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1 LÄHTÖ-
KOHDAT
Olen kotoisin teatterista. Päätymiseni elokuva-alalle oli onnen ja 
sattuman sanelemaa. 18-vuotiaana, harrastettuani 10 vuotta nuo-
risoteatteria ja keikkailtuani artistina 5 vuotta, olin risteyksessä, 
jossa tarvitsin irtiottoa esiintymisestä. Vuoden teollisen muotoilun 
opintojeni jälkeen kaipasin jo takaisin esittävien taiteiden pariin, 
punnitsin teatteri- ja elokuva-alojen tulevaisuutta ja senhetkisillä 
mielikuvillani aloista päädyin hakemaan elokuvalavastuksen kou-
lutusohjelmaan. En ollut koskaan tiennyt tulevani elokuvantekijäk-
si.

Elokuva-alan opintoihini 19-vuotiaana päädyttyäni totesin nopeas-
ti alan olevan keskimäärin kovin vakava ja konservatiivinen; aivan 
toista, mihin teatterissa olin tottunut. Lavoilla ja musiikin paris-
sa kasvaneelle räiskyvälle nuorelle jäyhä ja tekninen työkulttuuri 
oli järkytys, joka herätti aivan uudenlaisen tavan ajatella ja näh-
dä taidetta. Taide saattoi olla muutakin kuin yhden tai useamman 
ihmisen spontaani oksennus, taide saattoi olla vakavaa, hidasta ja 
mietteliästä, ison pyörän hitaasti hioma kivi.
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Ensimmäisen graafisen suunnitelmani tein lukion teatteridiplomini 
ohjelmalehtiseen. Istuimme graafikkoystäväni lattialla ja liimasim-
me poptaide-henkisiä rasteritarroja paperille. Ensimmäistä kertaa 
mietin, miten välittäisin kuvin ja tekstein näytelmän klaustrofobi-
sen tunnelman.  Tajusin graafisen suunnittelun olevan johdanto 
tulevaan; jo katsojan istuessa teatterisalissa ennen näytelmän alkua 
voisin virittää hänet tietynlaiseen tunnelmaan. Ymmärsin graafisen 
suunnittelun olevan suuri osa viestiä.

Graafisena suunnittelijana olen muutamia Taideteollisen korkea-
koulun ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun kursseja lukuun 
ottamatta itseoppinut. Viimeisen vuoden olen tehnyt töitä freelan-
cerina sekä elokuvan että todellisen maailman graafisen suunnitte-
lun parissa. 

1.1  Tutkimuskysymykset

Kiinnostuin elokuvien graafisesta suunnittelusta kandidaatin opin-
tojeni aikana. Kandidaatin opinnäytteessäni käsittelin elokuvan 
graafisen suunnittelun valtavaa palettia kokonaisuutena. Kyseessä 
on kuitenkin niin suuri kokonaisuus, että työni jäi hyvin pintapuo-
liseksi. Tiesin haluavani jatkaa maisterityötäni samasta aiheesta, 
mutta halusin olla varma, että teen oikean päätöksen aiheen raja-
uksen suhteen. 

Elokuvien graafista suunnittelua on ollut olemassa lähes yhtä kauan 
kuin elokuvaakin. Elokuvien tekijöiden nimet alkutekstiplansseissa 
vakiintuivat tiettävästi nopeasti osaksi elokuvia, mutta myös fik-
tioelokuvan lavastusgrafiikasta löytyy esimerkkejä jo 1800-luvulta. 
Lumiéren veljesten elokuvan La Charcuterie mécanique (1895) kes-
kiössä nähdään teurastuskone, jonka kylkeen on kirjoitettu ”Char-
cuterie mécanique craque á Marseille” (suom. mekaaninen teuras-
tuskone Mareillesista).

Tutustuttuani elokuvan graafisen suunnittelun kirjallisuuteen, 
huomasin pian, että kaikki löytämäni suora kirjallisuus aiheesta 
käsitteli ainoastaan elokuvien alku- ja lopputekstijaksoja.  Näihin 
aikoihin, työskenneltyäni useamman kuukauden erään pitkän elo-
kuvan lavastusosaston graafikkona, kysyi elokuvan lavastaja minul-



ta: ”Miksi haluat itseäsi lopputeksteissä kutsuttavan?” Sillä hetkellä 
tajusin, ettei tekemälleni työlle ollut olemassa ammattinimikettä.  
Päätös aiheen rajaukselleni oli selvä. Uudistushenkisenä tekijänä 
tiesin haluavani kaivautua nimettömien ammattilaisten maail-
maan, elokuvamaailman sisäiseen graafiseen suunnittelutyöhön, 
jonka olen myöhemmin nimennyt lavastusgrafiikaksi (s.9).

Maisteriopintojeni aikana tutkin lavastusgrafiikkaa sekä työmaa-
ilmassa että maisterin opinnäytetyöni taiteellisessa osiossa. Opin-
näytteeni taiteellinen osio on lyhyt animaatioelokuva Sanomavirta, 
jossa toimin sekä yhtenä ohjaajista että graafisena suunnittelijana.  
Elokuvan tekoprosessi oli minulle merkityksekäs tutkimusmatka 
graafisen suunnittelun sisällöllisyyteen elokuvassa. Sanomavirta-
elokuvaa tekemään minut ajoi kysymys, voivatko graafiset elemen-
tit olla elokuvan sisällöllisiä toimijoita?

Vaikka olin työskennellyt lavastusgrafiikan parissa, en pystynyt 
helposti vastaamaan kysymyksiin: ketä lavastusgrafiikan tekijät 
ovat ja mitä he tekevät? Kenen kanssa he työskentelevät, ja miten 
he sijoittuvat elokuvatyöryhmään? Mitä erityispiirteitä lavastusgra-
fiikalla on suhteessa todelliseen grafiikkaan? 

Kirjallisessa työssäni pyrinkin vastaamaan näihin kysymyksiin 
avaamalla lavastusgraafikon työnkuvaa fiktiivisen elokuvan tai-
teellisessa työryhmässä. Tässä apunani käytän muutamia elokuva-
esimerkkejä Suomesta ja maailmalta. Lavastusgraafikon teknisen 
osaamisen lisäksi käsittelen työn taiteellisia lähtökohtia ja lavastus-
grafiikan visuaalisia mahdollisuuksia.

1.2 Käsitteiden määrittelyä

Elokuvamaailmojen graafiset suunnittelijat ovat Suomessa niin pie-
ni ja tuntematon ammattiryhmä, ettei osalle kertomistani asioista 
ole vakiintuneita käsitteitä. Siksi näen tarpeelliseksi määritellä tai 
tarkentaa käyttämiäni käsitteitä.

Kun puhun graafisesta suunnittelusta elokuvassa, tarkoitan kaikkea 
elokuvaan sisältyvää graafista suunnittelua, johon lukeutuu myös 
alku- ja lopputekstit, mutta ei kuitenkaan elokuvan markkinointi-
materiaali tai muu oheisgrafiikka. 
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Graafinen suunnittelu sekä oikeassa että elokuvamaailmassa sisäl-
tää useampia elementtejä, joihin viitatessa käytetään yleisesti ter-
miä graafiset elementit.  

Graafisiin elementteihin kuuluvat muun muassa teksti, typogra-
fia, värit, symbolit, kuvat, muodot ja liike. Käsittelen työssäni kui-
tenkin pääasiallisesti vielä spesifisempää graafisen suunnittelun 
osa-aluetta, eli graafista suunnittelua elokuvan lavastuksen sisällä. 
Tälle graafisen suunnittelun osa-alueelle ei suomen kielestä löydy 
valmista vastinetta, joten käytän työssäni kehittämääni käsitettä la-
vastusgrafiikka. Tämä graafisen suunnittelun muoto sisältää kaikki 
elokuvamaailmasta löytyvät graafisen suunnittelun elementit, jotka 
sisältyvät lavastukseen, rekvisiittaan ja muuhun visuaalisen maail-
maan.  Näiden tuotteiden suunnittelijasta puhun nimellä lavastus-
graafikko. 

Lavastusgrafiikkaa ja todellisen maailman graafista suunnittelua 
erottavat kuitenkin monet tekijät. Siksi näen tarpeelliseksi erottaa 
käsitteellisesti myös todellisen maailman graafisen suunnittelun, 
josta käytän käsitettä todellinen grafiikka.

Grafiikka lyhennettä käytetään usein myös taidegrafiikan yhtey-
dessä, mutta tässä työssä viittaan kuitenkin kyseisellä termillä pää-
asiallisesti graafiseen suunnitteluun eli ulkoasusuunnitteluun, ellei 
toisin mainita.

1.3 Miten lavastusgrafiikka poikkeaa 
todellisesta grafiikasta?

Todellisessa maailmassa meitä ympäröi jatkuvasti valtava määrä 
erilaista graafista suunnittelua. Kun katselemme ympärillemme 
urbaanissa ympäristössä, voimme nimetä kymmeniä, ellei jopa sa-
toja, graafisia elementtejä näkökentässämme. Tällaisia graafisen 
suunnittelun ilmentymiä ovat muun muassa painotuotteet, sähköi-
set julkaisut, animaatiot, yritystunnukset ja logot, pakkaukset sekä 
kyltit, merkit ja opasteet.  Nämä graafisen suunnittelun tuotteet 
ovat taas kymmenien eri graafisten suunnittelijoiden tekemiä. Ne 
eivät todennäköisesti ole missään harmoniassa keskenään, sillä nii-
tä ei ole suunniteltu olemaan interaktiossa. 



Fiktiivinen elokuvamaailma pyrkii usein olemaan jonkinlainen 
toisinto tai muunnelma ympäröivästä todellisuudestamme. Tämä 
tarkoittaa sitä, että myös graafinen suunnittelu on usein näissä 
fiktiivisissä todellisuuksissa suuressa osassa. Toisin kuin ympäröi-
vän maailmamme graafisen suunnittelun eli todellisen grafiikan, 
lavastusgrafiikan kaikki ”tilaukset” noudattavat kuitenkin yhden 
tai muutaman ihmisen määrittelemää visuaalista ohjeistoa eloku-
van sisällä. Ehkä tätä asetelmaa voisi jollain tavalla verrata myös 
todellisen yrityksen kuukausipalkattuun graafikkoon, joka tuottaa 
yritykselle sisältöä noudattaen yritykselle luotua graafista ohjeis-
toa. Yhä enenevissä määrin yritykset käyttävät kuitenkin freelan-
cer-graafikoita, joiden graafisen ohjeiston määrittävät eri tilaajat, 
tai vapaat kädet saadessaan graafikko itse.  Mutta lähtökohtaisesti 
monen tilauksen asiakas on uusi ja graafisen suunnittelijan leimal-
linen kädenjälki töitä yhdistävä tekijä.  Ero elokuvamaailmaan kui-
tenkin on, että lavastusgraafikon työkenttä käsittää kaikki elokuva-
maailman graafiset elementit, jotka näemme, myös mainitsemani 
yritysten sisäiset ohjeistot sekä freelancereiden erityyppiset ja -ta-
soiset teokset. Todellisessa maailmassa nämä toisistaan poikkeavat 
graafiset teokset ovat usein epäharmoniassa, kun taas elokuvassa 
näitä elementtejä nivoo yhteen elokuvan visuaalisen maailman oh-
jeisto eli muotokieli, jonka määrittää usein, työryhmän rakenteesta 
riippuen, taiteelliset vastaavat: ohjaaja, kuvaaja, lavastaja, puku-
suunnittelija ja tuottaja. 

Elokuvan visuaalisella kielellä on omat lainalaisuutensa, jotka la-
vastusgraafikon tulee ottaa huomioon tehdessään graafista suun-
nittelutyötä elokuvaan. Lavastusgrafiikan tulee tukea elokuvamaail-
man muotokieltä kokonaisuudessaan.  Elokuvan lavastusgraafikko 
sovittaa tarvittavat viestit elokuvan muotokieleen, aikakauteen ja 
värikoodistoon. Jos elokuva ja sen lavastus sijoittuvat esimerkiksi 
menneisyyteen ei myöskään graafisissa elementeissä voi esiintyä 
tyylejä tai värejä, jotka ovat tyypillisiä myöhemmille vuosikymme-
nille.  Usein elokuvat eivät kuitenkaan sijoitu tarkasti mihinkään 
tiettyyn ajanjaksoon, jolloin muotokieli on määriteltävä itse eloku-
van työryhmän sisällä. 

Elokuvan visuaaliseen maailmaan sopimisen lisäksi lavastusgraa-
fikko joutuu miettimään elokuvan maailmasta käsin mahdollisen 
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tuotteen tilaajan psykologiaa. Kuka mainoskyltin olisi elokuvan 
maailmassa suunnitellut, ja millainen kädenjälki tällä tekijällä olisi 
ollut? Onko tekijä ehkä yrityksen palkkalistoilla pitkään roikkunut 
leipiintynyt tekijä vai nuori ja kunnianhimoinen freelancer? Mitkä 
ovat tekijöitä, jotka tuovat graafisiin elementteihin elokuvan tyy-
lin sisäistä tyylillistä hajontaa? Tämä puoli tekee elokuvan graafi-
sesta suunnittelusta houkuttelevaa ja kiehtovaa. Lavastusgraafikko 
pääsee tutkimaan mennyttä, toistamaan nykyistä ja kurkistamaan 
tulevaisuuteen, olematta jatkuvasti kiinni vallitsevien trendien ja 
omaleimaisuuden paineissa. 

Parhaimmillaan lavastusgrafiikka on kiintopisteitä, jotka imaisevat 
katsojan tunnelmiin ja mielikuviin - katsojan sitä tietoisesti ajatte-
lematta. Näin on usein myös todellisessa grafiikassa. Lavastusgra-
fiikka vaatii kuitenkin usein graafisten elementtien tuntemuksen 
lisäksi elokuvallista draamantajua. Elokuvaesimerkkinä mainitta-
koon Harry Potter (2004) ja sen liikkuvat lehdet. Katsojana yllä-
tymme lehdelle epätyypillisestä tavasta toimia mutta hyväksym-
me sen osaksi muussakin visuaalisessa kielessä toistuvaa klassista, 
maagista ja epätyypillistä maailmaa, sillä se noudattaa muotokie-
lessään elokuvamaailman lainalaisuuksia. Jos lehdet ja sen liikku-
vat elementit olisivat vanhahtavan sanomalehtityyppinsä sijaan esi-
merkiksi futuristisen oloisia, se herättäisi todennäköisesti tunteen 
siitä, ettei kaikki ole ihan niin kuin pitää, sillä tuotteen muotokieli 
poikkeaisi elokuvamaailman muotokielestä. Jos elementti rikkoo 
elokuvan illuusion, sitä voi usein pitää epäonnistuneena. Usein 
nämä elokuvan sisäiset graafiset tuotteet ovat kuitenkin hienova-
raisempia ja näkymättömämpiä osia visuaalista kokonaisuutta. La-
vastusgrafiikka syventää siis katsojan kokemaa illuusiota ajasta ja 
paikasta, samaistuttaa ihmistä todellisuutta vastaaviin kiintopistei-
siin olematta kuitenkaan suoraan mitään olemassa olevaa.

