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tiivistelmä
Merkillisiä järjestelmiä: Huomioita kirjoitusjärjestelmistä 
ja kirjainmuotoilusta on kartoittava tutkielma, jonka 
päämääränä on jäsennelty käsitys monimerkistöllisen 
kirjaintyypin suunnitteluun liittyvistä aiheista. Tutkiel-
man oheessa on valmistunut myös kirjainperhe Hedvig, 
jonka tarkoituksena on heijastella joitakin tutkielmassa 
esitettyjä ajatuksia kolmen kirjoitusmerkistönsä kautta.

Tutkielmani on kolmiosainen. Ensimmäinen osa 
käsittelee nykyisin käytössä olevia kirjoitusjärjestelmiä 
niiden historian ja typografisten piirteiden kautta. Toi-
nen osa keskittyy etsimään kirjoitusjärjestelmien typo-
grafisia yhtäläisyyksi, sekä pohtimaan, mikä on kirjoi-
tusmerkki ja miten se toimii yhdessä muiden merkkien 
kanssa kirjaintyypissä. Kolmas osa tutkielmaani on ku-
vaus kirjaintyyppi Hedvigin suunnittelusta.

Johtopäätöksissä kerään yhteen oppimaani ja lopul-
ta esittelen kirjainperhe Hedvigin.

abstract
Merkillisiä järjestelmiä: Huomioita kirjoitusjärjestelmistä 
ja kirjainmuotoilusta is a research based thesis about 
different writing systems of the world and about 
designing a multilingual typeface. It sets out to gather 
and organise information about contemporary writing 
systems and type design. The by product of the thesis is 
Hedvig, a multilingual typeface for setting latin, cyrillic 
and greek scripts. The purpose of this typeface is to 
reflect some of the topics discussed in the thesis.

The thesis is written in three parts. First part 
is a summary about the history and typographical 
characteristics of contemporary writing systems. The 
second part addresses the typographical similarities in 
different writing systems and the essence of a character, 
both as a singular sign and a part of a larger group 
of writing signs. The third part is a description of the 
design process of Hedvig.

In conclusion part I gather what I have learnt and 
present the Hedvig typeface.
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sanastoa

Tässä työssä käytetään jonkin verran lingvistiikan puoleltakin lainattua sanas-
toa, mutta löyhemmässä, typografialle mielekkäässä merkityksessä. Seuraavien 
selitysten tulisi selventää niitä rajauksia ja katsantokantaa, jotka näihin käsit-
teisiin tämän työn puitteissa liittyvät.

typografia
Tässä työssä typografialla tarkoitetaan tekstin muotoilua jo olemassa olevia 
kirjasimia latomalla sekä näiden kirjainten muotoilua, joista jälkimmäiseen 
kuitenkin tarkemmin viitataan puhumalla kirjainmuotoilusta.

kirjoitusjärjestelmä
Systemaattinen tapa kuvata puhuttua kieltä visuaalisin symbolein. Koska ky-
seessä ei ole lingvistinen tutkielma, tarkoitetaan kirjoitusjärjestelmällä tässä 
työssä yhden kirjoitusmerkistön käyttöä kaikissa sen muodoissa. Tämä tar-
koittaa esimerkiksi latinalaisen aakkoston – kaikki tarkkeelliset merkit, kie-
likohtaiset kirjaimet ja ortografiat mukaanlukien – käsittelemistä yhtenä kir-
joitusjärjestelmänä.

aakkosto
Kirjoitusjärjestelmä, jossa yhtä äännettä vastaa yksi visuaalinen merkki. Kon-
sonanttiaakkoston tapauksessa jokaiselle konsonantille on oma merkkinsä ja 
vokaalit indikoidaan diakriittisinä merkkeinä konsonantin yhteydessä.

diakriittinen merkki, tarke
Varsinaiseen kirjainmerkkiin lisättävä merkki, joka antaa tietoa merkin oikeasta 
ääntämistavasta tai sen äänteellisestä suhteesta ympäröiviin merkkeihin.

ortografia
Kielikohtainen kirjoitussäännöstö, joka määrittää sanojen ja äänteiden kirjoit-
tamisen sekä välimerkkien käytön yhdessä kielessä.

opentype
Nykyisin käytössä oleva digitaalinen tiedostomuoto fonttitiedostoille. Sen etu-
ja vanhoihin tiedostomuotoihin verrattuna ovat muun muassa toimivuus eri 
käyttöjärjestelmissä, laaja merkkimäärä (kaikki käytetyt kirjoitusjärjestelmät, 
kokonaisuudessaan yli 60000 merkkiä) sekä typografiset erityispiirteet, kuten 
vaihtoehtoiset kirjainmuodot, ligatuurit tai toisiinsa reagoivat merkit.
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ӑnkp

αβθή
йбэд

unicode
Unicode on tietokonejärjestelmiä varten kehitetty merkistöstandardi. Unico-
de määrittää koodiarvon yli 100 000 kirjoitusmerkille. Merkistö sisältää yei-
simpien kirjoitusjärjestelmien lisäksi merkkejä numeraaleille, matemaattisille 
merkeille, braille-kirjoitukselle, piktogrammeille sekä musikaalisille merkeille 
sekä monille muille. Kaikkia Unicoden merkkejä ei vielä ole määritelty, vaan 
ne ovat olemassa tyhjinä paikkoina.

kirjaimen osat
Joitakin osia, joihin tässä tutkielmassa viitataan.

Hxpkj
pylväs

liitoskulma

poikkiviiva

jalka

silmukka

kaari

aukko

aukko

häntä

häntä

katto

käsivarsi

kieli

akseli

tonos

breve

kyrillinen breve

pääte

pääte

pääte

ylälinja
versaalilinja

gemenalinja

peruslinja

alalinja

yläpidennys

alapidennys

hiusviiva
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1. johdanto

1.1. motivaatiosta
Jokainen kirjainmuotoilusta kiinnostunut on varmasti käynyt keskustelun ai-
heesta ”tarvitaanko uusia kirjaintyyppejä”. Keskustelun yleisin argumentti on, 
että graafinen suunnittelija voisi luultavasti selvitä moitteettomasti läpi uransa 
valitsemalla kolme kirjaintyyppiä 1500-luvun ja 1930-luvun väliltä ja käyttämäl-
lä näitä. Tästä huolimatta uusia kirjaintyyppejä tulee vuosittain markkinoille 
– nykyään yhä enemmän myös ilmaiseen jakoon – lukemattomia. (Biľak 2011.) 
Keskustelu on kuitenkin paitsi kulunut, myös mahdoton saattaa perustellusti 
selkeään lopputulokseen. Tämä työ ottaa lähtökohdakseen oletuksen siitä, että 
uudelle kirjaintyypille löytyy aina tarve.

Tämän työn kohdalla tarve on useita kirjoitusjärjestelmiä kattava kirjain-
tyyppi. Ollessani työharjoittelussa 2015 huomasin, että joitakin klassikkokir-
jaintyyppejä lukuun ottamatta ei monesta kirjaintyypistä vieläkään löydy use-
amman kuin kahden tai kolmen kirjoitusjärjestelmän merkistöä. Jo latinalaisen 
ja kyrillisen aakkoston löytäminen vähänkään erikoisemmasta kirjaintyypistä 
on ajoittain vaikeaa. Tarve yhdistää kreikkalaisia aakkosia ja devanagari-merk-
kejä yhdessä tekstissä ei tietenkään ole jokapäiväinen, mutta globalisoituvassa 
maailmassa uskon erityisesti yritysidentiteettien ja pakkausmuotoilun puolella 
olevan rehellistä kysyntää monimerkistöisille kirjaintyypeille.

Monimerkistöllisten kirjaintyyppien suunnittelu onkin yleistynyt huomat-
tavasti 2000-luvulla (mm. Peter Biľak, John Hudson sekä Fred Smeijers 
ovat tunnettuja latinalaisen aakkoston yli ulottuvista kirjaintyypeistä). Sekä 
kaupallisessa toiminnassa että alan opetuksessa näyttää siltä, että kehityksen 
suunta on kohti kattavampia merkistöjä. Ainakin Euroopan arvostetuimmat 
typografian MA-ohjelmat University of Readingissa sekä Royal Academy of Art 
in The Haguessa ovat painottaneet muidenkin kuin länsimaisten merkistöjen 
muotoilua opetusohjelmissaan. Vieraaseen kirjoitusjärjestelmään voi nykyään 
tutustua myös työpajamuotoisilla kursseilla merkistön käyttöalueella yhä use-
ammin, esimerkiksi Shelley Gruendlerin perustaman Type Campin kautta. Ai-
hetta käsitellään myös melko paljon konferensseissa ja keskustelutilaisuuksissa.

Henkilökohtaisempi motivaatio tälle lopputyölle on myös halu päästä 
kokeilemaan kirjaintyypin luomista. Opiskelun puitteissa aihetta on päässyt 
tarkastelemaan hieman, mutta kunnollisen, pitkän projektin työstämiselle ei 
ole ikinä tuntunut olevan aikaa. Koen olevani vielä äärimmäisen kokematon 
kirjainmuotoilussa, mutta tilaisuus käyttää kuukausia siihen tutustumiseen 
tulee kohdalle liian harvoin.
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1.2. tutkimuskysymykset, rajaus, hypoteesi ja metodi
Olen kasvanut niin täysin suomenkielisessä ympäristössä, kuin 1980-luvun 
lopussa syntyneelle helsinkiläiselle vain on ollut mahdollista. Kielten opiske-
lu ei koskaan ollut vahvuuksiani, joten venäjän tai japanin opintojen sijaan 
olen opiskellut pakolliset oppimäärät ruotsia ja englantia. Kosketukseni toisiin 
kirjoitusjärjestelmiin ja merkistöihin on siis ollut minimaalinen. Kiinnostuk-
seni näihin on kuitenkin aina ollut olemassa, ja typografian opintojen myötä 
olen alkanut pohtia, millaista olisi suunnitella painokirjaimia merkistöön, 
jota ei entuudestaan tunne.  Tärkeimmäksi kysymykseksi työn edetessä on 
muodostunut: mitkä ovat kirjainmerkistöjen yhdistäviä piirteitä? Olen myös 
tarkastellut typografisia piirteitä, jotka voisivat yhdistää eri merkistöjä eheiksi 
kirjainperheiksi. Tutkielman laajuutta rajatakseni olen asettanut itselleni joi-
takin reunaehtoja. 

Jottei tutkimus paisuisi liiallisiin mittasuhteisiin, se painottuu vahvasti la-
tinalaiseen, kreikkalaiseen ja kyrilliseen aakkostoon, joihin myös tutkielman 
toinen osuus, kirjainperhe Hedvig, rajoittuu. Nämä kolme sukulaisaakkostoa 
jakavat riittävän määrän yhteisiä piirteitä käytettävyydessään ja visuaalisessa 
rakenteessaan. Ne kuitenkin eroavat toisistaan riittävästi, että niiden kautta 
voidaan tarkastella edellä mainittuja tutkimuskysymyksiä. Teoreettinen osuus 
käsittelee jonkin verran myös muita kirjoitusjärjestelmiä.

Tutkimukseni hypoteesina on oletus siitä, että muotoilija voi alansa taitoja 
käyttäen tuottaa kirjaintyypin, jota ei itse pysty lukemaan. Tämä on melko 
yleisesti hyväksytty näkemys. Suuri osa tutkielmani lähdekirjallisuudesta onkin 
siis typografian ja kirjainmuotoilun perustietoa. Tämän kirjallisuuden ongelma 
on sen vahvasti länsimainen traditio, joten olen hakenut lisää tietoa eri kirjoi-
tusjärjestelmistä ja niiden kehityksestä lingvistiikan teoksista. Lähdekirjallisuu-
teen tutustuttuani päädyin luomaan kolmiportaisen metodin*, jota sovelsin 
kirjaintyyppi Hedvigin muotoilussa.

1. Kirjoitusjärjestelmien merkkien hajottaminen visuaalisesti tärkeimpiin 
perusmuotoihinsa.

2. Näiden perusmuotojen muotoileminen visuaalisesti yhtenäiseksi 
kirjainperheeksi...

3. ... tässä tapauksessa länsimaisen typografian perinteitä mukaillen.

*Hyvin samankaltaista metodia käytti kirjainmuotoilija Adrian Frutiger 
devanagari-merkistön kanssa 1970-luvulla, aiheesta lisää luvussa 3.1.
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Länsimaisen tradition valinta lähtökohdaksi tässä työssä ei johdu sen arvotta-
misesta muita paremmaksi. Sen perinne on ladottavista painokirjaimista yh-
tenäisin ja pisin ja se on vaikuttanut suuresti muidenkin kirjoitusjärjestelmien 
painokirjainten muotoiluun etenkin 1900-luvun puolivälin jälkeen, jopa siinä 
määrin, että typografiasta on lähes mahdotonta puhua irrallaan tästää perin-
teestä. Jopa nykyinen digitaalisten fonttien Unicode-järjestelmä on pitkälti 
länsimaisen kirjoitusjärjestelmän jälkeläinen: 1980-luvulla sitä ei ollut suun-
niteltu kattamaan esimerkiksi kiinalaista kanji-merkistöä, vaikka kyseessä on 
yksi maailman laajimmalle levinneistä kirjoitusjärjestelmistä. 

Tutkielmani ulkopuolelle rajaan mahdollisuuksien mukaan myös typogra-
fisen muotoilun makrotason, kuten palstamuotoilun, marginaalit ja rivivälit, 
ja käsittelen asioita ainoastaan kirjainmuotoilun tasolla.

1.3. ohjeistusta tämän lopputyön lukemiseen
Tutkielmani koostuu kahdesta osasta, mutta ei ole jaettavissa puhtaasti produk-
tioksi ja sitä kuvaavaksi raportiksi. Kirjallinen osa työtäni on ajatusprosessia, 
jota työn tekeminen ja sitä varten lukemani kirjallisuus ja tutkimani asiat ovat 
herättäneet. Fontti taas on kirjallisessa osuudessani käsittelemieni asioiden 
pohjalta esittämäni ratkaisu ongelmaan. Kyseessä ei siis ole varsinainen valmis 
tuote, jonka syntyprosessia kirjallinen osuus kuvaisi.

Vaikka Hedvig onkin jokseenkin toimiva kirjainperhe jo nyt, ei se karkeu-
dessaan ole vielä valmis. Missään tapauksessa se ei ole valmis koko laajuudes-
saan: tarkoitukseni on seuraavien vuosien aikana tutkia aihetta lisää ja laajentaa 
kirjainperhe kattamaan ainakin yhden abjad-merkistön.
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2. tausta a

Tässä luvussa selvitän lyhyesti kirjoitusjärjestelmien historiaa typografialle 
olennaisesta näkökulmasta. Merkkijärjestelmät, joita ei ole mahdollisia esittää 
painokirjaimilla (mm. muinaisten inkojen solmukirjoitus tai braille, vaikka 
braille Unicodesta löytyykin), olen rajannut tämän opinäytteen ulkopuolelle. 
Samoin käytöstä poistuneet kirjoitusjärjestelmät, kuten hieroglyfit, eivät kuulu 
tutkimuksen aiheeseen.

2.1. kohde, merkki, kirjain
Teoksessa Writing Systems of the World Florian Coulmas (1991) kutsuu kirjoi-
tustaitoa tärkeimmäksi ihmiskunnan luomaksi artefaktiksi, jota ilman korkea-
kulttuurista sivilisaatiota ei olisi voinut syntyä. Tämä täysin perusteltu väite 
tuo esiin kaksi tärkeää seikkaa kaikkien kirjoitusjärjestelmien olemuksesta. 
Ensiksi, ne ovat luotuja, vaikkakin kehittyneet hyvin läheisesti luonnollisten 
piirteidemme (puhutun kielen) kanssa. Kirjoitustaito ei tietenkään ole yhdellä 
kertaa luotu järjestelmä, vaan se on kehittynyt pitkän ajan saatossa yhteisistä 
käytännöistä. (Coulmas 1991:4–9.)

Toiseksi, kirjoitettu kieli on tiedon siirtämisen ja tallentamisen välineenä 
myös voimakas vallan väline. Se on lähes poikkeuksetta kehittynyt vain kult-
tuureissa, joissa tällaiselle visuaaliselle tavalle esittää ja säilöä tietoa (vastoin 
puhuttua) on ollut tarve kaupankäynnin tai suureksi kasvavan populaation 
järjestämisen ja hallitsemisen mahdollistamiseksi. Kirjoitetun kielen asema 
kulttuurissa puolestaan on suorassa yhteydessä typografian syntyyn ja kehi-
tykseen. Esimerkiksi Euroopassa painokirjainten historia nivoutuu tiukasti 
uskonpuhdistukseen, jossa Raamatun tekstit pyrittiin tuomaan muidenkin 
kuin papiston ja oppineiden käsille. Toisaalta taas Intiassa kirjoitustaito pysyi 
vuosisatoja oppineiden käsissä ja säilytti paikkansa hengellisenä harjoituksena, 
eikä samankaltaista tarvetta tuottaa suuria määriä kirjallisuutta nopeasti synty-
nyt. (Coulmas 1991:178; Frutiger 1980:90.)

