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P R O L O G I

Lukeminen on pakollista 

Kuvavirtaukset ja tietopilvet yhdistyvät psykotrooppisiksi ukkosmyrskyiksi 
biopoliittisilla jälkijäristyksillä. Miten me graafikot liitymme tähän 
todellisuuteen? Olemmeko muotoilijoita vai ideoimmeko konsepteja? Voiko 
konsepteja muotoilla? Onko palvelujen järjestäminen muotoilua? Entä 
käyttökokemusmuotoilu, tai tunteen muotoilu? Kun muotojen käsite 
laajennetaan käsittämään enemmän kuin pelkät fyysiset muodot, jotka 
perinteisesti olivat muotoilun materiaa, mikä tahansa toiminta voidaan 
käsittää muotoiluksi. Olemme vasta tietomuotoilun alussa. Johanna Drucker 
toteaa uudessa kirjassaan että olemme tietomuotoilun inkunaabelivaiheessa, 
viitaten tosiasiaan että tietomuotoilusta on vasta uusien 
datavisualisointityökalujen kautta tulossa varteenotettava ja itsenäinen 
kenttä.1 

Onko graafinen suunnittelija pakosti poliittinen strategi? Onko graafinen 
suunnittelu ensisijaisesti brändäystä ja identiteettipolitiikkaa vai voidaanko se 
käsittää autonomisena kulttuurin osa-alueena? Tässä esseessä keskityn 
puhtaasti visuaalisiin muotoihin, mutta yritän kytkeä ne historiaan, totuuden 
tuotantoon ja taloudellisiin realiteetteihin, toivossa löytää enemmän 
käsitteistöä muotoilusta puhumiselle.  

Oma tietoisuuteni kehitys on seurannut tietoteknologian kehitystä 80-
luvun lopusta lähtien, jolloin internet oli vain harvojen nörttien ulottuvissa, 

 1 Johanna Drucker, 2016. Graphesis s. 176 
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nykyisyyteen, jossa joka toinen ihminen kaupungilla kävelee niska nurissa ja 
katse älypuhelimeen liimattuna.  

Lukemisen asema on kasvanut muinaisen orjakaupan kirjanpidon 
tarkastamisesta ja keskiajan yksityisestä kynttilän valossa tapahtuvasta 
hengellisyyden rituaalista nykyisiin loputtomiin informaatiosyötteiden 
päivitysten seuraamiseen, mikä osittain kilpailee suorien kokemusten kanssa, 
jopa nuorilla. En ole luddiitti, ja väitän että keinotekoinen maailma on 
vähintään yhtä mielenkiintoinen kuin se osa maailmaa, jota ihminen ei (vielä) 
ole muokannut, mutta jos unohdamme historiamme, emme ole mistään 
kotoisin.2 

Mitä lukeminen on? Onko kyse vain välineellisestä tiedonkeruusta vai 
onko lukukokemus itsessään päämäärä? Kun liikumme hengtuotteiden 
mahdollisuuksien kentällä3, tulkitsemme ympäröiviä signaaleja etsien 
ravintogradienttejä jotka johtavat meitä runsaammille sielunruoan apajille. 
Lukeminen on navigaatiota ja se on tiedettävästi pakollista. 

Taustaa 

Kun aloitin opintoni Taideteollisessa korkeakoulussa, lähes vuosikymmen 
sitten, professorini Tapio Vapaasalo kysyi kaikilta luokassa mikä kiinnosti 
heitä eniten tässä aineessa. Vastasin että minua kiehtoi kirjoihin ja lehtiin 
tallennetut maailmat, jotka ilmenevät tekstin sisällön ja graafisten 
elementteihin keskinäisen leikin kautta. Fasinaatio kirjoituksiin, kuviin ja 
merkkeihin tallentuneisiin tarinoihin oli minulle vallitsevampi kuin suorat 
aistikokemukset.  

Se määritti minulle eräänlaisen monastisen elämän ja tutkiskelun, jonka 
vaikutteet olivat väistämättä historialliset muodot. Graafisessa suunnittelussa 
käytettävät digitaaliset työkalut, jonka keskiössä on monopolistisen 
korporaation – Adoben – ohjelmistot, määrittivät omanlaisensa muodollisen 
mahdollisuuksien kentän. Aikalaisteni (samoilla ohjelmilla tehtyjen) tuotosten 
seuraaminen blogeissa ja kirjakaupoissa muodosti kierron, jossa lainataan 
historiaa ja sekoitetaan valmiita muotoja, tuottaen tällä tavalla uutta. 

 2 Bob Marley “If you know your history, you will know where you’re coming from” 
 3 Christoph Cox, Jenny Jaskey, Suhail Malik. 2015. Manuel DeLanda in Conversation with Christoph Cox. 

Realism Materialism Art. Sternberg Press 
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Graafisessa muotoilussa on lähes klisee todeta defaitistisesti että kaikki on jo 
tehty, ja jäljelle jää vain asioiden yhdisteleminen luovilla ja uusilla tavoilla. 

Graafisten muotojen historia on rikas, joten hybridisointia voisi varmasti 
jatkaa ikuisesti ilman että vastaan tulisi piste jolloin kaikki yhdistelmät on 
nähty. Ohjelmistot uusiutuvat, ehdottaen jatkuvasti uusia tapoja 
virtaviivaistaa muotoiluprosessia. Kokeelliset digitaaliset sovellukset ja 
generatiiviset algoritmit voivat lisätä uutuuden tuntua, mutta ohjelmistot, 
blogit ja historia muodostavat kuitenkin suljetun järjestelmän, joka on 
pienempi kuin se, mikä potentiaalisesti olisi graafikon ulottuvissa. Graafisen 
muotoilun referenssit, tekniikat ja “parhaat käytännöt”, ovat nykyään 
maailmanlaajuisesti yhdenmukaisemmat kuin ikinä, painottaen digitaalisia 
työkaluja luovan prosessin alusta loppuun. Mikään digitaalinen työkalu ei 
kuitenkaan pysty simuloimaan fyysisen maailman kompleksisuutta. 

Digitaalinen suljettu ympyrä ei yksinään selitä miksi kaikki alkaa 
muistuttaa kaikkea muuta. Siihen liittyy olennaisesti muoti-ilmiöt ja ideaali 
johdonmukaisesta, mihin pyritään varsinkin yritysilmeiden suunnittelussa, 
mutta palaan tähän asiaan tuonnempana ja tässä riittää todeta että muotiin ja 
esteettisiin ihanteisiin vaikuttaa paljolti myös käytettävät tekniikat, jotka 
määrittävät yksittäisen suunnittelijan havaitsemaa mahdollisuuksien 
horisonttia. Kyse ei ole yksinomaan tuotantotavoista, vaan mahdollisuudesta 
nähdä muotojen merkityksellisyyttä. Joko olen vain vanha ja siksi 
desillusioitunut, tai ympäristö, jossa elän, on jollain tavalla kurjistunut ja 
merkityksetön. Väittäisin että suurin ongelma maailman 
yksitoikkaistumisessa on juuri mielikuvituksen rajoittuminen ja merkitysten 
etääntyminen. 

Merkityksistä etääntyminen näkyy monella alalla. Hallinnollisen 
virkamiesjärjestelmän ominaispiirre on maalaisjärjelle läpäisemätön 
byrokraattisuus, vaikka virallinen pyrkimys on “demokraattisuus”. 
Hipstereiden (sic) suurin ongelma on epäaitous, vaikka äänekkäin 
taisteluhuuto on “autenttisuus”. Mainostoimistojen suurin anti maailmalle 
on valheelliset mielikuvat, vaikka tärkein myyntisana on “merkityksellisyys”. 
Siitä puhe mistä puute. 

En tässä esseessä käsittele kaikkia ongelmia maailmankaikkeudessa, 
vaan pyrin tarkentamaan muotoiluun ja erityisesti syventymään 
kirjainmuotoiluun ja kirjainten sisäisiin ominaisuuksiin. Kirjoittamisella on 
erityisen mielenkiintoiset lähtökohdat. Osittain siksi, että sen muotoilu liittyy 
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eksplisiittisesti kirjoitettujen sanojen sisältöön, osittain siksi, että sillä on 
alun perin indeksinen suhde kehoon, ja rippeitä siitä on vielä näkyvissä 
kirjainmuotoilussa, vaikka fontit nykyään saattavat syntyä suoraan 
muotoilijan mielikuvituksesta Bezier-käyriksi. Nykyteknologia vieraannuttaa 
ihmisiä kehollisuudestaan painottamalla digitaalisia tapoja kommunikoida, 
mikä näkyy esimerkiksi siirtymässä käsinkirjoituksesta 
tietokonekirjoitukseen, kasvon ilmeistä hymiöihin ja lojaalista ystävyydestä 
digitaalisiin ja tuotteistettuihin verkostoihin kuten Facebook ja LinkedIn. 
Graafinen muotoilu on representaatiota, ja representaation kerroksia kertyy 
digitaalisessa kierrossa jatkuvasti enemmän, kunnes lopulta päädytään 
puhtaaseen simulakrumiin.4 Tarvitsemme koko ajan enenevän määrän 
informaatio-hyödykkeitä jatkuvasti hupenevan merkitysmäärän vastineeksi. 
Tietotalouden inflaatio. Näin tapahtuu koska merkityksen kytös kehoomme on 
katkennut. Olemme ensimmäinen sukupolvi, joka on oppinut enemmän 
koneelta kuin äidiltämme.5 Graafisen alan ulkopuolella, fontit nähdään usein 
jopa tekijättömänä osina tietokonetta. Vastapainoksi tälle tendenssille yritän 
löytää suorempia ja intuitiivisempia yhteyksiä typografian, meidän itsemme ja 
ajatustemme ulkopuolisen maailmaan välillä. 

Kysymys, jota tämä tutkimus pyrkii valaisemaan liittyy kirjainmuotojen 
olemukseen ja ilmaisuvoimaan. Miten kirjaimia luetaan? 

Kirjaimista luetaan enemmän kuin pelkkää sanojen sisältöä, mutta 
ymmärtääksemme mitä kaikkea kirjaimesta voidaan tulkita, täytyy kysyä mitä 
kirjain itse asiassa on. Ensimmäinen osa kartoittaa suosittuja selityksiä siitä 
mitä asiat perimmiltään ovat, mutta huomaamme että sekä tieteelliset teoriat 
maailman koostumuksesta että sosiaaliset teoriat toiminnasta aina vetäytyvät 
käsittelemästä asioita sellaisena kuin ovat, suosien mielummin selityksiä 
atomien liikkeistä tai teorioita ihmisen tietoisuudesta. Tieteen valtavirtaa 
vastustaen, objektiorientoitunut ontologia, suo asioille täyden arvon 
riippumatta siitä koostuvatko ne atomeista tai ajatuksista. 

Kun asiat on todettu asioiksi, on syytä tutkia kuinka pysyvä nämä asiat 
ovat. Huomaamme että lukemattomat katoavaiset muunnelmat painetuista ja 
digitaalisista a-kirjaimista ovatkin yhteydessä taustalla vaikuttavaan asiaan. 

 4 Jean Baudrillard, 1994. Simulation and Simulacra. Michigan Press 
 5 Franco “Bifo” Berardi. 2011. Time, Acceleration, and Violence. http://www.e-flux.com/journal/time-

acceleration-and-violence/ 
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Vaikka emme voi koskaan lukea kirjainta kokonaisuudessaan, se on kuitenkin 
historiallinen eikä millään tavalla transsendentaalinen: se on syntynyt, se 
muotoutuu, ja joskus tulevaisuudessa se tulee kuolemaan. Toinen osa tutkii 
kirjainten olomuotoja. 

Kolmannessa osassa esitellään muutamia vaihtoehtoisia tapoja muotoilla 
kirjaimia näiden teorioiden pohjalta. 

Kolmijaosta huolimatta aihealueet ovat laajoja, ja vastaukset lukemisen 
kysymykseen löytyvät tässä alkion muodossa. Tarkoituksena on tuottaa 
kirjainmuotoilun kritiikille lisää teoria pohjaa, osittain elimetöntä ruumista6, 
joka voidaan mobilisoida tarpeen mukaan. Kirjaimia pitää lukea kuten vogue-
tanssija vastatanssijaansa. 