1.4 Mitä on hyvä graafinen suunnittelu?

Minulle graafinen suunnittelu edustaa ennen kaikkea sitä viestiä, 
mitä tekstin informaatio ei pysty välittämään. Se kertoo ihmiselle, 
minne mennä, miten lukea ja mitä tuntea. Liikennemerkit opasta-
vat meitä kaduilla, lehtien kansien värit ja fontit kertovat meille, 



miten vakavasti julkaisuun tulee suhtautua, mainokset ja julisteet 
vievät tunnelmiin ja herättävät mielikuvia. Voisi sanoa, että kaik-
kialla, missä on viestiä, on graafista suunnittelua. Graafinen suun-
nittelu tuo lisäarvoa ”paljaaseen viestiin” värien, kuvien, symbolien 
ja typografian avulla, ja usein, kuten elokuvan lavastuskin, se on 
onnistunutta, kun sitä ei tietoisesti huomaa.

Graafisen suunnittelun on usein tarkoitus kirkastaa tekstin välittä-
mää viestiä. Kun katson graafista tuotetta ja huomaan ilahtuneeni, 
suuttuneeni tai minkä tahansa tunteen tai mielikuvan välittyneen, 
graafisen suunnittelun viesti on tavoittanut minut. Jos huomaan 
aktiivisesti miettiväni, mitä kyseisellä teoksella halutaan sanoa, voi 
graafista suunnittelutyötä pitää epäonnistuneena tai voin olettaa, 
etten kuulu viestin kohderyhmään. Hyvä graafinen suunnittelu 
tuntuu voimakkaalta mutta on vaivatonta vastaanottaa. Ovelasti se 
saa minut ajattelemaan, mitä on tarkoituskin, enkä tiedä sen johtu-
neen graafisesta suunnittelusta. 

Informatiivisuuden lisäksi minulle merkityksekäs ominaisuus 
graafisessa suunnittelussa on esteettisyys. Estetiikkaa on tutkittu 
paljon, ja paneudunkin siihen tässä tekstissä pääasiassa subjektii-
visen kokemukseni kautta.  Esteettisyys perustuu osittain kirjoitet-
tuihin ja kirjoittamattomiin sääntöihin, normeihin ja kulttuuriin 
sekä subjektiiviseen kokemukseen. Esteettisyys on se graafisen 
suunnittelun osakokonaisuus, joka välittää nimenomaan tunnelmia 
ja tunteita. Kuvat puhuvat voimallisesti, mutta myös esimerkiksi 
tekstin asettelulla voi vaikuttaa tunteisiin. Epäharmonisella aset-
telulla voin tehdä katsojan levottomaksi tai kiusaantuneeksi, kun 
asettelun harmonisuus usein välittää rauhaa. Nämä ovat kuitenkin 
osittain subjektiivisia kokemuksia; toisesta rauhallinen tekstinaset-
telu voi tuntua toisesta kovinkin levottomalta. Värien psykologialla 
on tähän myös valtava vaikutus. 

Hyvinä ominaisuuksina graafiselle suunnittelulle voidaankin siis 
pitää muun muassa informatiivisuutta, vaikuttavuutta ja esteet-
tisyyttä, mutta etenkin elokuvamaailmassa myös autenttisuuden 
tuntua, huomaamattomuutta ja sulavuutta. Tosielämässä hyvän 
graafisen suunnittelun vaatimukset määrittyvät useimmiten sen si-
sältämän viestin tarpeiden mukaan.



13



2 Graafisen
suunnittelun

elementit
Vaikka lavastusgraafikon työnkuva usein poikkeaakin 
todellisen maailman graafikoiden työnkuvasta, la-
vastusgraafikon ammatti vaatii pohjaksi paljon myös 
”perinteistä” graafisen suunnittelun osaamista. Ennen 
kuin paneudun tarkemmin lavastusgraafikon työnku-
vaan, raotan hiukan yleisesti graafisen suunnittelijan 
työkalupakkia.
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2 Graafisen
suunnittelun

elementit

2.1 Typografia

»Hyvin laadittu typografia on kaunista ja helppolukuista. 
Lisäksi sillä on kyky viestiä tai kertoa jotain epäsuorasti tekstin 
hengestä, ilmapiiristä ja sen julkaisuajankohdasta. Typografia 
on jo itsessään viesti, ja se on aina voimakas kerronnan väli-
ne. Tärkeää ei ole ainoastaan se mitä sanotaan, vaan myös se 
miten sanotaan. Hyvä typografia pysäyttää ja herättää halun 
lukemiseen. (Loiri, 2004, 9.)

Typografia eli kirjainten ja tekstien muotoilu on yksi tärkeimmistä 
graafisen suunnittelun elementeistä. Typografinen suunnittelu ja-
kautuu itsessään vielä useisiin osa-alueisiin, joihin kuuluvat muun 
muassa kirjaintyypin valinnat, kirjainkoko, tekstin väri, rivin pi-
tuus ja tasaus, riviväli, sanavälit, merkkivälit, palstavälit, sisen-
nykset, otsikointityyli, anfangit eli suurikokoiset alkukirjaimet ja 
tekstin korostukset. Pekka Loiri pitää myös paperin värin ja ku-
vituksen valintaa osana typografista suunnittelua (Loiri, 2004, 9).

Kirjaintyypit eli fontit ovat yksi tärkeimmistä typografian elemen-
teistä. Kirjaintyyppi tarkoittaa yhtä yhtenäiseen asuun piirrettyä 
merkistöä – se sisältää siis kirjaimet, numerot, välimerkit ja suuren 
määrän muita typografisia merkkejä (Itkonen, 2003, 11). Kirjain-
tyypit taas jakautuvat, lajittelutavasta riippuen, karkeasti kuuteen 
kirjaintyylien ryhmään, joista tunnetuimmat ovat pääteviivalliset 
serifit eli antiikvat sekä pääteviivattomat sans-serifit eli groteskit.



Antiikvat on alun perin kehitetty nimenomaan pitkien tekstien 
lukemista varten, joten niiden luettavuus on hyvä. Antiikvojen 
keskiakseli on kallellaan vasemmalle, joka luo tekstiin eteenpäin 
johtavan vaikutelman (Itkonen, 2007, 27). Antiikvoja käytetään 
useimmiten kirjoissa, lehdissä ja muissa pitkiä tekstejä sisältävissä 
julkaisuissa. Antiikvaa on käytetty ensimmäistä kertaa painokirjai-
mina vuonna 1469 (Itkonen, 2003, 92).

 Groteskit taas ovat uusi alun perin otsikoita ja opasteita varten 
luotu kirjaintyyli. Sen suora akseli luo pysähtyneen vaikutelman, ja 
etenkin geometrisissa groteskeissa tasapaksu viiva tekee kirjaintyy-
listä väsyttävän lukea pitkissä teksteissä (Itkonen, 2007, 27). Useim-
miten groteskeja käytetäänkin lyhyemmissä tekstinosissa, kuten ot-
sikoissa, ohjekirjoissa ja hinnastoissa.

Näiden lisäksi muita kirjaintyylejä ovat muun muassa egyptiennet 
eli tasapaksut päätteelliset fontit, kuten Rockwell, munkkien käsi-
kirjoitusta jäljittelevät goottilaiset kirjaintyylit  sekä kaunokirjoi-
tusta jäljittelevät kalligrafiset fontit. Nykypäivänä paljon käytettyjä 
ovat myös lukuisat symboleista ja muodoista ammentavat kokeile-
vat fantasia- ja kuvafontit.

Kirjaintyypin lisäksi typografian näkyvimpiä keinoja ovat tekstin 
koon, asettelun ja värien valinnat. Usein esimerkiksi informatiivi-
sissa kylteissä ja julisteissa käytetään suurikokoisia, voimakkaan 
värisiä tai taustavärin kanssa voimakkaan kontrastisia groteskeja 
tai kuvafontteja. Kun taas paperisissa painotuotteissa näemme pal-
jon antiikvoja, harmonisia värejä ja konventionaalista asettelua. 
Tärkeä typografian keino on myös typografinen kontrasti. Kont-
rasti on vaihtelua, josta syntyy rytmi, eikä ilman rytmiä saada yllä-
pidettyä vastaanottajan mielenkiintoa (Itkonen, 2007, 77). Markus 
Itkosen (2007, 77) mukaan tärkeimmät typografian kontrastit ovat 
kokokontrasti, muotokontrasti, vahvuuskontrasti ja värikontrasti. 
Muotokontrastilla tarkoitetaan kirjaintyylien poikkeamista toisis-
taan. Tavallinen muotokontrasti on antiikvan rinnalla käytetty kur-
siivi (Itkonen, 2007, 77).

abc
Helvetica,

groteski eli sans-serif.

abc
Rockwell,
egyptienne

abc
Times New Roman,

antiikva eli serif.
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Tällaiset yksinkertaiset muutokset kirjaintyylien, värien ja kokojen 
kombinaatioissa määrittävät, miten viestiä luemme.  Millaisia kei-
noja missäkin tuotteessa käytetään, määräytyy taas konventioiden 
ja tekstin sisällön tarpeiden mukaan.

»Typografinen suunnittelutyö alkaa aina tutustumisella 
tekstin sisältöön. – On tarkoin harkittava typografian ja ker-
rottavan asian keskinäinen suhde ja konteksti. – tuleeko laa-
dittava typografia käyttöohjeisiin, ilmoitukseen, romaaniin, 
myyntiesitteeseen, tiedotteeseen jne.  (Loiri, 2004, 29.) 

Kaikilla formaateilla on siis omat konventionsa. Jos otan käsiini 
esimerkiksi mitkä tahansa viisi 1970-luvun jälkeen kirjoitettua ro-
maania, voin lähes poikkeuksetta huomioida kirjan kansien sisäl-
löstä seuraavat asiat: kannessa mainitaan kirjan nimi ja kirjailija, 
selässä kirjailija mainitaan ennen kirjan nimeä, kirjan koko on noin 
A5, takakannessa lukee juonikuvaus tai arvostelu. Vuosikymmen-
ten välillä ei ole suurta eroa sisällössä, mutta värien, kuva-aiheiden 
ja kirjaintyyppivalintojen perusteella saan kuitenkin osviittaa siitä, 
miltä vuosikymmeneltä teos on.

Graafinen suunnittelu
Muotokontrasti.

graafinen suunnittelu
Kokokontrasti

Graafinen suunnittelu
Vahvuuskontrasti

Graafinen suunnittelu
Värikontrasti



Typografia onkin voimakkaasti kiinni trendeissä, jotka muokkaa-
vat konventioita.  Trendit taas näkyvät usein parhaiten aikansa 
nuorten suunnittelijoiden tuotteissa, kuten julisteissa, esitteissä ja 
mainoksissa, mitä kautta ne hiipivät myös muuhun suunnitteluun. 
Muotivirtaukset leimaavat aikaansa ja tuovat sitä kautta lavastus-
graafikolle hyviä palautuspisteitä menneeseen. Myös tyylien tois-
tuminen näkyy typografiassa: kun aikakausi palaa esimerkiksi vaa-
temuotiin, se alkaa palata usein myös typografiaan. Edelliset tyylit 
jäävät usein osittain elämään uusien rinnalle, mikä tekee aikakau-
desta tyylillisesti uniikin. Vaikka emme tule sitä usein ajatelleeksi, 
graafinen suunnittelu on yksi näkyvimmistä aikakautta määrittä-
vistä visuaalisen taiteen muodoista vaatesuunnittelun ja muotoilun 
rinnalla. 

Typografisen suunnittelun helpottuminen digitalisoitumisen myö-
tä on aloittanut valtavan lumipalloefektin kirjaintyylien synnyssä. 
Fontit muuttuvat, ja niitä nimetään jatkuvasti uudestaan. Vastuu 
typografiasta on myös siirtynyt painoalan ammattilaisilta graafi-
koille ja useissa tapauksissa myös täysin kouluttamattomalle teks-
tin tuottajalle, joka taas tuo valtavaa esteettistä hajontaa nykypäi-
vän typografiseen suunnitteluun.

»Painotuotteen ilme ja tyyli on siinä käytettävien graafis-
ten elementtien summa. Kuva, tekstipalstat ja muut elementit 
pyritään saattamaan sellaiseen keskinäiseen tasapainoon, että 
tarkoitettu informaatio välittyy lukijalle mahdollisimman te-
hokkaasti ja esteettisesti nautittavassa muodossa. Hyvin laa-
dittu lehti- ja esitetaitto toimii siten, että pelkkä selailu ja kuvi-
en katsominen antaa jonkinlaisen kuva sisällöstä. (Loiri, 2004, 
32.)

Pelkällä graafisen tuotteen silmäyksellä voimme saada valtavan 
määrän informaatiota ja samaistumispintaa. Tätä myös lavas-
tusgraafikko käyttää usein hyväkseen. Kun noudatamme tuttuja 
kirjaintyyppi- ja asettelukonventioita, voimme tehdä fiktiivisestä 
tuotteesta samaistuttavan suhteessa todelliseen maailmaan. Tästä 
hyvänä esimerkkinä mainittakoon paljon elokuvissakin käytetyt 
lehtien lööpit.

abc
Jennifer Lynne

kalligrafinen kirjaintyyli

abc
Illegal Curves,
fantasiafontti

abc
PlainGermanica,

goottilainen kirjaintyyli
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2.2 Värit

Paitsi typografiassakin värit ovat suuressa roolissa myös muussa 
graafisessa suunnittelussa. Erityisen kiehtovaa väreistä ja niiden 
käytöstä tekee sen subjektiivisuus ja kiistanalaisuus. Olemme tot-
tuneet antamaan tietyille sävyille tietyt nimet mutta emme voi kos-
kaan tietää, kokevatko muut ihmiset tietyn sävyn absoluuttisesti 
samana, kuin itse sen koemme.  Yleisiä lainalaisuuksia pystymme 
kuitenkin värien kokemisesta sanomaan. 

Väriteoriat ovat kiinnostavassa murroksessa, sillä digitalisoitu-
misen myötä yleistynyt RGB/CMYK-ajattelu on tullut jäädäkseen 
pitkään värikoulutusta leimanneen Johannes Ittenin puna-kelta-
sini-pääväriteorian rinnalle (Itten, 2004). RGB- ja CMYK-ajattelu 
perustuu additiivisiin ja subtraktiivisiin pääväreihin. 

Additiiviseksi värinmuodostukseksi kutsutaan tekniikkaa, jossa 
päällekkäin olevat RGB-värit muodostavat valkoisen. Tätä tekniik-
kaa käytetään pääasiassa näyttöjen värinmuodostuksessa. (Koski-
nen, 2010, 4.) Punainen (R), Vihreä (G) ja sininen (B) ovat valopää-
värejä, joita ei saada muiden valovärien sekoituksena (Huttunen, 
2005, 58). RGB-tekniikka toimii ainoastaan valojen kanssa, joten 
sitä ei pysty soveltamaan suoraan esimerkiksi pigmenttien sekoit-
tamisessa.

