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1. Johdanto

Kandidaatintyöni koostuu kahdesta osasta: produktiosta ja tutkielmasta. 
Käsittelen tutkielmaosuudessa spekulatiivista suunnittelua, visuaalisten 
identiteettien suunnitteluprosessia sekä oman produktioni taustoja. Työni 
tutkii, miten visuaalisella ilmeellä ja brändäyksellä esitetään keskustelua 
herättävä spekulatiivinen skenaario ajankohtaisista ilmiöistä. Tutkimusky-
symyksiäni ovat: miten visuaalisella identiteetillä voidaan esittää kysy-
myksiä tulevaisuuden skenaarioista spekulatiivisessa viitekehyksessä 
ja millainen keskustelunavaaja spekulatiivinen visuaalinen ilme tai tuote 
voisi olla.

Esittelen produktioni opinnäytteeni lopussa kuvina hyödyntämällä tämän-
hetkisiä trendejä ja konventioita siitä, miten suunnittelutoimistot esittele-
vät visuaalisia ilmeitä portfolioissaan. Se koostuu yhdestä spekulatiivises-
ta visuaalisesta ilmeestä sekä kahden tuotteen mainoskuvista.  

Opinnäytetyön aiheeseen sain kipinän Graafinen suunnittelu III –kurssilla, 
jossa suunnittelin kuvitteelliselle yritykselle tuotteen ehkäisemään älypu-
helinriippuvuudesta johtuvia vieroitusoireita. Kurssin keskeisimpinä tee-
moina oli vaikeiden kysymysten keksiminen ja niiden esittäminen visuaa-
lisesti. Tavanomainen ongelmanratkaisu käännettiin ongelman luonniksi. 
Kurssityöni sai alkunsa kysymyksestä, hallitsemmeko omaa elämäämme, 
vai hallitseeko teknologia sitä. Suunnittelemani tuote oli minimalisti-
nen saarnista valmistettu puunpala, jonka käyttäjä voi ottaa mukaansa 
esimerkiksi treffeille tai kahvilaan. Loin tuotteelle alustavan tuote-esitte-
lyvideon, jolla tuote esitellään Apple-henkisesti teknologiaa ihannoivalla 
tyylillä (Kuva 1). Kurssin innoittamana halusin etsiä lisää tietoa satiirisesta 
ja spekuloivasta suunnittelusta. Sen jälkeen tutustuin töihin, joissa speku-
latiivinen suunnittelu ja visuaalisen identiteetti yhdistyvät.
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Aiheen valintaan vaikutti kiinnostukseni visuaalisia ilmeitä kohtaan, joten 
sain tässä aiheessa syventyä niihin ja lisäksi tutustua spekulatiiviseen 
suunnitteluun. Olen jo pidempään pyrkinyt noudattamaan suunnittelijana 
omaa fifty-fifty-filosofiaani, jonka mukaan puolet on jotain entuudestaan 
tuttua ja puolet jotain uutta. Halusin suunnitella työn ilman asiakkaalta tu-
levaa toimeksiantoa ja opinnäytetyö antoi siihen mahdollisuuden. Nautin 
työskentelystä tavanomaisissa asiakassuhteissa, mutta tässä projektissa 
koin pääseväni hedelmällisempään lopputulokseen ilman minkäänlaisia 
kaupallisia paineita tai muuta auktoriteettia.1 Valitsemalla provokatiivisen 
ja mielipiteitä jakavan aiheen keskustelulla on mahdollisuus laajentua 
graafisen suunnittelun ja erityisesti visuaalisten identiteettien ulkopuolelle.

Kuva 1. Ruutukaappaus suunnittelemastani tuote-esittelyvideosta.

1 Mau 2004, 17
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2. Taustatyö

     2.1 Lähdemateriaalit ja tutkimusaineisto

Kirjallisena aineistona koskien spekulatiivista suunnittelua käytin Antho-
ny Dunnen ja Fiona Rabyn Speculative Everything -kirjaa. Lisäksi käytin 
internetistä muita aihetta käsitteleviä artikkeleita ja kuvia. Brändäykseen 
liittyvissä kysymyksissä merkittävimpänä kirjallisena lähteenä käytin 
Alina Wheelerin Designing Brand Identity -kirjaa. Lisäksi lähteenä on 
internetistä poimittuja kuvia. Tarkastelen myös, miten graafisen suunnit-
telun alan toimistot esittelevät suunnittelemiaan visuaalisia identiteettejä 
portfolioissaan.