Tämä kolmiosainen essee perustuu kirjallisiin lähteisiin ja omiin 
havaintoihini kirjainmuotoilijana työskennellessä, sekä viimeisessä osassa 
toteutuneiden työpajojen dokumentaatiosta. Keskeisin teoria, johon työ 
perustuu on Graham Harmanin objektiorientoitunut ontologia, eli lyhyesti 
OOO. Tämän ohessa nostan esille sekä muutamia läheisiä teorioita, että 
referoin lyhyesti mitä vastaan OOO teoreettisesti asettuu. Historiallisuuden 
ajattelemiseen kehitysvaiheittain saman aineen olomuotoina käytän Manuel 
DeLandan käsitettä faasimuutos.

 6 https://teoriapiikki.wordpress.com/dg-sanasto/ 
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O S A  I

Totuus asioista 

Raamattu kertoo että Jeesus peri isänsä ammatin. Jeesus oli puuseppä. 
Puuseppä on käännös kreikasta, joka on ajateltava vertauskuvallisesti, koska 
kreikan kielen sana “Teckton” tarkoittaa rakentajaa yleisesti. Aikana ennen 
ajanlaskumme alkua näiden rakentajien työtä oli välillä rakentaa taloja, mutta 
kun ei ollut taloja rakennettavana, he tekivät kaikkea muuta, mikä piti talon 
pystyssä: korjaili niitä ja teki huonekaluja. Joidenkin tulkintojen mukaan 
Jeesus oli isältään perityltä ammatiltaan yleismies ennen kuin alkoi 
saarnamieheksi. Saarnaajana hän jatkoi yleismiehen roolia, kertoen yleisesti 
kaikista asioista maailmassa. 

Claude Lévi-Strauss esittelee konseptin "bricoleur" – ei putkimies, ei 
talonmies, ei palomies, vaan näitä kaikkia yhdistelevä yleismies. Tämä 
yleistekijä on erityisen muuntautumiskykyinen ja kekseliäs:7 

‘Bricoleur’ on taitava monessa erilaisessa tehtävässä, mutta toisin kuin 
insinööri, hän ei rajoita tehtäviä valmiiksi projektia varten hankittujen 
raakamateriaalien ja työkalujen armoille.  

Graafikon koulutuksen saaneella on samoin kyky navigoida visuaalisessa 
kulttuurissa ja valmistaa monenlaisia tuotteita siihen, käyttäen erinäisiä 
tekniikoita ja oppien lennosta uusia. Kuten alkusanoissa totesin, joskus on 
vaikeaa havaita tarkalleen mitä graafikon työnkuvaukseen kuuluu, ja kuinka 
pitkälle kuvausta voidaan venyttää. Onko graafikko joka paikan höylä – 

 7 Claude Lévi-Strauss. The Savage Mind. 1966. The University of Chicago Press (ranskaksi julkaistu 1962) 
s.17 
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bricoleur? Ainakin asiakkaiden pyyntöjen perusteella vaikuttaa siltä että on. 
Pyrin tässä kuitenkin tarkentamaan ydinosaamiseen, jonka graafikkoina 
jaamme muiden muotoilijoiden kanssa, nimittäin herkkyys havaita ja tuottaa 
muotoja. Muotoilu on toimintamme ja graafisuus on asia, jota muotoilemme. 
Olemme graafisia muotoilijoita. 

Mitä me siis muotoilemme? Grafiikan määritelmä on moninainen, 
tarkoittaen joko taidegrafiikkaa, perinteisine kaiverrus- ja 
painomenetelmineen, tai tietokonegrafiikkaa kaikessa kirjossaan. Vaikka 
taidegrafiikan ja tietokonegrafiikan tekijät ovat hyvinkin erillään, heitä 
yhdistää grafiikan mieltäminen kuvioiksi kaksiulotteisella pinnalla. 
Vihkiytymättömien arkikielessä sanaa saatetaan jopa käyttää adjektiivina 
kuvaamaan selkeäviivaisuutta tai pelkistettyä väriskaalaa. Tärkeämpää meidän 
aiheellemme tässä on painottaa sanan alkuperää, kreikan sanaa graphikos, 
mikä on johdannainen sanasta graphē (γραφή), eli kirjoitus.  

Grafiikan yhteys kieleen on ilmeinen. Sanan etymologisen kytköksen 
lisäksi graafinen suunnittelu keskittyy nykyäänkin paljon kirjoitetun kielen 
esittämiseen: typografia on merkkien ja tekstin sommittelua, kirjainmuotoilu 
puuttuu itse kirjainten muotoihin. Graafinen muotoilu kattaa tietenkin myös 
suuren kirjon muita graafisia elementtejä, joita käytetään viestien kantajina. 
Viestit ovat esimerkiksi omistajuuden merkkaaminen logolla, tunnelman 
viestiminen värimaailman kautta, tai vakuuttavuuden luomista jämäkällä 
typografialla. Viestit, joita graafiset elementit kantavat ovat moninaisia ja 
monesti useasti asioita, jotka katsoja ymmärtää alitajuisesti, kiinnittämättä 
niihin huomiota. Graafisen ilmeen kuvailuun käytetään usein käsitettä 
“muotokieli”. Muodon kielellisyys ja kielen muodollisuus ovat nähdäkseni 
graafisen muotoilun keskiössä. Graafisia muotoja käytetään 
kommunikaatioon, mutta kommunikoitavat viestit eivät ole tämän alan ydin. 
Ominaisuuksillaan viestejä kantavat muodot ovat. Muodot ovat asioita, ja 
niihin kiteytyy paljon enemmän, kuin mitä niistä voi tulkita.
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Asioita, asioita kaikkialla 

Graafiset muodot ovat siis asioita. Asiat ovat objekteja eli entiteettejä eli 
olemassa olevia olioita. Ovatko asiat miltä ne vaikuttavat? Eivät tietenkään, 
mutta asiat ovat silti asoita, voidakseen alun alkaenkaan vaikuttaa yhtään 
mitenkään. Vaikka tämä vaikuttaa selkeältä maalaisjärjeltä, on kuitenkin 
aiheellista kerrata miksi sekä humanistisissa että luonnontieteellisissä 
teorioissa asiat itsessään eivät pääse keskeiseen rooliin. 

Mihin tieteenalaan voimme tukeutua kun tutkimme graafista muotoilua? 
Muotoja voidaan analysoida geometrisesti, mutta se redusoi muodot 
matemaattisiksi funktioiksi, mikä ei auta meitä yhtään lähemmäksi muodon 
todellista olemusta. Voimme tutkia muotojen materiaalista koostumusta 
atomitasolla, mutta se ei selitä miksi graafiset muodot toimivat viestien 
kantajina. Kirjoitetun kielen pienten osasten, eli grafeemien tutkimus on 
akateemisesti kytketty lingvistiikkaan, jossa kielellisyys korostuu muotojen 
kustannuksella. Kun yritämme ymmärtää miten joku tulkitsee graafisen 
muotoilijan tekemiä musteläiskiä, voimme ehkä kerätä samanlaista statistista 
tietoa kuin Rorschachin musteläiskätestistä saadaan. Mutta eikö muodoista 
löydy perustavanlaatuisempaa tietoa? Muotojen tulkinta pääsi ehkä 
huippuunsa 1900-luvun alussa kehitetyssä grafologiassa, joka pyrkii 
analysoimaan henkilön persoonallisuutta hänen käsialansa kautta, mutta 
tässäkin muoto itsessään jää toissijaiseksi, ja muutenkin grafologia on 
leimattu pseudotieteeksi, joten siihen samaistuminen olisi strategisesti huono 
veto, kun yritämme löytää uskottavaa teoreettista pohjaa työllemme.  

Grafologian pyrkimys on kuitenkin lähellä meidän pyrkimystämme, jos 
sivuutamme oletuksen että käsiala olisi suorin tie kirjoittajan sielunelämään. 
Säilyttäkäämme grafologian naiivi usko graafisten muotojen todellisuuteen ja 
niissä piileviin ominaisuuksiin, mutta käännetään perusoletus päälaelleen: 
Kirjoittaja on suorin tie käsialan sielunelämään. Nojautuuko tutkimuksemme 
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siis pseudotieteeseen? Ei välttämättä. Esittelen seuraavaksi väitteeni tueksi 
muutamia teoreettisia lähtökohtia. 

“Asiat ovat perimmiltään…” 

Ajatus että asiat koostuvat perimmiltään jostakin muusta kuin mitä ne ovat 
johtaa loogisesti äärettömään regressioon, jossa ei ikinä päästä perimmäiseen 
totuuteen. Jos halutaan määritellä se yksi asia johon kaikki perustuu voidaan 
kuvitella että maailma ja kaikki asiat todellisuudessa koostuu atomeista tai 
neljästä elementistä (kuten muinaiskreikkalaiset), jumalaisesta tahdosta 
(kuten kristinuskossa), tahdosta valtaan (Nietzsche), osittain ilmenevästä 
immanenssin tasosta joka on heterogeeninen mutta jatkuva virtuaalisuuden 
kenttä (Manuel DeLandan tulkinta Deleuzen Bergsonilta omaksumasta 
käsitteestä ero). Monet näistä ovat kauniita ja voimakkaita ehdotuksia 
perimmäisen totuuden määritelmäksi. Jotkut saattavat jopa inspiroida meitä 
tekemään niin ylevää muotoilua että siitä käsitetään taiteeksi. Kaikki teoriat, 
jotka väittävät että asiat voidaan palauttaa pienimpien osien 
yhteisvaikutukseen tai johonkin materiaa syvempään, eli teoriat, jotka 
väittävät että asiat ovat muuta kuin mitä ne ovat, vetävät meitä väistämättä 
vain kauemmaksi siitä mitä me haemme. 

Luonnontieteet ovat jo lähes saavuttaneet monopoliaseman totuudesta 
meidän yhteiskunnassamme. Luonnontieteellinen maailmankatsomus on 
osoittautunut valtavan tuottoisaksi ja teoriat ovat hyvin sovellettavissa 
teknologisiin innovaatioihin. Informaatiotekniikan demokratisoiva vaikutus, 
biokemian lupaus kaikkien tautien parantamisesta, neurobiologian lupaus 
parantaa masennus, nanoteknologian lupaus tehdä meistä kuolemattomia, 
suprajohteiden mahdollistama kitkaton matkustus ja loputon puhdas energia 
ovat luonnontieteiden vietteleviä lupauksia. Ilmeisesti luonnontieteellisessä 
maailmanjärjestyksessä asiat eivät kuitenkaan, itse asiassa, perimmiltään ole 
asioita. 

Luonnontieteiden tiedon malli on materialistinen teoriana maailmasta, 
joka rakentuu empiirisiin todisteisiin. Vaikka empirismi perustuu asioiden 
havaitsemiseen, luonnontieteissä ei hyväksytä asioiden asioina olemista, vaan 
etsitään perimmäisiä syitä niiden koostumuksesta. Teorian mukaan kaikki 
asiat koostuvat aineesta, jonka pienimpiä aktiivisia yksikköjä ovat atomit ja 
kemiassa tutkitaan niiden järjestymistä erilaisiksi aineiksi.  
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Atomin käsite on peräisin Demokritokselta, joka vaikutti Kreikassa n. 
400-luvulla EAA. Ei ole ylivoimaisen vaikeaa kuvitella että se materia, mitä 
voimme koskettaa koostuukin pienistä hiukkasista jotka ovat tiiviisti liittyneet 
toisiinsa. Nykyfysiikka menee kuitenkin pidemmälle, pitäen alkeishiukkasina 
kvarkkeja, jotka muodostavat hadroneja, joiden tunnetuimpia esimerkkejä ovat 
protonit ja neutronit. Hiukkasfysiikan standardimallille olennaiset 
kvanttikentät eivät ole suoraan havaittavissa, saati suoraan selitettävissä, 
mutta teoria on tilastollisesti tarpeeksi paikkansapitävä, että sitä pidetään 
yleisesti käytettävänä. Käytettävyys teknologisen innovaation moottorina on 
selkeästi “kovan tieteen” valtti, mutta siitä on vielä askel totuuteen. 