Subtraktiivinen värinmuodostus tarkoittaa järjestelmää, jossa 
CMY-värit tuottavat mustan (Koskinen, 2010, 43). Tätä valoisuutta 
vähentävää tekniikkaa käytetään taas mm. painotuotteissa. Paino-
koneissa käytössä on myös musta (K), jota käytetään valöörierojen 
voimistamiseen.  Tätä päävärijärjestelmää voi käyttää myös esimer-
kiksi maalatessa.



RGB-teoriaa puoltavat ihmisen silmän tappisolut, jotka vastaanot-
tavat vain punaista, vihreää ja sinistä valoa (Huttunen, 2005, 29). It-
tenin teorian mukaan vastavärit kumoavat toisensa ja muodostavat 
pigmenttejä sekoittaessa neutraalin eli harmaan ja valoa sekoittaes-
sa valkoisen (Itten, 2004, 49). Tämä uskomus on kuitenkin virheel-
linen, sillä additiivisessa värinmuodostuksessa punainen ja vihreä 
muodostavat keltaisen sävyn. Käsittelen väriä työssäni kuitenkin 
pääasiassa subjektiivisen esteettisestä näkökulmasta, sen enempää 
kumpaankaan väriteoriaan nojaamatta.

»Värisävy, jota tällaisessa luettelossa sanotaan esimerkiksi 
taivaansiniseksi, ruusunpunaiseksi, tiilenpunaiseksi tai oliivin-
vihreäksi, on tarkantuntuisesta sävyn kuvailusta huolimatta 
visuaalisesti vielä täysin määrittelemätön. Tästä johtuen ih-
misille ei voi syntyä värin ulkonäöstä yhtäpitävää käsitystä. 
Sanallisesti määritelty väri on aina jokaisen yksilöllisistä koke-
muksista ja mielikuvista riippuvainen. (Huttunen, 2005, 14.)

1. Kuva: Tuuli Gröhn
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Työskennellessäni jaottelen värit useimmiten harmonisiin ja le-
vottomiin sekä kylmiin ja lämpimiin sävyihin. Harmoniset värit 
käsitän yksittäin usein maanläheisinä ja murrettuina luonnollisina 
sävyinä, kun taas levottomat kirkkaina ja värikylläisinä. Murre-
tuilla sävyillä pyrin välittämään usein rauhan ja tasapainoisuuden 
tunteita, kun taas värikylläisillä sävyillä energiaa ja ekspressiota. 
Fluorisoivat eli neonvärit koetaan usein erityisen levottomina, ja 
niitä käytetäänkin usein erityistä huomiota vaativissa konteksteis-
sa. Harmoninen tai levoton vaikutelma voi muodostua kuitenkin 
myös monen värin kombinaatiosta. Kirkkaiden värien kombinaa-
tio voi siis yhtä hyvin muodostaa harmonisen kokonaisuuden, kun 
taas harmonisten yksittäisten sävyjen kokonaisuus voi luoda levot-
toman vaikutelman. Värien asettelu ja valööri vaikuttavat tähän 
huomattavasti.

Värit myös symboloivat meille asioita. Värien symboliset merki-
tykset ovat taas voimakkaasti kulttuurisidonnaisia. Esimerkkinä 
mainittakoon merkitysten kirjoltaan monimuotoinen punainen 
väri, joka voi intialaiselle merkitä puhtautta, kun taas meksikolai-
nen voi pitää punaista seksikkyyden ja hedelmällisyyden värinä. 
Suomalainen todennäköisimmin assosioi kirkkaanpunaisen värin 
taistolaisliikkeeseen ja Neuvostoliittoon tai jouluun. Värien käyttä-
minen tehokeinona vaatiikin kohderyhmän ja kulttuurikontekstien 
tuntemusta.

2.3 Kuvat ja muodot

»Typografia on voimakas visuaalinen elementti; se voi jos-
kus korvata kuvan. Useimmiten kuitenkin kuva on typografiaa 
voimakkaampi ilmaisukeino. Kun kuvassa on riittävän paljon 
asiaa, sitä ei tarvitse korostaa typografisin keinoin. Jos taas 
kuva on vähemmän informatiivinen, typografialla voidaan pa-
rantaa asian painoarvoa. Parhaimmillaan typografia ja kuva 
tukevat toisiaan ja ovat ikään kuin vuorovaikutuksessa keske-
nään. (Loiri, 2004, 10.)
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Kuvat yhdessä typografian 
kanssa muodostavat graafisen 
suunnittelun kivijalan. Kuva ker-
too enemmän kuin tuhat sanaa –sa-
nonnassa onkin graafisen suunnittelun 
näkökulmasta paljonkin perää. Kuvat 
välittävät valtavan määrän vaikeasti sanoin 
ilmaistavaa informaatiota, kuten tunteita. 
Yhdessä ajattelun suuntaa ohjaavan typogra-
fian kanssa kuvat muodostavat vahvan aseen, 
jota surutta käytetään hyväksi esimerkiksi mark-
kinoinnissa. 

Graafikon kuvallisen ilmaisun työkaluja ovat myös 
muodot. Muotoa voi kuvan tavoin käyttää välittämään 
tietoa. Pelkistetty siluetti voi kertoa saman kuin kuvakin, 
jättäen kuitenkin tilaa katsojan omalle tulkinnalle. Muodot 
voivat olla myös puhtaasti visuaalisia elementtejä, jotka esimer-
kiksi muodostavat harmoniaa tasapainottaen tekstin asettelua. 
Vastaavasti muotoja voidaan myös käyttää aggressiivisesti rikko-
maan asettelua.

Graafisesti muotojen kielelle pelkistettyjä esittäviä kuvia kutsutaan 
piktogrammeiksi ja ikoneiksi.

2. Esimerkki kuvan ja tekstin voimakkaasta yhteis-
vaikutuksesta Amnestyn ”Report abuse” 
-kampanjan julisteessa. 
 Kuva: Lucas Rozada. 
Amnesty international. 
adsoftheworld.com



2.4 Piktogrammikirjoitus ja symbolit

»Piktogrammit ja ikonit ovat nonverbaalisen 
ja monikulttuurisen viestinnän kivijalka  
(Abdullah & Hübner, 2008, kansiteksti).

Piktogrammikirjoitus eli kuvakirjoitus on tehokas väline, kun ha-
lutaan välittää viestejä ilman tekstiä. Toisin kuin teksti piktogram-
mit ovat kielestä riippumattomia, ja niiden tarkoitus onkin usein 
läpäistä kieli- ja kulttuurimuurit. Yleisesti piktogrammeista tu-
tuimpia meille ovat liikennemerkit. Liikennemerkkien piktogram-
mikirjoitus on maasta riippumatta usein samanlaista tai hyvin sa-
mankaltaista. 

Ensimmäiset kansainväliset kuvalliset liikennemerkit hyväksyttiin 
Pariisin konferenssissa 1909. Vuonna 1927 kylttivalikoimaa laajen-
nettiin, ja se tunnustettiin kansainvälisessä liikennesopimuksessa. 
Vaikka nämä kyltit ovatkin käytössä ympäri maailmaa, eri kulttuu-
rien ja kielialueiden kylteissä on pieniä eroja. Esimerkkinä mainit-
takoon STOP-kyltti, joka on muodoltaan samanlainen kaikkialla, 
mutta sen kirjaimisto on kulttuurisidonnainen. (Abdullah & Hüb-
ner, 2008, 56.)

Myös liikennemerkkien väritys poikkeaa hiukan maasta riippuen. 
Keski- ja Etelä-Euroopassa varoitus-, kielto- ja rajoitusmerkit ovat 
pääasiassa punavalkoisia, kun taas Pohjoismaissa suositaan puna-
keltaista väritystä. Tämä yksinkertaisesti sen vuoksi, että keltainen 
väri erottuu paremmin lumesta.

Muita tuttuja piktogrammeja ovat mm. erilaiset poistumisteiden 
merkinnät, kyltit pelastusvälineistön yhteydessä ja erilaiset kielto-
merkit, kuten tupakoinnin kielto. Kiinnostavaa piktogrammeissa 
on se, että niiden merkitys on voimakkaasti sidoksissa ympäris-
tön kanssa. Jos piktogrammi irrotetaan kontekstistaan, esimerkiksi 
poistumistiekyltti ovesta tai vaahtosammutinta ilmaiseva pikto-
grammi vaahtosammutinkaapista, emme tulkitse niitä enää samal-

3. District 9 elokuvan kyltti. 
Kuva: Ignition, impawards.com
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la tavalla.  Jos näemme poistumistiekyltin oven päällä, oletamme 
oven olevan poistumistie, mutta jos näemme saman kyltin kiinni-
tettynä esimerkiksi bussipysäkkiin, sen merkitys jää meille epäsel-
väksi. Piktogrammeja ei ole siis tarkoitettu toimimaan itsenäisinä 
teoksina. 

Elokuvamaailmassa piktogrammit ovat usein visuaalisuuden ki-
peä kohta, josta yritetään vain päästä mahdollisimman vähin ää-
nin eroon. Sen lisäksi, että merkit voivat kertoa ajasta ja paikasta, 
joka usein halutaan häivyttää, ne on suunniteltu nähtäviksi.  Usein 
merkit kaikessa riemunkirjavuudessaan ovatkin puhtaasti visuaa-
lisuutta rikkova elementti. Kyltit ja merkit eivät ole automaatti-
sesti kuitenkaan pelkästään negatiivinen elementti. Niiden avulla 
voimme viedä esimerkiksi neutraalin suomalaisen kadunpätkän 
Keski-Eurooppaan, yksinkertaisesti vaihtamalla liikennemerkkien 
väritystä. Kylttejä nähdään elokuvissa käytettävän myös määrittele-
mään fiktiiviselle paikalle tyypillisiä normeja. Esimerkiksi District 
9 (2009) -elokuvassa voi nähdä ”vain ihmisille” –merkkejä. 

2.5 Liike

Näemme nykypäivän katukuvassa yhä enemmän ja enemmän liik-
kuvaa grafiikkaa eli motiongrafiikkaa. Liike teksti- ja kuvaelement-
teihin saadaan aikaan animoimalla. Tieteiselokuvissa on jo pitkään 
nähty interaktiivisia käyttöliittymiä, erilaisia hologramminäyttöjä, 
sekä muita liikkuvia graafisia elementtejä, kuten mainos- ja va-
lotauluja. Vasta aivan viime vuosina liikkuvat kuvat ja mainokset 
ovat vallanneet myös todellisen maailman katukuvamme. Animaa-
tion ja liikkeen ymmärtämisestä onkin tullut yhä tärkeämpi osa 
graafikon osaamista.

Liike grafiikassa onkin puhtaasti digimaailman ja ajan trendi.  Sen 
juuret toki löytyvät analogisesta stopmotion-animaatiosta, mutta 
vasta digitaalisuus on tuonut sen osaksi jokapäiväistä elämäämme. 
”Svaippailemme” puhelimista ja tableteilta sivuja jokaiseen ilman-
suuntaan, zoomailemme ja peruutamme, löydämme reittejä uusiin 



sisältöihin. Perinteisestä kaksiulotteisesta, ennalta määrätystä pai-
notuotteesta, kuten sanomalehdestä, on tullut joka suuntaan le-
vittyvä kolmiulotteinen ja interaktiivinen kappale, jossa kuluttaja 
valitsee itse sisältönsä. 

Nykynuoret ja nuoret aikuiset, jotka ovat kasvaneet interaktiivisten 
käyttöliittymien ja liikkuvan kuvan maailmaan, myös hahmottavat 
usein grafiikkaa ja sisältöjä jo lähtökohtaisesti liikkuvina element-
teinä. Luonnollista siis on, että tällaisen nuoren silmä on harjaan-
tunut poimimaan yksityiskohtia paremmin nopeastakin liikkeestä. 
Tämä ilmenee hyvin etenkin puhuttaessa kuvataajuudesta (FPS, 
Frames per second), joka tarkoittaa sekunnissa ruudulle toistet-
tavien kuvien määrää. Mitä enemmän ruutuja sekuntiin mahtuu, 
sitä sulavammalta liike näyttää. 24 ruutua sekunnissa on ollut jo 
lähes vuosisadan elokuvateatterien esitysstandardi. Viime vuosina 
elokuvateattereihin on alkanut tulla myös HFR-elokuvia (High fra-
me rate), joissa kuvia mahtuu sekuntiin 48. Hitaampaan kuvataa-
juuteen tottuneet aikuiset pitävät tätä usein häiritsevänä ja levot-
tomana, kun taas televisio- ja pelimaailmoiden parissa kasvaneille 
nuorille nopeammat kuvataajuudet (50 ja 60 FPS) ovat arkipäivää.  
Näitä hitaampia kuvataajuuksia (12-15 FPS) käytetään esimerkiksi 
animaatioelokuvissa.

Liike tuo myös staattisen visuaalisen osaamisen lisäksi tarpeen ani-
matiiviiseen ajatteluun: miten elementti liikkuu, miksi se liikkuu ja 
mitä liike viestii. Tämä vaatii taas avaruudellista hahmotuskykyä 
ja draamantajua. Kykyä asettaa teksti tai kuvaelementti kuvitteelli-
seen kolmiulotteiseen avaruuteen, jossa itse määrittelemme kappa-
leen liikkeen, materiaalin, painon ja muut fyysisellekin maailmalle 
tyypilliset lainalaisuudet. Nämä parametrit määrittelevät, miten 
kappaleen toimintaa tulkitsemme. Onko kappale kevyt ja leikkisä 
kuin helium-pallo vai raskaasti etenevä kivi? Tällaiset elementin 
ominaisuudet auttavat liikkuvien kappaleiden personoinnissa, ja 
sitä kautta saamme niihin myös samaistumispintaa.

Liikkuvasta typografiasta puhuttaessa käytetään myös käsitettä ki-
neettinen typografia. 
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3.1 Workflow – miten lavastusgrafiikkaa tehdään?

Lavastusgraafikon toteutustyön välineet ovat usein samat kuin todelli-
sen maailman graafisen suunnittelijankin. Digitaaliseen toteutustyöhön 
käytetyimmät ohjelmat lienee Adobe-perheen Photoshop kuvankäsitte-
lyyn, Indesign taittoon ja After Effects animointiin. Joissain tilanteissa, 
etenkin epookkielokuvien teon yhteydessä, lavastusgraafikko saattaa 
kuitenkin käyttää myös nykytekemiselle epätyypillisiä vanhoja keinoja. 