Coulmas esittää kolme perustavanlaatuista piirrettä, jotka kirjoitusjärjestel-
män on täytettävä, ollakseen todellinen kirjoitusjärjestelmä:

1) se koostuu keinotekoisista visuaalisista merkeistä kestävällä pinnalla 
(useissa kielissä sanan ”kirjoitus” kantamuoto viittaa raaputtamiseen, 
viiltämiseen tai kaivertamiseen)

2) sen tarkoitus on välittää tietoa 
3) tämä tiedon välittäminen tapahtuu merkkien sovituilla yhteyksillä 

kieleen. (Coulmas 1991:17.)
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Tämän luokittelun mukaan monet visuaaliset viestintäjärjestelmät eivät ole 
kirjoitusta. Esimerkiksi Inkojen muinainen solmukirjoitus tai kuvakirjoitus 
eivät täytä näitä piirteitä. Ne kuitenkin antavat jonkinlaista tietoa siitä, mistä 
kirjainmerkit tulevat.

Oletetuista kolmesta ensimmäisestä kirjoitusjärjestelmästä tunnetaan ai-
noastaan sumerilaisen kirjoitusjärjestelmän synty, mutta luultavasti samankal-
tainen kehitys on tapahtunut myös Kaakkois-Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. 
Coulmasin selonteko sumerilaisen järjestelmän synnystä on tiivistettynä seu-
raavanlainen:

Maatalouden ja kaupankäynnin kehittyessä karjasta on täytynyt pitää kirjaa. 
Tämä tapahtui alkuksi sulkemalla karjaa vastaava määärä pieniä saviesineitä 
ruukkuun. Erilaista karjaa merkittiin eri muotoisilla esineillä: palloilla, kartioil-
la, laatoilla ja niin edelleen. Ruukku voitiin sulkea ja lähettää toiseen kaupun-
kiin, jolloin viesti ei ollut sidottu sen viejän muistiin tai sanavalintoihin. Jotta 
ruukkuja ei tarvitsisi aina rikkoa ja sinetöidä uudelleen, alettiin niiden kanteen 
painaa sisällä olevaa esinettä vastaava kuvio. Syntyi siis merkki (painauma), 
joka viittasi toiseen merkkiin (esine), joka puolesaan viittasi kohteeseen (kar-
jaeläin). Tätä kutsutaan logografiseksi kirjoitukseksi tai sanakirjoitukseksi. 
(Coulmas 1991:23–27.)

Coulmasin esittämän teorian mukaan tällaiset merkit ovat edelleen yksin-
kertaistuneet visuaaliselta ilmeeltään, jotta kirjoittaminen olisi tehokkaampaa. 
Myös kirjainmerkkien foneettinen vastine yksinkertaistui, sillä tuli tarpeellisek-
si kyetä esittämään nimiä sekä vierasperäisiä ja abstrakteja sanoja – hiljalleen 
kirjainmerkkien koko denotaatio jäi pois. Myös kirjoitusjärjestelmän siirtä-
minen kielestä toiseen on usein ollut osana denotaation katoamista. Tämän 
kehityksen seurauksena syntyi tavukirjoitus. (Coulmas 1991:29–34)

Tästä voidaan vielä edetä aakkoselliseen eli äännekirjoitukseen, jossa yksi 
abstrakti merkki vastaa yhtä äännettä. Aakkostoja on sekä konsonanttiaak-
kosistoja (mm. heprea) että konsonantit ja vokaalit kattavia aakkostoja (mm. 
latinalainen). Kaikki kirjoitusmenetelmät eivät kuitenkaan ole syystä tai toises-
ta käyneet läpi koko tätä kehitystä, eikä yksikään ole käynyt sitä lineaarisesti. 
Harvat kirjoitusmenetelmät myöskään ovat puhtaasti sana- tavu tai äänne-
kirjoituksia, vaan yleensä sisältävät piirteitä ainakin kahdesta ryhmästä. Syyt 
ovat monesti olleet yhteiskunnan rakenteisiin, mutta myös kieleen liittyviä. Jos 
kirjoittaminen on harvojen meditatiivinen harjoitus, ei järjestelmän tarvitse 
olla taloudellinen. Jos taas kielen äänteet ovat moninaisia, on aakkosto pal-
jon tavukirjoitusta käytännöllisempi tapa esittää kieltä visuaalisesti. Ajoittain 
myös pelkkä kirjoitusjärjestelmään tottuneen väestön määrä on tehnyt mah-
dottomaksi kattavan järjestelmän muutoksen, kuten kiinalaisen kirjoituksen 
kohdalla.
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Sumerilaisen merkin suhde kohteeseen sekä yhteys visuaalisen ja kielellisen 
merkin välillä. (Coulmas, s. 27)

Sumerilaisen merkin kehittyminen kuvattuna kolmessa vaiheessa. (Coulmas, s.25)

merkki 2
painauma

merkki 2
painauma

merkki 2
painauma

merkki 1
esine

merkki 1
esine

merkki 1
esine

kielellinen merkitys
sana ”karja”

kohde
karja

kohde
karja

kohde
karja

kohde
karja
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Coulmasin esittämä teoria on tietenkin vain yksi monista. Teoksessa Writing 
- Theory and History of the Technology of Civilization Barry B. Powell (2009) 
kritisoi yllä esitettyä kehityskulkua. Powellin mukaan aakkostoon päätymisen 
on täytynyt olla – siinä missä muidenkin kirjoitusjärjestelmien synnyn – pää-
asiassa yhden henkilön keksintö, joka sitten on levinnyt. Hänen mukaansa 
ensimmäisen vokaalit ja konsonantit kattavan aakkoston (kreikkalainen) kek-
simisessä ei ollut kyse vokaalien lisäämisestä seemiläiseen konsonanttiaakkos-
toon, vaan uuden järjestelmän luomisesta sitä edeltäneen logiikalla. (Powell 
2009:231.) Varmuutta kirjoitusjärjestelmien historiallisesta kehityksestä tullaan 
tuskin ikinä saamaan. Typografian kannalta olennaisempaa on kuitenkin nii-
den mekaniikan ymmärtäminen kuin keksijän löytäminen.

Semiotiikan näkökulmasta kirjoitusjärjestelmän merkkien voi katsoa aina 
olevan Peircen jaon (Seppä 2012:134) mukaan symbolisia merkkejä. Ikoniset 
merkit eivät ole kirjaimia, sillä niiden viittaussuhde objektiin on liian suora ja 
abstravoitumisensa vuoksi kirjainmerkit eivät ole ikonisia. Indeksiset merkit 
puolestaan ovat liian tulkinnanvaraisia – niiltä puuttuu riittävän suuren yh-
teisön ymmärtämä sovittu yhteinen merkitys. Kirjaimet puolestaan eivät ole 
indeksisiä merkkejä, sillä niiden viittaussuhde objektiin ei ole kasuaalinen vaan 
foneettinen. Nämä perusteet osoittavat selkeästi syyn aakkosten, tavukirjoituk-
sen sekä logografisten kirjoitusjärjestelmien erottamiselle kuvakirjoituksesta.

2.2. erilaisia kirjoitusjärjestelmiä
Seuraavaksi esittelen pääpiirteissään laajimmalle levinneet nykyisin käytössä 
olevat kirjoitusjärjestelmät, jotka poikkeavat konsonantit ja vokaalit kattavis-
taa aakkostoista. Jako perustuu löyhästi järjestelmien sukupuuhun, mutta tätä 
kautta myös niiden visuaaliseen muotoon ja usein kielialueeseen. Pyrin myös 
osoittamaan kunkin ryhmän merkeille tyypillisiä ja latinalaisen aakkoston 
perinteestä eroavia piirteitä, jotka on otettava huomioon monimerkistöllistä 
aakkostoa suunniteltaessa.

Abjad
Vaikka nykyään käytössä olevat abjad-kirjaimistot, heprea ja arabia, ovatkin 
varsin erinäköisiä latinalaiseen aakkosistoomme nähden, ovat nekin lähtöisin 
seemiläisistä kirjoitusmenetelmistä. Abjadit ovat, kuten jo varhaiset seemiläiset 
kirjoitusmenetelmät, konsonanttiaakkostoja. Niiden merkit vastaavat kielen 
konsonantteja, mutta vokaalit merkitään joko diakriittisin merkein konsonan-
tin yhteyteen tai jätetään pois kokonaan. Sekä hepreaa että arabiaa kirjoitetaan 
oikealta vasemmalle. Kirjainten muodot ovat siveltimellä piiretyn kaltaisia ja 
arabialaisen aakkoston kirjainten peruslinja asettuu korkeammalle kuin lati-
nalaisten. Arabialaisen aakkoston merkistä on myös olemassa useampi versio, 
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Sana ”typografia kirjoitettuna eri kirjoitusjärjestelmiä käyttävillä kielillä. 
Ylhäältä alas (fontin nimi, julkaisija, kirjoitusjärjestelmä, merkistö, kieli):
Ryo Gothic PlusN, Adobe, tavukirjoitus, katakana, japani
ITF Devanagari, ITF, abugida, devanagari, hindi
Hanyi Shu Song Yi, URW++, logografinen järjestelmä, kanji, kiina
Palatino Arabic Std, Linotype, abjad, arabialainen kirjaimisto, arabia
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riippuen siitä, esiintyykö se sanan alussa, keskellä vai lopussa, sillä sanat usein 
kirjoitetaan ligatuurinomaisesti kirjaimet yhdistäen. 

Tavukirjoitukset
Tavukirjoituksissa yksi merkki vastaa yhtä tavua, useimmiten konsonantti–
vokaali-yhdistelmää. Merkkien visuaalisessa muodossa on usein looginen suhde 
järjestelmän muihin foneettisesti samankaltaisiin merkkeihin, mutta ei yhtä 
ilmeinen kuin alla esitellyssä abugida-järjestelmässä. Tunnetuimmat tavukir-
joitukset lienevät Japanin hiraganat ja katakanat. Tavukirjoituksia on yhä käy-
tössä eri puolilla maailmaa ja sekä niiden kirjoitussuunnat että kirjainmuodot 
vaihtelevat suuresti.

Abugida
Myös abugidat ovat tavukirjoituksia. Ne eroavat kuitenkin yllä esitetyistä var-
sinaisista tavukirjoituksista, sillä niissä yksittäinen tavumerkki koostuu kon-
sonantti- ja vokaaliosasta, jotka voidaan irrottaa toisistaan. Nämä osat myös 
noudattavat logiikkaa siten, että esimerkiksi tavu ”ka” muuttuu tavuksi ”ke” 
muuttamalla merkkiä samalla tapaa, kuin merkkiä ”ta” on muutettava tehtäessä 
siitä merkki ”te”. Tässä mielessä se muistuttaa myös abjad-kirjoitusta, mutta 
toisin kuin abjadissa, vokaalimerkit ovat käytännössä sidottuja merkin muo-
toon, eikä niitä voida jättää pois.

Abugidat ovat enimmäkseen käytössä Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa, mutta 
myös Etiopiassa sekä joissakin Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen kielis-
sä. Visuaalisesti nämä kirjoitusjärjestelmät ovat liian erilaisia niputettavaksi 
yhteen, mutta merkin konsonantti- ja vokaaliosan ymmärtäminen on kir-
jainmuotoilun kannalta olennaista. Aasian brahmi-pohjaisilla kirjaimistoilla 
on myös erilainen peruslinja latinalaiseen aakkostoon nähden: ne ikäänkuin 
roikkuvat peruslinjasta.

Logografiset kirjoitusjärjestelmät
Ainoa nykyään käytössä oleva logografinen kirjoitusjärjestelmä on kiinalai-
nen kanji-merkistö eri muodoissaan. Se on myös vanhin tunnettu yhtäjak-
soisesti käytössä säilynyt järjestelmä, vaikka sitä pidetään usein kömpelönä 
ja monimutkaisena. Sen käyttö ei kuitenkaan ole puhtaasti logografista, ja jo 
pelkästään sen säilyminen nykypäiviin asti osittaa merkistön käytettävyyden. 
Kirjainmuotoilun näkökulmasta kanjien haastavin piirre on merkistön laajuus 
ja useita merkkejä yhdeksi merkiksi yhdistämällä uusien sanojen tekeminen.
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Vaikka tässä tutkielmassa käsitellään typografiaa pitkälti eurooppalaisen kir-
japainoperinteen näkökulmasta, on syytä muistaa, että erilaisia painettuja 
tekstejä on ollut muissakin kulttuureissa jo kauan ennen Gutenbergin ensim-
mäisiä painokirjaimia. Useista kulttuureista on löytynyt puupiirroksen tapaan 
kokonaisina sivuina kaiverrettuja painettuja tekstejä. Uudelleenjärjestettävillä 
puukirjasimilla painettuja tekstejä löytyy Kiinasta jo 1040-luvulta. Muiden 
kirjoitusjärjestelmien suuren merkkimäärän vuoksi uudelleenjärjestettävillä 
kirjasimilla painaminen ei kuitenkaan yleistynyt ennen sen saapumista Eu-
rooppaan 1450-luvulla. (Bringhurst 1992:190.)

2.3. kreikkalaisen, latinalaisen ja kyrillisen
aakkoston kehitys
Kreikkalaista aakkostoa pidetään monesti ensimmäisenä täydellisenä aakkosto-
na, joka kattaa sekä konsonantit että vokaalit (Coulmas 1991:159). Varsinaisen 
kreikkalaisen aakkoston synty on hämärän peitossa. Vaikka 1100-luvulla eaa 
mykeneläisen kulttuurin ajalla oli käytössä aakkostoa edeltävä kirjoitusjärjes-
telmä, seurasi tämän kulttuurin jälkeen kolmensadan vuoden ajanjakso, jolta 
ei ole löydetty juurikaan kirjallisia dokumentteja kreikkalaisesta kulttuurista. 
800-luvulla eaa käytössä kuitenkin oli jo täysin kehittynyt kreikkalainen aak-
kosto, joten syntyprosessin on arveltu tapahtuneen tuon kolmensadan vuoden 
aikana – ehkä jopa hyvin pian mykeneläisen kulttuurin romahdettua. (Coul-
mas 1991:158; Powell 2009:228–231; Hoffman 2004:153.)

Kreikkalainen aakkosto ei kuitenkaan olisi voinut syntyä ilman sitä edeltä-
viä kirjoitusjärjestelmiä Välimeren ja Lähi-Idän alueilla. Kuten lähes jokainen 
kirjoitusjärjestelmä, se on nykyisessä muodossaan luonnollisen kehityksen ja 
muutoksen tulos. Se ei myöskään ole erinomaisuudestaan huolimatta yliver-
tainen saati täydellinen järjestelmä, vaikka se ajoittain sellaisena halutaankin 
nähdä. On totta, että sen yksinkertainen rakenne tekee siitä soveltuvan useiden 
kielten käyttöön, minkä vuoksi sen jälkeläiset, latinalainen ja kyrillinen aak-
kosto, ovat nykyään geografisesti laajimmalle levinneet kirjoitusjärjestelmät. 
(Coulmas 1991:165–167.)

Kreikalaisen aakkoston kehityksestä tiedetään kuitenkin jonkin verran: se 
on mitä ilmeisimmin syntynyt foinikialaisen kirjoituksen joutuessa tekemi-
siin kreikan kielen kanssa. Aina, kun kirjoitusjärjestelmä otetaan toisen kielen 
käyttöön, on siihen tehtävä muutoksia. Mikäli kieli, jossa se otetaan käyttöön 
eroaa merkittävästi siitä, johon järjestelmä on tehty, ovat muutokset suurempia. 
Kreikan kielessä vokaalit ovat huomattavasti seemiläisiä kieliä tiuhemassa, jo-
ten itsenäisten vokaalimerkkien lisääminen tai ne kattavan uuden järjestelmän 
luominen oli luonteva askel. (Coulmas 1991:162; Powell 2009:231.) Powell huo-
mauttaa teoksessaan, että kreikkalaiset, toisin kuin muut välimeren kansat tuol-
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loin, eivät alunperin käyttäneet kirjoittamista kaupankäynnin vaan runouden 
tallentamisen ja luomisen välineenä. Kreikkalainen heksametrinen runomitta 
puolestaan vaati vokaalit kattavan aakkoston. (Powell 2009:240–242.)