Miksi matemaattisesti todistettava protoni tai neutroni olisivat 
todellisempia asioita kuin kissa tai koira? Eläimet videoissa ovat 
huomattavasti olennaisempia minulle kuin hiukkaset, joista ne koostuvat. 
Miksi teoreettiset elementit olisivat ensisijaisempia kuin Mikki Hiiri, kun 
Mikki Hiirelläkin tiedettävästi on valtava vaikutus todellisuuteen, vaikka ei 
olekaan materiaalinen? Tuskin kukaan edes pyrkisi selittämään taideteosta 
puhtaasti sen osien summana, mutta teoria, jonka mukaan asiat koostuvat 
perimmiltään jostakin niin arkikokemuksesta etäisistä kuin kvarkit, tekee 
esimerkiksi taiteesta puhumisen perustellusti vähintäänkin vaikeaksi. 
Tarvitsemme teorian, joka mahdollistaa arjessa kohtaamiemme asioiden 
käsittelyn järkevällä tavalla. 

“Asiat ovat ominaisuuksia” 

Tiedämme että naturalistinen tiede ei ole parhaimmillaan taidekritiikissä. Sitä 
varten on olemassa humanistinen tiedekunta ja taiteenfilosofia, jonka 
tietoteoreettiset pyrkimykset ovat usein toisen suuntaiset: Sen sijaan että 
etsittäisiin asioiden perimmäistä koostumusta, pyritään ymmärtämään 
todellisuus asioiden vaikutusten kautta. Usein arjessa törmää lähinnä 
pragmaattiseen asenteeseen että ei ole merkitystä mitä asia oikeastaan on, 
kunhan tietää mitä se tekee. Tälle on pitkät perinteet länsimaisessa 
filosofiassa.  

Niin luonnontieteissä kuin humanistisessa tutkimuksessa asioita 
arvioidaan havainnon perusteella. Yhtenä empirismin varhaisista ajattelijoista 
1700 luvulla, George Berkeley kiteytti maailmankatsomuksensa esse est percipii 
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8 eli “oleminen on havaituksi tulemista”. Väite on siis että jos ei jotain voida 
havaita, sitä ei ole olemassa. Vähän niin kuin huomionkipeä lapsi kokee 
olemassaolonsa uhatuksi jos ei tule nähdyksi. Puu kaatuu metsässä ja kukaan 
ei kuule. Onneksi Berkeleyn käsitykseen kuului kaiken havaitseva jumala. 
Berkeleyn nuorempi aikalainen David Hume esitti oman kaikkeuden teorian, 
jonka mukaan asian substanssista ei voida tietää mitään, vaan ainoastaan sen 
ominaisuuksista. Ominaisuudet muodostavat kimpun, jolle voidaan antaa 
nimi. Kimpputeorian klassinen esimerkki on omena, jota ei ole olemassa: On 
vain olemassa omenan ominaisuuksia, kuten punainen, pyöreä, mehukas, 
viileä, makea, hedelmäinen jne., mutta itse omenaa emme ikinä voida 
tavoittaa. Humen mukaan sama koskee myös kahden biljardipallon törmäystä: 
emme voi ikinä tietää että pallot kausaalisesti olisivat kohdanneet, vaan 
voimme vain nähdä niiden liikkeen, kuulla kopsahduksen ja nähdä että ne 
lähtivät eri suuntiin. 

Hume teki niin suuren vaikutuksen saksalaiseen filosofiin Immanuel 
Kantiin että hän sanoi 1770 Humen herättäneen hänet “dogmaattisesta 
unestaan”. Pelastaakseen kausaliteetin Kant ehdottaa että toimimme asioiden 
suhteen kuten Kopernikus, joka havaitsi ettei planeettojen ratoja voitu selittää 
vanhan kosmologian mukaisesti. Kopernikuksen alkuperäinen ajatus oli että 
emme kuvittelisi auringon laskevan ja nousevan siksi että se pyörii maapallon 
ympärillä, vaan ymmärtäisimme että tämä tapahtuu oman pyörimisemme 
ansiosta. Kantin ehdotus on vastaavasti että luovumme epäonnistuneista 
yrityksistä mukauttaa ajatuksiamme havaintojen saavuttamattomissa olevien 
objektien mukaan, ja päin vastoin yritämme mukauttaa objektit ajatuksiimme. 
9 Vaikka tämä on täysin maalaisjärjen vastaista, Kant onnistui sanailemaan 
kritiikkinsä niin taitavasti että siihen uskotaan edelleen. Kant tunnetaan 
idealistina, koska hänen näkemyksensä mukaan todellisuuden rakenteet aika, 
tila ja kausaliteetti, ovat ajatuksen kategorioita. Tällä hän sai selitettyä että 
biljardipallot tosiaan ovat kausaalisesti linkitettyjä, mutta linkki ei ollut 
kuitenkaan suoraan kahden objektin välillä, vaan ajatuksen tasolla. Tämä 
tunnetaan filosofian kopernikaanisena vallankumouksena, ja sen seurauksena 
filosofinen tutkimus keskittyi entistä enemmän ilmiöiden ja tietoisuuden 

 8 Wikipedian kautta: Kaisu-Maija Nenonen & Ilkka Teerijoki: Historian suursanakirja, s. 676. WSOY, 1998. 
ISBN 951-0-22044-2. 

 9 Immanuel Kant. Critique of Pure Reason 1998 Cambridge University Press (Englanninkielinen käännös 
alkuperäisen Kritik der reinen Vernunft toisesta painoksesta vuodelta 1787. ) 
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tutkimiseen, pitäen koko ajatusta objektiivisesta maailmasta toissijaisena. 
Kuten monet ovat huomauttaneet10, analogia Kopernikukseen ei toimi, vaan 
Kantin ehdotus on on itse asiassa täysi inversio Kopernikuksen metodista, 
koska sen seurauksena ihminen nähdään kaikkeuden keskiössä ja kaikki muu 
asetetaan kiertoradoille ihmisen ympärille. 

Tämä vuosisatoja vanha filosofinen käänne saattaa vaikuttaa kaukaiselta, 
mutta sen jälkikaiku ylettyy nykyisyyteen asti ja vaikeuttaa käsillä olevaa 
tutkimusta. Tietoteoreettisesti Kantin “kopernikaanisen vallankumouksen” 
perillisiä ovat sekä Husserlin fenomenologian ja Heideggerin olemisfilosofian 
kautta sartrelainen eksistentialismi, että Hegelin idealistisen 
historianfilosofian kautta marksilainen materialismi ja näiden ohessa vielä 
kriittinen teoria ja lingvistinen filosofia. Näitä voidaan pitää post-
kantiaanisena filosofiana. Tiedostan että on banalisoivaa ja epäreilua 
ylimalkaisesti yksinkertaistaa kahden vuosisadan filosofinen diskurssi 
muutamaan lauseeseen. Näiden teorioiden perusteella on tehty paljon 
avartavaa tutkimusta, mutta käsitteellisesti nämä teoriat ilmiöistä, 
vaikutuksista, tiedosta ja ihmisenä olemisesta, jättävät ammottavan aukon 
juuri siihen kohtaan jossa muotoilijoina työskentelemme.

Asiat ovat mitä ovat 

Luonnontieteissä on paljon käytettävää tietoa ja filosofian historia on täynnä 
oivalluksia, mutta molempien valtavirrassa vallitsee hiljainen hyväksyminen 
epätäydellisen tiedon tilanteeseemme. Vallitsevan teoreettisen paradigman 
mukaan en voi koskaan kokonaan tietää olevani hereillä, enkä voi ikinä 
täydellisesti kohdata rakkaani. 

Realismia arkikielessä on intohimottomasti todeta, että asiat 
yksinkertaisesti ovat mitä ovat. Tieteessä ja filosofiassa sitä pidetään jopa 
yksinkertaisena ja puhutaan “naiivista realismista”, joka voidaan tieteellisesti 
todistaa tyhmäksi. Toisaalta tähän asti teoreettiset vaihtoehdot eivät 
nähdäkseni ole olleet paljon arkirealismia intohimoisempia. Meidän 
vuosituhannella, kaiken maallisen sorron, taantumuksen ja epätoivon keskellä 
on kuitenkin syntynyt uusi toiveikkaampi realismin muunnelma, jonka 
todellisuus on todella tarua ihmeellisempää. Poikkeuksellista on myös että 

 10 Cousin, Victor, The Philosophy of Kant. London: John Chapman, 1854, p. 21 
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tämän teoreettisen paradigma voidaan päivätä tarkalleen: Spekulatiivinen 
realismi sai nimensä konferenssista, joka pidettiin Lontoon yliopiston 
Goldsmiths College:ssa huhtikuussa 2007.11 

Erityisen kiinnostava meille on konferenssiin osallistuneen Graham 
Harmanin olemassaolon teoria, objektiorientoitunut ontologia (Object-
Oriented Ontology tai lyhyesti OOO). Se on filosofisesti realistinen yleinen 
metafysiikka, ja Harman itse mainitsee sen ensimmäisenä teesinä asioiden, eli 
objektien ensisijaisuus maailmassa. Tämä on vastakohtana esimerkiksi 
toimijaverkostoteorialle (Actor-Network Theory, tai lyhyesti ANT), joka näkee 
asiat niiden vaikutusten summana. Suomennan tässä listan asioita, mitkä 
Harman mainitsee uusimmassa kirjassaan alustavina lähtökohtina 
objektiorientoituneen ontologian metodiksi.12 Summaan jokaisen listatun 
asian yhdellä lauseella. 

1.  Asioita, ei toimijoita – Asiat ovat olemassa ennen kuin ne alkavat toimia. 

2.  Immaterialismi, ei materialismi – Asioita ei voida täydellisesti selittää 
niiden materiaalisella koostumuksella. 

3.  Asiat voidaan ymmärtää paremmin niiden ei-yhteyksien kuin yhteyksien kautta 
– Missä ANT näkee yhteydettömät asiat poikkeuksellisina eristäytyneinä 
epäonnistumisina, OOO näkee asioiden vaiheet lähinnä askeleina kohti 
autonomiaa pikemmin kuin yhteenliitettävyyttä. 

4.  Asia on paremmin ymmärrettävä sen läheisten epäonnistumisten, kuin 
onnistumisten kautta – Taas vastakohtana ANT:n ajatuksella toimijuutta 
vahvistavista siteistä, hetket, jolloin asia olisi voinut muodostaa yhteyden 
toiseen, ovat usein tärkeämpiä asian määrittymiselle. 

5.  Avain sosiaalisten asioiden ymmärtämiseen on löytää niiden symbioosit– Kun 
olemassa olevaan asiaan liitetään toinen asia tapahtuu 
yhteensulautuminen, joka ei välttämättä ole vain kahden asian summa, 
vaan saattaa hyvinkin heikentää toisen asian asemaa, voimistaen toista. 
Tässä Harman käyttää esimerkkinä Hollannin Itä-Intian 
kauppakomppanian (Vereenigde Oostindische Companie, tai lyhyesti 

 11 Brassier, Ray, Iain Hamilton Grant, Graham Harman, and Quentin Meillassoux. 2007. "Speculative 
Realism" in Collapse III: Unknown Deleuze. London: Urbanomic. 

 12 Graham Harman, 2016, Immaterialism, Polity Press 
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VOC) symbioosia sen korkeimman hallinnon, Amsterdamin kamarin 
kanssa, jossa kamari perusti komppanialle kuvernöörin position. Tässä 
olisi saattanut tapahtua toisin jos Amsterdamin ja Itä-Intian (nykyisen 
Indonesian) välillä olisi voitu kommunikoida yhtä helposti kuin nykyään, 
mutta käytännössä kuvernöörin positio mahdollisti komppanian 
toimimisen riippumattomasti Amsterdamin kamarista. 

6.  Symbioosit tapahtuvat suhteellisen aikaisin asian elämässä – Kun on 
tapahtunut tarpeeksi monta asian muotoa määrittävää symbioosia, 
niiden siteet tekevät asiasta kankeamman, joten symbiooseja ei tapahdu 
pitkäikäisen asian loppupäässä yhtä paljon kuin sen alkuvaiheissa. 