Lavastusgraafikon työ alkaa usein visuaalisen kielen läpi käymisellä työ-
ryhmän kanssa. Työryhmä määrittelee elokuvan värimaailman, aikakau-
den ja tyylilajin, jotka olennaisesti vaikuttavat myös lavastusgraafikon 
työhön. Elokuvan käsikirjoituksen purkuvaiheessa löytyy tekstistä usein 
elokuvan maailmaan liittyviä omia brändejä tai tuotteita. Niitä voivat 
olla mitkä tahansa tekstiä tai kuvamateriaalia sisältävät elementit, jot-
ka tarvitsevat suunnittelua. Lavastusgraafikko voi saada lavastajalta jo 
valmiiksi tehdyn listan näistä elementeistä. Tämän lisäksi ideaalia olisi, 
jos lavastusgraafikko voisi itse myös ehdottaa elementtejä, jotka toisivat 
graafisessa mielessä elokuvaan lisää syvyyttä.  Tällaisia voivat olla aika-
kaudelle tai tyylilajille tyypilliset elementit, kuten julisteet ja mainokset, 
jotka kertovat ajan trendeistä, tai ovat avaimia fiktiivisen maailman tul-
kintaan tai syventämiseen. Tällainen tuote voi olla esimerkiksi sota- tai 
propagandajuliste, joka yksinkertaisena elementtinä antaa suuren mää-
rän tietoa elokuvamaailman ajasta ja tilanteesta. 

3 LAVASTUS-
GRAFIIKKA



Graafisten tuotteiden valmistamistapa riippuu voimakkaasti elo-
kuvan muotokielestä ja aikakaudesta. Jos teemme esimerkiksi 
1800-luvun alkuun sijoittuvaa elokuvaa, ei elokuvassa voi näkyä 
myöhempinä aikakausina syntyneitä kirjaintyyppejä. Kyse on pie-
nistä nyansseista, mutta graafista alaa tunteville tällainen yksityis-
kohta voi olla kuin näkisi keskiaikaisen kaupungin horisontissa 
sähkötolpan. Jos elokuva sijoittuu menneisyyteen, autenttisuuden 
saavuttamiseksi kirjaintyyppien ja muotoilun valintojen lisäksi 
myös painotekniikoiden tulisi olla aikakaudelle tyypillisiä. Graafi-
kon ei luonnollisestikaan tarvitse olla itse vanhojen painokoneiden 
taitaja vaan löytää asiaan vihkiytynyt painokoneen käyttäjä. Vanho-
ja painomenetelmiä, kuten silkki- eli seripainoa ja litografiaa käyte-
tään edelleen taidegrafiikan puolella, mutta enää harvemmin kau-
pallisessa tarkoituksessa. Toisinaan vanhoja tekniikoita käytetään 
kuitenkin tyylillisistä syistä, kuten elokuvassa The Grand Budapest 
Hotel (s.34). Digipainotekniikat ovat kehittyneet niin tarkoiksi ja 
hienovaraisiksi, että kuvan taka-alalla näkyvää digiprintattua ele-
menttiä tuskin erottaa, mutta käsirekvisiitan autenttisuuteen tulisi 
panostaa myös graafisissa tuotteissa.

Jos elokuva sijoittuu tulevaisuuteen, muotokielen lisäksi myös me-
netelmät ovat usein hyvin toisenlaisia. Liikkuvat mainokset ja in-
teraktiiviset käyttöliittymät vaativat usein animatiivista osaamista 
ja kompositointitaitoa, ja tämä usein tapahtuukin post-puolella. 
Suomessa post- eli jälkityötyöskentelyä kuitenkin leimaa yhä usein 
1800-lukulainen mentaliteetti, jossa ”käsityöläinen” suunnittelee 
myös tuotteen. Tämä ei kuitenkaan usein ole elokuva visuaalisuu-
den kannalta paras mahdollinen tapa työskennellä. Kun dialogi on 
avointa myös digipuolen ”rakentajien” kanssa, saadaan funktion li-
säksi sisältöä myös näihin tuotteisiin.

Kun tuotteet on suunniteltu elokuvan maailmaan, tyyliin ja aika-
kauteen sopiviksi, lavastusgraafikko on ammattilainen hoitamaan 
myös kilpailutuksen painotalojen kanssa. Painotuotteet vaativat 
oikeiden tiedostoformaattien lisäksi valtavan määrän tietoutta pa-
peri-, teippi-, levy- ja kangaslaaduista, joiden parhaita osaajia ovat 
painotalojen edustajat. Halvin digipaino Tallinnassa ei aina ole pa-
ras mahdollinen vaihtoehto työn lopputuloksen kannalta. 

4. Pienet seikat vaikuttavat 
paljon siihen miten viestiä 
tulkitsemme. Kuvassa näem-
me saman tekstin mukailtuna 
30-luvun,70-luvun ja 2000-lu-
vun alun tyyliin. Kuvat: Tuuli 
Gröhn
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3.2 Lavastusgraafikko ja elokuvatyöryhmä

Suomessa elokuvatyöryhmän kombinaatio poikkeaa hiukan niin 
sanotusta Amerikan mallista.  Amerikkalaisen hierarkkisen mal-
lin taiteelliseen työryhmään (art department) kuuluu useimmiten: 
production designer eli visuaalinen kokonaissuunnittelija, jonka 
päätehtäviin kuuluvat elokuvamaailman visuaalisen kokonaisuu-
den suunnittelu yhdessä ohjaajan, kuvaajan ja tuottajan kanssa sekä 
vastaaminen koko taiteellisesta työryhmästä. Art Director, joka toi-
mii välikätenä muun taiteellisen työryhmän välillä. Art Directorin 
pääasiallinen tehtävä on operatiivinen johtaminen. Set designer, 
jonka päätehtäviä ovat rakenteiden ja lavasteiden suunnittelu an-
netun visuaalisen ohjeiston mukaan. Set decorator, jota parhaiten 
vastaa suomen termi sisustussuunnittelija. Tämä tekijä huolehtii 
mm. kalusteista, tapeteista, valaisimista, tauluista ja muusta isom-
masta ei käsikirjoituksessa mainitusta rekvisiitasta. Osittain tämä 
työnkuva menee päällekkäin prop masterin eli rekvisitöörin töiden 
kanssa, jonka päätehtävänä on käsirekvisiitan ja toiminnallisen 
rekvisiitan hallinta. Costume designer eli pukusuunnittelija taas 
vastaa puvuston johtamisesta. Taiteelliseen työryhmään kuuluu 
myös makeup artist eli maskeeraaja. Usein tähän ryhmään kuuluu 
myös leading graphic artist eli lavastusgraafikko. Näiden vastuullis-
ten työryhmän jäsenten alaisina työskentelee vielä iso joukko eri-
laisten töiden toteuttajia ja rakentajia.

Suomessa taiteelliseen työryhmään (vastaava kuin art department) 
kuuluu pääasiallisesti lavastaja, pukusuunnittelija, rekvisitööri ja 
maskeeraaja.  Taiteellinen pääsuunnittelija voi kuitenkin olla myös 
ohjaaja, jolloin hänen voi sanoa hoitavan myös production desig-
nerin tehtäviä. Malli on pienempi ja osittain usein myös demo-
kraattisempi. Visuaalisen maailman suunnittelu tapahtuu taiteel-
listen vastaavien eli HODien (Head of departments) kesken, joihin 
yllä mainittujen lisäksi kuuluu kuvaaja ja tuottaja.  Ammattinimik-
keiden puuttuminen kuitenkin lataa enemmän vastuualueita vä-
hemmille tekijöille, mikä näkyy usein kiireen sanelemana huoli-
mattomuutena tuotannoissa. Kyse on osittain resurssipulasta, joka 
vaivaa suomalaista elokuvaa yleisesti. Siksi usein lavastusgraafikko 
jää suomalaisista elokuvista pois, vaikka hänen työpanoksensa oli-
si tuotannoille hyödyllinen. Usein etenkin pienissä suomalaisissa 



tuotannoissa graafiset elementit valmistaakin lavastaja itse tai la-
vastusryhmän jäsen, jolla ei ole graafisen alan koulutusta. Tämä 
ei tietenkään ole optimaalinen tilanne, sillä huolimattomasti val-
mistetut graafiset elementit ovat helposti usein juuri niitä, jotka 
kiinnittävät kielteisessä mielessä huomiota. Toki usein graafista 
osaamista löytyy myös lavastusryhmän sisältä, mutta omasta ko-
kemuksestanikin tiedän, ettei lavastusryhmän jäsenellä ole usein 
aikaa varsinaisen graafisen suunnittelutyön tekemiseen. Graafisten 
tuotteiden visuaalinen lopputulos onkin siis usein pakon sanele-
mana nopeasti tehtyä ja huolimatonta, jollaisena se ei useinkaan 
palvele elokuvan visuaalista maailmaa edukseen.

Toisinaan esimerkiksi pitkissä suomalaisissa elokuvissa graafisia 
elementtejä on kuitenkin niin paljon, että niiden suunnittelu ha-
lutaan ulkoistaa yhdelle ihmiselle. Tässä vaiheessa kuvioon astuu 
lavastusgraafikko. Ideaalitilanteessa graafikko tekee tiivistä yhteis-
työtä nimenomaan ohjaajan, lavastajan, rekvisitöörin ja pukusuun-
nittelijan kanssa, jotta yhteinen visuaalinen kieli säilyisi. Visuaa-
lisen kielen määrittelyssä mukana ovat luonnollisesti myös muut 
taiteelliset vastaavat. Olen kuitenkin ollut lavastajana myös tuotan-
nossa, jossa graafikko ja elokuvan ohjaaja olivat suunnitelleet graa-
fiset elementit ja niiden valmistuttua ne lähetettiin minulle tiedok-
si. Tällaisessa tilanteessa lavastaja voi huonossa tapauksessa joutua 
kiusalliseenkin tilanteeseen, jos elementti on hallitseva tai siinä 
on tyylillistä hajontaa suhteessa lavastukseen, mutta sitä tarinan-
kerronnallisista syistä on välttämätöntä käyttää.  Tällaisten ”vir-
heiden” välttämiseksi yhteinen kieli ja jatkuva dialogi työryhmän 
välillä ovat välttämättömiä onnistuneen elokuvan saavuttamiseksi.

3.3 Lavastusgraafikon taiteelliset lähtökohdat

Kuten muillakin elokuva-alan ammattilaisilla, myös lavastusgraa-
fikolla on oma ammattiosaamisalueensa. Lavastusgraafikon am-
mattiosaaminen muodostuu teknisen puolen lisäksi mm. luovan ja 
viestinnän alan osaamisesta. Kuten lavastajienkin, myös lavastus-
graafikon työ vaatii uskomattoman määrän visuaalisuuden, kult-
tuurikontekstien, alakulttuurien sekä aika- ja tyylikausien tunte-
musta. 
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Kun elokuvia suunnitellaan, määritellään usein jo alkuvaiheessa 
elokuvan visuaalinen kieli. Se on usein elokuvaa hallitsevien väri-
en, tyylisuuntien, valollisten ja kuvallisten ratkaisujen kombinaa-
tio. Tyylisuunta voi olla joko aikakaudelle tyypillinen, kuten roko-
koo, mutta myös mikä tahansa olemassa olevien tyylisuuntausten 
ristisiitos. Genreratkaisuista riippuu, miten maailma esitetään. 
Kauhuelokuvan maailma voi olla värimaailmaltaan hyvinkin erilai-
nen kuin komedian. Värit ja valot ovat myös psykologisia ratkaisu-
ja. Esimerkiksi se, mitä emme näe, koetaan usein pelottavammaksi 
kuin se, mikä on nähtävissä. Näissä keskusteluissa olennaista onkin 
kysyä, mitä visuaalisuudella haluamme viestiä, missä ajassa olem-
me, haluammeko toistaa tyylisuuntaa vai luoda uutta ja mitä vä-
rit maailmastamme kertovat. Kun elokuvan tyylilliset raamit ovat 
kaikkien tiedossa, voi siirtyä visuaalisuuden yksityiskohtiin.

Graafisen suunnittelun näkökulmasta elämme logojen ja brändi-
en maailmassa. Tämä mahdollistaa paljon käytetyn assosiaatioilla 
leikittelyn. Kirjain- ja kuvatyyppien kontekstisidonnaisuus voi sa-
maistuttaa fiktiivisen elokuvan katsojan todellisen maailman kiin-
topisteeseen ja tehdä näin elokuvasta todenomaisen. Kun olem-
me tottuneet näkemään tiettyjä teksti- ja kuvatyyppejä tietyissä 
konteksteissa, assosioimme esimerkiksi muoto- ja värikieleltään 
samantyyppiset uudet brändit olemassa oleviin vastineisiin. Tun-
nistamme uskomattoman määrän meille tuttuja tuotteita pelkäs-
tään värien ja muotojen perusteella. Martti Huttunen puhuu tästä 
teoksessaan Värit pintaa syvemmältä (2005). Hän sanoo, että erilai-
set mainoskampanjat ovat usein opetustapahtumia, joissa mainos-
tajan omia värejä ja muotoja pyritään toistamaan niin usein kuin 
mahdollista, jotta ihmiset myöhemmin erottaisivat tuotteen muista 
markkinoilla olevista kilpailijoista (Huttunen, 2005, 43).  Metrossa 
istuessani näen ulkona tietyn violetin sävyn vilahduksen ja huo-
maan ajattelevani Soneraa. 

Tällaista assosiaatioketjutusta taitava lavastusgraafikko käyttää 
työssään samaistuttamiseen. Samaistuttamiseen käytettävien brän-
dien maine taas vaikuttaa siihen, miten assosiaation koemme. Jos 
kuvittelemme esimerkiksi fiktiivisen elokuvan kadun, jonka var-
rella näemme fiktiivisiä kauppoja, pelkästään kauppojen graafi-
sella ilmeellä voimme kertoa, onko kyseessä kallis vai halpa liike, 

5. Tunnistamme valtavan määrän 
brändejä pelkästään muotojen ja 
värien perusteella. Näistä logois-
ta on poistettu kaikki teksti, mutta 
voimme silti tunnistaa brändit.



kotimainen vai monikansallinen, jopa sen, mitä liike myy. Vaikka 
elokuvan kaupan nimi olisi täysin uusi, voi olemassa olevan brändin 
imagon elementtejä käyttämällä herättää katsojassa samat mielleyh-
tymät kuin todellinen brändikin olisi herättänyt. 

Assosiaatioiden käyttäminen vaatii kuitenkin myös tietämystä koh-
deryhmästä ja sen kiinnostuksen kohteista. Kaikki assosiaatioihin 
perustuvat viestit eivät välity kaikille ikä- ja kulttuuriryhmille samal-
la tavalla.  Tähän perustuu myös parodiointi.  Parodioinnin tapauk-
sessa on kuitenkin tunnettava hyvin kohderyhmä. Mitkä ovat koh-
deryhmän arvo- ja kulttuurilähtökohdat? Esimerkiksi Heavy metal 
-alakulttuurin parodiointi ei ehkä avaudu kaikkialla maailmassa 
samalla tavalla. Internet ja globalisaatio ovat kuitenkin tuoneet mo-
nikansallisesti tunnettuja ja sitä kautta kulttuurirajoja ylittäviä brän-
dejä tietoisuuteemme.

