekemi-
seen.”



LIITE 6. Kysely / Vastauksia
(jatkoa edelliseltä sivulta)

”Vaikeinta on jos on liian demokraattinen lähestyminen visuaaliseen linjaukseen. Liian paljon mielipiteitä ja 
jos kaikki joudutaan ottamaan huomioon, useimmiten lopputulos on monen mielipiteen kompromissi. Useim-
miten työskentely on helpompaa jos on selkeästi yksi henkilö kenen kanssa asioida ja kuka loppukädessä 
päättää esim. artistin puolelta. 2-3 henkilöäkin menee, esim. kaksi artistia ja yksi levy-yhtiön edustaja, mutta 
kunhan vaikuttajia ei ole liikaa, koska ideoita, toiveita, mielipiteitä on aina niin paljon kuin on henkilöitäkin.

Työskentelyä hankaloittaa myös jos asiakkaalta ei saa palautetta tai sen antaminen on hidasta. Joutuu teke-
mään kansia liian irtonaisissa pätkissä ja sellainen ”flow” katkeaa.”

”Aika lepposastihan nuo hommat ovat menneet, eipä tule mieleen mitään valtavia kompastuskiviä”

”Yleinen ongelma kaikissa graafisissa töissä on käsite ”liian monta kokkia keittiössä”, eli liian monelle 
ihmiselle on annettu kommentointirooli, tämä johtaa yleensä siihen että lopputulos on kompromissin komp-
romissin kompromissi ja alussa ollut hyväkin idea tuhoutuu aika tehokkaasti tällä tavalla..”

”Harvoin on ollut kovinkaan vaikeata! Budjetit tietysti asettavat rajoituksia, ja levyjen ollessa kyseessä 
suunniteltavien julkaisujen tekniset puitteet ovat hyvin tarkkaan standardoidut, mutta ajan mittaan rutiinista 
on tullut mukavuutta ja teknisistä rajoituksista jokseenin rakas työympäristö.”

”Aikaa on usein liian vähän suunnittelulle.”

”Levy yhtiöt harvemmin ymmärtävät levynkansisuunnitelun prosessia, vaan antavat kasan valmiita artis-
ti kuvia, joista tulisi työstää jotain hienoa. Tälla tavoin suunnittelua tulee rajoitetuksi jo ennen kuin se on 
alkanutkaan. Eli annetun kuvamateriaalin puitteissa tulisi toimia.”

”Aikataulut”



LIITE 7. Kysely / Vastauksia
(jatkoa edelliseltä sivulta)

”Selkeän briiffin puute, epävarma asiakas. Artisti saattaa antaa vapaat kädet, mutta hänelle ei välttämättä 
kelpaakaan mikään eikä osaa myöskään kertoa mitä haluaisi. Levy-yhtiön on myöskin hankala toimia väli-
kätenä tällaisessa tilanteessa.”

”Monien erilaisten halujen ja odotusten saumaton yhdistäminen.”

”Joskus yhteydenpito katkeilee kun yhteistyökumppanit ulkomailla. Esim. jotkut levyprojektit ovat kaatuneet 
levy-yhtiön talousvaikeuksiin, mahdollisia sovittuja palkkioita on silloin joskus jäänyt saamatta ja pari levyä 
joihin kannen jo maalannut jäänyt kokonaan ilmestymättä.” 

”Monesti aika joka hyvän kannen suunnitteluun ja kuvaamiseen käytetään ei ole missään suhteessa siitä 
maksettavaan vähäiseen rahasummaan.”

”Aikataulut ja ”casen” saaminen paketissa”

”Yleensä vaikeuksia tulee siinä vaiheessa, jos liian moni haluaa vaikuttaa lopputulokseen samanaikaisesti. 
Levynkansien tekemisessä voi olla vain yksi ns. taiteellinen johtaja. Se tulee päättää ennen kansien suunnit-
telua.

Kaikissa tapauksissa on kuitenkin käynyt niin, että lopullinen kansi on kaikken osapuolien valinta. Onnek-
si.”



LIITE 8. Kysely / ”Musiikin jakelu digitalisoituu kovaa vauhtia ja visuaalinen kulttuuri on muuttunut no-
peatempoiseksi esim. musiikkivideoiden vallatessa alaa. Miten nämä asiat vaikuttavat levynkannen tulevai-
suuteen? Miten koet levynkannen tulevaisuuden ylipäätään?”

”Huonona, mutta mitäpä tuosta. Kulttuurin ja ilmaisun muodot ja syke muuttuvat. Digikannet eivät jää mie-
leen samalla tavalla kuin esineet.”