Vaikka kirjoitusjärjestelmän katsottiin olevan valmis jo 800-luvulla ekr, 
ei sitä vielä käytetty järjestelmällisesti: oikeinkirjoitussännöt eivät olleet vielä 
vakiintuneet, välimerkkejä ei ollut ja pienaakkoset olivat käytössä hyvin satun-
naisesti jos ollenkaan. Moderniin muotoonsa kreikkalainen aakkosto kehittyi 
vasta 400-luvulla eaa. (Coulmas 1991:165.)

Aakkostot pystyvät muita kirjoitusjärjestelmiä paremmin kuvaamaan tar-
kasti kielen yksittäisiä äänteitä huomattavan pienellä merkkimäärällä. Tämän 
vuoksi ne ovat esimerkiksi tavu- ja sanakirjoituksia joustavampia useiden kiel-
ten kuvaamiseen. Ei olekaan yllätys, että kreikkalainen aakkosto levisi nopeasti 
Euroopan alueelle. Pohjoiseen levitessään se muuttui slaavikielten kirjoittami-
seen sopivaksi kyrilliseksi aakkostoksi, etelässä se otettiin latinan käyttöön ja 
siitä kehittyi latinalaiseksi aakkostoksi. Kyrillinen ja latinalainen aakkosto eivät 
eroa kreikkalaisesta rakenteeltaan, vaan niiden erot ovat käytännöissä. Ajan 
kuluessa erilaisia kirjainmerkkejä on tullut molempiin, joidenkin merkkien 
jäädessä pois. Kielten vaatimat muutokset on molemmissa silti yleensä tehty 
diakriittisin merkein tai ortografisesti järjestämällä merkit sovittua äännettä 
vastaavaan yhdistelmään (mm. n ja g useimmiten vastaavat peräkkäin äng-
äännettä). Latinalainen ja kyrillinen aakkosto ovat myös säilyttäneet kirjainten 
äänteet ja jopa järjestyksen aakkostossa hyvin samanlaisina, kuin ne kreikka-
laisessa järjestelmässä olivat.

Latinalainen aakkosto erkani kreikkalaisesta 600-luvulla eaa, mutta meille 
tuttu roomalainen kapiteelikirjoitus muotoutui vasta tulevien 400 vuoden ai-
kana.  Ensimmäisellä vuosisadalla ajanlaskun jälkeen arkikirjoituksesta kehit-
tyivät ensimmäiset minuskelikirjaimet, jotka kehittyivät 900-luvulle tultaessa 
gemenakirjaimiksi. Versaali- ja gemenakirjaimia alettiin tosin käyttää järjetel-
mällisesti yhdessä vasta renessanssin aikaan. (Eriksson 1974:32–34, 57, 74–75.) 
Kirjanpainotaito saavutti Euroopan 1400-luvun puolivälissä, minkä jälkeen 
latinalaisen akkoston kirjainmuodot ovat pysyneet varsin muuttumattomina 
(Lupton 2004:13-15). Taidehistoriallisislla tyylikausilla ja kielellisllä eroilla on 
tietenkin ollut vaikutuksensa painokirjainten ulkonäköön, mutta jo 1500-luvun 
tekstit, niin ladotut kuin käsinkirjoitetutkin, ovat meille kirjainmuotojensa 
puolesta luettavia.

Latinalainen ja kyrillinen aakkosto erkanivat toisistaan 800-luvulla, min-
kä jälkeen ne kehittyivät verraten erillään toisistaan aina 1700-luvulle, eroten 
taas Neuvostoliiton aikaan toisistaan (Hakala 2009:62). Kyrillisen aakkoston 
ensimmäinen muoto 800-luvulla oli glagoliittinen kirjoitus, joka oli käytössä 
etenkin etelä-slaavilaisten kielten alueella ja idän kirkossa. Sen muotoja voidaan 
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latinalainen ja kyrillinen aakkosto
– joitakin merkkihetkiä

1000-800 eaa
Kreikkalaisen aakkoston synty

600-luku eaa
Latinalaisen aakkoston synty

800-luku
Ero latinalaisesta aakkostosta, 
glagoliittisen aakkoston synty

200-luku eaa
Roomalaisen kapiteelikirjoituksen 

synty

600-luku
Sanavälin synty

900-luku
Kyrillisen aakkoston synty

900-luku
Minuskelikirjoitus vakiintuu 

gemenakirjaimisoksi 
suuraakkosten rinnalle

1200-luku
Arabialaiset numerot korvaavat 

roomalaiset numerot

1400-luku
Kirjapainotaito saapuu 

Eurooppaan

1452-56
Gutenbergin Raamattu, 

Euroopalaisen kirjapainotaidon 
ensimmäinen merkkiteos
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yhä nähdä eteläslaavilaisten kielten aakkostoissa.  Glagoliittisesta kirjoituksesta 
kehittyi 900-luvulla ensimmäinen varsinainen kyrillinen aakkosto, joka levi-
si etenkin pohjoiseen Itä-Eurooppaan. Tämä aakkosto eli pitkään pääasiassa 
käsikirjoituksena ja kävi läpi monia tyylivaiheita. Vaikka kirjapainotaito levisi 
kyrillisen aakkoston alueelle jo 1500-luvulla, ei se yleistynyt muun Euroopan 
tapaan ennen 1800-lukua. Merkittävin askel kyrillisen aakkoston kehityksessä 
nykyiseen muotoonsa oli 1700-luvun alussa Venäjällä Pietari Suuren tekemä 
kirjoitusuudistus, jossa kyrillinen kirjaimisto tuotiin senaikaisen kirjapaino-
taidon tasalle ja ankkuroitiin uudelleen latinalaisen aakkoston perinteeseen. 
Uudistuksessa esiteltiin uuden, visuaalisesti latinalaisen kaltaisen, merkistön 
lisäksi käyttöön arabialaiset numerot, latinalaiset välimerkit ja sanaväli sekä 
versaali- ja gemenakirjainten järjestelmällinen käyttö. (Hakala 2009:13–21; 
Eriksson 1974:50–53.)

Typografisesti kyrillinen ja latinalainen aakkosto eivät juurikaan eroa 
toisistaan. Kirjainten osiin voidaan jopa viitata käyttämällä samoja termejä. 
Välimerkit ovat pitkälti samat, ja molemmat sisältävät sekä versaali- että ge-
menakirjaimet – piirre, jota läheskään kaikissa kirjoitusjärjestelmissä ei ole. 
(Bringhurst 1992:110; Tschichold 1998:78–79.) Myös nykyiset erot romanin 
ja italicin välillä noudattavat samaa perinnettä. Kyrillisen aakkoston gemenat 
ovat perusleikkauksessa näiden aakkostojen epätyypillisin piirre, sillä useimmat 
niistä ovat itse asiassa pienennettyjä suuraakkosia. Myös kreikkalainen aakkosto 
jakaa jälkeläistensä kanssa monia typografisia piirteitä. Yhdenkaltaisuus ei ole 
yllättävää, sillä ensimmäiset kreikkalaiset kirjaintyypit valmistettiin samaan 
aikaan ensimmäisten latinalaisten merkkien kanssa. (Bringhurst 1992:203.) 
Kreikkalaisen aakkoston kirjainmuodot ovat tosin säilyttäneet käsinpiiretyn 
olemuksensa huomattavasti latinalaista ja kyrillistä paremmin. Useimmat fontit 
sisältävät ainakin osan kreikkalaisen aakkoston merkeistä osana matemaattisia 
merkkejä.

Kirjaimia saatetaan lisätä ja poistaa sekä kielikohtaisia oikeinkirjoitussääntöjä 
muuttaa kielen kehittyessä. Latinalaisen ja kyrillisen kirjoituksen viimeinen 
tärkeä kehitysvaihe oli kuitenkin sanaväli. Sanaväli ei vastaa suoraan puhutun 
kielen taukoa, vaan sen tarkoitus on erottaa kaksi merkitykseltään eroavaa 
yksikköä toisistaan ja näin helpottaa lukemista. Se on siis tietyllä tapaa 
enemmän typografinen kuin kielellinen piirre. Ei olekaan yllättävää, että 
Gerrit Noordzij omistaa sanalle typografisena yksikkönä kokonaisen luvun 
teoksessaan The Stroke (Noordzij 2005(1985)): hän kuvaa sitä kirjoitustaidon 
jälkeen tärkeimmäksi keksinnöksi, mitä se typografian näkökulmasta saattaa 
hyvin ollakin (Noordzij 2005:44–48). Erilaisissa kirjoitusjärjestelmissä on 
erilaisia tapoja kuvata sanavälejä: toisissa ne merkitään omalla merkillään, toisssa 
ne jätetään huomioimatta, joissakin sanan ensimmäisen tai viimeisen kirjaimen 
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1541
Ensimmäinen kyrillinen kirja 
painetaan Krakovassa

1700-luku
Tsaarin kirjainuudistus:
kirjaimiston yhtenäistäminen
versaali- ja gemenakirjaimet
italic romanin pariksi
arabialaiset numerot
latinalaiset välimerkit

1500-1600-luvut
Painokirjainten muodot 

vakiintuvat

1800-luku
Painokirjainten muodot 
vakiintuvat

1600-luku
Italic vakiinnuttaa paikkansa 

romanin parina

1900-luku
Neuvostoliiton aikana typografia 
erillään lännen perinteestä, 
alusmaiden painostus kyrillisen 
aakkoston käyttöön

1500-luku
Kirjapainotaito leviää Venäjälle

Lähteet: Eriksson, Hakala, Noordzij, Bringhurst
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muoto antaa vihjeen sanan päättymisestä ja alkamisesta. Latinalainen tapa 
erottaa merkit toisistaan tyhjällä tilalla syntyi luultavasti Irlannissa 600-luvulla, 
mutta jo runsaassa sadassa vuodessa yleistyi tavalliseksi käytännöksi kautta 
latinalaisen aakkoston alueen. (Noordzij 2005(1985):45.) Vaikka kyrillisen 
aakkoston alueella sitä ei käytetty järjestelmällisesti ennen 1700-lukua, 
sanojen erottminen toisistaan tekstissä oli kyllä käytössä 600-luvulta lähtien. 
Mielenkiintoista on, että sanaväli näyttää ilmestyneen samaan aikaan myös 
arabialaiseen kirjoitukseen, mutta ei tiedetä, kuinka paljon yhteyttä näiden 
aakkostojen sanaväleillä on (Noordzij 2005(1985):46). Valkoinen tila sanojen 
erottajana on sittemmin levinnyt myös moniin muihin kirjoitusjärjestelmiin.

2.4. huomioita kirjoitusjärjestelmien yhtenäistämisestä
Jo tämä pintapuolinen ja monin tavoin puutteellinen selonteko osoittaa, että 
kaikkien kirjoitusjärjestelmien kattaminen yhdessä kirjaintyypissä on todella 
haastavaa. Seuraavassa luvussa tarkastellaan enemmän merkkien visuaalisten 
piirteiden muotoilua, mutta joitakin kirjoitusjärjestelmien eroavaisuuksia on 
mielestäni tarkasteltava lähemmin. Kaikki edellä mainitut merkistöt tosiaan 
löytyvät Unicode-merkistöstä, mutta niiden sisällyttäminen samaan kirjain-
tyyppiin tai edes -perheeseen vaatii joitakin erityispiirteitä myös fontin kooda-
uksen tasolla verrattuna vain latinalaiseen aakkoston kattavaan kirjaintyyppiin.

Perustavanlaatuisimpia typografisia eroja käytetyimmissä kirjoitusjärjestel-
missä näyttäisi olevan kolme: peruslinjan sijainti, toisiinsa reagoivat merkit ja 
kirjoitussuunta. Kaikki kolme ovat OpenType-formaatissa piirteitä, joihin voi 
vaikuttaa. Niiden hienosäätöön ja yhteensovittamiseen saattaa mennä aikaa, 
mutta se ei ole mahdotonta. Ei myöskään ole välttämätöntä mahduttaa kaik-
kia merkkijärjestelmiä yhteen fonttitiedostoon. Useimmissa kirjaintyypeissä 
esimerkiksi kirjoitussuunnaltaan eroavat merkistöt on erotettu toisistaan eri 
leikkauksiksi. Tämä auttaa myös fontin käyttäjää, jonka ei tarvitse kirjainper-
hettä ostaessa maksaa merkistöistä, joita ei tule koskaan tarvitsemaan. Käyttäjä 
onkin ratkaisu joihinkin monimerkistöllisen kirjaintyypin ongelmiin: koska 
kirjaintyyppi on työkalu, ei itse lopputuote, on sen lopullinen ilme aina kiinni 
käyttäjän typografisista valinnoista. Tärkeintä on luoda toimiva työkalu.

Yksinkertaisin ratkaisu näihin ja moniin muihin kirjoitusjärjestelmien 
eroavuuksiin olisi tietenkin yksi standardoitu aakkosto kaikkiin kieliin. Tätä 
on jopa ajoittain ehdotettu (Coulmas 1991:234), mutta kokeilu ei ole saanut 
vakavaa kannatusta. Syitä on monia. Kun Kiinan tai Intian kokoisissa valtioissa 
on ehdotettu kirjoitusjärjestelmäuudistuksia, ovat ne aina kariutuneet jo valta-
van väestön uudelleenkouluttamisen mahdottomuuteen (Coulmas 1991:199.) 
Kirjoitusjärjestelmien vahva yhteys niitä ympäröivään kulttuuriin tekee muu-
toksesta myös sosiaalisesti äärettömän haastavan: hyväksyisikö kansa niin suuren 
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muutoksen kulttuurillisessa identiteetissään? Kun Neuvostoliitossa  yritettiin 
sulauttaa sen alueen kielet käyttämään samaa aakkostoa ja ortografiaa, vastustus 
oli valtavaa. Neuvostoliiton hajottua monet entiset neuvostomaat ovatkin siirty-
neet takaisin aiempaan kirjaimistoonsa tai tapaansa käyttää kyrillistä aakkostoa. 
Turkissa 1928 tapahtunut muutos arabialaisesta latinalaiseen kirjoitusjärjestel-
mään on ollut ehkä tehokkain tunnettu kirjoitusjärjestelmäuudistus, mutta 
vaati tapahtuakseen kaksi merkittävää tekijää: lukutaitoisuuden aste väestössä 
oli hyvin matala ja uudistusta siivitti vahva poliittinen aate ja radikaali ilmapii-
ri. (Coulmas 1991:241–242; Unger 2007:52.) Jo paljon pienemmät muutokset, 
kuten Saksassa 1920-luvulla fraktuurasta antikvakirjaimiin vaihtaminen – melko 
puhtaasti typografinen muutos, joka ei vaikuttanut kirjoitusjärjestelmään vaan 
ainoastaan kirjainten ulkonäköön – herätti niin paljon vastustusta, että se vaati 
vuosikymmenien keskustelun tapahtuakseen. Vielä puhtaammin typografiaan 
rajoittuvat vallankumoukset, kuten Jan Tschischoldin julistus suurakkosista 
luopumisesta ja groteskikirjaimista ainoana typografisena tyylinä (Tschischold 
1998:73–81) taas eivät ikinä ole päässeet paljon manifestiaan pidemmälle.

Myös kielelliset erot tekevät kirjoitusjärjestelmämuutokset hyvin monimut-
kaisiksi. Kirjoitusjärjestelmästä toiseen vaihtaessa tapahtuvan translitteraation 
yhteydessä katoaa kielestä jotakin tai siihen on lisättävä jotakin, mikäli se halu-
taan sulauttaa täysin uuden kirjoitusjärjestelmän käytäntöihin. Jopa aakkostosta 
toiseen aakkostoon siirryttäessä tapahtuu transkription vaikutuksesta muuttuvat 
yksittäisten merkkien foneettiset vastineet. (Hoffman 2004:86–87.) Ehkä onnis-
tuneinen yritys luoda maailmanlaajuinen yhtenäinen aakkosto oli 1800-luvun 
lopulla toteutettu IPA (International Phonetic Alphabet), joka nykyisin on 
käytössä kautta maailman tietosanakirjoissa ja kieltenoppimisoppaissa. Vaikka 
IPA onnistuikin pääsemään lähelle yksiselitteistä tapaa kuvata puhuttuja kieliä 
suhteellisen pienellä merkkimäärällä, ei sitä ole ikinä käytetty yhdenkään laajalti 
puhutun kielen kirjoittamiseen. (Coulmas 1991:234–235.)

Ajatus yhdestä yhtenäisestä aakkostosta kaikille kielille on toisin sanoen käy-
tännöllisesti mahdoton. Se ei myöskään poistaisi ortografisia eroavaisuuksia 
eri kieliä kuvatessa, eikä näin ollen rikkoisi kielten välisiä rajoja juuri nykyistä 
enempää. Onnistuakseen se vaatisi kiellisen monokulttuurin, jota tuskin ku-
kaan toivoo.