Symbolien ja värien käytössä on aina oltava kulttuurisensitiivinen. 
Suomessa saamme aika huoletta näyttää mitä tahansa symbolei-
ta, mutta joissain kulttuureissa tiettyjen symbolien esittäminen voi 
olla jopa laissa kielletty ja koetaan sitä kautta pelottavaksi tai pro-
vosoivaksi. Tällainen symboli voisi olla esimerkiksi sateenkaarilip-
pu Venäjän Pietarissa. Tämän symbolin esittäminen länsimaisessa 
kontekstissa olisi harmiton kannanotto, jos sitäkään, mutta tässä yh-
teydessä tiettyjä tahoja provosoiva ja laiton kombinaatio. Symbolisia 
tabuja käytetäänkin aina aika ajoin provosointi- ja kannanottomie-
lessä.  

Sanotaan, että teknisen osaamisen voi opetella kuka tahansa, mut-
ta visuaalinen silmä on sisäsyntyinen ominaisuus.  Uskon kuitenkin 
kulttuurin vaikuttavan visuaalisiin mieltymyksiimme voimakkaasti. 
Kulttuurilla tarkoitan taas niitä visuaalisia ärsykkeitä, joille olemme 
elämässämme altistuneet.  Siksi lavastusgraafikon on hyvä omien 
mieltymystensä lisäksi ymmärtää myös muita visuaalisia lähtökoh-
tia. Intialainen on ehkä tottunut väriloistoon, kun pohjoismaalainen 
haluaa vaatteensa ja designinsa usein monokromaattisena tai värit-
tömänä. Nämä ovat visuaalisia stereotyyppejä, joita lavastusgraafik-
ko voi halutessaan käyttää samaistuttamisen välineenä. ”Visuaalinen 
silmä” onkin ehkä ominaisuus, joka koostuu kulttuurien ja konteks-
tien tuntemuksesta, kompositioiden ja värien lainalaisuuksien hah-
mottamisesta sekä erilaisten tyylien ja tyylisuuntien tuntemuksesta.
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4 Esimerkkejä 
lavastusgrafiikasta
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4.1 Lavastusgrafiikka ulkomailla:
The Grand Budapest Hotel ja Annie Atkins

Lavastusgrafiikan puolesta vuoden 2014 näyttävimpiin elokuviin 
kuului Wes Anderssonin The Grand Budapest Hotel. Voisi sanoa, 
että kyseinen elokuva on grafiikan näkökulmasta ällistyttävämpiä 
ja älyttömimpiä elokuvia, mihin olen elämässäni törmännyt. Elo-
kuvan graafinen suunnittelija Annie Atkins on nykyisin yksi tun-
netuimmista lavastusgraafikoista maailmalla. Graafikon töidensä 
lisäksi hän kiertää maailmaa puhumassa työtavoistaan sekä järjes-
tää Dublinissa muutaman päivän lavastusgrafiikka-workshopeja 
elokuvan tekijöille, graafikoille ja muille aiheesta kiinnostuneille. 

Pähkinänkuoressa The Grand Budapest Hotel –elokuva kertoo 
conciergete M. Gustavesta (Ralph Fiennes) ja aulapoika Zero 
Moustafasta (Tony Revolori). The Grand Budapest Hotel –eloku-
van maailma sijoittuu 1930- ja 1960-luvun kuvitteelliseen keski-
eurooppalaiseen kaupunkiin Zubrovkaan. Sen päälokaatio, hotel-
lin interiööri, löytyi pienestä saksalaisesta Görlizin kaupungista. 
Lavastussuunnittelija Adam Stockhausen ja sisustussuunnittelija 
(engl. set decorator) Anna Pinnock muuttivat ennen tavaratalona 
toimineen rakennuksen sisustuksen loisteliaaksi hotelliksi. Heidät 
molemmat palkittiin työstään Oscarein. Adam Stockhausen ker-
too The Dissolven haastattelussa työryhmän kuvanneen elokuvan 
käänteisesti. Näin ollen 30-luvun lavasteet oli rakennettu 60-luvun 
lavasteiden alle, ja kun jälkimmäinen vuosikymmen oli kuvattu, 
kuorittiin 30-luvun lavasteet esiin (Adams, 2014).

< 6. Jokainen elokuvassa nähty dokumentti 
oli käsin kirjoitettu ja tehty. Kaikkia tuotteita ei lä-
hikuvissa nähdä, osa oli valmistettu pelkästään 
näyttelijöitä eläytymistä varten. Kuva: Annie Atkins 
graphics



Upean lavastussuunnittelun, sisustussuunnittelun ja rekvisitoinnin 
lisäksi The Grand Budapest Hotel on hieno esimerkki elokuvas-
ta, jossa myös lavastusgrafiikkaan on suhtauduttu sen vaatimalla 
”vakavuudella”. The Independent -lehden artikkelin mukaan elo-
kuvajulisteen lisäksi Annie Atkins on suunnitellut ”jokaisen palan 
paperia”, joka nähdään ruudulla. Näihin lukeutuvat mm. sanoma-
lehdet, kirjeet, kauppakassit, poliisiraportit, testamentit, menut, 
kirjat – lyhyesti, jos se sisältää kirjaimia, Atkins on suunnitellut sen 
(Jones, 2014).

Kun elokuvan grafiikoihin ja niiden syntyhistoriaan alkaa syventyä 
artikkeleiden ja Annien omien blogimerkintöjen kautta, yksityis-
kohtien määrä elokuvassa huimaa päätä. Ehkä ravisuttavin tieto on 
kuitenkin se, että jokainen, sadoista ja sadoista, yksityiskohdista on 
tehty käsin, ilman tietokoneita tai digitulostimia. Martin Scali ker-
too The Independentin artikkelissa dokumenttien valmistamisesta: 

»Elokuvassa esiintyy yli 200 erilaista dokumenttia, joista 
jokaisesta tuli olla 12-40 kappaletta, riippuen siitä, olivatko 
dokumentit kosketuksissa esimerkiksi tekoveren kanssa. Kai-
ken tuli myös näyttää ikääntyneeltä. Dokumentit eivät saaneet 
näyttää siltä, että ne ovat taiteellisen työryhmän valmistamia, 
kaikki kalligrafiset kirjaimet ovat kuitenkin käsin kirjoitettu-
ja. Vanhahtavan tyylin saavuttamiseksi dokumentteja uitettiin 
teessä ja niiden reunoja kulutettiin. 

- Martin Scali (Jones, 2014, suom.tekijä.)

Wes Andersson on tunnettu omaleimaisesta visuaalisuudestaan ja 
tinkimättömästä tyylistään. Hyvä esimerkki tällaisesta omistautu-
misesta on The Grand Budapest Hotellissa nähtävät sanomalehdet 
The Trans Alpine Yodel, The Daily Fact ja The Continental Drift, 
joihin Andersson kirjoitti joka ikisen artikkelin, näkyivätpä ne ku-
vassa tai eivät. Nämä artikkelit Annie Atkins taittoi ajalle tyypilli-
sen sanomalehden muotoon. Annie Atkins painottaakin autentti-
suuden tärkeyttä. Usein elokuvia valmistellessa etsitään oikoteitä 
tehdä dokumenteista oikean näköisiä, mutta Atkins ja hänen työ-
ryhmänsä tekivät dokumentit niin kuin ne olisi aikanaan oikeasti 
tehty. Hän etsi elokuvaan liittyen käsiinsä jopa Hitlerin alkuperäi-
sen käyntikortin suunnitellakseen kortin elokuvan fasistiselle hah-
molle. (Gosling, 2015.)
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7. Lutzin armeijan poliisi asema elokuvasta 
The Grand Budapest Hotel. Kuva: The Independent

8. Kuva: Annie Atkins Graphics

»Kuvassa Edward Nortonin takana nähdään oikea 
Görlitzin kartta, joka on adaptoitu käsikirjoituksessa 
mainittuihin fiktiivisiin paikannimiin. Kaikki poliisi-
dokumentit Atkins on kirjoittanut käsin, rekvisitöörin 
hankkimalla 1930-luvun kirjoituskoneella. Atkins sa-
noo rakastaneensa erityisesti oikealla nähtävän po-
liisiraportin tekemistä. Elokuvassa Kovacs niminen 
hahmo menettää 4 sormeaan, joka näkyy myös hänen 
poliisiraportissaan.” 

- 20th Century Fox (Jones, 2014.)
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»Se oli intensiivinen työ. Dokumenttien tuli olla kirjoitet-
tu vanhalla kirjoituskoneella, kirjeiden kalligrafisin kirjaimin 
ja kakkulaatikot painettiin silkkipainossa. Adam ja Wes olivat 
hyvin tarkkoja sen suhteen, että jos tuote oli tehty käsin ai-
kanaan, se täytyi tehdä käsin myös nyt. Jossain toisessa elo-
kuvassa olisin voinut päästä helpommalla käyttämällä laser-
printeriä. Teimme toisinaan 20 erilaista versiota ennen kuin 
Wes oli valmis ottamaan ne kuviin. Hän on hyvin pikkutarkka 
työssään, mutta rakastaa tätä hommaa todella.

 – Annie Atkins (Jones, 2014, suom. tekijä)

The Grand Budapest hotel on mielestäni erinomainen esimerkki 
lavastusgraafikon toimenkuvasta ja tarpeellisuudesta. Autenttisuu-
den tuntu ei synny pelkästään oikeista väreistä ja fonteista vaan 
vaatii uskomattoman määrän tietotaitoa liittyen ajan painoteknii-
koihin, papereihin ja tyyleihin. Elokuvan lopputeksteissä onkin 
Annie Atkinsin lisäksi listattu vielä useiden erikoisalojen osaa-
jia, kuten posliiniriipusten tekijä, nenäliinojen ristipistotekniikan 
osaaja, pastisseri eli leivosleipuri sekä seinämaalausten maalaajat. 
Elokuvan taika sijaitsee yksityiskohdissa.

»Periodielokuvien tekemisen kauneus piilee siinä, että pää-
see tekemään graafista suunnittelua ajalle jolloin graafisia 
suunnittelijoita ei sanan nykyisessä merkityksessä vielä ollut. 
Käsityöläiset olivat aikansa suunnittelijoita, seppä suunnitteli 
kirjaimiston rautaportteihin, lasittaja muotoili kirjaimet lasi-
maalauksiin ja - mosaiikkeihin, kylttimaalari valitsi kirjain-
tyypit kauppojen kyltteihin ja latoja kirjasimet painotuottei-
siin.

-Annie Atkin (The Creative review, 2014, suom. tekijä)

Annie Atkins vahvistaa myös käsitykseni lavastusgrafiikan onnis-
tuneisuudesta, kun se on näkymätöntä. Hän sanookin The Inde-
pendentin haastattelussa, että ainoastaan heikommat suunnitelmat 

9-11. Käsin valmistettua rek-
visiittaa. Kuvat: Annie Atkins 
Graphics
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huomataan. Onnistunut graafinen suunnittelu elokuvassa on siis 
näennäisen näkymätöntä. Vaikka kyltit, pakkaukset ja paperituot-
teet ovatkin elokuvassa henkeäsalpaavan upeita, voisi suurimman 
osan niistä uskoa autenttisiksi aikansa tuotteiksi. Monilla töistä 
onkin selkeä esikuva menneisyydessä. Sekä tarinankerronnallisista 
että tekijänoikeudellisista syistä nimet ja informaatio on kuitenkin 
muutettu fiktiivisiksi. Omien sanojensa mukaan Atkins työskente-
lee sekä ajan hengen että Wesin tyylin kanssa. Elokuvan graafinen 
ilme onkin kahden erityisen tyylin yhteensulauma ryyditettynä 
isolla määrällä mielikuvitusta (Jones, 2014). 

12. ZZ-lippujen muotokieli tuo eloku-
vaan suoraa samaistumispintaa nat-
si-Saksan SS-lippuihin. Kuva: 20th 
century fox, nationalgeografic.com
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4.2 Tulevaisuuden lavastusgrafiikka – 
Her ja Geoff McFetridge

Elokuvien graafinen suunnittelu ei aina ole pelkästään vanhojen 
tekniikoiden toistamista ja soveltamista elokuvan kielelle. Tulevai-
suuteen sijoittuvista elokuvista käytän esimerkkinäni vuonna 2013 
ilmestynyttä Spike Jonzen elokuvaa Her.  Lähitulevaisuuden Los 
Angelesiin sijoittuva elokuva seuraa Theodor Twomblya (Joaquin 
Phoenix), joka rakastuu ensimmäiseen älykkääseen käyttöjärjes-
telmään (OS1), Samanthaan (Scarlett Johansson). Tämän käyt-
töjärjestelmän toiminnan ja ulkoasun on elokuvaan suunnitellut 
graafinen suunnittelija Geoff McFetridge, joka on tunnettu myös 
töistään monikansallisille yhtiöille, kuten Nikelle ja Pepsille. 

Kaikkien laitteiden käyttöliittymien lisäksi McFetridge on suun-
nitellut elokuvaan myös Los Angelesin metrokartan, päähenki-
lö Theodorin toimiston seinillä olevat illustraatiot sekä alku- ja 
lopputekstit. Suunnittelunsa lähtökohtia McFetridge avaa Alissa 
Walkerin tekemässä, gizmodo.com sivustolla julkaistussa, haastat-
telussa: ”Elokuvassa nähdään lukuisia näyttöjä: käyttöjärjestelmä 
(OS1), video-editointiohjelma, ohjelma jota Theodor käyttää työs-
sään, hissin napit – kaikkien näiden käyttöliittymät. Elokuva kertoo 
kuitenkin designista siinä mielessä, että se on läpinäkyvää.” (Walker, 
2014, suom. tekijä)

McFetridge tiesi käsikirjoituksesta OS-laitteen olevan fyysinen ob-
jekti, jota päähenkilö voisi pidellä käsissään ja jonka kanssa hän 
voisi olla interaktiossa. Kaikki muu oli lähtötilanteessa epäselvää. 
(Walker, Gizmodo, 2014.)
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13-14. McFedrigdgen suunnittelema ohjelma 
kirjeiden saneluun. Kuvat: Kuvakaappaus, Her.

Vaikka design onkin isossa roolissa elokuvassa, se on McFetridgen 
sanoin läpinäkyvää. Laitteet ovat luonnollinen ja sulava osa eloku-
van todellisuutta; ne kulkevat mukana taskussa ja seisovat työpöy-
dillä, ovat osa lähes kaikkea viestintää mutta eivät pidä itsestään 
meteliä. Laitteen tuottama sisältö on niin intensiivistä, että itse laite 
katoaa. Käyttäjä ikään kuin sukeltaa koneen tilaan.