”gaaah. DIGI. ihan pebasta. mutta olen vakuuttunut siitä että jossain vaiheessa jengin on PAKKO kyllästyä 
digiin ja vaihtaa vinyyliin. itse ostan vain vinyyliä mutta mä olenkin vanha mummo.”

”Vinyylin suosion kasvu vaikuttaa eniten mielestäni levykansisuunnitteluun. Oma intoni lopahti CD levyn myö-
tä”

”En seuraa levynkansi tuotantoa enää kovinkaan tarkkaan. Kansien fyysisyys on kadonnut Spotyfyn etc. 
nettijakelun ylitsevuotavaan tarjontaan
(paina ja kuuntele).”

”En osaa sanoa, mutta varmaan enemmän keskitytään artistin kokonaiskonseptiin eikä levyyn ”esineenä”.”

”kyllä siellä aina joku raapaisu tarvitaan...tavalla tai toisella!”

”Ovat jo vaikuttaneet siten, että entistä enemmän halutaan artistinimen ja albumin nimen erottuvan myös 
pienessä koossa, jotta  esim. Spotifyssa ne erottuisivat mahdollisimman hyvin vaikka kannet ovat pienel-
lä. Tämä tarkoittaa sitä, että joskus taas CD-koossa nimet näyttävät hieman liian isoilta, ainakin omasta 
mielestäni. Myöskään CD-kansissa ei koeta niin merkitykselliseksi suuria sivumääriä bookletissa, joka oli 
tärkeää vielä 10-vuotta sitten. Levynkansi pysynee tärkeänä tulevaisuudessakin, jotta musiikille saadaan 
visuaalinen identiteetti. Muutoin itse levy/musiikki saattaa jättää kylmäksi, jos ei ole mitään visuaalista sen 
tueksi tai mitään mistä muistaisi juuri sen kyseisen levyn.”



LIITE 9. Kysely / Vastauksia
(jatkoa edelliseltä sivulta)

”En usko että levynkansitaide on kokonaisuudessaan häviämässä mihinkään, musiikkiin tullaan liittämään 
kuitenkin aina jotakin visuaalista ilmettä ja kuvitusta, jollei se sitten ole juuri cd-levyn kannen muotoinen 
asia, niin sitten jotakin muuta.”

”Levynkansista maksettavat palkkiot ovat pudonneet rajusti levynmyynnin heikennyttyä, enää ei ole varaa 
käyttää useita päiviä / viikkoja kansien tekemiseen jos yrittää päästä edes jonkinlaiselle tuntipalkalle..hei-
kolta näyttää..”

”En osaa tulevaisuudesta sanoa. Mutta mielenkiintoista tulee olemaan seurata mihin kehitys johtaa. Jos ale-
taan nostalgisiksi ja tarkemmin ajatellaan niin painetun albumikannen valtakausi musiikin keskeisimpänä 
kuvallisena yksikkönä ei ole ollut edes kovinkaan pitkä, kuten ei tallenetun musiikin yleensäkään. Kenties se 
mitä nyt voimme (virheellisesti?) ajatella pitkänä historiaan hiipuvana taiteellisena kehityksenä ja jatkumo-
na olikin tallennetun musiikin popularisoitumisen ja kuvallistumisen lähtölaukaus -- sellaisena merkittävä, 
mutta jonkun ajan päästä tulevaisuudesta tarkasteltuna muuten lyhytkestoiseksi erikoiduudeksi jäänyt.
Toisaalta, eri populaarimusiikkiin liityvistä kaupallisista ilmaisumuodoista ja niiden mahdollisesta hiipu-
misesta tunnutaan aina ajoittain huolestuttavan, mutta se mihin kehitys todellisuudessa johtaa on vaikeaa 
ennakoida. Joskus vuosituhannen vaihteessa kuultiin usein puhuttavan siitä miten musiikkivideot ovat tai-
demuotona katoamassa kun televisio ei enää niitä esitä. Internet oli silloin jo hyvinkin vakiinnuttanut ase-
mansa, mutta silti ei osattu ennakoida miten käytetyksi välineeksi video taas muutaman vuoden sisällä tulee 
muuttumaan. 90-luvulla sanottiin LP-levyn jo hävinneen taistelun CD:tä vastaan …”

”Musan visualisointia tarvitaan aina. Formaatilla ei väliä.”

”Se elää yhä - mutta ei painotuotteena vaan ruudulla.”