22

3. mik ä tekee kirjaimista perheen

3.1. pienin yhdistävä tekijä
Kuten edellisestä luvusta käy selvästi ilmi, eroavat nykyiset aakkosistomme 
toisistaan monin tavoin. Kaikilla niillä on kuitenkin olemassa pienin yhdistävä 
tekijä: viiva. Kaikki painokirjaimet ovat lähtöisin käsin kirjoitetusta tekstistä, 
vaikka ovatkin käyneet läpi muutoksia muodoissaan.

Teoksessaan The stroke Gerrit Noordzij (Noordzij 2005(1985)) tarkastelee 
kirjainmerkkejämme viivan kautta. Hän erottelee merkit rakennettuihin (let-
tering) ja kirjoitettuihin (varsinainen kirjoitus).  Typografiset kirjaimet optisine  
ja painoteknisine korjauksineen ovat aina konstruoituja. Toisin kuin käsiala-
kirjoitus ja kalligrafiset kirjaimet, niiden muoto on rakennettu lisäämällä ja 
poistamalla kirjaimen massaa, kunnes on tavoitettu halutunlainen muoto. Kal-
ligrafiset ja kirjoitetut kirjaimet puolestaan ovat saaneet muotonsa kirjoittajan 
kädenliikkeistä sekä käytetyn materiaalin, Noordzijin esimerkkien tapauksessa 
useimmiten musteen ja tekstausterän, tuottamasta jäljestä. Noordzijin sanoin 
(Noordzij 2005(1985):9), ne koostuvat viivasta. Jos kirjoitusvälineen tuoma 
muutos jäljessä poistetaan, päästään lähelle kirjaimen luurankoa: sen perim-
mäistä, yksinkertaistettua muotoa.

Noordzijin teos antaa siis hyvän lähtökohdan arvioida kaikkea käsin kir-
joitettua tekstiä, mutta on myös sovellettavissa painokirjainten tutkimiseen. 
Läpi teoksen Noordzij käsittelee viivaa paitsi varsinaisen viivan (”kirjaimen 
musta”) myös sitä ympäröivän tilan (”kirjaimen valkoinen” ja tekstissä ”sanan 
valkoinen”) kautta. Kumpaakaan ei voisi olla olemassa ilman toista, mutta 
juuri valkoinen muoto on se, jonka kautta kirjoitusta tulisi Noordzijin mu-
kaan käsitellä, sillä se pysyy samana kirjainten muodoista, kirjoitusvälineestä 
ja kirjoitusjärjestelmästä riippumatta. (Noordzij 2005(1985):15.)

Itse viivan Noordzij selittää olevan ymmärrettävissä sarjana kirjoitusvälineen 
tekemiä jälkiä (engl. impression), joiden etäisyys toisistaan on lähes olematon, 
jolloin ne muodostavat yhtenäisen kuvion (Noordzij 2005(1985):20). Kääntä-
mällä tämän ajatuksen takaperin, voidaan siis käsin piirrettyä merkkiä katso-
malla päätellä väline, jolla se on piiretty. Tasaterä jättää eriläisen jäljen kuin 
teräväkärkinen sivellin, ja raaputustikun jälki taas eroaa näistä molemmista.

Kirjoitusvälineen tunnistamisesta on puolestaan hyötyöä, kun siirrytään 
tutkimaan viivan rakennetta. Noordjiz esittää kolme tekijää viivan muodolle 
piirtimen liikkeen lisäksi: translation, rotation ja expansion. Välineestä riippu-
en kirjoituksesta on voi olla näkyvissä yksi, kaksi, kaikki kolme tai ei yhtäkään 
näistä piirteistä. Translation tarkoittaa viivan leveyden vaihtelua, kontrastia, 
viivan suunnan muuttuessa. Tämä on nähtävissä esimerkiksi tekstausterällä 
tai litteällä siveltimellä piiretyistä merkeistä: kaikki välineet, jotka jättävät epä-
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symmetrisen jäljen, saavat aikaan tranlationin, ellei kirjoittaja muuta piirtimen 
asentoa sen akselin suunnassa. Rotation puolestaan tarkoittaa edellämainittua 
muutosta piirtimen asennossa. Jos litteää sivellintä pyörittää sormien välissä 
suoraa viivaa piirtäessä, vaihtelee viivan kontrasti jälen akselin muuttuessa. 
Expansion taas esiintyy jäljen koon tai muodon muuttuessa. Pyöreäkärkisen 
siveltimen piirto pysyy kontrastiltaan samana, ellei siveltimen kärki lisätyn 
paineen vuoksi muutu leveämmäksi. (Noordzij 2005(1985):7–26.)

On muistettava, että nämä kolme muutosta puhtaasti erillisinä tekijöinä 
kuitenkaan harvoin esiintyvät kirjoituksessa, sillä ihmiskäden ja fyysisen piir-
timen tarkkuus ei riitä sulkemaan pois niistä yhtäkään täysin. Ne on kuiten-
kin mahdollista oppia näkemään, ja yhdistettynä tietoon piirtimen tyypistä, 
voidaan taas ne poistamalla päästä lähemmäs kirjaimen luurankoa - joka nyt 
paljastuu siksi liikkeeksi, jonka kirjoittajan käsi merkkiä piirtäessä tekee.

Painokirjainten muotoja tutkiessa hyödyllinen on myös Noordzijin tekemä 
erottelu jatkuvan ja keskeytetyn viivan (engl. returning construction ja inter-
rupted  construction) välillä (Noordzij 2005(1985):37–39). Käsinkirjoitus on lä-
hes poikkeuksetta jatkuvaa viivaa, kun taas lettering ja painokirjainten muodot 
perustuvat keskeytettyyn viivaan. Molemmat tunnetaan kaikissa kulttuureissa, 
joissa kirjoitusta esiintyy, minkä vuoksi niiden ymmärtäminen auttaa vierai-
den kirjaimistojen muotojen tutkimisessa. Erilaisia käsialoja ja kirjaintyyppejä 
vertaillessa on jatkuva-keskeytetty-jaon avulla mahdollista päätellä, mikä on 
yksittäisen merkin perustavanlaatuisin muoto.

On mainittava, että painokirjaimiin, etenkin kursiiveihin, on säilynyt joi-
takin piirteitä myös jatkuvasta viivasta. Sen sijaan groteskikirjaimista, joiden 
kontrasti useimmiten on pieni tai olematon, on näitä piirteitä lähes mahdo-
tonta nähdä. Groteskien muoto onkin monesti paljon lähempänä kirjaimen 
luurankoa – mikä ei silti tarkoita, että kirjainmerkkien perimmäinen muoto 
löytyisi sen helpommin tutkimalla niitä kuin vahvakontrastisia kirjaintyyppe-
jä. Monissa kirjoitusjärjestelmissä myös pidetään tärkeänä osana merkkiä sen 
viivojen kontrastia ja jopa järjestystä, jossa ne käsin kirjoittaessa piirretään. Esi-
merkiksi kiinalaisen kirjaimiston kalligrafisimmat kursiivit eivät olisi luettavia 
ilman kontrastia, joka syntyy ainostaan oikeasta yhdistelmästä jatkuvaa viivaa, 
orientationia ja expansionia (Coulmas 1991:4–67). Länsimaisessa typografiassa 
näkyvin kontrastin muoto on yleensä tekstausterästä antikvakirjainten muo-
toon säilynyt expansion (Noordzij 2005(1985):72).

Noordzijin teoria viivan olemuksesta on lähes matemaattinen ja se on mah-
dollista havainnollistaa esimerkein, jotka voidaan esittää geometrisinä lausek-
keina ja kaavioina, kuten ne The Strokessa monesti on esitettykin. Uskoisin, että 
kyse on tiedosta, jonka kaikki kirjoitustaitoiset ovat intuitiivisesti sisäistäneet, 
sillä hyvin samankaltaisiin ajatuksiin päätyi myös Adrian Frutiger, kun hän 
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1970-luvulla sai tehtäväkseen päivittää Pohjois-Intian devanagari-kirjaimiston 
silloisen painoteollisuuden standardien tasalle. Teoksesan Type, Sign, Symbol 
(Frutiger 1980:90–97) hän esittelee työnsä lähtökohdaksi asettamansa neljä 
oletusta, joista kaksi viimeistä kuvastavat viivan samankaltaisuutta sekä merkin 
mustan ja sanan valkoisen periaatetta (Frutiger 1980:92):

3. The calligraphy of the pen follows the same rules in Sanskrit as in western 
scripts, contrasting up-strokes with down-strokes and straight lines with 
curves.

4. The laws of legibility and the aesthetic quality of the alphabet remain the 
same: the size and shape of the interior spaces must be precisely in relation 
with the black of the delicate strokes surrounding them.

On kuitenkin hyvä muistaa, että Frutiger teki kirjaintyyppinsä yli 40 vuot-
ta sitten, jolloin länsimaisen typografian perinnettä pidettiin, ainakin länsi-
maisten muotoilijoiden toimesta, ylivertaisena muihin kirjoitusjärjestelmien 
typografiaan verrattuna. Frutigerin kirjaintyyppi poikkeaa ulkomuodoltaan 
huomattavasti senaikaisista devanagari-painokirjaimista ja muistuttaa aikakau-
tensa länsimaisia groteskikirjaintyyppejä. 1970-luvulla kirjaintyypin muotojen 
pelkistäminen merkin tuttuuden kustannuksella on ehkä painoteknologian 
rajoitteiden vuoksi ollut perusteltua. Tällaiset pelkistykset ovat silti merkis-
tön kulttuurillisen identiteetin kannalta vaarallisia, mikäli ne tehdään ilman 
asianmukaista tuntemusta ja arvostusta merkistön historiallisesta kehityksestä 
(Leonidas 2013). 

Viivan ja valkoisen tilan yhteyttä ihmisen fysiologisiin ominaisuuksiin, ku-
ten oikeakätisyyden yleisyyteen tai silmän rakenteeseen, ovat pohtineet useat 
typografit. Nämä kysymykset tuskin ovat saamassa vastauksia pian, kuten seu-
raavassa alaluvussa käy ilmi.

3.2. luettavuudesta ja lukemisesta
Luettavuuden tutkimus on monella tapaa ongelmallinen aihe, enkä käsittele 
sitä tässä lopputyössä laajasti. Lukemisesta puhuttaessa sitä on kuitenkin si-
vuttava. Koska työni käsittelee kirjainmuotoilua useiden kielten pienimmän 
yhteisen tekijän kannalta, ovat lukija ja lukeminen olennaisia tekijöitä. 

Lukeminen on paitsi kognitiivinen prosessi myös sosiaalinen ja kulttuuril-
linen ilmiö. Se on myös hyvin yksilökohtainen tapahtuma: kuten kaikki, mikä 
liittyy aivojen toimintaan tai opittuihin käytäntöihin, saati molempiin. Tähän 
vuoksi lukemisen ja luettavuuden tutkimus ei ole yksinomaa typografien tai 
kirjainmuotoilijoiden aluetta, vaan tutkimukseen tulisi ottaa mukaan luonnon-
tieteilijöitä, psykologeja, pedagogeja sekä lingvistikkoja (Unger 2007:14). Myös 
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tutkimuksen otannan täytyisi olla valtava ollakseen riittävän laaja: on aivan 
eri asia tutkia iältään, koulutusasteeltaan tai kieleltään eroavia lukijoita. Myös 
tekijät kuten lukuympäristön tottumukset ovat merkittäviä, neurologisista ja 
näköaistin eroista puhumattakaan.

Typografiasta puhuttaessa käytetään teksin helppolukuisuutta kuvatessa 
kahta termiä: readability ja legibility. Näille ei ole vielä vakiintuneita suomen-
kielisiä vastineita. Readability tarkoittaa tekstin yleistä helppolukuisuutta: sii-
tä voidaan siis puhua niin kirjainmuotoilun kuin typografian makrotasonkin 
yhteydessä. Legibility taas liittyy kirjaintyypin piirteisiin: ovatko esimerkiksi l 
ja I riittävän erilaisia, etteivät ne hämmennä lukijaa. Legibility on siis readabi-
lityn osa. (Tracy 1986:30–31.) Vaikka nämä ovat ne kaksi tekijää, joiden kautta 
kirjainmuotoilua ja typografiaa useimmiten arvioidaan, eivät ne kuitenkaan 
ole täysin yksiselitteisiä.  Esimerkiksi legibilitysta on aina puhuttava yhdessä 
kirjaimen pistekoonkanssa, eikä readability ole määriteltävissä ainoastaan typo-
grafisen muotoilun muuttujien, vaan myös käytetyn kielen sanojen keskimää-
räisen pituuden, painomateriaalin ja -tekniikan kaautta. Ja vaikka molemmat 
ovat riippuvaisia toisistaan, ei hyvä readability takaa legibilitya tai päinvastoin. 
(Itkonen 2007:70–74.)

On olemassa lukemattomia neuvoja ja sääntöjä siitä, miten hyvä luettavuus, 
erityisesti readability,  saavutetaan. Nämä neuvot ovatkuitenkin enimmäkseen 
typografien itsensä keksimiä ja usein täysin vailla minkäänlaista tieteellises-
ti todistettavaa pohjaa. Ne myös usein kertovat ainoastaan miten kirjaimia 
tulisi käyttää (marginaalit, rivin pituus, riviväli),  eivätkä anna minkäänlaisia 
vastauksia siihen, mitkä piirteet tekevät kirjaintyypistä luettavan. Monet jopa 
kieltäytyvät uskomasta tutkimuksiin, joissa paljon moitittu Comic Sans on 
osoittautunut vähintäänkin yhtä luettavaksi kuin klassisen kaunis Garamond.

Artikkelissaan The Science of Typography Ellen Lupton perehtyi joihinkin 
eri tieteiden aloilla 2000-luvulla tehtyihin tutkimuksiin typografiasta, vain to-
detakseen, etteivät tutkimukset anna kovin selkeää vastausta siitä, mikä tekee 
typografiasta hyvää (Lupton 2004). Luettavuudesta voidaan todistetusti sanoa 
ainoastaan, että ihmiset lukevat parhaiten sitä, mihin ovat tottuneet. (Lupton, 
2004; Unger 2007.) Mainittava on, että ”tottumus” tarkoittaa tässä yhteydessä 
sekä niitä kirjainmuotoja että sisältöä, johon olemme tottuneet. Kielen ja kir-
joitusjärjestelmän tuttuus puolestaan ovat välttämättömiä. Jos jompi kumpi 
näistä kahdesta ei ole lukijalle tuttu, ei lukemista voi ylipäätään tapahtua – 
parhaimmillaankin kyse on silloin koodin kääntämisestä. (Coulmas 1991:207.)

Jos siis jätetään huomiotta luettavuus, jää meille vielä kysymys: mitä on 
lukeminen? Typografian puolella Gerard Unger on omistanut aiheelle ko-
konaisen teoksen, While You’re Reading (Unger 2007). Teoksessa käsitellään 
lukemista ja sen konventioita kirjainmuotoilun näkökulmasta, mutta mukana 
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on myös viittauksia neurologisiin tutkimuksiin lukemisen fyysisestä puolesta.
Ihminen ei lukiessaan lue yksittäisiä merkkejä, vaan hahmottaa merkeistä 

muodostuvia kokonaisuuksia. Pitkään vallalla oli, ainakin typografian ope-
tuksessa, käsitys siitä, että lukija hahmottaisi sanat ”sanakuvina”, ja tämän 
kirjainmerkkien yhdistelmän muoto tunnistuisi aivoissa sanaksi. Näyttää kui-
tenkin sitlä, että lukiessa ihmisen silmät tekevät nykivää liiketta sekä eteen- että 
taaksepäin, kohdistuvat tietyin välimatkoin ja kulkevat samojen kirjainten yli 
useita kertoja. Tekstin sisältämä viesti tulee siis luetuksi vielä rikkonaisempi-
na palasina kuin on aiemmin uskottu. Kyse ei olekaan yksittäisten merkkien 
tunnistettavuudesta, ei edes yksittäisten sanakuvien, vaan jotakin siltä väliltä 
ja aivan muuta. (Unger 2007:63–68) Samaan viittaa myös Journal of Research 
in Readingissä julkaistu tutkimus, jossa tutkittiin sekä sanakuvan ulkolinjan 
että sisämuotojen merkitystä lukemisnopeudelle ja tarkuudelle (Beech & Ma-
yall 2005). Kirjainmuotoilun kannalta tämän voisi olettaa antavan enemmän 
joustavuutta luettavina pidettyihin kirjainmuotoihin.