Walkerin artikkeli kertoo McFetridgen työskennelleen tiiviisti yh-
dessä lavastussuunnittelija KK Barretin kanssa, joka oli rakenta-
massa käsinkosketeltavaa lähitulevaisuutta puisine näyttöineen ja 
teksturoituine seinineen. Puisia tulevaisuuden tietokoneen raame-
ja McFedridge alkoi ajatella kehyksenä taideteokselle, käyttöliitty-
mälle. Samanthan käyttöliittymästä McFetridge teki käsin erilaisia 
puu- ja paperimalleja, jotka jäivät elämään Samanthaan käsin teh-
dyn tuntuna. Gizmodon artikkeli kertoo McFetridgen inspiroitu-
neen taiteilija James Turrellin jalokivimäisistä väreistä ja ammen-
taneen käyttöliittymän estetiikkaan kuvataiteilija Mark Rothkolta. 
(Walker, Gizmodo, 2014)

Ilman aiempaa kokemusta käyttöjärjestelmien ja –liittymien teke-
misestä McFetridge onnistui tuomaan niihin tuoretta näkökulmaa. 
Uskon, että tuoreimmat näkökulmat tulevat nimenomaan tekijöil-
tä, joilla ei ole taakkanaan konventioiden ja tekniikan rajoitteiden 
paineita. Ideamaailmassa kaikki on mahdollista, missä tietämättö-
myys on avain lapsenomaiseen, itsesensuurittomaan ja intuitiivi-
seen luovuuteen. Heti, kun rajoitteet tulevat tekijän tietoon, niihin 
alkaa vaistomaisesti nojata. Miksi suunnitella jotain, mitä on mah-
dotonta toteuttaa? Mahdottomuudella tarkoitan yhtä lailla yhtei-
sön ja konventioiden painetta kuin fyysisiä rajoitteitakin.
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Her -elokuvan tapauksessa graafinen suunnittelu seurasi paljon 
McFedridgen kädenjälkeä taiteilijana. Hänen teoksensa ovat lit-
teitä, värikylläisiä ja sarjakuvamaisia, käsin tehdyn tuntuisia. Elo-
kuvan lavastajan ja graafikon kädenjälki kulkeekin elokuvan läpi 
harmoniassa. Värikylläisyys ja tekstuuri ovat näkyvissä molempien 
tyylissä, ja tämä nivoo elokuvamaailmaa trendinomaisella taval-
la yhteen. Her-elokuvassa graafikkoa on käytetty myös puhtaasti 
esteettisten tuotteiden tekemiseen. Elokuvan päähenkilön, Theo-
dorin, toimiston seiniä ja pöytäpaneeleita koristaa McFedridgelle 
tyypilliset ihmishahmot. 

McFedrige suunnitteli elokuvaan toki myös informatiivista lavas-
tusgrafiikkaa, josta hyvinä esimerkkeinä ovat Theodorin yrityksen 
logo ja Los Angelesin kartta.  Nämä elementit antavat meille lisä-
vihjeitä aikakaudesta ja kertovat elokuvan maailman trendeistä.

Elokuvan sisustussuunnittelu henkii voimakkaasti 1950-lukua. Yh-
dessä futurististen tuotteiden, kuten interaktiivisten pelien ja näyt-
töjen sekä erilaisten muovipintojen kanssa tyyli muodostaa uuden 
tuntemattoman trendien yhteensulauman, jota emme voi suoraan 
yhdistää mihinkään menneeseen aikakauteen. Tuloksena on tunte-
maton tyyli, joka katsojan on helppo yhdistää tulevaisuuteen.

Tässä ehkä piileekin tulevaisuuden lavastusgrafiikan avain. Yhdis-
telemällä tuttuja elementtejä fantasiaan saamme täysin uuden tyy-
lin.  Usein elokuvissa näkemämme tulevaisuudenkuvat ovat kui-
tenkin harmaita, kylmiä ja kolkkoja. Näiden elokuvien estetiikka 
ammentaa usein kone-estetiikasta, ja myös graafinen suunnittelu 
pyrkii tukemaan tätä kuvaa.  Her-elokuvan tapauksessa on  kui-
tenkin piristävää nähdä myös toisenlaista, värikkäämpää ja osittain 
myös optimistisempaa tulevaisuudenkuvaa, jota elokuvan lavastus-
grafiikka ehdottomasti tukee.

18. McFetridgen luonnos käyttö-
järjestelmän toiminnasta. 
Kuva: Gizmodo.com

15-17. Samanthan käyttöjärjestelmän värikyl-
läistä estetiikkaa. Mukana kannettavan laiteen  
käyttöliittymä oli rakennettu vanhaan tupakka-
rasiaan. Kuva: Kuvakaappaus, Her.
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20. McFedridgen illustraa-
tio osana lavastusta.  
Kuvakaappaus: Her.

»Yksityiskohta, joka ei ehkä heti ole aivan itses-
tään selvä katsojille on, että McFetridge visioi jokai-
sen käyttöliittymän olevan kustomoitu käyttäjän per-
soonallisuuden mukaan. Thomblyn käyttöliittymät on 
suunnitellut tuntemattoman suunnittelija, hänen pre-
ferenssiensä mukaan. - McFetridge uskoo, että vastaa-
vanlainen kehitys tulee tapahtumaan myös todellisessa 
elämässä. Käytämme niin paljon aikaa laitteidemme 
parissa, että on vain loogista, että laitteista tulee lopulta 
persoonallisuutemme lisäosa. 

(Walker, KCRW, 2014, suom. tekijä)

19. Kartassa voimme nähdä 
olemassa olevia paikkoja, 
mutta myös täysin keksittyjä 
paikkoja. Kuva: Mcfetridge, 
gizmodo.com >
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4.3 Lavastusgrafiikka Suomessa 
Vaikka lavastusgrafiikka onkin Suomessa vielä verrattain tunte-
maton taiteenala, löytyy tekijöitä myös täältä. Olen itse päässyt 
työskentelemään lavastusgrafiikan parissa mm. elokuvissa Miss 
Farkku-Suomi ja Tie Pohjoiseen sekä omissa lavastustöissäni Two 
Ways ja Maartin sekä yhdessä Salla Vapaavuoren, Santtu Toivolan 
ja Jonna Kuittisen kanssa ohjaamassani lopputyöanimaatiossani 
Sanomavirta.  Viimeisen vuoden olen työskennellyt pääasiallisesti 
todellisen maailman graafisen suunnittelun parissa, joka on tuonut 
lisää syvyyttä graafiseen osaamiseeni. Tässä kappaleessa lähestyn 
suomalaista lavastusgrafiikkaa omien kokemusteni kautta. 

4.4 Lavastusgraafikkona lavastusryhmässä

Matti Kinnusen ohjaama Miss Farkku-Suomi on eräs avaineloku-
vista  kiinnostukseni syttymisessä lavastusgrafiikaa kohtaan.  Pää-
dyin elokuvan lavastusgraafikoksi pienen sattuman kautta. Tapasin 
elokuvan lavastajan Saara Joron työhaastattelun merkeissä kevääl-
lä 2013, kun olin hakemassa elokuvaan apulaislavastajaksi. Saara 
kiinnostui graafisesta osaamisestani ja tarjosikin minulle apulaisla-
vastajan tehtävän sijaan täyspäiväistä työtä elokuvan lavastusosas-
ton graafikkona.  

Elokuva perustuu Kauko Röyhkän omaelämäkerralliseen teokseen 
Miss Farkku-Suomi. Nuoren miehen kasvukertomuksen tapahtu-
mat sijoittuvat 1970-luvun Ouluun. 70-luvulle sijoittuvan elokuvan 
lavastus ja rekvisiitta sisälsi valtavan määrän erilaisia graafisia tuot-
teita, joita jonkun tuli suunnitella ja toteuttaa. Elokuva oli minulle 
ensimmäinen vain lavastusgraafikon työni, siksi myös merkittävä 
kokemus ammatti-identiteettini muodostumisessa. Aiemmin olin 
työskennellyt sekä lavastajana että graafikkona yhtäaikaisesti, mikä 
olikin luonteeltaan erilaista tekemistä. Miss Farkku-Suomen teon 
aikana opin valtavasti erilaisten tuotteiden ja painopintojen val-
mistuksesta. Nyt 3 vuotta ja lukuisia graafisia töitä myöhemmin 
tekisin joitain taiteellisia valintoja toisin, mutta elokuvan tuomaa 
oppia ja kiinnostusta en vaihtaisi mihinkään. 



49

Elokuvan graafisena referenssinä toimi realistinen 70-luku. Realis-
tinen tässä tapauksessa tarkoittaa menneen ajankuvan toistamis-
ta mahdollisimman autenttisen tuntuisesti. Kyse oli fiktiivisestä 
elokuvasta, mutta halusimme palauttaa katsojan mahdollisimman 
muistonomaiseen 70-lukuun. Tällaisen tunnelman saavuttamiseksi 
tein paljon uusintoja oikeista 70-luvun tuotteista, joita pystyi se-
koittamaan, usein käsikirjoituksessa mainittujen, omien fiktiivis-
ten luomustemme kanssa.    

21-22. Kuvia oikeista 70-luvun 
tarroista. Tarroja käytettiin yhdes-
sä käsikirjoituksessa mainitun, 
suunnittelemani ”You can if you 
think you can!” -tarran kanssa, jot-
ta saimme todellisia kiintopisteitä 
elokuvaan suunnitellun elementin 
rinnalle.

22.
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Aloitin työni tutustumalla 70-luvun graafiseen suunnitteluun ja 
sen kirjaintyyppeihin ja visuaalisiin trendeihin. Aikaa luonnehtii 
paksut groteskit ja leikkisän kurvikkaat kuvafontit. Värimaailmaa 
hallitsee luonnonläheiset ja värikylläiset sävyt kuten oliivinvihreä, 
ruskea, oranssi ja ruosteenpunainen. Kiinnostavaa aikakauden 
tekemisessä on myös jotkut visuaaliset ”uskomukset”, jotka muo-
dostuvat ajan saatossa. Hyvä esimerkki on 70-luvun valokuvat. 
Ajattelemme usein 70-luvun valokuvia punahehkuisina. Tämä on 
kuitenkin ilmiö, joka on muodostunut valokuviin vasta myöhem-
min, niiden mennessä ”pilalle”. Kyseessä on kuitenkin yksityiskoh-
ta, joka antaa katsojalle viitteitä aikakaudesta sen olematta kuiten-
kaan ajassaan totuudenmukaista.  Keskustelimme asiasta lavastajan 
ja rekvisitöörin kanssa ja päätimme lisätä punertavaa hehkua tuo-
maan 70-luvun lämmintä tunnelmaa kolkkoihin digikuviin.

Miss Farkku-Suomeen valmistamani tuotteet olivat aikakaudelle 
tyypillisesti printtituotteita, joihin lukeutui mm. ikkuna- ja auto-
teippauksia, banderolleja, julisteita, lehti- ja katumainoksia sekä 
erilaisia pakkausten retusointeja. Isompien elementtien kohdalla 
tein graafisista tuotteista konseptikuvan, jonka avulla rakennus-
ryhmä sai osviittaa tiettyjen tuotteiden asettelusta. Tällaisia olivat 
etenkin teippaukset, jotka sisälsivät useampia kappaleita. En ollut 
valvomassa tuotteiden asennusta, mikä olisi voinut isojen element-
tien kohdalla olla tarpeellista. Asennusvirheiltäkään ei nimittäin 
vältytty. 

23-24. Ikkunan markiisiin tarkoitettu 
teippaus liimattiin väärään kohtaan 
keskelle ikkunaa. Yllä havainnekuva 
ja alla kuvakaappaus elokuvasta.



52

Lavastusgraafikon näkökulmasta kiinnostavaa elokuvassa oli men-
neen ajan tuotteet, jotka usein ovat jo poistuneet katukuvastamme. 
Hyvänä esimerkkinä tästä voisivat olla valotolppiin kiinnitettävät 
noin A2-kokoiset juliste-kehykset, joissa mainostettiin milloin 
mitäkin. Näihin kehyksiin lavastaja halusi ajalle tyypillisten tuot-
teiden mainoksia, joista päädyimme mm. filmirullaan ja mäntys-
aippuaan. Ajan brändien markkinointimateriaalia oli jossain mää-
rin saatavissa, mutta suurin osa logoista ja kuvista tuli valmistaa 
huonoresoluutioisen referenssikuvan pohjalta uudestaan, että koko 
saatiin riittämään suurikokoiseen printtiin.

Muita töitä, joissa olen ollut pelkästään lavastusgraafikkona, on ol-
lut Mika Kaurismäen ohjaama Tie Pohjoiseen -elokuva sekä Syke-
draamasarja. Usein tehtävänanto töihini on tullut tarpeen kautta. 
Taiteellinen työryhmä tarvitsee graafisia elementtejä ja haluaa 
aikataulullisista tai taidollisista syistä ulkoistaa ne. Miss Farkku-
Suomi oli siinä mielessä poikkeuksellinen ja antoisa projekti, että 
lavastusgraafikon toimenkuva poiki myös lisää visuaalisia element-
tejä. 

Elokuvan kautta ymmärsin, että lavastusgraafikko voi tuoda osaa-
mistaan myös sisällöllisiin ratkaisuihin. Tässä tapauksessa tekijä, 
joka tietää graafisen suunnittelun trendeistä ja mahdollisuuksista, 
voi tuoda elokuvaan sisällöllistä syvyyttä. 

25-31. Valmistamiani kylttejä ja 
julisteita elokuvasta Miss Fark-
ku-Suomi. Julisteet: Tuuli Gröhn 
Valokuvat: Aki Roukala >



25. Kuva: Aki Roukala

31. Kuva: Aki Roukala
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4.5 Lavastajana fiktioelokuvassa 

Viimeisin elokuvatyöni oli keväällä 2015 kuvattu ja syksyllä 2015 
ilmestyvä Joel Rahkosen action-komedia Maartin. Tässä eloku-
vassa työskentelin lavastajan ja rekvisitöörin asemassa. Elokuvassa 
työskenteli myös graafikko, joka suunnitteli lavastusgrafiikan elo-
kuvan omaan tuotteeseen, Hurtig Kurtin kalanmaksaöljyyn. Tuote-
perheeseen kuuluivat mm. julisteet, tarrat ja etiketit. Lavastajana ja 
rekvisitöörinä tehtäväni oli sijoitella nämä tuotteet osaksi lavastus-
ta.  Tuotteiden visuaalisesta kielestä en kuitenkaan koskaan päässyt 
keskustelemaan graafikon kanssa, vaan ohjaaja välitti minulle kuvat 
jo valmiista tuotteista. Onnekseni tuotteet sopivat ennalta ohjaajan 
kanssa sovittuun visuaaliseen, hiukan hullunkuriseen, fiktiiviseen 
maailmaan. Tilanne olisi voinut kuitenkin olla myös toinen. 