”Ei vaikuta, musiikki tarvii aina kasvot oli formaatti mikä vaan”



LIITE 10. Kysely / Vastauksia
(jatkoa edelliseltä sivulta)

”Kaksijakoisena. Thumbnailit vievät kansisuunnittelua helposti ikonimaiseen (as in käyttöjärjestelmä, ei 
uskonnollisessa merkityksessä) suuntaan, toisaalta vinyyli voi suhteellisen hyvin. Toiset musiikin genret ovat 
tiedostopohjaisempia, toiset enemmän vinyyliuskollisia. Tämän myötä kansitaiteen konventiotkin jakaantu-
vat.”

”Levynkannet siirtyvät digitaalisiksi yhä enemmän.
Kuitenkin on aina niitä, jotka haluavat ostaa levystään fyysisen kopion, joten myös perinteinen levyjen sun-
nittelu osittan säilyy.

Levynkannet ovat kuitenkin aina enemmän kuin vain levyn kannet. Ne ovat osa artistin visuaalista ilmettä ja 
ulottuvat pidemmälle kuin vain kansitaiteeseen, joten työ on itsessään osa monipuolista visuaalista maail-
maa.”

”Koen tulevaisuuden pääasiassa huonon suuntaisena koska itse keskityn kansimaalauksiin. Musiikin nettija-
kelussa matalaresoluutiokuvina netissä liikkuvat kannet pakosta hukkaavat visuaalista voimaansa.”

”Tietysti Cd formaatin pieni koko on surkea, verrattuna Lp-n kokoon, erityisesti näyttävien valokuvien kan-
nalta, mutta toisaalta cd formaatti on tuonut mahtavat mahdollisuudet uusien kansiboxien ja monisivuisten 
booklettien kautta. Kansista puhuttaessa usein unohdetaan bookletti-boxi kokonaisuus ja keskitytään vain 
etukanteen. Sehän on vain osa kokonaisuutta.”

”Uskoisin että vinyyli esim vinyylin tuotanto olisi lopetettu jos se olisi loppuakseen. Mikään formaatti ei 
välttämättä pois sulje toista formaattia.”



LIITE 11. Kysely / ”Jos koet musiikin digitalisoitumisen mahdollisuutena, kuinka digitaalisuutta voisi mie-
lestäsi hyödyntää levynkansisuunnittelussa?”

”Stillikuvista voisi siirtyä vaikkapa giffeihin nyt ensi alkuun. Vaikea kuvitella musiikinkuuntelualustaa jossa 
tämä olisi iso tekninen ongelma. Joskin rajattu ja pienenevä käyttönäkymä muuttuisi yhä sekavammaksi ja 
rauhattomammaksi käyttäjän kannalta. En tiedä haluaako sellaista kukaan osapuoli.”

”Täytyy ajatella asia ihan uusiksi. Liikkuvaa/vaihtuvaa/interaktiivista kuvaa ja mediaa. Mitä vaan.”

”Interaktiiviset kannet olisi mielenkiitoinen konsepti!”

”Ainakaan iTunesin kautta tulleet bookletit eivät olleet kauhean houkuttelevia tai niitä ei tehnyt mieli ikinä 
katsella, joten en usko, että välttämättä digitaalisuudella on hyötyä levynkansille tai että siihen alettaisiin 
tuottamaan interaktiivista sisältöä tms. Toki saadaan aiempaa helpommin esim. erilaisille painoksille erilai-
sia kansia, ottamatta riskiä fyysisen tuotteen liikkuvuudesta. Myöskin voidaan julkaista enemmän yksittäisiä 
kappaleita tai EP:tä, joilla on oma visuaalinen ulkoasunsa.”

”Fyysisissä levynkansissa suunnittelua rajaa painoteknilliset asiat (kansien tietty koko, painokustannukset). 
Digitaalisuus mahdollistaa poikkeamisen näistä rajoituksista.”

”Kansissa voisi esiintyä esim. liikkuvaa kuvaa mm. Spotifyssä”

”esim. levynkansissakin voitaisiin käyttää liikkuvaa kuvaa., Levyn kansia voitaisiin kustomoida erikseen per 
kappale.”

”Tulee uusia promootiokanavia, enemmän toitä”



LIITE 12. Kysely / Vastauksia
(jatkoa edelliseltä sivulta)

”Pääasiassa perinteisesti kankaalle maalaavana taiteilijana en ole ainakaan vielä keksinyt digitaalisuuden 
mahdollisesti tarjoamia mahdollisuuksia. Varmaankin digitaalisesti työskentelevät taiteilijat ovat parempia 
visioimaan tätä. Olen toki aiheesta kiinnostunut itsekin.”

”Mahdollisuus viitaten edelliseen vastaukseen cd-dvd muoto on haaste. Mutta tietysti jos digitalisoitumisella 
tarkoitat kaiken siirtymistä vain netistä ladattaviin tiedostoihin niin silloin asia onkin uhka.”