Unger huomauttaa (Unger 2007:71–72), että jo pitkään on tiedetty luke-
misen olevan mahdollista, vaikka merkit eivät olisi kokonaan tunnistettavissa. 
Esimerkkinä hän mainitsee Maître Leclairin vuonna 1843 julkaiseman kokeel-
lisen kirjan, joka on täysin lukukelpoinen, vaikka jokaisesta rivistä on jätetty 
painamatta kirjainten alempi puolikas. Aivoilla on ilmeisesti erittäin hyvä kyky 
täydentää puuttuvia palasia tekstistä. On myös täysin mahdollista, joskin hi-
dasta, lukea huonosti painettua sivua, jossa monet kirjaimet ovat vain osittain 
näkyvissä. Ei kuitenkaan ole selkeää, miten paljon tai mikä osa kirjaimesta on 
se, joka voidaan jättää pois. Unger ehdottaakin, että eri ihmiset vaikuttaisivat 
tunnistavan kirjaimen eri osista ja vertaamalla sitä muihin kirjaimiin. (Un-
ger 2007:82–84,97–98.) Kyseessä saattaa hyvinkin olla sormenjälkitunnistusta 
muistuttava usean pisteen otos, jonka avulla aivot tunnistavat merkin.

Tämä viittaa siihen, ettei lukijan ole tekstiä ymmärtääkseen tunnistettava 
jokaista kirjainta täydelliseksi kopioksi jonkinlaisesta platonilaisesta kirjaimen 
ideasta. Toisin sanoen, merkki voi olla muodoltaan hyvinkin epätyypillinen, 
kunhan se muistuttaa riittävästi lukijan oppimaa ja ennen kohtaamia versioita 
samasta merkistä. Useita merkistöjä samaan muotokieleen sovittaessa ei siis ole 
luettavuuden kannalta vaarallista lyhentää tai pidentää merkin linjoja tai muut-
taa sen päätteitä, kunhan muutos ei ole liian räikeä tai tee merkin erottamista 
toisesta liian vaikeaksi. Muotoilijan tulisi kuitenkin pysyä varuillaan itselleen 
vieraiden kirjainten parissa ja muistaa testata kirjaintyyppiään lukijoilla, jotka 
ovat merkistöön tottuneet.
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3.3. merkin relatiivisuus
Huomionarvoisimpia asioita kirjainmuotoilusta puhuttaessa on merkin rela-
tiivinen olemus. Vaikka useimmilla kirjainmuotoilijoilla on hyvinkin tarkkoja 
mielipiteitä siitä, miltä esimerkiksi a:n pitää näyttää, on lähes oikeutettua sa-
noa, ettei a:n muodolla ole mitään väliä, sillä ymmärrämme sen a-kirjaimeksi 
sen ollessa muiden kirjainten vieressä. Kuka tahansa pystyy melko ongelmitta 
lukemaan äidinkielellään tekstiä, jossa jokainen a-kirjain on korvattu esimer-
kiksi täytetyllä ympyrällä tai tietyn värisellä suorakaiteella (Rentola 2011:49–
50). Tunnistamme joissakin fonteissa lähes identtiset I, l ja 1 merkit toisistaan 
tekstissä, koska ymmärrämme ne suhteessa niitä ympäröiviin merkkeihin. Sen 
sijaan kalligrafisesti identtiset kirjaimet n ja u tunnistamme niiden asemasta 
omaan sijaintiimme (Noordzij 2005(1985):59).

Monimerkistöllisessä kirjaintyypissä tämä antaa tiettyä liikkumavaraa sen 
suhteen, miten selkeästi yksittäinen merkki on voitava tunnistaa tietyn aakko-
siston osaksi. Esimerkiksi latinalaisen aakkoston ”y” ja kyrillisen ”у” ovat lähes 
identtiset, luultavasti koska polveutuvat samasta merkistä ja ovat säilyttäneet 
merkityksensä hyvin samankaltaisen äänteen merkkeinä. Ilman syytä epäillä, 
kukaan tuskin huomaisi, jos olisin käyttänyt jälkimmäistä läpi tämän tekstin 
y:n paikalla. Toisaalta se antaa liikkumavaraa myös kirjaimen perinteikkyyden 
suhteen: merkin totutusta muodosta voi poiketa paljonkin, sillä ympäröivät 
merkit auttavat lukijaa tunnistamaan sen. 

Tämä periaate ei kuitenkaan toimi yhtäläisesti kaikissa kirjoitusjärjestel-
missä. Todellisissa aakostoissa yksi merkki on prosentuaalisesti hyvin pieni osa 
lausetta, vaikka esiintyisi siinä useita kertoja. Logografisessa kanjimerkistössä 
taas kokonaisen merkin korvaaminen tunnistamattomalla symbolilla saattaa 
tehdä lauseen mahdottomaksi ymmärtää. Muutoksen on myös oltava loogi-
nen ja toistuttava tekstissä systemaattisesti, jotta lukija pystyy oppimaan sen 
merkityksen, eikä lukemisen sijaan päädy murtamaan koodia.

Merkin relatiivisesta luonteesta seuraa tietenkin mahdollisuus jokaisen 
merkin muotoiluun liittyvän päätöksen kohdalla väittää puolesta ja vastaan 
muotoilijan tekemän ratkaisun oikeellisuutta. Jotta tältä vältyttäisiin edes tä-
män lopputyön kohdalla, kuittaan asian mahdollisimman lyhyesti: täydellisen 
luettavuuden sijaan näen tavoittelun arvoisena riittävän luettavuuden ja käyt-
tötarkoitukseensa sopivan luonteen löytämisen.

*Lausahduksen keksijäksi usein nimetään Mathew Carter, mutta luultavammin 
lause on alunperin Walter Tracylta.
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3.4. monimerkistöllinen kirjainperhe
Kirjaintyyppi tarkoittaa yhtä yhtenäiseksi piirrettyä merkistöä kirjaimineen ja 
muine merkkeineen. Usein, niin tässäkin lopputyössä, sanaa käytetään tarkoit-
tamaan myös kirjainperhettä: kirjaintyyppiä kaikkine variaatioineen eli leik-
kauksineen. (Itkonen 2007:12–13.) Tämä määritelmä sisältää kirjainmuotoilun 
yhdeksi siteeratuimmista lausahduksista päätyneen toteamuksen: kirjaintyyppi 
ei ole ryhmä kauniita kirjaimia, vaan kaunis ryhmä kirjaimia*.

Toinen hyvän kirjaintyypin määritelmistä löytyy Beatrice Warden vuonna 
1932 julkaiseamassa esseessä The Crystal Goblet or Printing Should be Invisible 
(McLean 1995:73–77). Esseessä Warde vertaa hyvää typografiaa – ja tätä kautta 
myös kirjainmuotoilua – kristallimaljaan, joka paitsi mahdollistaa sisältämänsä 
viinin juomisen myös päästää oikeuksiinsa sen aromin ja värin. Samaan tapaan, 
Warde kuvailee, tulisi hyvän typografian olla niin huomaamatonta, ettei se sä-
vyttäisi sisältöään, vaan toimisi puhtaana tiedon siirtämisen välineenä. Warden 
teoria on erinomainen ohjenuora leipätekstityyppien muotoiluun, mutta on 
julkaisemisestaan asti saanut myös kritiikkiä. Monimerkistöllisen kirjaimiston 
kohdalla näkymätön typografia nousee ongelmaksi merkistön yhdenmukaisuu-
den kohdalla. Useiden kirjoitusjärjestelmien sovittaminen toisiinsa tulee väis-
tämättä aiheuttamaan tiettyjä omituisuuksia ja poikkeamia, jotka kiinnittävät 
lukijan huomion ja saavat tämän hetkeksi unohtamaan sisällön ja katsomaan 
tekstiä. Tätä, näkymättömän typografian kritisoijat sanovat, ei tarvitse kuiten-
kaan pitää pahana virheenä. Esimerkiksi Unger ehdottaa läpi teoksensa While 
You're Reading, että pieni häiriötekijä saattaa olla juuri se, mikä saa lukijan kes-
kittymään tekstiin. Kirjainmuotoilija Fred Smeijersin hyvin samankaltaiseen 
teoriaan viittaa lopputyössään myös Erik Bertell (Bertell 2012:52-53), joka on 
löytänyt teorialle myös tieteellisiä perusteita: Princetonin yliopiston tutkimuk-
sissa on havaittu visuaalisten tekijöidensä vuoksi syventymistä vaativan tekstin 
syventävän oppimiskokemusta. Samaan viittaavat myös kirjoitusjärjestelmien 
eroja kartoittavat tutkimukset, joiden valossa näytää siltä, että logografisella 
merkistöllä luettu teksti on helpompi muistaa kuin tavukirjoituksella (Coulmas 
1991:134). Oppiminen näyttäisi olevan sitä tehokkaampaa, mitä useampien 
aivoalueiden aktivoitumista se vaatii.

On myös totta, että kauttaaltaan sopivan epätasaisessa merkistössä yhden 
merkin erikoinen pidennys tai epätyypillinen muoto ei riko kokonaisuutta. 
Opinnäytteessään Bertell (20122) viittaa tähän toistuvasti ”sopivana rouheu-
tena” kirjaintyypissä. Näin ollen voidaan siis sopivaa rouheutta kirjaintyypissä 
pitää piirteenä, joka vie kirjaintyypin lähemmäs jos ei näkymätöntä, ainakin 
huomaamattomampaa typografiaa. Monimerkistöllisiä kirjainperheitä muo-
toillut John Hudson pitää muotoilun suurimpana haasteena erilaisia merkis-
töjä yhdistäessä riittävän samankaltaisuuden ja tarvittavan eroavuuden välillä 
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(Knecht 2015). Seuraavat huomiot käsittelevät joitakin konkreettisia piirteitä, 
joiden kautta samankaltaisuutta ja eroavuutta voi kirjainperheeseen luoda.

Rytmi
Kirjaintyypin rytmistä puhuttaessa tarkoitetaan sitä valkoisen ja mustan vaih-
telua, joka syntyy merkkien asettuessa jonoon. Kirjainten pystylinjat ja niitä 
ympäröivät valkoiset tilat muodostavat tämän vaihtelun. Tätä kautta rytmin 
tärkein tekijä onkin kirjainmerkkien hyvä välistys, joka on aina riippuvainen 
merkistä ja merkin sisään jäävästä valkoisesta tilasta. Liian vähäinen rytmi, 
jos esimerkiksi kapeat merkit on välistetty liian väljästi, haittaa lukemista ja 
vaikeuttaa sanojen erottamista. Liian tiheä rytmi taas vaikeuttaa lukemista, 
sillä kirjaimia on vaikea erottaa toisistaan. Hyvän rytmin saavuttamiseksi tulisi 
kirjainten sisätilojen optisesti vastata kahden merkin väliin jäävää tilaa. Epä-
tasainen rytmi vaikeuttaa pahimmillaan jopa kirjoitetun viestin välittämistä. 
(Noordzij 2005(1985):41–43.)

Rytmin yhteydessä voidaan puhua myös tekstin tummuudesta, joka eten-
kin palstaan ladotussa tekstissä on yksi hyvän luettavuuden arviointikriteerei-
tä. Samaan tapaan kuin valkoinen tila määrittää rytmiä, määrittää kirjaimen 
musta tummuutta. Merkin linjojen paksuus ja niiden asettuminen suhteessa 
toisiinsa vaikuttaat siihen, kuinka tummalta jokin kirjaintyyppi näyttää. Jois-
sakin merkeissä linjoja on optisesti korjattava paljonkin, etteiät ne ladelmassa 
erottuisi tummina läiskinä. Rytmiin ja tummuuteen perustuu myös etenkin 
metallikirjasinten aikaan käytössä ollut tapa valmistaa kirjaintyypin eri piste-
koot hieman eri mittasuhteilla: pienessä koossa paksummat linjat ja suurempi 
kontrasti näyttävät samalta, kuin hieman suurempaan kokoon leikattu kirjasin, 
jonka linjat ovat ohuemmat (Unger 2007:95–96).

Latinalainen aakkosto on rytmiltään hyvin tasainen: jos merkkien totutusta 
leveydestä ja tummuudesta ei poiketa ja välistys on kohtalaisen hyvä, tuottaa 
se jo melko tasaisen nauhan tekstiä. Vaikka tämä pätee jossain määrin kaikkiin 
yleisimpiin kirjoitusjärjestelmiin, on kuitenkin ero jo latinalaisen ja kreikkalai-
sen aakkoston välillä huomattava. Yleisesti ottaen suorien pystylinjojen puu-
te ja useat kaarevat tai diagonaaliset muodot vähentävät rytmin tasaisuutta. 
Haastavimpia merkistöjä tästä näkökulmasta olisivat varmaankin hiraganan 
ja katakanan kaltaiset merkistöt, joissa valkoisen tilan ja pystylinjojen suhde 
on hyvin epätasa-arvoinen. Toisaalta taas latinalaisesta muotokielestä paljonkin 
eroavat arabialaiset kirjaimet tuottavat hyvin selkeän ja kauniin rytmin, sillä 
niiden rytmi muodostuu vaakasuuntaisesti kulkevasta viivasta, jota yhtenäiset 
valkoiset tilat ympäröivät ylä- ja alapuolella.
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Päätteet
Päätteet ovat antikvakirjaimen varsinaisten viivojen alussa ja lopussa esiin-
tyviä pieniä väkäsiä. Ne ovat luultavasti jäänne kirjoitusvälineen jättämästä 
muodosta, eivätkä näin ollen varsinainen osa kirjainta. (Bringhurst 1992:238.)  
Vaatimattomasta koostaan huolimatta ne ovat yksi eniten kirjaintyypin ilmettä 
määrittävistä tekijöistä. Ensimmäinen kysymys graafisen suunnittelijan vali-
tessa kirjaintyypiä monesti onkin: ”antikva vai groteski?” Antikvakirjaintyypit 
jaetaan usein katgorioihin muunmuassa päätteiden muodon perusteella: erilai-
set päätteet ovat olleet tyypillisiä eri aikakausina. Ne ovat yksityiskohta, jonka 
vaikutuksen monesti myös kirjainmuotoiluun vihkiytymättömät huomaavat. 
Päätteiden mielenkiintoinen erikoispiirre on, että vaikka ne ovat pienessä koos-
sa lähes huomaamattomia, niiden vaikutus tekstin ulkoasuun lisääntyy tekstin 
määrän kasvaessa. Sivun mittaisessa ladelmassa niiden arvellaan jo helpotta-
van lukemista luomalla lukusuunnan mukaista ryhdikkyyttä tekstiin. (Unger 
2007:109–101.)

Päätteitä on monenmuotoisia ja kokoisia. Osaa katsottaan hyväksyttävästi 
ainoastaan tietyissä kirjaimissa, kun taas joidenkin kirjainten kohdalla pääte 
saattaa olla täysin erilainen kirjaintyypistä toiseen. Joissakin groteskikirjaimis-
sakin saattaa olla koristeellisena elementtinä pääte, esimerkiksi pisaramainen 
muoto a:n ja f:n kaaren päässä. Italic-leikkauksissa antikvakirjainten päätteet, 
etenkin roman-leikkauksen kirjainten pienet jalat, muuttuvat monesti kynän 
piirtoa muistuttaviksi hänniksi, mikä on jäänne kursiivikirjoituksesta, jossakir-
jaimet useimmiten liittyvät toisiinsa. (Bringhurst 1992:54–55.)

Kaikissa kirjoitusjärjestelmissä ei kuitenkaan päätteellinen-päätteetön-jaot-
telua voi tehdä. Antikvan päätteitä näkee monesti lisättynä kreikkalaiseen mer-
kistöön varsin toimivasti, vaikkei niille historiallisesti ole tarvetta. Sen sijaan 
antikvapäätteiden lisääminen esimerkiksi katakana-merkistöön taas tuntuu jo 
hyvin radikaalilta muutokselta – kanjien ja katakanojen päätteellinen leikka-
us on kyllä olemassa, mutta nämä mincho leikkauksen päätteiden muodot 
ovat selkeästi kehittyneet siveltimen, eivät tekstausterän, jäljestä (Bringhurst 
1992:74). Päätteet ja niiden puuttuminen ovat kuitenkin yksi mahdollisuus 
tuoda monimerkistölliseen kirjainperheeseen yhdenmukaisuutta.

Korostusleikkaukset
Kirjainperheen tarkoitus on, että tekstin osia voi korostaa ja luodoa hierar-
kiaa niiden välille ladonnan silti pysyen yhtenisenä ja harmonisena. Tähän 
tarkoitukseen regular-bold-italic-jaottelu (kts. kuva s.33) onkin varsin toimiva 
ja perusteltu ratkaisu. Kirjainten muodot pysyvät huomattavan samankaltai-
sina (poikkeuksena jotkut italic-leikkauksen merkit), eivätkä korostustavat 
häiritse lukemista. Molemmat ovat olleet perinteinen korostustapa jo pitkään 
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Erilaisia päätteellisiä kirjaimia. Koska päätteet toimittavat eri funktioita eri 
kirjoitusjärjestelmissä, ei yllä olevia esimerkkejä voida kutsua eri antikvoiksi.