Valmistin lavastusta varten myös itse eräitä paketteja, teippauksia 
ja etikettejä. En kuitenkaan ollut tällöin vielä tietoinen graafikon 
käyttämästä muotokielestä suhteessa kirjaintyyppeihin ja väreihin. 
Tärkeää lavastusgrafiikan suunnittelussa ja toteutuksessa onkin tii-
vis yhteistyö ja kommunikaatio ohjaajan, lavastajan, pukusuunnit-
telijan ja graafikon välillä. Lavastajan, pukusuunnittelijan ja graa-
fikon tulee olla samalla sivulla visuaalisen tyylin kanssa, etenkin 
kun kyseessä on fiktiivinen, tyylitelty maailma. Jos taiteellisien 
vastaavien tyylit poikkeavat valtavasti toisistaan, voi tuloksena olla 
tahattomasti heittelevä visuaalinen maailma, josta on vaikea tart-
tua kiinni. 

34-35. Kuvat kahdesta suunnitte-
lemastani etiketistä. Muotoaihiot 
noudattavat olemassa olevien eti-
kettien pohjaa. Värimaailma, teks-
tit ja fontit sovittiin elokuvan maa-
ilmaamme sopiviksi. Kuva: Tuuli 
Gröhn >



^ 32-33.Hurtig-Kurtin kalanmaksaöljyn ilme julisteessa ja purkissa. Kuva: Tuuli Gröhn. Hurtig-Kurts - Juliste ja etiketti: Ella Smeds
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Jos graafikko ja lavastaja työskentelevät erillään eivätkä tiedä tois-
tensa tekemisistä, saavutetaan kuitenkin ennalta-arvaamattomuut-
ta, jota myös todellisessa maailmassa on. Kun graafiset elementit 
ovat oikeasti eri suunnittelijoiden tuotoksia, voi niiden poikkeama 
olla parhaassa tapauksessa jopa autenttisemman näköinen kuin 
yhden graafikon suunnittelemat elementit. Tämän kuitenkin tulisi 
olla tietoinen päätös, jos kyseessä on fiktiivinen elokuva. Harjaan-
tunut graafikko osaa ottaa huomioon elokuvan sisäisen tyylillisen 
hajonnan, jos sellaista halutaan.  

Usein elokuvissa käytetään elokuvan oman lavastusgrafiikan lisäksi 
myös olemassa olevia brändejä. Tämä tapahtuu usein tahallisesti, 
mutta toisinaan myös tahattomasti. Valmiiden brändien käytön 
olisi kuitenkin syytä olla harkittua, sillä monet kokevat brändien 
tuomat mielleyhtymät todella voimakkaina, mikä taas voi viedä 
katsojan ajatusta tahattomasti väärään suuntaan. Joskus elokuvis-
sa nähdään kuitenkin myös äärimmilleen pelkistettyä, täysin yh-
teneväistä ja monokromaatista maailmaa, joka on karsittu kaikista 
epäolennaisista graafisista elementeistä. Tällaisesta lähes grafiikat-
tomasta maailmasta hyvä esimerkki on Roy Anderssonin ohjauk-
set, joissa elokuvan paljaan harmaa maailma on teksteistä lähes 
täysin tyhjä. Tämä on kuitenkin lavastuksellinen päätös, oli se sit-
ten elokuvan lavastajan tai ohjaaman antama ohjenuora.

Parhaimmillaan lavastajan ja lavastusgraafikon välinen yhteistyö 
on molemminpuolisen hedelmällistä. Graafikko tarjoaa lavastajal-
le graafisia ratkaisuja, joita lavastaja ei ehkä itse olisi osannut ot-
taa huomioon. Tällaisia ratkaisuja voivat olla esimerkiksi, millaiset 
teksti- ja värityypit ovat tehokkaita kyseisen elokuvan kontekstissa, 
millaista viestintää elokuvan kohderyhmä on tottunut vastaanotta-
maan tai millaisia graafisia konventioita elokuvan aikaan tai tyy-
liin kuuluu. Lavastajalla taas on hallussaan koko muun visuaalisen 
maailman muotokieli, ja kun kommunikaatio on onnistunutta, la-
vastuksen graafinen suunnittelu syventää, samaistuttaa ja välittää 
voimakkaitakin viestejä, elokuvan maailmaan huomaamattomasti 
sulautuen.



4.6 Lavastusgraafikko 
ohjaajana

Usein suunnittelutöissä tekijä on ennen 
työtä. Tällaisesta lähtökohdasta pääsin 
lähestymään lopputyöanimaatiotani Sa-
nomavirtaa, jossa toimin sekä lavastus-
graafikkona että ohjaajana yhdessä Salla 
Vapaavuoren, Santtu Toivolan ja Jonna 
Kuittisen kanssa. Pähkinänkuoressa tämä 
kokeellinen elokuva kertoo sanomalehden 
kolmesta subjektiivisesta lukukokemukses-
ta. Se on klassisen stopmotion-animaation 
keinoin toteutettu kuvaus digitaalisesta 
ajasta. Tämä elokuva oli minulle tärkeä 
tutkimusmatka siihen, miten lavastusgra-
fiikka voi toimia sisällöllisenä elementtinä.  
Elokuvan tekoprosessi toi minulle tärkeää 
oppia liikkuvasta typografiasta, animoimi-
sesta ja animaation lainalaisuuksista. 

Elokuvan toiminnan kehys on suunnittele-
mani fiktiivinen sanomalehti, jonka sivut 
lähtevät kolmen animaatio-ohjaajan käsis-
sä eri tavoilla eloon. Paperinen lehti näyt-
täytyy konventionaalisena sanomalehtenä 
mutta käyttäytyy arvaamattomasti kuin 
digitaalisten sisältöjen maailma. Se sylkee 
ulos sattumanvaraista sisältöä ja kätkee 
taitavasti olennaisen, ottaa kantaa ja sen-

36. Sanomavirta-lehden kansi. Kuva: Tuuli Gröhn
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suroi. Sen sisältö on neljän ohjaajan ajatusvirtaa, otsikoita, Wiki-
pedia-artikkeleita, henkilökohtaisia kuvia ja uutiskuvia. Yksittäisi-
nä dokumentaarisinakin elementteinä ne muodostavat fiktiivisen 
kokonaisuuden, jonka kehykseen tapahtumat sijoittuvat.  Lehden 
visuaalinen ulkoasu ammentaa voimakkaasti olemassa olevien sa-
nomalehtien konventioista, mutta sukellamme lehden kuvien kaut-
ta erilaisiin uusiin sisältöihin kuin virtuaalisessa maailmassa.

Pyrimme toteuttamaan animaation mahdollisimman pitkälle stop-
motion-pala- ja nukkeanimaation keinoin. Yksinkertaistettuna pa-
la-animaation tekemisen lähtökohtana ovat kaksiulotteiset pinnat: 
tausta ja paperinuket. Nukkeanimaatio taas käyttää usein kolmi-
ulotteista tilaa, ja sen tekotavat ovat lähempänä draamaelokuvan 
konventioita. Sanomavirta-elokuvan tapauksessa lehden pinta, eli 
lukijan nykyisyys, oli toteutettu pala-animaation keinoin ja lehden 
sisäosa, eli metataso, osittain nukkeanimaation keinoin. 

Animaation liike muodostuu hitaasti, yksi kuva kerrallaan. Mitä 
useampia liikkuvia kappaleita kuvassa on, sitä kauemmin yhden 
kuvan tekemiseen menee. Sanomavirta-elokuvan sekuntiin mahtuu 
12 kuvaa, joka on pala-animaatioissa yleisesti käytetty kuvataajuus. 

Työtä varten kaivoimme koulumme kellarista esiin sinne vuosi-
kymmeniä sitten hautautuneen, vanhan Oxberryn animaatiopöy-
dän, jonka kymmenillä vivuilla pystyy hallitsemaan esimerkiksi 
kameran liikkeitä. Kuvasimme käytännön syistä digitaalisessa for-
maatissa, vaikka Oxberry olisi mahdollistanut myös filmityösken-
telyn. Pöydän päälle rakensimme telineen, johon sijoitimme kaksi 
lasista levyä. Lehti, eli tausta, sijaitsi pääasiallisesti alimmalla pöy-
tätasolla, kun taas lasitasot oli tarkoitettu liikkuvien elementtien 
animointiin.  

37-38. Kuvat: 
Jonna Kuittinen ja 
Salla Vapaavuori
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Vaikka elokuva onkin pääasiassa käsin animoitu, teimme myös 
muutamia digitaalisia kompositointitöitä. Digitaalisesti paikalleen 
asetettuja kuvia olivat muun muassa lehden ensimmäisen aukea-
man kuvat. Perinteisesti sanomalehden ensimmäisen aukeaman 
sisältöön kuuluu, että se kokoaa yhteen sanomalehden tulevia ai-
heita, tässä tapauksessa myös elokuvan tulevia sekvenssejä. Näiden 
animoitujen kuva-elementtien sisältö taas muotoutui elokuvante-
koprosessin tuloksena. Emme tuotannollisista syistä voineet kuva-
ta tätä kuvaa viimeisenä, joten master-aukeaman kuvien paikat jä-
tettiin fyysiseen lehteen vain tyhjiksi kehyksiksi ja animoidut kuvat 
liitettiin lehden pintaan jälkitöissä. 

Toinen digitaalisesti kompositoitu kuva on elokuvan lopussa, kun 
kamera ajaa lehden sisältä takaisin lehden pintaan. Elokuvan te-
koprosessissa digitaalisuus oli kuitenkin enemmän apuväline kuin 
lähtökohta. Elokuvan äänimaailma on myös toteutettu täysin ana-
logisesti.

Pyrimme elokuvan työryhmärakenteessa ja tekotavassa rikkomaan 
vallitsevia konventioita. Elokuva on toteutettu neljän ohjaajan, ää-
nisuunnittelijan ja leikkaajan voimin. Kaikki ohjaajista osallistui-
vat elokuvan kehyksen ja idean suunnitteluun. Käsikirjoitusta elo-
kuvalla ei sen perinteisessä mielessä kuitenkaan ollut, enemmänkin 
voisi puhua punaisesta langasta. Tällainen improvisaationkin kei-
noja käyttävä tekeminen on mahdollista pienessä työryhmässä ja 
kevyessä tekotavassa, mutta voi isossa tuotannossa olla kaoottinen 
toimintatapa. 

Elokuvamme raamit syntyivät pitkän ja avoimen keskustelun tu-
loksena. Kartoitimme yhdessä kunkin ohjaajan kiinnostuksen 
kohteita ja motiiveja. Yksi isoimmista yhteisistä nimittäjistä eloku-
vallemme oli sana ”kapina”. Kun keskustelun tuloksena löysimme 
muut yhteiset visuaaliset ja tarinalliset nimittäjät, työskentelimme 

40. Kuvassa Oxberry –animaa-
tiopöytä elokuvan testikuvaus-
vaiheessa. Tässä setupissa 
lasilevyjä ainoastaan yksi. 
Kuva: Tuuli Gröhn

41. Kompositoitu ensimmäinen 
aukeama lehdestä.
Kuvakaappaus: Sanomavirta.

39. Kuva: Jonna Kuittinen
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verrattain omissa oloissamme omien osuuksiemme kanssa. Jokai-
sella ohjaajalla oli omat kiinnostuksen kohteensa suhteessa ani-
maatioon, mutta pystyimme luottamaan siihen, että kaikki työs-
kentelevät yhteistä päämäärää kohti. 

Omia ohjauksellisia lähtökohtiani oli kiinnostus lavastusgrafiik-
kaan ja sitä kautta grafiikan sisällöllisten merkitysten luomiseen. 
Tehtäviini ohjaajana kuului myös lehden suunnittelu ja toteutus 
sekä alku- ja lopputekstien animointi. Toimin elokuvassa myös jäl-
kityöohjaajana.

Kolme muuta ohjaajaa suunnittelivat omat lukukokemuksensa elo-
kuvan kielellisten raamien sisälle ja animoivat kohtauksensa itse. 
Halusimme jättää kuitenkin tilaa myös improvisaatiolle. Kohta-
usten toiminnalle oli olemassa karkeat suuntaviivat, mutta usein 
lehden sisältö imaisi toiminnan mennessään ja suuntaviivat jäivät 
kauas horisonttiin. Todellisen taian tekivät kuitenkin leikkaajam-
me Anna Berg ja äänisuunnittelija Kirsi Ihalainen, jotka nivoivat 
neljä kokemusta yhdeksi elokuvaksi.

Kiinnostavaa oli huomata ajattelemieni graafisten merkitysten 
muuttuvan toisten ohjaajien käsissä. Graafinen suunnittelutyöni 
muuttui ohjaajien hiekkalaatikoksi, jossa yksikään kirjain ei enää 
ollut turvassa.  Graafisesta suunnittelutyöstäni tuli interaktiivinen 
lavastuselementti, jota revittiin, sensuroitiin ja syötiin. Lavastus-
grafiikka käsite saakin Sanomavirta-elokuvassa täysin uudenlaisen 
merkityksen, kun graafinen suunnittelutyö on elokuvan merkityk-
sellinen kehys ja lavastuksen raamit.

42-44. Katsoja sukeltaa lehden 
sisään revityn sivun aukosta. 
Kuvat: Santtu Toivola.
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5.1 Graafikon draamantaju

Kenestä sitten voi tulla lavastusgraafikko? Lavastusgraafikkoja ei tiet-
tävästi kouluteta vielä missään päin maailmaa.  Lavastusgraafikoiksi 
päätyykin usein ihmisiä, joilla on sekä graafisen alan että elokuva-alan 
koulutus tai käytännön työn kartuttamaa kokemusta aloista. Annie 
Atkins kertoo nettisivullaan häneltä usein kysyttävän, onko mitään 
nopeampaa reittiä. Hän vastaa osuvasti, ettei väliin kannata jättää de-
sign- eikä elokuvapuolta koulutuksessaan. Tärkeää on ymmärtää ul-
koasusuunnittelun ja typografian lainalaisuudet tehdäkseen vakuutta-
vasti autenttista graafista rekvisiittaa (Atkins, annieatkins.com).

Graafisen alan tuntemuksen lisäksi lavastusgraafikon on syytä ym-
märtää elokuvan kieltä ja sen erityispiirteitä. Elokuvat eivät usein-
kaan ole se paikka, jossa jokainen taiteellinen tekijä vuodattaa omat 
henkilökohtaiset taiteelliset ambitionsa. Elokuvat ovat ryhmätyön 
tuote, joka palvelee isoa kokonaisuutta, yhteistä päämäärää. Eloku-
vassa lavastusgraafikonkin on siis ymmärrettävä, mitä on suunnitella 
elokuvallista maailmaa. Elokuvan tyylistä riippuen maailma voi olla 
hyvinkin realistinen tai vastaavasti tyylitelty, absurdikin. Kiinteiden 
lavaste-elementtien valmistamisen lisäksi graafikon tulee ymmärtää 
myös jatkuvuuden merkitys elokuvassa. Jos graafinen tuote esimer-
kiksi revitään kuvassa, tuotteita täytyy olla yhtä monta kuin ottoja-
kin, mieluiten enemmän. Myös aikatasot vaikuttavat lavastuksen li-
säksi grafiikkaan. Voimme nähdä lapsuutemme lippakioskin kyltin 
menneisyyden takaumassa ja rapistuneen jäänteen kyltistä elokuvan 
nykyisyydessä. Elokuvan todellisuus on avaruus, jossa aika, paikka ja 
tyylit eivät ole sidottu yhteen lineaariseen aikajatkumoon.