7.  Symbioosit eivät ole loputtoman joustavia, kun objektin luonne kerran on 
vakiintunut – Harman käyttää esimerkkinä VOC:n verilöylyä Ambonissa, 
joka lopullisesti sitoi komppanian aggressiiviseen kamppailuun sekä 
Englantia että aasialaisia vastaan. 

8.  Symbioosit ovat heikkoja yhteyksiä, joista muodostuu vahvoja yhteyksiä – Asian 
ensimmäiset vahvat yhteydet ovat sen syntymästä, seuraavat yhteydet 
muodostuvat symbiooseiksi myöhemmin. 

9.  Symbioosit eivät ole vastavuoroisia – Newtonilainen fysiikka väittää että 
jokaisella vaikutuksella on yhtäläinen ja päinvastainen 
vastavaikutuksensa. Symbioosit eivät toimi näin, vaan esimerkiksi 
astronomi voi katsella Andromeda-galaksia ilman että Andromeda 
katselee takaisin tai on missään yhteydessä ihmiseen. 

10.  Symbioosit ovat asymmetrisiä – Symmetriset symbioosit ovat vain ne, joissa 
tasavertaiset asiat liittyvät yhteen yhteisillä intresseillä, mutta yleensä 
asiat eivät ole tarkalleen tasavertaisia. 

11.  Objektit tapahtumina ovat vain kaikuja objekteista objekteina – Harmanin 
esimerkki on että Amerikkalaisen populaarikulttuurin 60-luku 
oikeastaan tapahtui 70-luvulla. Vapaa rakkaus, marihuana, ja 60-luvun 
sisäinen väkivalta on tapahtui voimakkaammin mauttomassa Camp-
muodossaan 70-luvulla. 
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12.  Objektin syntymä on sekä vastavuoroinen että symmetrinen – Käyttäen VOC:n 
syntymää esimerkkinä, voidaan todeta että se ei ollut Amsterdamin 
kamarin tapainen symbioosi vaan täysin uusi asia, joka eriytyi siitä. 

13.  Objektin kuolema johtuu sen liitosten liiallisesta voimasta – Kun objekti on 
yhdistynyt liian kiinteästi muihin, se ei voi enää irtaantua, vaan kuolee 
kun liitosten yhdistelmä ei enää ole toimiva. 

14.  Objektin kypsyminen tapahtuu symbioosien laajentumisen kautta – Kun 
objektin symbioosit ovat valmiina ja paikoillaan, se voi vain kasvaa, 
rappeutua tai kuolla. 

15.  Objektin rappio koituu sen symbioosien kirjaimellistumisesta – Taiteessa ja 
filosofiassa rappeutumista on se, kun innovaatiot redusoidaan kaavaksi, 
jonka mikä tahansa sekatyöluuska voi toistaa. 

Slavoj Žižek tunnustuksellisena materialistina suhtautuu yleensä poleemisesti 
Harmanin teoriaan, mutta summaa itse asiassa OOO:n ydinpyrkimyksen 
meille hyödyllisellä tavalla:13 

Tärkein maalitaulu OOO:lle ei ole transsendentaalinen filosofia subjekti/objekti-
dualismillaan, vaan modernin tieteen visio “harmaasta” todellisuudesta, joka 
voidaan pelkistää matemaattiseksi formalisaatioksi: OOO pyrkii täydentämään 
modernia tiedettä esimodernilla ontologialla, mikä kuvaa asioiden “sisäistä 
elämää”. 

Graham Harmanin mukaan Immanuel Kantin ajattelumalli, jossa olio sinänsä 
on aina ihmisen tavoittamattomissa, on riittämätön teoria ja ylimielisen 
ihmiskeskeinen. Harman toteaa että mitkään asiat eivät ole täydellisessä 
yhteydessä toisiinsa, mutta ne reagoivat tiedettävästi toisiinsa myös vaikkei 
ihminen olisi havaitsemassa sitä. Eli täysin Berkeleyn vastaisesti puu joka 
kaatuu yksin metsässä, todellakin tekee äänen, ja paljon muutakin tuhoa. 

Ajatus asioiden kausaalisen yhteyden puutteesta tunnetaan myös 
islamilaisessa filosofiassa, josta havainnollisen esimerkin on esittänyt Al-
Ghazâlî noin 1000-luvulla: Tuli ei polta puuvillaa, vaan jumala polttaa 
puuvillaa.14 Harmanin mukaan on turhaa lisätä jumala yhtälöön vain siksi että 

 13 Slavo Žižek. 2016. Slavoj Žižek and dialectical materialism. Ed. Agon Hamza ja Frank Ruda. Palgrave 
Macmillan. 

 14 http://plato.stanford.edu/entries/al-ghazali/ 
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asiat eivät voi kohdata toisiaan täydellisesti. Painotus tässä on täydellisen 
yhteyden puuttumiseen. Tuli kyllä polttaa puuvillaa, mutta “tyhmästi”, eli 
osaamatta arvostaa puuvillan väriä, tuoksua, kaunista puhtautta tai 
pehmeyttä. Tuli reagoi vain tiettyihin ominaisuuksiin puuvillassa, mitkä 
mahdollistavat palamisen, mutta ei voi tavoittaa sitä kokonaisuudessaan. 
Näin ollen tuli “tulkitsee” puuvillaa palavana aineena. Puuvillainen 
verkkaripukuni on monen tulkinnan kautta tullut päälleni kehoni muodon 
mukaiseen tulkintaan: Karstaharja ja värttinä “tulkitsee” puuvillan 
kuituisuutta, mutta eivät (toivottavasti) tule yhteyteen puuvillan palavuuden 
kanssa. Puuvillapensaalle itselle puuvilla on jotain aivan muuta: Toivo 
lisääntyä. Puuvillalla on yhtä monta ominaisuutta kuin on asioita jotka voivat 
tulkita niitä, mutta puuvilla itsessään on yksi asia: puuvilla. 

Asioiden tulkinta 

Tekstin lukemisessa, kuten puheen kuuntelussa tulkitaan kaikkea saatavilla 
olevaa dataa, eikä vain sanojen merkityksiä. Ironian voi ymmärtää sanallisen 
kontekstin lisäksi kirjoitettujen sanojen muotoilusta vastaavasti kuin 
puhutussa kielessä painotuksesta tai lausahdusta säestävästä ilmeestä tai 
eleistä. Kuten hiljaisuus puheessa, myös typografinen valkoinen tila merkitsee 
paljon, mutta tässä käsittelemme nimenomaan kirjaimia, ja niiden muodoista 
ilmenevää merkityksellistä substanssia. 

Jo yksittäinen kirjain on monimutkainen asia. Kirjain voi toimia 
merkkinä tai mauttomana sisustuselementtinä. Kirjain a on grafeemi, 
kirjoitetun kielen pienin yksikkö, jonka voimme tunnistaa samaksi vaikka sillä 
on monta ilmenemismuotoa. Juuri tämä kirjain a, joka on tuossa pilkun 
vieressä, on tässä kyseisessä fontissa tietty muototulkinta kirjaimesta a, ja 
muoto mikä ilmenee tässä mustetulkintana paperilla tai pikseleitulkintana 
ruudulla. Tästä huomaamme että asian nimeäminen yleensä kattaa monta 
osittain päällekkäistä asiaa. Tämä ei kuitenkaan vaadi, että jossain olisi 
olemassa täydellinen platonilainen ideaali-a, vaan jokainen tulkinta a:n 
ominaisuuksista on myös oma asiansa, eikä mikään niistä ole enemmän 
olemassaoleva kuin mikään muu. Kaikki, mille voi antaa nimen on asia: 
Materiaaliset asiat, semanttiset asiat, sisäkkäiset asiat, rajattomat asiat, 
fiktiiviset asiat. Asioita kaikki. 
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Reduktiivisen tieteellisen metodi ei pysty millään selittämään kaikkia 
näiden moninaisten asioiden kokonaisuutta. Johanna Drucker on 
havainnollisesti selittänyt reduktionismin ongelman arkisella esimerkillä: Kun 
typografia redusoidaan esimerkiksi niihin parametreihin mitkä siitä voidaan 
määrällistää, kuten tekstinkäsittely- ja taitto-ohjelmissa on tehty 
(fonttivalinta, fonttikoko, riviväli, kirjainvälistys, väri, jne.), paljon typografian 
ilmaisuvoimasta katoaa ja mahdollisuuksien kentästä tulee on hyvin 
rajallinen.15 

Kirjainten olemassaolo ilmenee vain osittain kun niitä käytetään. Jos 
kirjainten ainoa ominaisuus olisi viestiä sanojen merkitystä, kielellisen 
sisällön ensisijaisuus kääntyy muotojen ilmaisuvoimaa vastaan. 
Rationalistinen reduktionismi ilmenee esimerkiksi Beatrice Warden 
vertauskuvassa typografiasta kristallimaljana, joka vain tuo esiin sisällön 
parhaalla mahdollisella tavalla. Tätä ajatuksenkulkua seuraten päädymme 
valitsemaan fontiksi Helvetican, ja kaikki toivo on menetettyä. Rationalismia 
käytetään irrationaalisena argumenttina byrokraattisissa pyrkimyksissä tehdä 
maailmasta esitäytetty lomake.16 

Typografia asiana on laaja ilmiö, jonka levinneisyyttä ajassa ja tilassa on 
vaikea hahmottaa tarkasti. Seuraavassa osassa tulen kartoittamaan tiettyjä 
typografian kehitykseen vaikuttaneita asioita, mutta typografian historia 
ulottuu niin kauas muinaisuuteen että tarkkojen rajojen vetäminen on 
mahdotonta. Siihen on ajan saatossa latautunut suunnattoman paljon 
inhimillistä intohimoa ja materiaalisten olosuhteiden vaikutuksia. Typografia 
on jättiläismäinen hyperobjekti17, joka ulottuu muinaisuudesta kauas 
tulevaisuuteen, peittää lähes koko planeetan ja vaikuttaa ihmisen kykyyn 
taltioida ja käsitellä tietoa, jonka seurauksena typografisia elementtejä löytyy 
avaruudesta valovuosien päässä maapallosta. 

 15 Johanna Drucker. 2006. Quantum Leap – Beyond Literal Materiality. Looking Closer. 
 16 “The most profound legacy of the dominance of bureaucratic forms of organization over the last two 

hundred years is that it has made this intuitive division between rational, technical means and the 
ultimately irrational ends to which they are put seem like common sense.” David Graeber, 2015. The 
Utopia of Rules: On Technology, Stupidity, and the Secret Joys of Bureaucracy 

 17 Timothy Morton, 2013. Hyperobjects: Philosophy and Ecology after the End of the World. Minnesota 
Press (Posthumanities). 
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O S A  I I

Olomuotojen kehitys 

Kirjainmuotojen ymmärtämiseksi, meidän on nähtävä ne historiallisina 
toimijoina. Paljon kirjaimiin ladatuista merkityksistä tulee niiden 
kehitysvaiheista. Vaikka tämän näkeminen vaatii erittäin erikoistunutta 
tietoa, jota suurella yleisöllä ei ole, ilmaisuvoima perustuu kuitenkin juuri 
kirjainten muotoiluprosessiin, jota ilman ei olisi kirjainta lainkaan. 
Historiallinen yksikkö, jota tässä käsitellään on kirjainmuotoilu 
kokonaisuutena, eikä niinkään yksittäinen kirjain, vaikka sillekin voitaisiin 
tehdä historia. 

Kirjainmuotojen historialliset säikeet on verrattain selkeästi 
havaittavissa, koska kirjainten muodot ankkuroituvat kirjainten kieliopissa 
määriteltyyn semioottiseen arvoon. A on a vaikka sillä on monta 
ilmenemismuotoa. Samoin esimerkiksi kasvot säilyvät tunnistettavasti 
kasvoina eri muodoissaan ihmisillä, norsuilla ja hyttysillä. Raja alkaa 
hämärtyä vasta kun mietimme mikäli kyklooppisilla limasilmä-bakteereilla on 
kasvot. Muotojen vertaaminen ja historiallinen tutkiminen on motivoitua, kun 
niillä on tarpeeksi selkeä pysyvyys, joka tekee niistä eriteltäviä asioita, 
objekteja. 