Калдђ
Serif

日本汉字
תירבע
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latinalaisen ja kyrillisen aakkoston käytössä: renessanssiajan italialaista käsin-
kirjoitusta mukaileva italic jo 1600-luvulta, bold 1900-luvun alulta. (Bringhurst 
1992:52.) Tekstin tummuutta ja kallistusta vaihtamalla saadaan pienellä mää-
rällä muuttujia aikaan useita eri lopputuloksia. On huomattava, että näistäkin 
muuttujista vain toista on tavanomaista varioida saman kirjainperheen sisällä: 
perinteisesti ei ole olllut yleistälöytää samasta kirjainperheestä useita kallistus-
kulmaltaan erilaisia italiceja  – sen sijaan joistakin fonteista löytyy vaihtoehtoisa 
italiceja, swash-leikkauksia, joiden koristeellisuus ja kirjainmuodot ovat vielä 
perusitalicia enemmän lennokkaan käsikursiivin kaltaisia. Lisäksi käytetään 
monesti myös condensed- ja extended-leikkauksia, jotka tosin on tarkoitettu 
kokonaisen kappaleen tai tekstiblokin korostamiseen, siinä missä bold ja ita-
lic toimivat yhden sanan tai lauseen mittaisiinkin korostuksiin häiritsemättä 
tekstin rytmiä. Myös optisesti tasapainoiset ja x-kirjainten kokoon piirretyt 
versaalikirjaimet, kapiteelit (engl. small caps), ovat perinteinen tapa korostaa 
lyhyitä osia tekstistä. 

Latinalaisen aakkosiston parista poistuttaessa on kuitenkin syytä pohtia näi-
den korostustyylien tarkoituksenmukaisuutta. Kuten tämä lopputyö osoittaa, 
on täysin mahdollista lähestyä useita aakkostoja sisältävän kirjaintyypin muo-
toilua vahvasti länsimaisen tradition näkökulmasta. Kirjainmuodon palautta-
minen perusmuotoonsa antaa hyvän mahdollisuuden sen esittämiseksi myös 
kallistettuna ja tummennettuna. Ei kuitenkaan ole olemassa standardointilau-
takuntaa, joka kieltäisi käyttämästä toisenlaisia korostuskeinoja. Onko totuttu 
tapamme muuttaa merkin kallistusta ja tummuutta paras korostuskeino, jos 
käytetty kirjaimisto jo lähtökohtaisesti sisältää paljon eri suuntaisia viivoja tai 
on muodoiltaan selkeästi siveltimellä piirretty?

Roman-bold-slanted (kts. kuva s.33) on toki tomiva lähtökohta yksinker-
taisuutensa ansiosta ja sovellettavissa useimpiin kirjaimistoihin. Mutta muita-
kin vaihtoehtoja on. Vanhoja eurooppalaisia käsikirjoituksia tutkiessa näkee 
monesti kaikin puolin huolellisesti tekstatussa tekstissä yksittäisiä korsitel-
tuja kirjaimia. Samaten vanhojen käsialojen kurssilla tutkimissani näytteissä 
1500-1800-luvuilta törmäsin yhtenään kirjureiden laadultaan kyseenalaisiin 
taidonnäytteisiin - esimerkiksi sivuun, jolla esiintyi lähes kymmenen erilaista 
s-kirjainta samaa suomen kielen äännettä kuvaamassa. Kirjurin tarkoitus oli 
ollut vain todistaa tuntevansa useampiakin tapoja pirtää merkkinsä.* Vielä 

*On toki huomioitava, että tähän aikaan ei suomenkielellä vielä ollut 
vakiintunutta ortografiaa. Esimerkiksi saksassa yleiset tavat kirjoittaa eri tavoin 
ääntyvät s-kirjaimet erilaisina merkkiyhdistelminä näyttävät vaikuttaneen myös 
tuolloiseen suomen kirjoitusasuun.
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Adobe Garamand Pro: Roman, Italic ja Bold.
Roman: pysty kirjainmuoto, kirjaintyypin ”perusleikkaus”.
Italic: kursiivi, oikealle kallistettu varta vasten piiretty leikkaus, jossa on 
säilytetty kalligrafisia piirteitä. Juontaa juurensa 1500-luvun pohjoisitalialaisista 
kirjaimista, jotka eivät aina olleet kallistettuja.
Bold: paksulinjainen, useimmiten myös kontrastisempi versio roman-
leikkauksesta. Kutsutaan ”tummennetuksi” vaikutuksensa palstaan vuoksi.
(Bringhurst 1992:50–56)

Helvetica Roman, Oblique ja Bold.
Useimmissa groteskeissa käytetään italicin sijaan kallistettua leikkausta, joka 
useimmiten kulkee nimelle oblique tai slanted.  Sloped roman, kuten leikkausta 
kutsuttiin, saavutti suosiota myös antikvojen puolella 1920-luvulla erityisesti 
Stanley Morisonin toimesta (Tracy 1986:61–v63) ja myöhemminkin aina uuden 
teknologian antaessa sille mahdollisuuden uuteen kukoistukseen.

On hyvä erottaa varsinaiset vinoiksi piirretyt kirjasimet teknisesti kallistetusta 
ns. konekursiivista, joka on vain geometrinen tai optinen kallistus 
pystykirjaimista ja näin ollen vääristää kirjaimen muodon. 2010-luvun alussa oli 
muodissa vääräänsuuntaan kallistettu konekursiivi, mutta nyttemmin villitys on 
onneksi mennyt ohi.

typografia
typografia

typografia

typografia
typografia
typografia

kursiivi
konekursiivi
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1920-luvun Saksassa fraktuuran ollessa yleinen kirjaintyyppi käytettiin mo-
nesti tekstin korostuskeinona koristeellisempaa swabacher-tekstauskirjainta. 
Miksipä ei siis italicin sijaan tehdä leikkausta, jonka merkeissä olisi sopiva 
määrä koristeellisia piirteitä?

Vastauksia voi etsiä myös tarkastelemalla eri kirjoitusjärjestelmien käsiala-
kirjoituksia. Kalligrafiset merkit eivät aina ole koristeellisempia kuin paino-
kirjainten roman-leikkaus. Esimerkiksi kanji-merkistön kalligrafiamerkit ovat 
muodoiltaan tavallista painomerkkiä yksinkertaisempia (Coulmas & Ehlich 
1983:243). Länsimainen kursiivikin on alkuaan ollut erillinen kirjaintyyppi, jota 
ei käytetty yhdessä roman-kirjainten kanssa - ja suuraakkoset siihen lisättiin 
vasta  Jälleen kerran kyse saattaa olla vain totuudeksi kivettyneestä tottumuk-
sesta.

Hedvigin kohdalla en ole vielä joutunut ratkaisemaan kanjien tai arabialai-
sen aakkoston korostusleikkausten haasteita. Olen kuitenkin pohtinut asiaa, 
ja uskon toimivan ja yhtenäisen lopputuloksen löytyvän tummuuden ja kallis-
tuskulman muutoksilla. En näe syytä yrittää viedä selvästi yhteen perinteeseen 
kuuluvia piirteitä kuten päätteitä kirjaimistoihin, joihin ne eivät kuulu. Sen 
sijaan viivan kontrastin ja kaarten muotokielen sekä kirjaintyypin yleisen il-
meen uskon olevan piirteitä, jotka voivat toistua merkistöstä toiseen.

Näitä piirteitä olen pyrkinyt käyttämään jo kolmen muotoilemani aakkos-
ton kohdalla. Latinalainen ja kyrillinen aakkosto eroavat toisistaan niin vähän, 
ettei varsinaisia haasteita juurikaan ollut. Kreikkalaisen aakkoston kohdalla ky-
symyksiä heräsi pääosin siksi, että merkistö on jo alunperinkin hyvin kursiivin-
omainen. Päätin olla tuomatta siihen liikaa kahden muun pystyleikkauksissa 
esiintyviä piirteitä. Hedvigin kreikkalaisissa merkeissä on toki päätteet, mutta 
pyrin käyttämään niitä vain silloin, kun ne tuntuivat kalligrafisesti perustelluil-
ta eivätkä haitanneet kreikkalaisen osan sisäistä yhtenäisyyttä muotokielessä. 
Merkistöt myös vaikuttivat toinen toistensa muotokieleen: kreikkalaisen mer-
kistön päätteettömien viivojen vinoksi leikattu loppu löytyy myös latinalaisen 
ja kyrillisen aakkoston merkeistä.

Mainittakoon vielä, että muitakin tekstin korostamisen tapoja on. Alle-
viivaus ja tekstin värin muuttaminen ovat korostuskeinoja, jotka ovat olleet 
käytössä jo pitkään. Alleviivaus oli yleinen erityisesti kirjoituskoneiden aikaan, 
jolloin pieneen merkkimäärään ei ollut mahdollista sisällyttää toista leikkausta. 
Värikorostus puolestaan on ollut olemassa niin kauan kuin kirjapainotaitokin. 
Nämä ovat oikeastaam merkin leikkauksten ulkopuolisia keinoja, mutta niiden 
olemassaolo vähentää tarvetta monille eri leikkauksille, erityisesti jos tietää 
suunniteltavan kirjaintyypin olevan tulossa enisijaisesti käyttöön vaikkapa ma-
talaresoluutioisilla näytöillä, joilla viisto italic ei toistu tarkasti.
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4. hedv ig

Koska tutkielmani toinen puoli on kirjaintyyppi, koen tarpeelliseksi avata sen 
syntyprosessia jonkin verran. Hedvig-kirjaintyypin toimivuutta voi jokainen 
arvioida sen näytteestä tämän tutkielman liitteenä, mutta haluaisin kiinnittää 
huomiota joihinkin piirteisiin, joita ei kirjainperheen keskeneräisyyden vuoksi 
voi näytteestä vielä todeta.

4.1.  tavoitteet ja suunnittelu
Tavoitteeni Hedvig-kirjainperheen kohdalla on ollut luoda yksinkertainen ja 
käytettävä leipätekstityyppi, joka kattaa useita kirjainmerkistöjä. Todellisuuden 
asettamien ajallisten rajojen puitteissa olen kuitenkin madaltanut tätä tavoitet-
ta opinnäytetyön mittakaavaan sopivammaksi. Tämän työn puitteissa Hedvi-
gin onkin tarkoitus kattaa vain kolme sukulaismerkistöä ja osoittaa karkeasti, 
mihin suuntaan kirjainperhe on muotokieleltään menossa.

Aloittaessani piirtämään ensimmäisiä luonnoksia en vielä ollut juurikaan 
perehtynyt muihin kirjoitusjärjestelmiin. Tunnistin useimmat tässä tutkiel-
massa mainitut kirjaimistot toisistaan, mutta en olisi ulkomuistista pystynyt 
kirjoittamaan edes kreikkalaisen aakkoston merkkejä etaa pidemmälle. Kyril-
lisen aakkoston käsialakirjaimet opettelin vasta luonnosteluvaiheessa. Joiden-
kin tavukirjoitusten merkistöjä olin tutkinut pintapuolisesti mielenkiinnosta 
niiden visuaalisen muodon ja äänteellisen logiikan yhteyteen. Tiesin siis, että 
työ tulisi sisältämään paljon uuden oppimista.

Arvelin parhaaksi lähestymistavaksi merkkien ymmärtämiselle niiden piir-
tämisen. Käytin aluksi aikaa piirtäen erilaisia versioita latinalaisen ja kyrillisen 
aakkoston merkeistä yrittäen löytää niiden sisäisen logiikan luvussa kolme esit-
telemieni tietojen valossa. Tein myös joitakin luonnoksia muilla merkistöillä 
yrittäessäni ratkaista samankaltaisuuden ja eroavuuden rajoja. Vaikkei tässä 
vaiheessa ollutkaan mahdollista laajentaa Hedvigiä näihin merkistöihin, pyrin 
välttämään kirjaintyypissä piirteitä, jotka vaikeuttaisivat tätä laajennustyötä 
myöhemmin.

Hedvig on säilyttänyt monia jo luonnosteluvaiheessa päätettyjä piirteitä. 
Sen pitkät ylä- ja alapidennykset antavat tilaa erilaisille aksenttimerkeille. Pai-
navat nuolenpäätä muistuttavat päätteet tuovat muuten melko ilmeettömään 
kirjaintyyppiin pientä persoonallisuutta.  Kaarten kulmikkuus oli jotakin, mikä 
syntyi jo ennen ensimmäisiä piirettyjä luonnoksia. Kirjainten kontrasti ja sen 
kulma ovat pysyneet melko samoina luonnosvaiheesta asti. Nämä ovat myös 
ne piirteet, joiden arvelin olevan toistettavissa muissakin merkistöissä.
Merkkimäärältään Hedvig on jo nyt huomattavan laaja. Se sisältää useita kie-
likohtaisia merkkejä latinalaisen aakkoston joukosta, sekä kyrilliset aakkoset 



36

useimpien slaavilaisten kieten kirjoittamiseen. Alunperin Hedvigin ei ollut 
tarkoitus sisältää kursiivia tai tummennettua leikkausta, mutta halusin tutkia 
muotokielen toistuvuutta myös näillä leikkauksilla.

4.2. muodoista ja valinnoista
Vaikka luonnostelu oli ainakin omasta mielestäni erittäin tärkeä vaihe Hedvi-
gin toteuttamisessa, tapahtuu suurin osa digitaalisen kirjaintyypin muotoilusta 
kuitenkin tietokoneella. Kirjaintyypin toimivuutta on käytönnöllisesti katsoen 
mahdotonta päästä tutkimaan ennen koevedoksia.

Vasta koevedoksien avulla näkee, miten kirjaimet todella toimivat yhdessä. 
Yksityiskohtien koon muutokset, kontrastin hienosäätö ja välistys eivät on-
nistu, ellei merkistöä näe pitkässä tekstissä. Pitkä ladelma on myös paras tapa 
nähdä kirjaintyypin luonne.

Hedvig kävi läpi useita korjauskierroksia, joita ei ole syytä kovin tarkasti 
tässä tutkielmassa käydä analysoimaan. Merkittävimmät muutokset digitaali-
sen muotoilun vaiheessa liittyivät kirjainten leveyteen: Hedvig ehti muuttaa 
leveyttään normaalilevyisestä lähes condensed-leikkaukseen asti ja takaisin 
muotoilun ensimmäisen kierroksen aikana. Suurin muutos alkuperäiseen 
suunnitelmaan tietenkin oli kreikkalaisen merkistön ottaminen mukaan kir-
jainperheeseen.

Koska kyse on monia kieliä kattavasta kirjaintyypistä, otin koevedoksia 
useilla kielillä nähdäkseni, miten kielikohtaiset erot vaikuttivat kirjaintyypin 
luettavuuteen. Eri kielten tyypillisimmät kirjainyhdistelmät, sanojen keskimää-
räinen pituus ja aksenttimerkkien yleisyys ovat seikkoja, jotka tulisi ottaa huo-
mioon. Huomasin esimerkiksi suunnitelleeni versaalikirjaimet liian korkeiksi: 
siinä missä matala x-korkeus jätti gemenakirjaimissa tilaa aksenttimerkeille, 
olin unohtanut, että esimerkiksi À ei ole epätavallinen kirjain aloittamaan 
ranskankielistä lausetta.

Tässä vaiheessa pääsin myös käytännössä kokemaan tuttuuden merkityksen 
kirjainmuotoilulle. Latinalaisen aakkoston kohdalla oli helppo nähdä, milloin 
jokin muoto ei toiminut tai merkki oli liian geometrinen tai kalligrafinen. 
Kyrillisen ja kreikkalaisen kirjaimiston kohdalla merkit olivat kyllä selkeästi 
tunnistettavissa, mutta niistä puuttui jonkinlainen luontevuus, eikä aina ollut 
helppo tietää, mitä kohtaa pitäisi hienosäätää. Erittäin suuri apu kyrillisen mer-
kistön kanssa oli Hakalan lopputyön sisältämä kattava tutkimus yksittäisten 
kirjainten muodoista (Hakala 2009:33–55): vaikka olemassaolevia kirjaintyyp-
pejä tutkimalla ja valitsemaani metodia käyttämällä olin päässyt pitkälle, sai 
tästä välillisesti opitusta tuttuudesta varmuutta viedä kirjainmuotoja tiettyyn 
suuntaan. Mielenkiintoista oli myös, että sukulaismerkistöissä tämä tuttuus - 
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Luonnoksia Hedvigin suunnittelun alkubaiheesta.
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tietenkin yhdessä latinalaisen aakkoston tuntemukseni kanssa - helpotti myös 
kreikkalaisen merkistön muotoilua.