Fiktioelokuvien lähtökohtana on hyvin usein jokin konflikti tai muu-
tos, josta jännite elokuvan sisälle syntyy. Kun elokuvamaailmaa luo-
daan tyhjästä studioon tai olemassa olevaa lokaatiota muokataan elo-
kuvan tyyliin sopivaksi, hyvä lavastusgraafikko osaa kysyä itseltään, 
miksi tämä graafinen tuote on juuri tässä, kuka sen on suunnitellut, 
milloin se on suunniteltu ja mitä tuote kertoo elokuvan maailmasta. 
Nämä ovat elokuvantekijöille tuttuja kysymyksiä, mutta todellisen 
grafiikan suunnittelijan ei useinkaan tarvitse niitä ajatella. Karkeas-
ti ajateltuna todellisen maailman graafinen suunnittelija työskentelee 
joko trendien ja oman tyylinsä tai edellä mainittujen asioiden ja tilaa-



jan mieltymysten välimaastossa. Lavastusgraafikko taas operoi eloku-
van todellisuuden ja kuvitteellisten henkilöiden tyylien kanssa. Tätä 
kykyä samaistua toisen ihmisen kädenjälkeen ja kulttuurikontekstiin 
kutsun graafikon draamantajuksi.

5.2 Mihin lavastusgraafikkoa tarvitaan?

Lähes jokaisessa elokuvassa työskentelee jo oletusarvoisesti graafik-
ko, ja tämän tuntemamme graafikon työnkuvaan kuuluu kuitenkin 
useimmiten alku- ja lopputekstien ja markkinointimateriaalin suun-
nittelu. Väitän kuitenkin työssäni esittelemääni ammattiosaamiseen 
pohjautuen, että elokuvaan perehtyneillä graafikoilla on myös eloku-
vaan sisällöllistä annettavaa. Lavastusgraafikon ja elokuvan graafikon 
ei tarvitse välttämättä olla myöskään sama tekijä, mutta usein käytän-
nön syistä tämä on kuitenkin kannattavaa. Kun lavastusgraafikolla on 
jo valmiiksi käsitys elokuvan lainalaisuuksista ja visuaalisesta kielestä, 
syntyy todennäköisesti myös alku- ja lopputeksteistä luonnollinen ja 
sulava osa elokuvan kokonaisuutta. 

Kuten lavastus myös lavastusgrafiikka voi auttaa näyttelijöitä eläyty-
mään roolityöhönsä ja elokuvan maailmaan. Annie Atkins kertoi The 
Grand Budapest Hotellin yhteydessä valmistaneensa useita graafisia 
tuotteita vain auttamaan näyttelijöitä työssään. Lavastuksen illuusion 
luonteeseen kuuluu, ettei mitään sellaista ole pakko olla olemassa oi-
keasti, mikä ei näy kameraan. Esimerkiksi kirjeen taittaminen on kui-
tenkin graafikolle pieni vaiva, mutta sen autenttisuudella saattaa olla 
näyttelijälle suurikin merkitys. 

Digitalisoituvassa maailmassa käyttöliittymien ja käyttöjärjestelmi-
en suunnitteleminen tulee myös yleistymään.  Graafikko viestinnän 
ammattilaisena pystyy kertomaan digidesignin trendeistä ja suunta-
uksista, ja sitä kautta myös tuomaan näiden sisältöihin syvyyttä. Hyvä 
lavastusgraafikko on painotuotteiden tuntemuksen lisäksi diginatiivi, 
joka tietää, missä virtuaalisissa tiloissa ihmiset liikkuvat ja millaisiin 
sisältöihin he siellä törmäävät. 

Lavastusgraafikkoa voidaankin tarvita työryhmään viestinnän asian-
tuntijana ja spesifisen visuaalisen alan ammattiosaajana.



67

5.3 Taiteellinen vastaava vai lavastusryhmän 
jäsen?

Lavastusgraafikon asettuminen työryhmään riippuu paljon kulloisen-
kin työryhmän rakenteesta ja tarpeesta. Esittelemissäni tapauksissa 
Annie Atkins oli selkeästi oman alansa taiteellinen vastaava, kun taas 
Geoff McFetridgen tapauksessa työ oli enemmän ennalta asetetun on-
gelman ratkaisua, vaikka työ sisälsikin paljon taiteellisten ratkaisujen 
tekemistä. Atkins loi yhdessä ohjaajan ja lavastajan kanssa kokonais-
valtaista graafista maailmaa, kun taas McFetridge palkattiin suun-
nittelemaan ohjelman käyttöliittymä. Käsillä olevista haastatteluista 
ei selviä, oliko McFetridgen alusta alkaen tarkoitus suunnitella myös 
muita graafisia elementtejä vai tulivatko ideat tähän työn kautta. 

Omat ammattikentän työni ovat myös olleet selkeästi enemmän visu-
aalisia toteutustöitä kuin taiteellisia töitä, jos taide käsitetään sisällön-
tuottamisena. Sanomavirta elokuvassa graafinen suunnittelutyöni oli 
kuitenkin sisällöllistä, jollaisen käsitänkin ideaalisena graafisen suun-
nittelun muotona.

Suomalainen elokuvantekokulttuuri on niin vaatimatonta verrattu-
na amerikkalaiseen tuotantomalliin, ettei vastaavaa työryhmää, jos-
sa jokainen hoitaa ainoastaan yhtä spesifistä tehtävää, ole useinkaan 
mahdollista koota. Amerikkalaista mallia pidetään Suomessakin usein 
optimaalisena ja puuttuvien työnimikkeiden perään haikaillaan. Us-
kon kuitenkin suomalaisen elokuvan mahdollisuuksien piilevän työ-
ryhmärakenteissa, joissa ammattiosaamista jaetaan avoimesti yli am-
mattikuntarajojen. Kun lopetamme amerikkalaisten megaelokuvien 
työryhmärakenteen jäljittelyn, saatamme saavuttaa uusia tekemisen 
muotoja, jotka ovat optimaalisempia pienemmille budjeteille ja työ-
ryhmille. Toki kokeellisiakin malleja jo on, mutta pääasiassa eloku-
vantekokulttuuri on yhä jäyhää ja voimakkaasti perinteisiin nojaavaa.

Olen puhunut opiskeluni aikana paljon pyöreän pöydän mallista, jossa 
taiteelliset ratkaisut tehdään yhdessä taiteellisen työryhmän kanssa ja 
niihin sitoudutaan. Tämä malli perustuu yhteisten päämäärien selvit-
tämiseen ja niiden saavuttamiseen avoimen keskustelun kautta. Hie-
rarkiamallissa puhutaan usein ideoiden läpiajamisesta ja päätösvallas-
ta eli siitä, kuka päättää ja kenen vastuulla mikäkin asia on. Tämä on 



kuitenkin usein turhan egosentrinen lähestymistapa, joka ei aina pal-
vele kokonaisuutta parhaalla mahdollisella tavalla. Paras idea ei aina 
ole sen henkilön käsissä, jolle päätösvalta tässä mallissa on annettu. 
Pyöreän pöydän mallissa työryhmä pyrkii saavuttamaan yhteisen kon-
sensuksen, mitkä ideat ja ratkaisut palvelevat kokonaisuutta parhaiten.  

Hyvän kommunikaation avain onkin kuuntelemisessa, toisten tar-
peiden ja lähtökohtien ymmärtämisessä sekä avoimuudessa. Eloku-
vantekokulttuuria leimaa voimakkaasti mustasukkaisuus omasta am-
mattiosaamisalueesta. Tämä ilmenee usein negatiivisena latauksena 
keskusteluissa, jotka käydään yli vastuualueiden rajojen. Ideat eivät 
kuitenkaan katso ammattinimikkeitä, eikä niiden jakamisen ole tar-
koitus horjuttaa tekijän ammatti-identiteettiä. Pyöreän pöydän mallis-
sa nämä raja-aidat kaadetaan jo lähtötilanteessa, minkä seurauksena 
keskustelu voidaan käydä avoimesti. Keskusteluun perustuva tekotapa 
vaatii kuitenkin erityistä avoimuutta ja on usein aikaa vievä prosessi. 
Tällaisesta lähtökohdasta olen päässyt toistaiseksi tekemään ainoas-
taan lopputyöelokuvaani.

Nykyisin, kun lähes jokaisella tekijällä on useamman alan osaamis-
ta tai koulutusta, taiteellista demokraattisuuttakin tärkeämpää olisi 
siis kartoittaa kulloisenkin työryhmän sisäinen, ammattirajat ylittävä 
osaaminen. Kysyessämme jokaisen tuotannon alussa, miten voimme 
käyttää työryhmän jäsenten osaamista mahdollisimman monipuoli-
sesti hyväksi juuri tämän elokuvan tekemisessä, saatamme löytää uu-
sia tapoja nähdä ja tehdä elokuvaa. 

Lavastusgraafikko ei ole ohjaajan, kuvaajaan ja leikkaajan tavoin elo-
kuvan valmistumisen kannalta välttämätön toimija fiktiivisen eloku-
van työryhmässä. Tämän ammattialan tietämyksellä ja osaamisella 
on kuitenkin lähes varauksetta elokuvan visuaalisuutta rikastuttava ja 
elokuvamaailmaa syventävä vaikutus. Uskonkin, että lavastusgraafik-
ko voi sekä palvella elokuvan kokonaisuutta taiteellisena sisällöntuot-
tajana että toimia pienemmässä ja toteuttavammassa roolissa. Tärkeää 
on kysyä, mitä lavastusgraafiikka voisi tuoda lisää elokuvaamme.

6 
Yhteen-

veto



69

6 
Yhteen-

veto
Lähtökohta opinnäytetyölleni oli avata olemassa olevan, mutta mo-
nelle tuntemattoman ammatin, lavastusgraafikon, työkuvaa fiktii-
visessä elokuvassa sekä raottaa tämän tekijän taiteellisia lähtökoh-
tia ja visuaalisia mahdollisuuksia.

Tutkimustyöni pohjalta voin väittää lavastusgraafikon työn ytimen 
olevan elokuvamaailman viestien kirkastamisessa, aika- ja tyyli-
kausien tuntemuksessa, kulttuurien ymmärtämisessä ja visuaali-
sessa ilmaisuvoimassa. Lavastusgrafiikka onnistuessaan herättää 
eloon elokuvan sisällä nähtävän kirjaimiston ja kuvamaailman. Se 
herättää tunteita, samaistuttaa ja opastaa kompleksisenkin eloku-
vamaailman tulkinnassa, toimii visuaalisena kiintopisteenä todelli-
seen maailmaamme, luo uusia tyylejä ja näyttäytyy itsessään visu-
aalisuutta rikastuttavana elementtinä. 



Lavastusgraafikko sijoittuu työryhmään kunkin elokuvan tarpei-
den mukaisesti. Lavastusgraafikko voi olla niin itsenäinen luova 
toimija kuin luovan työn toteuttajakin. Uusia työryhmärakentei-
ta muodostettaessa avainasemassa ovatkin avoin kommunikaatio 
ja riskinottokyky. Ilman keskustelua ei ole ryhmätyötä, eikä ilman 
riskejä synny uutta. Ryhmätyö on parhaimmillaan enemmän kuin 
osiensa summa.

Samoin kuin onnistunut elokuvaleikkauskin lavastusgrafiikka vie 
tarinaa eteenpäin muttei pidä itsestään meteliä.  Lavastusgrafiikka 
puhuu voimallisesti muttei vie huomiota olennaiselta. Ihmisen ai-
vot toimivat kiinnostavalla tavalla: totumme toistuviin viesteihin 
ympäröivässä maailmassamme, ja kun elementti poikkeaa näistä 
konventioista, pistää se silmäämme. Tässä piileekin onnistuneen 
lavastusgrafiikan salaisuus: lavastusgrafiikan tulee olla niin uskot-
tava osa elokuvan todellisuutta, ettei se riko elokuvan sisäisiä kon-
ventioita. Hyvä lavastusgrafiikka on näkymätöntä.
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TIIVIS-
TELMÄ

Taiteen maisterin opinnäytteen kirjallinen osuus tarkastelee aiem-
min tutkimatonta aihetta elokuvamaailmojen lavastuksen sisäistä 
graafista suunnittelua eli lavastusgrafiikkaa fiktiivisessä elokuvas-
sa. Tutkielma avaa lavastusgraafikon työnkuvaa sekä pohtii, mitä 
erityispiirteitä lavastusgrafiikalla on suhteessa todelliseen grafiik-
kaan. Lavastusgraafikon teknisen osaamisen lisäksi työ käsittelee 
lavastusgraafikon työn taiteellisia lähtökohtia, lavastusgrafiikan 
visuaalisia mahdollisuuksia sekä lavastusgraafikon sijoittumista 
elokuvatyöryhmään. 

Lavastusgraafikon ammattikuvan määrittelyssä tekijä käyttää apu-
naan graafisen alan kirjallisuuden lisäksi kahta elokuvaesimerk-
kiä maailmalta sekä omia töitään elokuvissa Miss Farkku-Suomi 
(2013), Maartin (2015) ja Sanomavirta (2015). Ulkomaisista esi-
merkeistä ensimmäinen on Wes Anderssonin elokuva The Grand 
Budapest Hotel (2014), jonka menneisyyteen sijoittuvaa graafista 
maailmaa avataan työssä elokuvan lavastusgraafikon, Annie At-
kinsin, haastatteluiden avulla. Toinen esimerkki on Spike Jonzen 
lähitulevaisuuteen sijoittuva elokuva Her (2013), jonka graafisena 
suunnittelijana toimi Geoff McFedridge. 

Työn tavoitteena on kasvattaa tietoisuutta lavastusgrafiikasta sekä 
avata sen tarjoamia mahdollisuuksia elokuvan visuaalisuuden ri-
kastuttajana. Tutkielma väittää lavastusgraafikon työn ytimen ole-
van elokuvamaailman viestien kirkastamisessa, aika- ja tyylikau-
sien tuntemuksessa, kulttuurien ymmärtämisessä ja visuaalisessa 
ilmaisuvoimassa.

Opinnäytteen taiteellinen osio on yhdessä Salla Vapaavuoren, Jon-
na Kuittisen ja Santtu Toivolan kanssa ohjattu lyhyt animaatioelo-
kuva Sanomavirta (2015). Sanomavirta-elokuvan tekoprosessissa 
tekijä tutki, voivatko graafiset elementit olla elokuvan sisällöllisiä 
toimijoita.
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