Kasvot ja kirjaimet mielletään usein laadullisesti erilaisiksi asioiksi koska 
toinen on luonnollinen ja evolutiivisesti kehittynyt, kun taas toinen on 
keinotekoinen ja inhimillisten päätösten lopputulos. Vaikkakin nykyinen 
kirjain a on saattanut kehittyä stilisoidusta härän pään kuvasta, kirjaimet ovat 
jo kauan sitten menettäneet niiden denotatiivisen arvon itsessään. Kirjaimet 
ovat merkkejä siinä mielessä että ne kuuluvat kielijärjestelmään, mutta ne 
eivät ole merkkejä semioottisessa mielessä, koska ne eivät tarkoita mitään. 
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Kirjaimet eivät lähtökohtaisesti viittaa mihinkään itsensä ulkopuolella, sen 
enempää kuin kasvotkaan. Eric Gill on kuuluisasti todennut: “Kirjaimet eivät 
ole kuvia asioista vaan asioita.”18  

Kirjaimet ovat ensisijaisesti virtuaalisia asioita. Virtuaalisuus on Gilles 
Deleuzen käsite asiasta, joka on todellinen mutta ei materiaalinen. 
Virtuaalinen on todellista vaikka se ei ole aktuaalista, mutta se on enemmän 
kuin mahdollinen, koska mahdollinen ei suoranaisesti tarkoita todellinen, eli 
se on ikään kuin potentiaalinen, jolla on vaikutuksia todellisuuteen. 

Aloitamme siis alusta olettamuksella että kirjain on asia, jolle voidaan 
havaita oma historia. Keskitymme tässä latinalaisen kirjaimiston historiaan. 
Kuten kaikki yksinkertaistetut historian katsaukset, tämäkin valitsee yhden 
näkökulman ja tuottaa sille historian näyttämön, missä muut tekijät 
alennetaan statisteiksi. Vaikka tämän esseen puitteissa ei ole tilaa tuottaa 
uutta kattavaa näkemystä historiasta, mutta pyrin nostamaan esiin 
tapahtumia, jotka johtavat kirjainmuotojen eriytymiseen asioiksi, joilla on 
oma autonomiansa. Yksittäiset kirjaimet liittyvät kuitenkin yleensä 
kirjaimistoon, jonka muodollista kokonaisuutta hallinnoi asia, jonka nimitän 
kirjainmuotoiluksi. Vaikka kirjainmuotoilu ei ollut itsetietoinen ala ennen 
kuin kirjaimia alettiin valmistaa sarjallisesti, puhun sen vaiheista, koska 
kirjaimien muodot ovat aina olleet muotoiltuja jollain tasolla tahallisesti. 
Ajatellaan kirjainmuoilua asiana, jolla on monta olomuotoa.

Historian alku  

Ennen ensimmäisiä kirjoitettuja lähteitä, suoraa todistusaineistoa on vaikea 
löytää, joten tieto kielestä ennen kirjoitusta on hyvin tunnustelevaa. Kielen 
synnystä on laajasti ottaen kaksi kilpailevaa hypoteesia: Toinen korostaa 
kielellisten kykyjen kehitystä jatkumona, toinen korostaa kehityksen 
epäjatkuvuutta ja ihmisen erityisyyttä kielellisenä olentona. 
Epäjatkuvuushypoteesi sisältää osittain pitkästyttävän väitteen ihmisen 
erityslaatuisuudesta19, mutta myös erittäin tärkeän huomion epälineaarisesti 
hypähdyksissä tapahtuvasta evoluutiosta. Tämä jaksoittaisen tasapainon malli 
on hyödyllinen evoluution selittämisessä20 ja asioiden erittelemisessä 

 18 Eric Gill. 1931. An Essay on Typography J.M. Dent. London 
 19 http://plato.stanford.edu/entries/innateness-language/ 
 20 Mayr, Ernst 1954. Evolution as a Process. London: Allen and Unwin, sivut 157-180. 
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käsiteltäviksi kokonaisuuksiksi. Toinen malli painottaa eritasoisten 
kommunikaatioitapojen asettumista jatkumolle, jonka toisessa päässä on 
nykyinen ihmiskieli kaikkine monimutkaisine matemaattisine variaatioineen, 
ja toisessa päässä alkukantaisten olentojen signaalien tulkitseminen. Tähän 
palaan osan viimeisessä spekulatiivisessa luvussa. 

Aloitetaan perinteisestä näkökulmasta. Tämä on kertomus ihmisen 
kirjoittamisesta, niin kuin se yleensä kuullaan, eli kerrottuna keksintöjen ja 
suurmiesten kautta. Tämän jälkeen pääsemme uusiin tunnusteleviin 
selityksiin kirjainmuotoilun olemuksesta. 

Kirjoituksen alkuperä on helpommin paikannettavissa kuin kielen 
alkuperä, koska se määritelmällisesti jättää jälkiä (merkkejä) maailmaan. 
Esihistorialliset luolamaalaukset ovat kymmeniä tuhansia vuosia vanhempia 
kuin ensimmäiset merkkeinä käytettävät symbolit. Noin 4000 eaa. kehitetty 
“todellinen kirjoitus”.21 Todellinen kirjoitus on kielellisten ilmaisujen 
merkitsemistä systemaattisella ja luettavalla tavalla. Tämä on historian alku.  

Aivan ensimmäiset merkitsevät symbolit olivat täysin ei-esittäviä eikä 
puhuttuun kieleen viittaavia.22 Nämä olivat muun muassa tukkimiehen 
kirjanpitoa muistuttavia laskujärjestelmiä ja paikanmerkitsijöitä, kuten kaksi 
keppiä ristissä. Ei-kielellisiä abstrakteja symboleita käytetään edelleen mm. 
opasteissa (esim. nuoli) ja tietokoneiden käyttöliittymissä. Esimerkiksi iOS 
käyttöjärjestelmässä symboli, jossa on neliö, jonka sisältä nuoli osoittaa siitä 
ulos, tarkoittaa viemistä tai jakamista, mutta sille ei yksiselitteistä kielellistä 
vastinetta. Nuottikirjoitus on myös puhutusta kielestä riippumatonta. 
Kirjoitusta, jonka merkitysarvo ei ole yhteydessä puhuttuun kieleen, 
kutsutaan semasiografiseksi. Nämä ikoniset merkit eroavat piktogrammeista, 
jotka representoivat jotain reaalimaailman muotoa. 

Erityisen mielenkiintoinen versio semasiografisesta kirjoituksesta 
kehittyi Andeilla riippumattomana muista samanaikaisista 
kirjoitusjärjestelmistä noin kolmantena vuosituhantena eaa. Inkojen Khipu 
(quipu) -perinne perustui satoihin tai tuhansiin lankoihin ja niihin tehtyihin 
solmuihin, joilla ainakin pidettiin kirjaa, kartoitettiin tähtitaivasta, ja 

 21 Shotwell, James Thomson. An Introduction to the History of History. Records of civilization, sources and 
studies. New York: Columbia University Press, 1922. https://archive.org/details/
anintroductiont00shotgoog 

 22 Powell, Barry B. 2012. Writing: Theory and History of the Technology of Civilization. Wiley-Blackwell. 
ISBN 978-1-118-25532-2. 
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joidenkin uskaliaiden tulkintojen mukaan tallennettiin tarinoita. On 
mielenkiintoista ajatella mihin kaikkeen tämänlainen kirjoitusjärjestelmä olisi 
voinut kehittyä ja miten se olisi vaikuttanut esimerkiksi digitaaliseen 
kirjoitukseen. Kiitos konkistadorien jäämme arvelemaan. 

Vasta abstraktien merkitsijöiden jälkeen kehittyi proto-kielellisiä 
piktogrammijärjestelmiä, joiden merkit olivat stilisoituja kuvallisia 
representaatioita kirjoittajiensa arjesta (esim. piirretty lehmä, puu, joki, 
aurinko, jne.). Varhaisimpia kirjoituksenomaisia symboleja on löydetty 
Kiinasta Jiahu-kaivauksesta ja ovat radiohiiliajoitettuja 6000-luvulle eaa.23 

Aakkoston genealogia aloitetaan yleensä Lähi-idästä, historiallisesta 
hetkestä jolloin maanviljely yleistyi, ihmisiä asettui kaupunkeihin ja alettiin 
aktiivisesti käymään kauppaa. Noin 8000 eaa lähi-idässä alettiin käyttää 
savisia laskurahoja maanviljelyn tuotteiden laskemiseksi. Yhteiskunnan 
monimutkaistuessa alettiin noin 5000 eaa käyttää esittäviä symboleja 
merkkaamaan mitä mikäkin savinen laskuraha merkitsi ja pitämään kirjaa 
myynneistä. Kuvakirjoittaminen abstrahoitui ja siitä kehittyi ensimmäinen 
tunnettu todellinen kirjoitus noin 4000 eaa – savitauluihin piirretty 
nuolenpääkirjoitus. 

Egyptin hieroglyfit saivat todennäköisesti konseptuaalisen alkusysäyksen 
lähi-idästä, vaikka hieroglyfit kehittyivätkin muodollisesti 
nuolenpääkirjoituksesta hyvin eri suuntaan.24 Hieroglyfien kauneus on 
ilmeistä nykykatsojallekin, ja on helppo kuvitella miten faarao palatsissaan oli 
mielissään kun hänen tarinansa luki kiveen hakattuna niin hienoilla merkeillä. 
Hieroglyfien kuvituksellinen tyyli teki kuitenkin niistä hitaita piirtää, joten 
hieroglyfien rinnalla papistossa kehittyi oma helppotekoisempi hieraattinen 
kursiivikirjoitus, jossa yhtä merkkiä edusti vain muutama ruokokynällä 
piirretty viiva. Muinaisegyptin myöhäiskaudella valtionaisioihin ja 
kansalaisten kirjeisiin kehittyi vielä yksinkertaisempi demoottinen kirjoitus. 

Näistä aakkoston ensimmäisistä vaiheista huomaa jo monta 
kirjainmerkkien kehityksille tyypillistä asiaa. Esteettiset suuntaukset 
törmäävät käytännön tarpeisiin. Työkalujen valinta ja ergonomia vaikuttavat 
muotiin. Kun monivärisestä hieroglyfien maalaussetistä siirrytään 

 23 Li, Harbottle, Zhang, Wnag 2003. The earliest writing? Sign use in the seventh millennium BC at Jiahu, 
Henan Province, China. Antiquity n. 295. sivut 31-43 

 24 Jaakko Anhava. 2005. Maailman kielet ja kielikunnat. 3. painos. Gaudeamus. s. 119-120. 



27

ruokokynään, syntyy uusi esteettinen paradigma. Ruokokynäkalligrafian 
vaikutus vuorossaan syöttäytyy takaisin kiveen veistettyihin kirjaimiin, jossa 
viivojen suunnat yksinkertaistetaan ja paksuusvaihtelusta luovutaan, ja 
lopputulokset ovat äärimmäisessä muodossaan näkyvissä arabilaisissa 
kuufalaisen tyylin monumentaalikirjoituksissa. 