En osannut arvata, miten paljon kolmen sukulaismerkistön muotoilu sa-
maan aikaan vaikutti prosessiin. Kaikissa merkistöissä on kirjainmuotoja, jotka 
ovat riippuvaisia toisistaan: esimerkiksi latinalainen a ja e, kreikkalaisen ζ, ξ 
ja ς, kyrillisen л ja д. Näitä pareja löytyy myös eri aakkostojen väliltä. Mikäli 
olisin ollut laajentamassa jo olemassa olevaa kirjaintyyppiä uuteen merkistöön, 
olisivat nämä parit antaneet paljon rajoituksia. Nyt ne oli mahdollista sovittaa 
toisiinsa luontevasti, minkä vuoksi yhden muotoilu helpotti toisen muotoilua 
ja niin edelleen. 

Täysin uutena asiana pääsin opetteleman OpenType-tiedostomuodon mah-
dollistamia kielikohtaisia erikoisuuksia. Halusin ottaa latinalaiseen merkistöön 
mukaan joitakin yleisimpiä ligatuureja. Nämä on mahdollista OpenType-
tiedostossa merkitä toimimaan kielikohtaisesti. Tällöin esimerkiksi vältytään 
st-ligatuurilta kielissä, joissa sitä ei ole tavanomaista käyttää, mutta saadaan se 
vaikeuksitta mukaan saksankieliseen ladelmaan.* Samaa toimintoa voi soveltaa 
myös välistykseen: jos huonosti välistyvä kirjainyhdistelmä on erityisen yleinen 
tietyssä kielessä, voi sille tehdä kielikohtaisen välistysasetuksen, jonka ei tarvitse 
vaikuttaa muunkielisiin ladelmiin.

Erittäin tärkeää oli myös saada kommentteja erityisesti kreikkalaisen ja 
kyrillisen merkistön koeladelmista. Vaikka aiemmin jo mainitsemani piirteet 
pysyvät kielestä ja kirjoitusjärjestelmästä riippumatta hyvinä ohjenuorina, on 
muistettava tottumuksen merkitys lukemisessa.

4.3. väistämättömät konnotaatiot
Kirjoitus puhutun kielen kuvaajana on mainittu tässä työssä jo useita kertoja. 
Näin ollen myös typografia kuvaa puhetta, mutta yhteys ei ole täysin sama. Sii-
nä missä pelkän kirjoittamisen tarkoitus on tallentaa ja välittää puhuttu viesti 
puhtaimmassa muodossaan, on typografialla mahdollista esittää myös viestin 
sävy. Käsin kirjoitettua muistiota lukiessamme emme oleta, että kirjoittajan, 
joka on saattanut olla pelkkä kirjuri, valinta käsialan koosta, kallistuskulmasta 
saati palstan tasaamisesta ovat tietoisia valintoja, joilla tämä on pyrkinyt anta-

*Joitakin kielikohtaisia ongelmia voi yrittää välttää muinkin tavoin. On 
mahdollista muotoilla kirjaintyyppi niin, etteivät mitkään sen merkeistä osu 
toisiinsa ollessaan vierekkäin. Lisäksi digitaalinen ladonta on mahdollistanut 
merkkien asettumisen päällekäin usein ongelmitta. (Bringhurst 1992:48-49) Jos 
fontin f ja b asettuvat päällekäin kauniisti, ei fb-ligatuurille ole välttämättä 
tarvetta.
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Hedvig ensimmäisellä kokeilukierroksella.

ийклмнопрстуфхцчшъ
гдежзийклмнопрстуфхцчшъ
ежзийклмнопрстуфхцчш

КЛМНОПРСТУФХЦЧШ
ЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧ
ЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧ

DEFGHIJKLMNOPQRSTUVW

defghijklmnopqrstuvw
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
bcdefghijklmnopqrstuvwxy

DEFGHIJKLMNOPQRSTUVW

FGHIJKLMNOPQRSTUV

ΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧ
ΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧ

γδεζηθικλμνξορσςτυφχψ
αβγδεζηθικλμνξορσςτυφχψω
βγδεζηθικλμνξορσςτυφχψω

ΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦ
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maan vihjeitä viestin laatijan mielentilasta tai tarkoitusperistä. Tietokoneiden 
yleistyttyä samaa voisi sanoa Timesilla tai Calibrilla kirjoitetusta muistiosta, 
jossa ei ole käytetty kappalesisennyksiä, palstan muotoilua tai korostusleik-
kauksia. Heti, kun tekstin muotoiluun on käytetty yhtään näkyvämpiä tyyli-
keinoja, alamme kutenkin tulkita sitä osana viestiä. Unger kuvaa tätä tiedon 
aarrearkuksi, jota jokainen lukija kantaa sisällään. Kaikilla lukutaidollisilla ja 
ehkä monilla lukutaidottomillakin on huomaamatta ympäristöstä imetty kyky 
tunnistaa tiettyjä tekstityyppejä sanomalehtiin sopiviksi, erottaa ingressin ja 
otsikon typografinen hierarkia ja vailla täysin lukutaitoa, usein myös tunnis-
taa varoituskyltti ja etiketti toisistaan typografisen muotoilun keinoin. (Unger 
2007:11–13.) Vaikka edellä mainitut seikat ovatkin typografian makrotasoa, 
pätevät ne myös kirjaintyypin tulkintaan.

Lukijat myös tulkitsevat kirjaintyyppejä ”ystävällisiksi” ”leikkisiksi” tai 
”ankariksi”. Nämä tulkinnat ovat usein hyvin vaikeita perustella, mutta sopi-
vaa kirjaintyyppiä valitessa ovat juuri niitä seikkoja, joita suunnittelija joutuu 
pohtimaan. Laajemmin aihetta on tutkinut lopputyössään Erik Bertell (2012), 
mutta mainittakoon nyt joitakin omia arvioitani Hedvigin hengestä.

Hedvig on kontrastiltaan matala ja akseliltaan lähes kohtisuora - piirtei-
tä, jotka ovat yleisiä näyttöfonteissa. Sen muotokieli on melko kulmikasta, 
minkä vuoksi se ei ole ideaali pitkään tekstiin, mutta saattaa toimia lehden 
leipätekstinä ongelmitta. Kaarten muodoissa on geometrista jäykkyyttä, mutta 
monet yksityiskohdat ovat eksentrisiä. Monet näistä piirteistä saattavat vielä 
muuttua kirjaintyypin valmistumiseen mennessä, mutta jo nyt on Hedvigillä 
jonkinlainen ominaistunnelma. En tiedä, mitä nämä piirteet muille kommuni-
koivat, mutta itse päätyisin kuvailemaan kirjaintyypin olemusta ”innokkaaksi”, 
”nuorekkaaksi” ja ”rehdiksi”.

Nämä tunneperäiset konnotaatiot yhdessä lukijoiden tiedon aarrearkun 
kanssa osoittavat Hedvigille myös tietyn luontevan käyttöympäristön. Koh-
tisuoran akselinsa vuoksi se ei sovi romaanin leipätekstiksi, mutta sopivan 
kapeassa palstassa se voisi olla vaivaton luettava tyypillisen aikakauslehtiartik-
kelin mittaisessa tekstissä. Sanomalehteen se on paitsi teknisesti sopimaton 
myös hieman liian leikkisä - iloiselta hämähäkiltä näyttävä ж ja sokkeloinen & 
saattaisivat olla liikaa ryppyotsaisimmille lukijoille.
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Erilaisia vaiheita ja muotoja Hedvigin kehittelyssä.
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5. johtopä ätökset

On huomattavasti helpompaa osoittaa, mikä kirjaintyypissä on väärin kuin 
mikä siinä on oikein. Liian leveät tai kapeat kirjaimet, muodoltaan häiritsevät 
päätteet ja epätyypilliset mittasuhteet ovat piirteitä, jotka huomaa jo nopeal-
la silmäyksellä. Hedvigissä on vielä monia virheitä, eikä projektin aikataulu 
antanut riittävästi mahdollisuukia todella testata kirjaintyyppiä kreikkalaista 
tai kyrillistä aakkostoa käyttävilä lukijoilla. Siinä on myös piirteitä, joita en 
pidä suotuisina, mutta jotka olen tietoisesti tehnyt ja hyväksyn ne osana tätä 
nimenomaista kirjaintyyppiä. Vaikka halusinkin noudattaa monia hyvän typo-
grafian sääntöjä, kokeilin joitakin modulaarisesti toistuvia muotoja sekä lievästi 
epätyypillisiä kirjainmuotoja.

Osa ratkaisuista osoittautui toimiviksi, osa ei. Vaikka tietyn geometrisyyden 
toistaminen merkeissä oli monesti helppo tapa paitsi tuoda kirjainperheeseen 
yhtenäisyyttä, aiheutti se lähes yhtä usein ongelmia kirjainmuodoissa, jotka 
lähtökohtaisesti poikkeavat joukostaan. Esimerkiksi n, o ja p ovat Hedvigissä 
kaariltaan hyvin samankaltaisia, mutta f ja β eivät pysy tasapainoisina, jos 
ne seuraavat samaa muotoa. Toisissa kirjaimissa taas modulaarisuus toimi yl-
lättävän hyvin. Yleensä pisaramaiseen muotoon päättyvä ж on kiilamaisine 
päätteineen epätyypillinen, mutta toimii yhdessä a:n, т:n ja f:n kanssa. 

Hedvig ei laajuudeltaan ole riittävä vastamaan laajalti kysymyksiin yhtenäi-
syyksistä ja eroista merkistöjen välillä. Kolme sukulaisaakkostoa ovat kuitenkin 
liian samankaltaisia toimiakseen kunnollisena testialustana ei-länsimaisille mer-
kistöille. Aiheen tarkemman tutkiskelun ja oman oppimisen kannalta parempi 
valinta olisi ollut valita rohkeasti kaksi merkistöä eri kirjoitusjärjestelmistä.

Tutkimani aineiston valossa taas näyttää siltä, että kaikkia kirjainmerkistöjä 
tosiaan yhdistää viiva ja valkoinen tila. Vaikuttaa myös siltä, että merkistöjä 
voi muokata paljonkin perinteisestä poikkeaviksi, ennen kuin ne muuttuvat 
lukukelvottomiksi – tällöin on tietenkin muotoilijan tehtävä valinta siitä, mi-
ten hyvää luettavuutta kirjaintyypiltä vaaditaan. Olin yllätynyt siitä, kuinka 
vähän kohtasin kritiikkiä sille, että muotoilija tekisi merkistöjä, joita ei tunne. 
Useimmiten kyse oli siitä, että korostettiin riittävän taustatyön tekemistä ja 
latinalaisen merkistön muotojen rajallisuuden tunnustamista. (Leonidas 2013) 
Libanonilaien kirjainmuotoilija Nadine Chahine, joka on sekä suunnitellut 
arabialaisia merkistöjä että laajentanut latinalaisia merkistöjä painottaa, ettei 
edes latinalaista merkistöä toiseen kirjoitusjärjestelmään laajentaessa kyse ole 
koskaan vain samankaltaisten kulmien ja kaarien toisintamisesta: visuaalinen 
yhtenevyys ei välttämättä tarkoita, että kirjaintyyppiin liittyvät konnotaati-
ot pysyisivät samoina, kun muotokieli viedään toiseen kulttuuriin. (Chahine 
2009; Dixon 2012)
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Vaikkakin vähäistä ja hellää, tämä kritiikki on kuitenkin aiheellista. Suhtaudun 
epäilevästi siihen, onko muotoilijan aiheellista suunnitella monimerkistöllisiä 
kirjaintyyppejä ilman jonkun merkistöä äidinkielenään käyttävän apua. Varsin-
kin tuttuuden vaikutus luettavuuteen ja lukumukavuuteen on niin suuri, että 
uskon ainoastaan jo vuosia merkistöä käyttäneen suunnittelijan pystyän todella 
käsittelemään tätä tuttuutta oikein: ymmärtäen, milloin sitä voi rikkoa ja mil-
loin sen on oltava kirjainmuodoissa läsnä. Toki tämän tuttuuden voi oppia, 
mutta uskon oppimisen olevan huomattaasti nopeampaa ja hedelmällisempää, 
jos se tapahtuu yhteistyönä merkistöä äidinkielessään käyttävän muotoilijan 
kanssa. Tuttuuteen kuuluu myös merkistön takana toimivan kirjoitusjärjestel-
män ymmärtäminen. Kyseessä on kokonaisuus, jonka osat ovat jatkuvassa vuo-
rovaikutuksessa toistensa kanssa kirjoitusjärjestelmän määrittämillä ehdoilla.

Myös typografian vahva yhteys kieleen, kulttuuriin ja jopa kulttuuri-identi-
teettiin on seikka, joka puoltaisi vieraiden merkistöjen muotoilua yhteistyössä 
tai vähintäänkin konsultoiden muotoilijaa, jolle merkistö ja sitä ympäröivä 
kulttuuri ovat tuttuja. Se on myös seikka, joka epäilemättä tulee viemään 
monimerkistöllisten kirjaintyyppien ympärillä käytävää keskustelua mielen-
kiintoiseen ja jopa yhteiskunnallisesti tärkeään suuntaan. Maailman muuttu-
essa digitaalisemmaksi ja informaation lisääntyessä muuttuu teksti jatkuvasti 
tärkeämmäksi. Kirjainmuotoilu saattaa olla yksi keinoista, joilla ehkäistä kie-
livähemmistöjen kulttuurin katoamista niiden sulautuessa valtakulttuuriin. 
Vaikkei se vaikutakaan hallitusten toimiin tai poista epätasa-arvoa, antaa se 
parhaassa tapauksessa ihmiselle työkaluja käyttää äidinkieltään monipuolisem-
min oman kielialueensa sisällä kommunikointiin. Tämä on tietenkin kovin 
korkealentoinen ja idealistinen tapa katsoa asioita, mutta jotkut muotoilijat 
ovat maininneet tämän motivaatiokseen suunnitella muita kuin latinalaisia 
kirjaintyyppejä. Esimerkiksi Mark Jamra ja Neil Patel kertovat toimistonsa 
verkkosivuilla keskittyvänsä ei-latinalaisten ja huonosti edustettujen kirjoitus-
järjestelmien muotoiluun: vuonna 2015 heidän julkaisemansa laaja digitaalinen 
kirjainperhe, Phoreus, mahdollistaa cherokeen kielen tarkan ja oikea-oppisen 
painamisen ensimmäistä kertaa kielen 10 000 puhujalle. Epäilemättä tällekin 
lähestymistavalle on oma problematiikkansa, mutta muutos ajattelutavoissa 
näyttäisi olevan parempaan.

Tavoitteenani on saattaa Hedvigin kolme merkistöä loppuun. Se, jatkanko 
muihin kirjoitusjärjestelmiin tutustumista tämän vai jonkin toisen kirjain-
tyypin parissa, jää nähtäväksi. Uskon kuitenkin tutkimusmatkan jatkuvan. 
Erityisesti toivon pääseväni tutustumaan vieraisiin merkistöihin yhteistyössä 
äidinkielessään merkistöön tutustuneen työparin kanssa. 
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6. lopetus

Tulevaisuuden ennustaminen ei ole typografian alalla sen helpompaa kuin 
elämässä muutenkaan. Typografia ei ole sidoksissa teknologian kehitykseen, 
vaikka kulkeekin sen mukana. Oman opiskeluni aikana olen ehtinyt nähdä 
keskustelun digitaalisesta musteesta syntyvän ja kuolevan. Opintojeni ensim-
mäisenä vuonna ostamani Typografian käsikirja varoittaa matalaresoluutioisten 
96ppi näyttöjen tavasta pilata hyvinkin suunniteltu kirjasin (Itkonen 2007:68), 
mutta nyt kuljetan taskussani pari vuotta vanhaa puhelinta, jonka näyttöreso-
luutio on 326ppi.

Mitä tulee monimerkistöisenkirjaintyypin suunnitteluun, voi senkin olettaa 
tulevaisuudessa vain helpottuvan. Paitsi korkeamman laadun kirjainmuotoi-
luohjelmissa ja näyttöresoluutioissa, on teknologinen kehitys mahdollistanut 
myös entistä vaivattomamman kirjaintyyppien julkaisemisen. Ja mikä tärkein-
tä: mahdollisuus pitää yhteyttä alan muihin toimijoihin, tiedon helppo saata-
vuus ja nopea liikkuminen poistavat geografisten etäisyyksien tuomat ongelmat 
yhteistyöprojekteilta.