Arkkitehtuurissa, elokuvissa ja teollisessa muotoilussa esiintyy paljon 
skenaarioiden luomista ja spekulatiivista suunnittelua.2 Tutkimusaineisto-
na ja inspiraationa produktiolleni käytin spekulatiivisia töitä ja projekteja, 
jotka liittyvät visuaalisten identiteettien suunnitteluun. Esittelen muutamia 
sellaisia toisessa luvussa. Tarkastelen myös muutaman graafisen suun-
nittelun alan toimiston tapaa esitellä suunnittelemiaan visuaalisia ilmeitä 
portfolioissaan.

     2.2 Spekulatiivinen suunnittelu

Spekulatiivinen suunnittelu käsitetään osaksi kriittistä suunnittelua. Ter-
min popularisoivat suunnittelijakaksikko Anthony Dunne ja Fiona Raby 
vähän alle kaksikymmentä vuotta sitten. Dunne ja Raby määrittelevät 
kriittisen suunnittelun sellaiseksi suunnitteluksi, jossa kyseenalaistetaan 
uusien teknologioiden kulttuurinen, sosiaalinen ja eettinen rooli yhteis-
kunnassa (Kuva 2). 3

2
3

White 2004, internet-lähde
Prado & Oliveira 2015, internet-lähde
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Kuva 2. Spekulatiivinen suunnittelu tapahtuu muotoilun, 
teknologian ja tulevaisuuksien rajapinnassa.

Spekuloivassa ja kriittisessä suunnittelussa ei ollut aikanaan mitään uutta, 
sillä muut muotoilijat tekivät samankaltaista suunnittelua muualla sa-
manaikaisesti, mutta eivät välttämättä kutsuneet sitä spekulatiiviseksi tai 
kriittiseksi suunnitteluksi.4 

Immateriaalisen tuotteen ostaminen on useimmiten haastavaa, koska sitä 
ei voi konkreettisesti koskettaa tai kokeilla. Sohvaa tai tuolia ostettaessa 
voidaan kokeilla, miltä sen päällä tuntuu istua, mutta visuaalisen ilmeen 
kohdalla siitä pyritään luomaan kuvien ja mallien avulla mahdollisimman 
todentuntuinen ”tuote”. Näin ollen, asiakkaalle suunniteltaessa yleensä 
kaikki on lähtökohtaisesti spekuloivaa suunnittelua. Se on useimmiten 
utopistisien tulevaisuuksien suunnittelemista.5 Mielikuvat visualisoidaan 
muokaten kuvia ja konsultoinnin pohjalta suunnitellaan muutamia erilai-
sia suuntia.

4
5

Dunne & Raby 2013, 34
Tonkinwise 2015, internet-lähde
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Dunnen ja Rabyn mukaan graafiset suunnittelijat ymmärretään tavalli-
sesti ongelmanratkaisijoina, toisin kuin spekulatiivisessa suunnittelussa, 
jossa on enemmän kyse ongelman luomisesta tai kysymysten herättämi-
sestä. Toisin sanoen sen avulla voidaan esittää ideoita vastaamaan ”mitä 
jos?” -kysymykseen.6 Kyse ei ole kuitenkaan tavanomaisesta säiden ja 
trendien ennustamisesta, vaan se keskittyy enemmän siihen hypoteesiin, 
miten asiat saattaisivat olla tulevaisuudessa.

Cameron Tonkinwisen mukaan spekulaatioiden kuuluisi välttää liioittelua 
ja loukkaamista, olemasta liian vakavaa tai hauskaa ja liian optimistista tai 
pessimististä.7 Tonkinwisen mukaan lopullinen idea kuuluisi esittää fyysi-
senä teoksena tai jonkinlaisena representaationa, eikä jättää vain verbaa-
liseksi spekulaatioksi. Otin tämänkaltaisia asioita huomioon tehdessäni 
produktiota, mutta halusin kuitenkin tehdä myös omia valintoja muodon 
ja sisällön suhteen. Käsittelen produktiossani tekemiäni ratkaisuja tar-
kemmin käydessäni läpi suunnitteluprosessiani kolmannessa luvussa.