Vaikutussuhteet ja kehitysvaiheet jatkuvat tästä monen mutkan kautta 
päätyäkseen muun muassa latinalaiseen aakkostoon. Tämä kehitys voidaan 
piirtää sukupuuksi. Seuraavilla sivuilla muutamia kuvia historian 
kehityksestä. 
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Orjan kauppakirja, Sumerialainen savitaulu, n 2600 eaa.  
CC BY 2.5 Marie-Lan Nguyen (2009) 
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Hieroglyfejä ruumishuonetemppelistä Karnakin temppelialueelta, n 1300 eaa.  
Copyrighted free use, Jon Bodsworth. 
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Kursiivisia hieroglyfejä kuolleiden kirjasta, n 1250 eaa.  
Public Domain. 
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Hieraattista kursiivia, luultavasti n 1600 eaa.  
Wikimedia Commons. 
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Taulukko koptisista kirjaimista, demoottisesta kirjoituksesta ja hieroglyfeistä.  
Jean-François Champollion selvitti 1800-luvulla että hieroglyfit olivat foneettisia merkkejä, ja ratkaisi Rosettan 
kiven arvoituksen. Public Domain. 
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Kuufalaista monumentaalikijoitusta.  
Public Domain.  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Humanismi - kirjainmuotoilun ensimmäinen olomuoto 

Kirjainten muodot kehittyvät sekä lineaarisesti esimerkiksi käsialan 
nopeutumisen ja muodin mukana, että epälineaarisesti yhtäkkisinä 
muutoksina kun otetaan käyttöön uusi toteutuksen tekniikka tai samalla 
kirjoitusjärjestelmällä aletaan kirjoittaa toista kieltä. Yhtäkkisten muutosten 
käsitteellistämiseen filosofi Manuel DeLanda lainaa sanan faasimuutos 
luonnontieteistä. Faasimuutos luonnontieteissä tarkoittaa kynnystä, jolloin 
aine muuttaa olomuotoaan, esimerkiksi kun vesi jäätyy tai höyrystyy. Vaikka 
eri faaseissa on kyse samasta aineesta, niiden käyttäytyminen on hyvinkin 
erilaista.  

Otetaan esimerkiksi taas latinalaisen aakkoston kirjan a, jonka 
faasimuutokset voidaan kuvata peräkkäisinä vaiheina. Symboli juurtaa 
juurensa on tyylitellystä härän päästä. Tälle vaiheelle on ominaista erilaiset 
härän tyylittelyt, ja abstraktiuden tason vaihtelu nuolenpääkirjoituksen 
hyvinkin abstraktista versiosta proto-sinaiittiseen naturalistisempaan tyyliin 
ja takaisin abstraktiksi siirryttäessä foinikialaisten kautta etruskilaiseen 
merkistöön. 

Toinen selkeä muotojen kehitysvaihe tapahtuu kun roomalaiset ottavat 
etruskien merkistön käyttöön omaa monumentaalikirjoitustaan varten. Tätä 
vaihetta leimaa uudenlainen tyylittely, joka on peräisin siveltimen 
hienostuneesta käytöstä yhdistettynä kiveen veistettyjen kirjainten 
standardointijärjestelmään, jossa kirjaimen mittasuhteet perustuvat neliön 
jakoon. Rooman valtakunnan romahdus altisti latinalaisen aakkoston taas 
monille vaikutteille erilaisine käsinkirjoitustyyleineen. 

Kolmas vaihe tapahtui kun Gutenberg 1436 kehitti painokoneen 
latinalaisilla irtokirjasimilla25, jolloin kirjaimien piirtäminen ei enää 
tapahtunut suoraan paperille, vaan metallikirjasimeen kaivertamalla. Vaikka 
metalliin olisi voinut kaivertaa minkälaisen kirjaimen tahansa, täytyy olettaa 
että kiinalaisten keksinnön uudelleen keksinyt Gutenberg ei ollut tarpeeksi 
kekseliäs keksiäkseen uusia kirjainmuotoja, vaan matki suoraan saksassa 

 25 Kiinassa oltiin jo 900-luvulla tehty sama keksintö. Vaikka on oletettavaa että tietoa kantautui silkkitien 
kautta Eurooppaan, ei ole varmaa näyttöä siitä, että Gutenberg tiesi keksinnöstä. 
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suosittua goottilaista kirjoitustyyliä. Italiassa irtokirjaimia alettiin myös 
valmistaa ja pian renessanssin humanistinen arvomaailma vaikutti uusien 
entistä “alkuperäisempien” kirjasinten muotoiluun, jotka ottivat vaikutteensa 
Karolingisesta minuskelista siinä luulossa että muinaisroomalaiset olivat 
kirjoittaneet kirjeensä sillä tyylillä.  

Vaikka näissä historian vaiheissa tapahtui paljon “symbiooseja” käden 
liikkeiden ja toisintamistekniikoiden välillä, historian aikaisimmissa vaiheissa 
kirjainten muoto oli suorassa yhteydessä käsin piirrettyihin kirjaimiin. Tälle 
faasille on ominaista että kirjaimen muodolla on indeksinen suhde 
ihmiskehoon. Kirjainmuotoilu kehittyy osittain edelleen humanistisessa 
olomuodossaan. Kirjainmuotoilussa säilyy tähän päivään asti ankkurointi 
tasateräkynään. Tasateräkynästä tulleet kalligrafiset viivan paksuusvaihtelut ja 
päätteiden muotoilu ovat perustana monelle fontille, vaikkei tekstaustyyliä 
enää käytetä arjessa. Kalligrafinen viivanpaksuuden vaihtelu on lisäksi 
havaittavissa lähes kaikissa nykyisissä kirjoitustyyleissä ympäri maailmaa, oli 
sitten syynä siihen tasainen metalliterä, jossa viivan suunta määrittää 
paksuuden tai suippo sivellin, jolla paksuuteen vaikutetaan painamalla, kuten 
Kiinan, Japanin ja Korean kirjoituksessa. 

Teknologinen utilitarismi – Kirjainmuotoilun toinen olomuoto 

Kirjainmuotoilun toinen olomuoto liittyy enemmän tekstin ladonnan 
tarpeisiin kuin käsin piirrettyjen viivojen laatuun. Hollantilainen 
kirjainmuotoilija Frank E. Blokland on tutkinut juuri kirjainmuotojen 
standardointia ja löytänyt renessanssiantiikvoista modulaarisen 
leveysasteikon, mikä selkeästi viittaa teknisen prosessin virtaviivaistamiseen 
esimerkiksi palstan tasauksen helpottamiseksi.26 Samantyyppinen toistuva 
kuvio on havaittavissa selkeästi jo Gutenbergin 42-rivisestä raamatusta 
vuodelta 1455, jossa kolme kirjaimen pystyviivaa (esim. “iii” tai “m”) 
muodostavat yhtä leveän elementin monessa kirjainyhdistelmissä (esim. “ni” 
tai “of”). Tämän elementin leveydestä johdettiin myös riviväli, jolloin koko 
sivun kaikki kirjaimet voidaan asettaa neliöruudukkoon, jolloin 
metallikirjasinten muotoilu oli helppo standardisoida, mikä oletettavasti 
tehosti kirjojen tuotantoa. 

 26 http://www.lettermodel.org/ 
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Digitaalisessa kirjainmuotoilussa yksi hienostuneimmista esimerkeistä, 
joka ottaa huomioon aikansa teknologiat, on Matthew Carterin muotoilema 
fontti Verdana, jonka mittasuhteet on tehty optimaalisiksi 
matalaresoluutioiselle pikselinäytölle. Kun kirjaimia muotoillaan näistä 
lähtökohdista, lopputuloksesta tulee enemmänkin koneen logiikan mukainen 
kuin ihmisestä kumpuava. Tätä mittasuhteiden harkitsemista tapahtui jo 
Roomalaisissa monumentaalikirjoituksissa, mutta se muodostaa oman 
muotoilullisen paradigmansa vasta teknologian paineista. Kun vertaa vaikka 
digitaalisen kellon numeroita kalligrafisiin arabialaisiin numeroihin, saa 
käsityksen muotokielen suuresta hypähdyksestä.

Konstruktivismi kauneusihanteena – Kirjainmuotojen 
rationaalinen olomuoto 

Insinöörimäiset fonttimuodot ovat muodostaneet täysin oman 
tyylisuuntansa, joka kehittyy humanistisen ja teknologisen perinteen rinnalla. 
Modernismi tyylikautena graafisessa muotoilussa on obsessoitunut 
geometrian täydellisyydestä. Rationaaliset gridit ja selkeät viivoittimella ja 
harpilla piirretyt muodot nousevat itsetarkoitukseksi, jotka 
rationaalisuudessaan saattaa jopa vaikeuttaa lukemista. Wim Crowel on ehkä 
paras esimerkki tästä hulluudesta, jota hän tosin virtuoosimaisesti käytti 
luodakseen erittäin henkeviä tuotoksia, joiden kauneus perustuu sokean 
itsevarmaan toteutukseen. Hänen versio modernismista on kuitenkin jotain 
aivan muuta kuin sveitsiläinen minimalismi, jossa pyrittiin vain järjestämään 
tietoa mahdollisimman tehokkaasti ja graafikko etääntyi muotoilijan roolista 
ja nimitti itsensä informaatioarkkitehdiksi. 

Tämäkin on selkeästi oma kirjainmuotoilun olomuoto, jolle on leimallista 
puhtauden pyrkimys matemaattisen geometrian kautta ja absoluuttisen arvon 
näkeminen abstraktissa “rationaalisuudessa”. Tämän olomuodon 
rappioituminen tapahtui suhteellisen nopeasti typografian historian skaalalla. 
Postmoderni arvokriisi pani pisteen absoluuttisten totuuksien pyrkimyksiin.

Ekspressionismi – Abstraktin olomuodon kytkentä 
reaalimaailmaan 

Typografisesti mielikuvituksettomia muka-ekspressiivisuuden esimerkkejä 
koostetaan kirjoiksi, joissa on kuvia esimerkiksi sanasta “bold” todella 
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paksulla fontilla, tai logosta jossa lukee “Orbit” ja O on tyylitelty 
muistuttamaan kiertorataa. Banaaleja kuin ovatkin, osa niistä on hauskoja, ja 
osan arvo piilee juuri kaavamaisuudessaan, joka tekee niistä helposti 
muistettavia. Tämän tyylinen kirjainten instrumentalisointi kuuluu kuitenkin 
lähemmin edelliseen olomuotoon. 

Graham Harman totesi että asian rappioituminen aiheutuu sen 
symbioosien kirjaimellistumisesta.27 Kun asioiden yhdistelmät, joista jokin 
innovaatio koostuu voidaan kuvailla selkokielisesti, se ei enää ole innovaatio 
vaan kaava, jota voi toistaa. Harman ottaa Speculations Journalin artikkelissa 
käsittelyyn amerikkalaisen taidekriitikon Clement Greenberg, jonka 
voimakkain kritiikki kohdistui “akateemiseen taiteeseen”, joka oli juuri 
kirjaimellistunut tekemisen kaava: Taulut olivat litteitä maalauksia, 
muodoltaan neliskulmaisia tai poikkeustilanteissa soikioita, pahimmassa 
tapauksessa aiheiltaan vielä naturalistisia. Greenbergin mukaan shokkiarvo 
on vain edistyneen taiteen sivuvaikutus, joka katoaa ajan myötä, ja piti tästä 
syystä myös Duchampin konseptuaalista taidetta harhaisena akatemismina 
korostaessaan uutuutta uutuuden vuoksi.28 Greenbergin piti vastakohtana 
akateemiselle taiteelle abstraktia ekspressionismia, esimerkiksi Jackson 
Pollockin töitä. Niiden formaali arvo on paljon suurempi kuin semanttinen, 
toisin kuin symbolisessa taiteessa, jossa jokin ylevyyteen pyrkivä metafora 
toimii tekosyynä koko teokselle. Greenbergin mukaan “taide välttää 
akateemisuuden, jos se pystyy heijastamaan ja ilmentämään mediansa 
mahdollisuuksia, sen sijaan että vain esittää sisältöä eristettynä hahmona, 
jonka perusta tai mediumi voidaan ottaa annettuna.” 29 Tämä johtaa 
todelliseen taiteeseen, joka ilmentää maailmaa paremmin kuin harkitut 
metaforat. Pioneer 10 -avaruusluotaimen kanssa olisi pitänyt lähettää 
abstraktin ekspressionismin teos avaruuteen, mielummin kuin geometrinen 
kuva galaksistamme ja rasistinen kuva maan asukkaista. 