Varmalta näyttää ainoastaan se, mitä historian kulku on jo todennut: typo-
grafian kehitys on hidasta, eivätkä sen perimmäiset tavoitteet luettavuudesta ja 
harmonisesta tekstiladelmasta juurikaan muutu. Myöskään typografian asema 
kommunikaation välineenä tuskin tulee muuttumaan. Kun kirjainmuotoilija 
Erik Spiekermannilta erään kerran kysyttiin hänen näkemystään kirjainmuo-
toilun tulevaisuudesta, oli hänen vastauksensa yksinkertainen ja ajaton:

"The future of type is the past of type: visual language. As long as we speak 
and write, we’ll have type. Different voices, different messages, different media: 
different type." (Creative Review, 2013.)



hedvig



ABCD
EFGHIJ
KLMNO
PQRS
TUVW
XYZ



abcd
efghij
k lmno
pqrs
tuvw
xyz



АБВГД
ЕЖЗЙК
ЛМНОП
РСТУФХ
ЦЧШЫ
ЬЭЮЯ



абвгд
ежзйк
лмноп
рстуфх
цчшы
ьэюя



ΑΒΓΔ
ΕΖΗΘ
ΙΚΛΜ
ΝΞΟΠ
ΡΣΤΥ
ΦΧΨΩ



αβγδ
εζηθ
ικλμ
νξοπ
ρςστ
υφχψ



ÁĆ É Ǵ Í Ĺ ŃÓ ŔÚ Ý Ź ŐŰ 
À È Ì ǸÒ ÙȀ Ȅ ȈȌȐȔ
ÂĈ Ê Ĝ Ĥ Î Ĵ Ô Ŝ Ŵ Ŷ

ǍČ ĎĚ Ǧ Ȟ Ǐ Ǩ ŇǑŘ Š Ť Ǔ Ž
Ȧ Ḃ Ċ ḊĖ Ḟ Ġ Ḣ İ Ṁ ṄȮṘ Ṡ

Ṫ Ż Ä Ë Ḧ Ï Ö Ü Ÿ Ŀ
Ă Ĕ Ğ ĬŎŬȂ Ȇ ȊȎȒ
Ã Ĩ ÑÕ ŨĀ Ē Ī ŌŪ

Ð Ħ ŁØÅŮ           
Ç Ş Ţ Ģ Ķ Ļ Ņ Ŗ Ą Ę ĮǪŲ

ÞĲ ŊÆ Œ

hedvig regular latin
kielikohtaiset merkit
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hedvig regular cyrillic
kielikohtaiset merkit
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hedvig regular, italic & bold latin

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefgh i jk lmnopqrstuvwxyz

A B C D E F G H I J K L MNO P QR S T U VWX Y Z
a b c d e f g h i j k lm n o p q r s t u v wx y z

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijk lmnopqrstuvwxyz

hedvig regular, italic & bold cyrillic

АБВГДЕЖЗЙКЛНОПРСТУФХЦЧШЫЬЭЮЯ
Мабвгдежзйклмнопрстуфхцчшыьэю

А БВГ Д ЕЖ ЗЙК ЛНОП Р С Т УФХ Ц ЧШЫЬ ЭЮЯ
Ма б в г д еж з й к лмн о п р стуфх ц ч шыь эю

АБВГДЕЖЗЙКЛНОПРСТУФХЦЧШЫЬЭЮЯ
Мабвгдежзйклмнопрстуфхцчшыьэю

hedvig regular, italic & bold greek

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
αβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψω

Α ΒΓ Δ Ε Ζ ΗΘ ΙΚ ΛΜΝ ΞΟΠ Ρ Σ Τ ΥΦΧΨΩ
α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
αβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψω



hedvig regular latin 8/10pt
Gutenberg's innovation in the mid 15th century was not printing itself, but 
casting type pieces with reusable molds. From then until at least 400 years 
later, type started with cutting punches, which acted as the masters. The 

material that was cut formed a prototype of the character from which type 
was cast by various means from an alloy usually containing lead. Type design 

accounted for the limitations of the printing process, such as the splashing 
properties of ink or the wear on the type itself.

hedvig regular latin 10/14pt

Gutenberg's innovation in the mid 15th century was not 
printing itself, but casting type pieces with reusable molds. 
From then until at least 400 years later, type started with 

cutting punches, which acted as the masters. The material that 
was cut formed a prototype of the character from which type 
was cast by various means from an alloy usually containing 
lead. Type design accounted for the limitations of the printing 

process, such as the splashing properties of ink

or the wear on the type itself.

hedvig regular latin 24/30pt

Difficulties standing after 
finishing saffron flower 

soufflée.



hedvig regular latin 8/10pt
инновации Гутенбергом в середине 15-го века не печатал сам, но литье частей 
типа с многоразовыми пресс-форм. С тех пор, пока по крайней мере, 400 лет 
спустя, тип не начал с режущими ударами, которые выступали в качестве 

мастеров. Материал, который был вырезан сформирован прототип персонажа 
из какого типа был брошен различными способами из сплава, обычно 

содержащих свинец. Тип конструкции учитываются ограничения процесса 
печати, таких как свойства разбрызгивание чернил или износа самого типа.

hedvig regular latin 10/14pt

инновации Гутенбергом в середине 15-го века не печатал 
сам, но литье частей типа с многоразовыми пресс-форм. С тех 

пор, пока по крайней мере, 400 лет спустя, тип не начал с 
режущими ударами, которые выступали в качестве мастеров. 

Материал, который был вырезан сформирован прототип 
персонажа из какого типа был брошен различными способами 

из сплава, обычно содержащих свинец. Тип конструкции 
учитываются ограничения процесса печати, таких как свойства 

разбрызгивание чернил или износа самого типа.

hedvig regular latin 24/30pt

В чащах юга жил 
бы цитрус? Да, но 

фальшивый экземпляр! 



hedvig regular latin 8/10pt
Καινοτομία του Γουτεμβέργιου στα μέσα του 15ου αιώνα δεν είχε την ίδια εκτύπωση, 
αλλά χύτευση τεμαχίων τύπου με επαναχρησιμοποιήσιμα καλούπια. Από τότε μέχρι 
τουλάχιστον 400 χρόνια αργότερα, το είδος ξεκίνησε με την κοπή γροθιές, η οποία 
ενήργησε ως τους πλοιάρχους. Το υλικό το οποίο είχε αποκοπεί σχηματίστηκε ένα 

πρωτότυπο της χαρακτήρα από την οποία ο τύπος χυτεύθηκε με διάφορα μέσα 
από ένα κράμα συνήθως περιέχουν μόλυβδο. σχεδιασμός τύπου αντιπροσώπευαν 

τους περιορισμούς της διαδικασίας εκτύπωσης, όπως τις ιδιότητες πιτσίλισμα του 
μελανιού ή η φθορά της ίδιας της τύπου.

hedvig regular latin 10/14pt

Καινοτομία του Γουτεμβέργιου στα μέσα του 15ου αιώνα δεν 
είχε την ίδια εκτύπωση, αλλά χύτευση τεμαχίων τύπου με 

επαναχρησιμοποιήσιμα καλούπια. Από τότε μέχρι τουλάχιστον 400 
χρόνια αργότερα, το είδος ξεκίνησε με την κοπή γροθιές, η οποία 
ενήργησε ως τους πλοιάρχους. Το υλικό το οποίο είχε αποκοπεί 

σχηματίστηκε ένα πρωτότυπο της χαρακτήρα από την οποία ο τύπος 
χυτεύθηκε με διάφορα μέσα από ένα κράμα συνήθως περιέχουν 

μόλυβδο. σχεδιασμός τύπου αντιπροσώπευαν τους περιορισμούς της 
διαδικασίας εκτύπωσης, όπως τις ιδιότητες πιτσίλισμα του μελανιού 

ή η φθορά της ίδιας της τύπου.

hedvig regular latin 24/30pt

Διαφυλάξτε γενικά τη
ζωή σας από βαθειά ψυχικά 

τραύματα.



60



61

lähteet

tekstilähteet
Bertell, Erik. 2012. Vaikuttavat kirjaimet: typografia & kirjainmuotoilu 
merkityksien välittäjänä. Opinnäytetyö. Helsinki, Aalto-yliopiston taiteiden 
ja suunnittelun korkeakoulu. 
Bringhurst, Robert. 1992. The elements of typographic style. Point Roberts, 
Hartley & Marks. isbn 0-88179-033-8. 
Coulmas, Florian. 1991. Writing Systems of the World. New Yourk, Blackwell.  
isbn 0-631-18028-1.
Coulmas, Florian & Ehlich, Konrad. 1983. Writing in focus. Berlin, Mouton. 
isbn 90-279-3359-6.
Eriksson, Olof. 1974. Graafisen tyylin perusteet. Helsinki, Otava. isbn 951-1-
00341-0.
Frutiger, A. 1980. Type, sign, symbol. Zurich, ABC Edition. isbn 3-85504-060-5.
Hakala, Hanna. 2009. Kyrillisten kirjainmuotojen erityispiirteistä. 
Opinnäytetyö. Helsinki, Taideteollinen Korkeakoulu.
Hoffman, Joel M. 2004. In the beginning: A short history of the Hebrew 
language. New York, New York University Press. isbn 0-8147-3654-8.
Itkonen, Markus. 2007. Typografian käsikirja. Jyväskylä, Gummerus. isbn 
978-952-5001-10-5.
Lupton, Ellen. 2004. Thinking with type: A critical guide for designers, writers, 
editors, & students. New York, Princeton Architectural Press. isbn  1-56898-
448-0.
McLean, Ruari. 1995. Typographers on type: An illustrated anthology from 
William Morris to the present day. London, Lund Humphries Publishers. isbn 
0-85331-657-0.
Noordzij, Gerrit. 2005. The stroke: Theory of writing. London, Hyphen. isbn 
0-907259-30-8.
Powell, Barry B. 2009. Writing: Theory and history of the technology of 
civilization. Malden, Wiley-Blackwell. isbn 978-14051-6256-2.
Rentola, Kai. 2011. Viestistä muotoon ja takaisin: kokemuksia typografian ja 
graafisen muotoilun oppimisesta. Helsinki, Aalto-yliopiston taideteollinen 
korkeakoulu.
Tracy, Walter. 1986. Letters of credit: A view of type design. London, Gordon 
Fraser. isbn 0-86092-085-2.
Tschichold, Jan. 1998. The new typography. Berkeley, University of California 
Press. isbn 0-520-07147-6.
Unger, Gerard. 2007. While You’re Reading. New York, Mark Batty Publisher. 
isbn 978-0-9762245-1-8.



62

internetlähteet
Through the eyes of three FontFont Designers: The challenges of designing non-
Latin typefaces.

Artikkeli julkaistu Fontfont-blogissa 15.11.2013
https://www.fontfont.com/news/challenges-of-designing-non-latin-typefaces

What is the future of type?
Artikkeli julkaistu Creative Review -lehden blogissa 30.4.2013.

Biľak, Peter. 2007. Family planning, or how type families work.
Artikkeli julkaistu Typotheque-blogissa 31.1.2007.
Ensimmäisen kerran julkaistu: CAP & Design, Nov/2007
https://www.typotheque.com/articles/type_families

Biľak, Peter. 2011. We don’t need new fonts…
Artikkeli julkaistu Typotheque-blogissa 15.7.2011.
Ensimmäisen kerran julkaistu: 8 Faces magazine, Issue 3, 2011
https://www.typotheque.com/articles/we_dont_need_new_fonts

Chahine, Nadine. 2009. Wishing on a typeface.
Artikkeli julkaistu I Love Typography -blogissa 4.12.2009.
http://ilovetypography.com/2009/12/04/neue-helvetica-arabic-wishing-
on-a-typeface/

Dixon, Catherine. 2012. From the Inside, From the Heart
Haastattelu julkaistu Printmag-lehden internetsivulla 17.4.2012
http://www.printmag.com/design-education/from-the-inside-from-the-heart-
type-designer-nadine-chahine/

Keyes, Bob. 2015. Portland graphic designer helps the Cherokee Nation update
its language for the digital age.
Artikkeli julkaistu Portland Press Herald -lehdessä 29.11.2015
http://www.pressherald.com/2015/11/29/portland-graphic-designer-helps-the-
cherokee-nation-update-its-language-for-the-digital-age/

Knecht, Sonja. 2015. Serebro Nabura 2014 (Part 2).
Artikkeli julkaistu Fontshop-blogissa 13.4.2015.
https://www.fontshop.com/content/serebro-nabora-2014-part-2 

Leonidas, Gerry. 2013. Going Global: The Last Decade in Multi-Script Type Design.
Artikkeli julkaistu Typografica-blogissa 15.10.2013 
http://typographica.org/on-typography/going-global-the-last-decade-in-multi-
script-type-design/

Lupton, Ellen. 2004. The Science of Typography.
Artikkeli julkaistu Typotheque-blogissa 29.11.2004.
Ensimmäinen julkaisukerta: Print magazine, Cold Eye, Summer 2003.
https://www.typotheque.com/articles/the_science_of_typography



63

mainitut verkkosivut
Jarma Patel. yrityksen verrkosivu.

http://www.jamra-patel.com/about-us/
Type Camp Informatiivinen verkkosivu.

http://www.typecamp.org
University of Reading, Opinto-ohjelman esittelysivu. (4.4.2016)

http://typefacedesign.net/courses/matd/
Royal Academy of Art in The Hague. Opinto-ohjelman esittelysivu. (4.4.2016)

http://www.kabk.nl/pagewideEN.php?id=16

kuvalähteet
s.17, 19 Aikajana koostettu seuraavista teoksista (kts. tekstilähteet):

Bringhurst, The elements of typographic style
Coulmas, Writing Systems of the World
Hakala, Kyrillisten kirjainmuotojen erityispiirteistä
Noordzij, The stroke: Theory of writing



...





	  

Aalto University, P.O. BOX 11000, 00076 AALTO 
www.aalto.fi 

Master of Arts thesis abstract 
	  

	  

 
Author  Vilma Lappalainen 
Title of thesis  Merkillisiä järjestelmiä 
Department  Department of media 
Degree programme  Graphic design 

Year  2016 Number of pages  64 Language  finnish 

Abstract 
Merkillisiä järjestelmiä: Huomioita kirjoitusjärjestelmistä ja kirjainmuotoilusta is a research based 
thesis about different writing systems of the world and about designing a multilingual typeface. It 
sets out to gather and organise information about contemporary writing systems and type design. 
The by product of the thesis is Hedvig, a multilingual typeface for setting latin, cyrillic and greek 
scripts. The purpose of this typeface is to reflect some of the topics discussed in the thesis. 
The thesis is written in three parts. First part is a summary about the history and typographical 
characteristics of contemporary writing systems. The second part addresses the typographical sim-
ilarities in different writing systems and the essence of a character, both as a singular sign and a 
part of a larger group of writing signs. The third part is a description of the design process of 
Hedvig. 
In conclusion part I gather what I have learnt and present the Hedvig typeface. 
 

Keywords  type design, writing system, typography 

	  



	  

Aalto-yliopisto, PL 11000, 00076 AALTO 
www.aalto.fi 

Taiteen maisterin opinnäytteen tiivistelmä 
	  

	  

 
Tekijä  Vilma Lappalainen 
Työn nimi  Merkillisiä järjestelmiä 
Laitos  Median laitos 
Koulutusohjelma  Graafisen suunnittelun koulutusohjelma 

Vuosi  2016 Sivumäärä  64 Kieli  suomi 

Tiivistelmä 
Merkillisiä järjestelmiä: Huomioita kirjoitusjärjestelmistä ja kirjainmuotoilusta on kartoittava 
tutkielma, jonka päämääränä on jäsennelty käsitys monimerkistöllisen kirjaintyypin 
suunnitteluun liittyvistä aiheista. Tutkielman oheessa on valmistunut myös kirjainperhe Hedvig, 
jonka tarkoituksena on heijastella joitakin tutkielmassa esitettyjä ajatuksia kolmen 
kirjoitusmerkistönsä kautta. 
Tutkielmani on kolmiosainen. Ensimmäinen osa käsittelee nykyisin käytössä olevia 
kirjoitusjärjestelmiä niiden historian ja typografisten piirteiden kautta. Toinen osa keskittyy 
etsimään kirjoitusjärjestelmien typografisia yhtäläisyyksi, sekä pohtimaan, mikä on 
kirjoitusmerkki ja miten se toimii yhdessä muiden merkkien kanssa kirjaintyypissä. Kolmas osa 
tutkielmaani on kuvaus kirjaintyyppi Hedvigin suunnittelusta. 
Johtopäätöksissä kerään yhteen oppimaani ja lopulta esittelen kirjainperhe Hedvigin. 
  

Avainsanat  kirjainmuotoilu, kirjoitusjärjestelmä, typografia 

	  