Spekulatiivinen viitekehys suunnittelun lähtökohtana johtaa tärkeiden 
kysymysten äärelle ja on oivallinen keino tutustua, tutkia ja kokeilla uusia 
ideoita. Sen avulla voidaan esittää vaikeita kysymyksiä visuaalisessa 
muodossa ja antaa pieniä ärsykkeitä, jotka potentiaalisesti vaikuttavat 
ihmisten valintoihin sekä käyttäytymiseen. Tällainen vaihtoehtoinen tapa 
muotoilla mahdollistaa vapaan suunnittelun ilman minkäänlaisia kaupal-
lisia paineita. Koko suunnitteluprosessi ja lopputulos ovat täysin tekijän 
määriteltävissä, eikä mistään luovista ratkaisuista tarvitse tinkiä. Toisaalta 
se voi tehdä siitä myös varsin haasteellista.

Kriittisen ja spekuloivan suunnittelun yhdistäminen visuaalisen identitee-
tin suunnittelun kanssa ei ole täysin uusi alue graafisessa suunnittelussa. 
Esimerkiksi vuonna 2007, Vinca Krukin ja Daniel van der Veldenin perus-
tama amsterdamilainen design-kollektiivi Metahavenin työt, reflektoivat 

6
7

Dunne & Raby 2013, 3
Tonkinwise 2015, internet-lähde



poliittisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä tutkimuslähtöisen suunnittelun 
ja suunnittelulähtöisen tutkimuksen kautta. 8

Spekulatiivinen suunnittelu on myös saanut osakseen kritiikkiä siitä, mi-
ten se katsoo maailmaa länsimaalaisten näkökulmasta.9 Jossain tälläkin 
hetkellä suunnittelijoiden luomat skenaariot ovat totta. 

 2.2.1 Sealand

Sealand10 on mikrovaltion uudelleenbrändäys projekti, jonka Metahaven 
toteutti vuonna 2003. Ajatus projektista lähti liikkeelle Metahavenin työs-
kennellessä Archis julkaisun parissa, jonka numero käsitteli yleisesti saaria. 
Ideana oli suunnitella identiteetti oudolle paikalle, missä kukaan ei oikeas-
taan voi vierailla tai minne pääsee ainoastaan internetin välityksellä. 11

Sealandin visuaalinen identiteetti pohtii valtion itsenäistymistä sekä 
anarkian ja monarkian eroja. Metahavenin suunnittelema Heraldinen ilme 
muodostuu pii-logon ympärille. Ilme koostuu kaikista oleellisista palikois-
ta, mitä valtion brändi ja olemassaolo tarvitsevat: passin, lipun, rahat ja 
postimerkit (Kuva 3). Van der Veldenin mukaan Google vaihtoi projektin 
jälkeen algoritmiaan, jotta hakusanalla ”Sealand” ei tulisi osumia kysei-
sestä valtiosta peittääkseen sen olemassaolon.12 Passeista, rahoista ja 
postimerkeistä liikkuu niin suuri määrä kuvia internetissä, mikä ikään kuin 
tekee valtioista todellisen spekulatiivisen ilmeensä osien avulla.  

8
9
10

Killen 2013, internet-lähde
Prado & Oliveira 2015, internet-lähde
Sealandin ruhtinaskunta (engl. Principality of Sealand) on 1967 Paddy Roy Batesin perustama vanhalla 
ilmatorjuntatykin jalustalla sijaitseva itseään itsenäiseksi väittävä mikrovaltio. Se sijaitsee Pohjanmerellä 
kymmenen kilometrin päässä Englannin rannikosta Suffolkin edustalla ja on pinta-alaltaan 550 neliömetriä.

11
12

Poynor 2009, internet-lähde
Chayka 2013, internet-lähde

11
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 2.2.2 Love Korea

Arkkitehti- ja designlehti Iconin Rethink -sarjassa pyydetään eri toimistoja 
brändäämään uudelleen ajankohtaisia ilmiöitä. Projektit ovat luonteeltaan 
humoristisia ja välillä myös kantaaottavia. Yhdessä sarjan toimeksiannos-
sa tukholmalainen suunnittelutoimisto Snask ottaa tehtäväkseen suun-
nitella Pohjois-Korealle uuden visuaalisen identiteetin (Kuva 4). Snask 
lähestyy Pohjois-Koreaa avoimella kirjeellä, jossa se vaatii maata muut-
tumaan vapaaksi demokratiaksi. Tämän toteutettuaan se saisi Snaskin 
suunnitteleman uuden ilmeen käyttöönsä, jossa esimerkiksi nimi on 
vaihtunut Pohjois-Koreasta Rakkaus Koreaksi (engl. Love Korea). 13