Akateeminen taiteilija pyrkii luomaan kuvan kyseenalaistamatta välineitä 
ja käytäntöjä, vaan opiskelemalla niitä kuten käsityötä. Kirjainmuotoilu on 
erittäin altis regressiiviselle käsityöläismentaliteetille, koska kokonaisen 
kirjaimiston muotoileminen vaatii niin suurta kärsivällisyyttä että 

 27 Harman. 2016. Immaterialism. p 125 
 28 Graham Harman. 2014. Greenberg, Duchamp, and the Next Avant-Garde. Speculations Journal 5. s 261 
 29 ibid. 
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vapaamielisimmät taiteilijat eivät yleensä ajaudu tekemään sitä. Tekniikat ja 
käytännöt ovat tärkeitä kirjainmuotoilulle, mutta ei välttämättä määrittävää. 
Vaikka välineet, joilla kirjaimia valmistetaan vaikuttavat voimakkaasti 
lopputulokseen, niitäkin voidaan käyttää luovasti ja erittäin ekspressiivisesti. 

Kiinalaisen kalligrafian perinne on synnyttänyt typografisen 
maalaustyylin, joka on hyvinkin lähellä abstraktia ekspressionismia, vaikka se 
on tavallaan äärimmäisen akateemista siinä mielessä, että se yleensä toistaa 
vanhoja sanontoja ja näyttää aika samanlaiselta joka kerta. Suuri osa 
kalligrafiasta on tosiaan kaavamaista opettelua. Mutta kiinalainen 
taidekalligrafia ei ole välttämättä akateemista, vaikka sillä on pitkät perinteet. 
Pensselin valmistaminen, paperin asettelu ja koko kehon orientoituminen 
hengitystä myöten (Qigong-tekniikan nimi on xiao zhou tian, 小周天, eli pieni 
universumi) paikassa vallitsevien Qi-energian virtausten mukaisesti, ja koko 
ison universumin kanssa harmoniassa tuotettu kirjain, ovat jokainen 
autonomisia asioita kokonaisuudessa. Jokainen vaihe ja jokainen asia pyritään 
huomioimaan niin kokonaisvaltaisesti kuin mahdollista. Tämä on 
greenbergiläisen määritelmän mukaan juuri akatemismin vastakohta. Tälle ei 
ole tarkkaa ohjetta, eikä sitä voida palauttaa osiensa summaksi. Jos tekijä on 
tarpeeksi virittäytynyt kosmiseen harmoniaan, lopputulos on koko 
universumin kiteytymä, indeksi tapahtumasta. 

Mikä estää meitä käyttämästä kaikkia välineitä yhtä suurella 
hartaudella? Jos laajennamme tätä ajatusta Inkojen Khipu-perinteeseen, jossa 
solmut naruissa toimivat merkitysten kantajina, miltä näyttäisi 
ekspressiivinen Khipu? 
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O S A  I I I

Käytäntö

Koreografia – Työpaja Pristinassa 

Yhdessä kirjainmuotoilijakolleegani, Jungmyung Leen kanssa pidimme 
Kosovon pääkaupungissa, Pristinassa, typografiatyöpajan osana REDO-
konferenssia. Esittelen tässä aluksi taustalla ollutta teoriaa, ja sen jälkeen 
tuloksia muutamin kuvin. 

Estetiikka on ensisijaista. Se on ihmisen muoto käsittää maailma. Alain 
Badiou väittää kirjassaan että viime vuosituhannen jälkeen ei olemme jääneet 
kaipaamaan uutta mallia taiteen ja filosofian mahdollisuudelle tuottaa 
totuutta.30 Yhtenä esimerkkinä taiteen mahdollisuudesta tuottaa totuutta 
Badiou mainitsee tanssin – Nietzschen mielitaiteen. Nietzsche kuvaa tanssia 
keveytenä, todellisuuden keskipäivänä ja täydellisenä metaforana ajatukselle. 
Voiko kirjainmuotoilu saavuttaa saman korkeuden? 

Tanssin vastakohtana Nietzsche mainitsee sotilasparaatin, mutta tanssi 
ei myöskään ole vain vulgaaria ruumiillisten impulssien seuraamista, vaan 
tanssi on eleissään harkittua ja virtuoosimaista ruumiillisuutta. 

Badiou jatkaa tulkintaansa lisäämällä tähän käsitteensä tapahtumasta 
(Événement), jonka jälkeen mikään ei voi olla kuin ennen. Badioun mukaan 
tapahtuman jättämä jälki on aina vain menneen ja menetetyn kullattu muisto. 
Tämä on tarkalleen se mikä tapahtuu kalligrafiassa: Tapahtumasta ja eleestä 
muodostuu jälki, mutta yleensä kalligrafian tapahtuma kadotetaan. 

 30 Alain Badiou. 2005. Dance as Metaphor for Thought. Handbook of Inaesthetics. Stanford University 
Press. 
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Työpajassa etsimme kalligrafian tanssillista ulottuvuutta. Teimme 
koreografioita ja suunnittelimme jälkien jättämistä. Suurin osa työpajasta on 
mahdotonta näyttää kuvina, joten tässä alla esitellään vain muutamia 
koreografioiden kultaisia muistoja. 
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Työkalut – Työpaja Ostrawassa 

Jungmyung Leen kanssa myös Ostrawassa pitämässä typografiatyöpajaa 
koulussa nimeltä Text Forma Funkce. Työpajan tarkoituksena oli löytää uusia 
muotoja valitsemalla epäortodoksisia työkaluja. 

Typografinen arkeologia on oikopolku kirjainmuotoiluun. Historiallisten 
kirjainmuotojen digitalisointi fonteiksi on itsessään arvokasta, koska se antaa 
niille uuden elämän ja mahdollistaa laajan levityksen, sekä avaa muotojen 
muokkaamisen Bezier-käyrien tyypillisen sulavalla tavalla. Arkeologia antaa 
niille kaikupohjan historiaan ja muokkaus tuottaa mielenkiintoisen 
aikakerrostuman, mikä jatkaa kirjainmuotoiluperinnettä. Mutta jotain jää 
puuttumaan. 

Pohditaan havaintoesimerkkinä käsin tehtyä kalligrafiaa. Totesimme 
aikaisemmin että käsinkirjoitus on koreografoitu liikkeiden sarja. Käden 
liikkeillä on oma ilmaisuvoimansa, joka on tulkittavissa ihmisille 
samaistumisen kautta. Tarkemmin nähtynä käsinkirjoitus koostuu esimerkiksi 
käden, pensselin, musteen ja paperin yhteispelistä. Vielä lähemmin 
tarkasteltuna nämäkin asiat koostuvat pienemmistä osista, joista jokaisella on 
oma historiansa, kuten pensselin harjas, joka on valmistettu eläimen 
karvoista, mitkä ovat evoluution tuloksena eläimille kasvavia keratiinin 
säikeitä. Karvat koostuvat proteiinimolekyylit koostuvat atomeista ja 
jatkaessamme näin suurennustason lisäämistä pääsemme kvanttitasolle jossa 
kaikki nykyinen tieto on spekulatiivista todennäköisyyksien laskemista. Tämä 
on todellista, vaikka se ei ole koko totuus. Tärkeintä meille on nähdä eri 
tasoiset yhdistelmät asioina, joilla on emergenttejä ominaisuuksia. Jos 
seuraamme kausaalista järjestystä kaukaisimmasta havaittavasta vaikuttajasta 
kohti esimerkkiämme, kalligrafiaa, huomaamme jokaisen uuden tason 
erityiset ominaisuudet: Auringon tuottama energia saa “kuolleen” materian 
järjestäytymään uusilla tavoilla, mikä saa aikaan evoluution, joka tuottaa 
eläimiä, joilla on elimistö, mikä prosessoi materiaa monimutkaisella tavalla 
uudenlaisiksi molekyyleiksi ja soluiksi. Biokemiallinen reaktio ihon 
kantasoluissa yhdistää atomeja proteiinimolekyyleiksi, joiden säikeinen 
rakenne puskee ulos karvatupista pitkinä kuituja, eli karvoina. Näiden kuitujen 
ominaisuudet antavat eläimille suojaa, lämpöä ja toimivat tuntoaistin 
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pidennyksinä. Kun irtileikattuja ja pestyjä karvoja koostetaan tiiviiksi nipuksi, 
niiden väliin kapillääriefekti imee mustetta, mikä vuorostaan koskettaessaan 
kuivaan paperiin imeytyy siihen. Näin työkalut (sivellin) mediumi (muste) ja 
työstettävä pinta (paperi), muodostavat symioosin, joiden tuloksena on 
kirjoitus, jonka kauneus juontuu suoraan menetelmästä – kalligrafia. 

Monessa tapauksessa kirjainmuotoilun menetelmän ainutlaatuinen jälki 
on muodostunut jopa määrittäväksi tekijäksi kokonaisen genren luomisessa. 
Esimerkiksi graffitissa käytetään spray-kannujen väärinkäytöstä johtuvaa 
valuvaa maalia efektinä. Käyntikorteissa käytetään syväpainomenetelmiä, 
mikä luo arvokkaan vaikutelman pelkällä fyysisellä olemuksellaan, vaikkei olisi 
tietoinen metalliladonnan aikakaudesta. Hääkutsuissa käytetään romantiikan 
ajan kiemuraisia kuparikaiverruskirjaimia, koska ne ovat – romanttisia. 
Yhdysvaltain Armeijan laatikoiden merkitsemiseen käyttämä sabluunafontti 
on yleisesti käytetty digitaalisena versiona sotapeleissä.  

Ostrawassa pidetyssä työpajassa laajensimme yleistä käsitystä 
kirjoituksen työkaluista, ja kokeilimme miten epäortodoksiset välineet voivat 
tuottaa kirjoitusta. Suojautuaksemme mielikuvituksen tendenssistä toistaa 
näkemäänsä, kiinnitimme erityistä huomiota muotoja tuottaviin liikeratoihin, 
ja päätimme minimoida ihmisen aktiivista puuttumista niihin. Toisaalta jos 
ihminen poistetaan kokonaan kuviosta, ainoat jäljelle jäävät muodot ovat 
luonnosta löydetyt ja jälkeenpäin kirjaimiksi tulkitut muodot, eikä se enää ole 
kirjoitusta. Päädyimme suomaan itsellemme olosuhteiden rakentamisen ja 
prosessin alulle panon. Näin ollen työpaja keskittyi lähinnä rullaavien, 
putoavien, heiluvien, palavien, sulavien, jähmettyvien, kasvavien ja 
magneettisten asioiden löytämiseen sekä niiden liikeratojen rajoittamiseen 
tavoilla, jotka lopuksi tuottavat kirjaimen. Rakennelmat alkoivat lopuksi 
muistuttamaan pieniä steam-punk henkisiä koneita. 

Seuraavaksi kertaan muutaman kokeilun prosessin. 
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Max Lysáček & Tereza Boturová 

Max ja Tereza valitsivat kirjoitusvälineeksi skeittilaudan kuulalaakerin. Sille 
he rakensivat pahvista miniatyyriversion skeittirampista, johon he laittoivat 
paperin muodostamaan kaarevan pinnan. Tiputtamalla musteeseen kastetun 
kuulalaakerin eri kulmissa ramppiin, he saivat aikaiseksi kirjaimia 
muistuttavia muotoja kun kuulalaakeri pyöri rullasi edes takaisin kaarevalla 
pinnalla. Kuulalaakerin sylinterimäinen muoto jätti erikoisen jäljen 
heiluessaan yhdeltä reunalta toisella, joka lisäsi viivan mielenkiintoisuutta. 
Lisäksi kuulalaakeri kaatui usein lopuksi kyljelleen, muodostaen ympyrän 
muotoisen päätöksen viivalle. Kun nämä elementit abstrahoitiin ja 
yksinkertaistettiin kirjaimet alkoi muistuttaa thaimaalaisia kirjaimia, joissa 
myös monesti on ympyrän muotoinen pääte. 
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Ivana Dudková  

Ivana valmisti heilurin keittiöveitsestä, joka roikkui narun päässä seinää 
vasten nojattuun luutaan sidottuna. Veitseen oli teipillä kiinnitetty höyhen, 
joka kasteltiin musteeseen. Paperin alla oli magneetteja, jotka vetivät 
metallista veistä puoleensa ja vaikutti heilurin liikkeeseen. Aikansa kokeiltua 
alkoi syntyä erittäin lennokkaita kirjaimia. 
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Matej Doležel & Jakub Mynář  

Matej ja Jakub rakensivat vanerilevystä ja naulojen väliin viritetyistä 
pahvilevyistä flipperpeliä muistuttavan radan. Kun vanerialusta oli asetettu 
nojaamaan kaltevaksi tasoksi, sen ylälaitaan pudotettu musteinen pingispallo 
rullasi alas törmäten pahvin palasiin ja sen liikerata muodosti kirjaimen 
muodon. Naulat olivat ruudukossa, mikä mahdollisti ratojen muuttamisen ja 
koko aakkoston tekemisen. Kirjaimista tuli pitkulaisia koska pingispallon rata 
johti luonnollisesti vain alaspäin ja esteen kohdalla loivasti sivuille, mutta ei 
tietenkään painovoiman vastaisesti ylöspäin. Törmätessään pahvisiin esteisiin 
pallo kimposi vähän, muodostaen helliä kaaria muilta osin lineaarisiin 
viivoihin. 
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Kateřina Hlahůlková & Petr Kusýn  

Kateřina ja Petr valitsivat tutkimuskohteekseen kahviläikät. Saadakseen täysin 
sattumanvaraisia kahviläikkiä, he käyttivät kansioklemmarin väliin 
puristettua sokeripalaa, mikä laskettiin kahvikupin reunalle. Kun sokeripala 
imi itseensä kahvia alkoi sulaa, sen rakenne romahti klemmarin paineen alla 
yhtäkkiä, johtaen räjähdykseen ja kahvitahroihin kaikkialle kahvikupin 
ympärille. Kahvikupin pyöreä muoto ja servettien suorakulmioiset muodot 
yhdessä antoi tarvittavat maskaustyökalut muodastaakseen kirjaimia niiden 
alle jääneistä tahraantumattomista valkoisista tiloista. 
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E P I L O G I

Tähän saakka olemme kartoittaneet ensimmäisessä osassa teoreettista pohjaa, 
toisessa osassa käyneet läpi muutamia historiallisia vaiheita näistä 
teoreettisista lähtökohdista, ja kolmannessa osassa nähneet muutamia 
tuloksia tämän soveltamisesta. 

Tämän työn tarkoitus oli tuoda esille teorioita lukemisen laajennetulle 
käsitteelle, ja osoittaa niiden soveltuvuus muotoilun analyysin välineiksi. 
Kirjainten lukeminen ja muotoilun tulkinta laajemmin on alue, josta ei ole 
kovinkaan paljon akateemista tutkimusta ja toivon että onnistuin ainakin 
pintapuolisesti näyttämään muutamia lähestymistapoja. Useimmat tekstit, 
johon viittaan ovat englanninkielisiä, joten tähän sisältyy paljon uusia 
lennosta tehtyjä suomennoksia, jotka eivät välttämättä ole koherentteja koko 
alkuperäisteoksen käsitteistön kanssa. Mahdollisuuksien mukaan olen 
käyttänyt käsitteiden referenssiksi suomennoksia muista saman tekijän 
teoksista. 

Paljon lukemisen mahdollisuuksista on jäänyt käsittelemättä. Koko 
subliminaalisen viestinnän rooli typografian tulkinnassa on käsittelemättä, 
vaikka se monessa väitteessä on implisiittisesti läsnä. 

Toisaalta typografian vertautuminen toisiin kommunikaation tapoihin on 
myös jäänyt suurelta osalta huomiotta. Kommunikaation käsitettä on 
laajennettava, jotta kaikki todellisuuteemme vaikuttavat ilmiöt saadaan 
käsittelyyn. Emile Durkheimista lähtien sosiologiassa on korostettu jonkun 
tasoista kollektiivista tietoisuutta. Lauma-älyn hyötykäytöstä puhutaan niin 
paljon, että avoimen lähdekoodin periaate on saanut jopa valtioita avaamaan 
tietopankkinsa välillisesti hyödynnettävien ulkoisvaikutusten toiveissa. 
Seuraavaksi luonnostelen mahdollista alkua tälle kommunikaation ja 
lukemisen laajemmalle tutkimukselle. 

Laumatunto – bakteerien lukukokemus 

Viestintää voi opiskella yliopistolla, mutta viestiminen ei ole tietoisille 
ihmisyksilölle erityislaatuista. Bakteeritkin viestii. Oman kehomme sisällä on 
todettu tapahtuvan paljonkin meille tiedostamatonta viestintää, johon 
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ihmisen autonominen hermostokin on vain osittain osallinen. Esimerkiksi 
yhdessä ihmisten symbiontteja tarkastelevassa tutkimuksessa todetaan 
suolistobakteerien vaikutus psykiatrisiin häiriöihin:31 

Suolistobakteerit vaikuttavat aivokemiaan ja käyttäytymiseen ilman suoranaista 
yhteyttä autonomiseen keskushermostoon, ruoansulatuksen 
neurotransmittoreihin tai tulehdukseen. Potilailla, joilla on vatsavaivoja, 
suolistobakteerien epätasapaino saattaa myötävaikuttaa psykiatrisiin häiriöihin. 

Tiedostamme siis että ihmisen ajattelua ohjaa paljon muukin kuin 
aivotoiminta ja abstraktit ideat. Elektromagneettisia impulsseja ja 
kemikaaleja, jotka aiheuttavat materiassa faasimuutoksia voidaan ihmisessä 
kutsua tajunnaksi, kasveissa fotosynteesiksi. Bakteereissa tätä ilmiötä 
kuvaillaan käsitteellä quorum sensing.32 

Yksinkertaisin bakteerien käyttäytyminen on kemokineettistä, eli ne 
liikkuvat liuoksessa ravintogradientin mukaisesti. Bakteerin ajatuksenkulku: 
“Tuollapäin on ravintoa, menenpä sinne.” Tätä tuskin voi kutsua ajatteluksi, 
sillä tavalla kuin me sen ihmisinä koemme, mutta bakteerikolonian tasolla 
populaation kokonaisuus pystyy reagoimaan ympäristöönsä ja havaitsemaan 
selviytymiselleen tärkeitä viestejä, ja suuressa mittakaavassa ilmiö voidaan 
rinnastaa myös ihmispopulaatioiden käytökseen. 

Monimutkaisempi viestintään rinnastuva prosessi bakteereissa on 
nimeltään ”Quorum sensing" ja se voidaan suomentaa esimerkiksi joukko- tai 

 31 “The intestinal microbiota influences brain chemistry and behavior independently of the autonomic 
nervous system, gastrointestinal-specific neurotransmitters, or inflammation. Intestinal dysbiosis 
might contribute to psychiatric disorders in patients with bowel disorders.” The Intestinal Microbiota 
Affect Central Levels of Brain-Derived Neurotropic Factor and Behavior in Mice. Premysl Bercik, 
Emmanuel Denou, Josh Collins, Wendy Jackson, Jun Lu, Jennifer Jury, Yikang Deng,Patricia 
Blennerhassett, Joseph Macri, Kathy D. McCoy, Elena F. Verdu, Stephen M. Collins. DOI: http://
dx.doi.org/10.1053/j.gastro.2011.04.052 

 32 CAROLINE A. JONES, A Questionnaire on Materialisms: “In 1738, in a section of his book on Newton 
devoted to “The Soul and Its Ideas,” Voltaire accused the British empiricists of asserting that “Matter 
thinks,” a notion currently endorsed by humans ranging from Chinese President xi Jinping to 
philosophers of “speculative realism.”1 xi and current philosophers are undoubtedly right, in a narrow 
sense. Cranial grey matter, white matter, glia, and those billions of other neurons distributed 
throughout the body (more numerous in the gut than the brain) fully participate in this thing we call 
thinking.  

This is an argument that matter and things can produce epistemologies, but only in 
combination: life-forms and “inert” substances braid together, becoming activated by energies 
fluctuating between them over time. Subject to chemicals and electromagnetic impulses that pulse 
matter into phase shifts we might call cognition in a human, photosynthesis in a plant, “quorum 
sensing” in a bacteria colony, and so forth, active matter seizes energy and inert material for its 
thinking.  
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laumatunnoksi33. Se tarkoittaa mekanismia, jolla bakteeripopulaatio havaitsee 
populaatiotiheyden ja pystyy säätelemään toimintaansa aistimalla ympärillä 
olevien bakteerien signaaliaineita. Bakteerit käyttävät tätä säätelemään 
esimerkiksi virulenssia, eli missä määrin ne aiheuttavat kantajassa tautia. 
Päätöksentekoprosessi bakteereilla menee jokseenkin näin: “Suunnittelen 
täällä organismiin hyökkäämistä, mutta odottelen kunnes meitä on tarpeeksi. 
… Nyt meitä on tarpeeksi, joten laitetaanpa aseet laulamaan” tai “Tällä on liika 
muita bakteereja, nyt ei ehkä ole paras hetki”.  

Laumatunto on mielenkiintoinen kommunikaation käsite kun sitä 
soveltaa ihmispopulaatioiden käyttäytymiseen. Laumatunnosta ei juurikaan 
puhuta mikrobiologian ulkopuolella, mutta tiedostamaton käyttäytymisen 
säätely on nähdäkseni helposti rinnastettavissa inhimillisiin trendeihin, ja se 
heijastuu hienosti nykysanassa “viraali”, jolla tarkoitetaan esimerkiksi 
videota, joka selittämättömästi räjähtää kaikkien tietoisuuteen. Vastakkainen 
ilmiö tapahtuu kun ensin impulsiivisesti tykästyy johonkin asiaan, jonka 
jälkeen vähän myöhemmin näkee saman asian mainoksessa ja pettyy, kun 
henkilökohtainen tunne ei ollutkaan niin omaperäinen, vaan jollain tavalla 
“ilmassa”. Tämä pettymyksen tunne saa individualistisen ihmisen 
kääntymään muualle. Muoti-tunne liian saturoituneesta ilmapiiristä toimii 
käytännössä samalla tavalla kuin bakteerien laumatunto. 

 33 Viljanen M. Quorum sensing-salpaajat-uusi mikrobilääkeryhmä? Suomen Lääkärilehti; 3:211, 1999. 
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P E K O R A A L I

Lukeminen post-semanttisessa 
todellisuudessa 

Ämmässuo. 2048-06-19, 04:26 

Kun viimeiset rippeet sanallisista merkityksistä oli peittynyt emojien, 
kaomojien ja Facebook-stickereiden varjoon, suora telempaattinen 
kommunikaatio oli yleistynyt ja yhteismitallinen rahatalous lopullisesti 
muodostunut spekulatiiviseksi finanssi-haistelijoiden keskinäiseksi 
läpänheitoksi, löysimme itsemme maailmasta, jossa kaikki paradoksaalisesti 
on merkityksellisempää kuin ikinä ennen. 

Lähestyessäni Helsinkiä ohitan roskakentät. H&M valomainoksen 
alumiinikotelosta on tehty polttotynnyri, jonka ympärillä muutama 
roskanlajittelija lämmittelee ja vilkuilee ympärilleen. Joku jonne punaisissa 
merkkilenkkareissa katselee ympärilleen hitaan harkitusti, kurkottaa 
täysadidaspukunsa taskuun mutta takertuu kuullokejohtoon ja pudottaa 
vanhaan kultaiseen iPhoneen jälkiasennetun sateliittipuhelimensa maahan. 
Maastonvihreisiin ja khakin värisiin kerroksiin pukeutunut pilvipää luisuu ohi 
sukissa ja sandaaleissa. Repun alakulmaan painetusta vinosta kolmiosta voi 
tunnistaa että se on japanilaisesta kapsyylikokoelmasta vuosituhannen 
alkukymmeniltä. Mielipidevaikuttajatoimiston AD selvage-farkuissa ei 
huomaa äsken käytyä katutyylitaistelua, vaan ohjaa pipopäisiä kavereitaan 
jotka ilmeisesti yrittävät saada pahvista leikatun embleemin näyttämään 
valokuvassa oikealta. 

Tienviitta on käännetty osoittamaan pois päätieltä pienelle hiekkatielle ja 
sen päälle on kirjoitettu tutulla käsialalla “💸 💔 ”. Olen kohta perillä. 