Tyyliltään työ edustaa huomattavasti kaupallisemman näköistä projektia 
verrattuna Metahavenin Sealandiin. Love Koreassa tuotteistus on vah-
vassa roolissa ja siinä on havaittavissa samanhenkistä estetiikkaa kuin 
Snaskin muissa töissä. Leikkisä tunnelma ja vahva typografia tuovat 
mieleen trendikkään maan tai kaupungin brändi-ilmeet. Kuvat ilmeen 
sovelluksista ovat pelkistettyjä studiokuvia. Projekti sisältää identiteetin 
peruselementit: logon, väripaletin, typografian, kuosin ja lipun. Kokonai-
suus kietoutuu kommunistisen tähden korvaavan sydän-logon ympärille, 
joka toistuu lipussa, printtimateriaaleissa sekä uniformujen napeissa. Ilme 
on vahvasti ristiriidassa vallitsevaan tilanteeseen Pohjois-Koreassa, joten 
tämän kaltaisissa projekteissa on oltava varovainen, ettei loukkaa tai pilk-
kaa vahingossa diktatuurin alaisuudessa eläviä kansalaisia. 

13 2016, internet-lähde
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Kuva 3. Metahavenin suunnittelemia kolikoita osana Sealandin ilmettä.

Kuva 4. Sovelluksia Snaskin Pohjois-Korealle suunnittelemasta ilmeestä. 
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 2.2.3 Black Mirror

Yhtenä tärkeimpänä inspiraation lähteenä ja tarkastelun kohteena minulla 
oli brittiläinen draamasarja Black Mirror. Sarjan kaksi ensimmäistä tuotan-
tokautta esitettiin Britanniassa vuosina 2011 ja 2013. Suoratoistopalvelu 
Netflix osti sarjan oikeudet vuonna 2015, ja sen tuottama kolmas tuotanto-
kausi tuli katsottavaksi lokakuussa 2016. Tyylilajiltaan sarja on spekulatiivi-
nen fiktio ja lisäksi sarjassa on satiirisia elementtejä. Yhdistävänä teemana 
jaksoissa ovat uudet teknologiat ja niiden yhteiskunnallisten vaikutusten 
käsitteleminen. 

Jaksojen skenaariot käsittelevät arkipäiväisiä tavaroita, käyttöliittymiä ja 
muita teknisiä laitteita. Esimerkiksi The Entire History of You -jaksossa 
esiintyvien henkilöiden ihon alle on biohakkeroitu laite, jolla on mahdollista 
kelata aikaa taaksepäin. Laitteella voidaan nähdä uudelleen henkilöiden 
kokemat asiat tai eletyt hetket (Kuva 5). Jaksossa White Christmas taas 
esiintyy laite, jolla voidaan sulkea tietty henkilö pois omasta ulottuvuudes-
ta tai ympäristöstä: samalla tavalla kuin pystymme blokkaamaan muita 
ihmisiä sosiaalisessa mediassa. Jaksossa Fifteen Million Merits puolestaan 
käsitellään dystopistista tulevaisuutta, kokonaisuutta, jossa vapaa-aika, työ, 
virtuaalivaluutat, sosiaalinen media kohtaavat toisensa. Maailma jollaisena 
tunnemme sen, järjestetään uudelleen mitä oudoimpaan perversioon pää-
henkilöiden osallistuessa kykykilpailuun tositelevisio-ohjelmassa.

Spekulatiivisen suunnittelun tehokkuus perustuu hyvin pitkälti tällais-
ten outojen asioiden käsittelemiseen. Riippumatta siitä, onko ne sitten 
esitetty vaihtoehtoisessa tulevaisuudessa tai siitä, onko ne tällä hetkellä 
olemassa olevia ilmiöitä, ne voivat kertoa meistä ihmisistä jotain. Erityi-
sesti siitä millaista elektroniikkaa kulutamme, millä tavalla tietotekniikka 
vaikuttavaa meihin, kulttuuriimme, yhteiskuntaamme ja jokapäiväiseen 
käyttäytymiseemme.
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Kuva 5. Ruutukaappaus Black Mirrorin jaksosta The Entire History of You.
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2.3 Visuaalisen identiteetin suunnittelu

Visuaalinen identiteetti koostuu useasta pienestä osasta, jotka ovat sen 
tunnistettavuuden ja persoonallisuuden kannalta tärkeässä roolissa 
(Kuva 6). Grahame Dowlingin mukaan visuaalisen identiteetin tärkeim-
mät roolit ovat huomion herättäminen, mieleenpainuvuus ja jo olemassa 
olevan käsityksen uudelleen luominen. Lisäksi hän tarkentaa, että ”nimet” 
ja ”symbolit” ovat ensisijaisia identiteettien muodostajia. 14

Kuva 6. Brändi koostuu monesta pienemmästä osasta. 

14 Dowling 2001, 167
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Vaikka Dowlingin määritelmä on hyvin yksinkertainen, niin siitä saa kuiten-
kin alustavan idean, mitä visuaalinen identiteetti on. Ilmeen luominen aloi-
tetaan usein tutustumalla ja tutkimalla syvällisesti taustoihin ja asioihin, jot-
ka liittyvät suunniteltavaan ilmeeseen. Kun kyseessä on yritys, tutustutaan 
sen arvoihin, missioon, visioon, kohderyhmiin, heikkouksiin ja vahvuuksiin, 
markkinointistrategiaan sekä haasteisiin. Näiden tietojen pohjalta suunni-
tellaan visuaalinen ilme, jonka asiakas voi nähdä, koskettaa ja tuntea. Tästä 
kokonaisuudesta saa käsityksen siitä, mitä yritys tai organisaatio tekee.15 
Valmiista materiaaleista laaditaan usein graafinen ohjeisto, jossa määritel-
lään yksityiskohtaisemmin miten visuaalista ilmettä tulisi käyttää.

Olen kokenut itseni aina ongelmaratkaisulähtöisenä suunnittelijana. Graa-
finen suunnittelu on usein selkeää ja loogista tavanomaisissa asiakassuh-
teissa erityisesti, kun pyrkimyksenä on löytää mahdollisimman toimiva ja 
esteettisesti korkeatasoinen ratkaisu palvelemaan asiakkaan tarpeita. Olen 
suunnitellut omille asiakkailleni opintojen ohella visuaalisia identiteettejä. 
Lisäksi työskentelin helsinkiläisessä markkinointitoimistossa osa-aikaisesti 
kahden vuoden ajan graafikkona ja käyttöliittymäsuunnittelijana opintojeni 
ohella. Suoritin myös kolmen ja puolen kuukauden työharjoittelun visuaali-
siin ilmeisiin keskittyneessä suunnittelutoimisto Tsto:ssa. Näiden erilaisten 
työtehtävien kautta olen saanut tutustua graafisen suunnittelijan ammattiin 
käytännössä.

Yritysten, tapahtumien, palveluiden ja organisaatioiden visuaaliset identi-
teetit ovat kiinnostaneet minua jo pitkään niiden monimuotoisuuden vuok-
si. Niissä yhdistyy muun muassa konseptisuunnittelu, kuvantekeminen, 
värienkäyttö, logot, typografia, taitto, digitaalinen viestintä ja markkinointi. 
Vaaditaan siis hyvää kokonaisuuksien hallintaa. Visuaalisten ilmeiden teos-
sa tunnen pääseväni haastamaan itseni ja saan tutustua erilaisiin aiheisiin 
riippuen yrityksestä, tuotteesta ja palvelusta. Ilmeiden suunnittelussa 
tärkeintä on kuitenkin asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen.

15 Wheeler 2013, 116
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Kuva 7. Sagmeister & Walsh: Digitaalisen yhteisöpalvelu MeetUpin 
brändäystä pahviteoksessa.

Isoilla bränditoimistoilla on trendinä esitellä ilmeet kuvina, videoina ja ani-
maatioina sekä sovelluksina peruselementeistä (Kuvat 7-9). Useimmista 
portfolioista löytyy logo erillisenä kuvana, animaatioita, kliinisiä studiokuvia 
sekä ulkona otettuja miljöötä paljastavia kuvia. Niissä esitellään ilmeen 
toimivisuutta ja soveltuvuutta eri alustoilla. Yleensä kuvien aiheet liittyvät 
vahvasti suunniteltavaan toimialaan, mutta produktiossani halusin liioitel-
la muutamilla epäkäytännöllisillä ja irrallisilla sovelluksilla korostaakseni 
satiirisuutta. 
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Kuva 8. Chermayeff & Geismar & Haviv: NBC:n logo mikrofonissa.

Kuva 9. Pentagram: Mastercardin visuaalista ilmettä eri sovelluksissa.
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3. Produktio-osa

     3.1 Produktion lähtökohdat

Esittelen produktiossani teknologiayrityksen visuaalisen ilmeen osat, sekä 
kaksi yrityksen tuotetta: laboratoriossa tuotetun lihan pakkauksen ja van-
hustenhoitorobotin tuotekuvia. Esittelemässäni tavassa on samankaltaisia 
piirteitä, kuin asiakkaalle visuaalisen ilmeen suuntien esittelyssä, tai siinä, 
miten portfolioissa esitellään valmiita ilmeitä. Hyödynnän graafisissa oh-
jeistoissa käytettyjä konventioita esittää yksittäisten elementtien käyttöä. 
Kielenä produktioni töissä on englanti, koska kyseessä on kansainvälisen 
yhtiön ilme ja tuotteet.

Otin selvää mahdollisista teknologioista, jotka saattavat yleistyä tulevai-
suudessa. Halusin työhöni dystopisia piirteitä, koska se vaikuttaa ihmisiin, 
kuin kauhuelokuva16 herättämällä voimakkaita tunteita ja ajatuksia. Va-
litsemillani aiheilla on valtava positiivinen potentiaali muuttaa maailmaa, 
jossa elämme, mutta väärinkäytettyinä nämä teknologiat voivat aiheuttaa 
enemmän haittaa kuin hyötyä. Yhtenä aiempana aiheena spekulatiiviselle 
projektilleni oli vesiyhtiöt ja niiden tulevaisuuden esittäminen visuaalisen 
identiteetin avulla. Pohdin, tulisivatko ne näyttämään ja toimimaan kuten 
tällä hetkellä toiminnassa olevat öljy-yhtiöt. Tämäkin olisi ollut mielenkiin-
toinen suunta, mutta valitsin mieluummin sellaiset ilmiöt, joilla on mah-
dollisesti näkyviä vaikutuksia lähitulevaisuudessa.

16 Tonkinwise 2015, internet-lähde
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     3.2 Produktion suunnittelu

Suunnitteluprosessini lähti liikkeelle alustavan toimeksiannon luomisesta. 
Mietin, ja kirjoitin auki, mistä projektissani on kyse ja millaisia osia haluan 
siihen suunnitella. Ajatuksen kulun kirjaaminen auttoi hahmottamaan ko-
konaisuutta ja sen avulla pystyin rajaamaan sivupoluille meneviä ideoita 
pois. Listasin, mitä kaikkea sisällytän teknologiayrityksen ilmeeseen.

Tärkeimpiä työkalujani produktion luonnosteluvaiheessa olivat puheli-
melleni lataamani muistiinpanosovellus, sekä pienet lehtiöt, joita kuljetin 
mukanani lähes koko projektin ajan. Niihin piirsin käsin luonnoksia eri 
ideoista. Referenssinä käytin internetistä löytämiäni kahden olemassa 
olevan tuotteen brändi-ilmettä, joita pidän minimalistisuudesta johtuen 
jollain tavalla dystopisina (Kuvat 10 ja 11). Ne näyttävät mauttoman kliini-
siltä erityisesti ollessaan elintarvikkeita.
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Kuva 10. Ruotsalaisen Blåvitt-brändin tuotteita.

Kuva 11.  Kanadalaisen No Name-brändin lihakeitto. 
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 3.2.1 Algorithm

Algorithm on massiivinen teknologia-alan yritys, kuten, Google, Samsung 
tai Apple. Sellainen, jonka valta ulottuu yli valtioiden rajojen. Yrityksen 
nimi ”Algorithm” valikoitui pohdinnoistani, koska siinä on suora viittaus 
teknologiaan ja se on riittävän nopeasti tunnistettavissa satiiriksi. Suun-
nittelin Algorithmille typografisen tunnuksen mukaillen nykyaikaista 
estetiikkaa, joita teknologiayritysten ja startuppien suunnittelussa on 
havaittavissa. Niissä suositaan useimmiten pyöreitä, selkeitä ja geomet-
ria perusmuotoja, kuten esimerkiksi Googlen uudessa logossa (Kuva 12). 
Samsungin logo poikkeaa muotokieleltään versaalilla kirjoitusasulla sekä 
väljemmällä välistyksellä, joka antaa sille hieman vakavamman luonteen 
(Kuva 13). Nykyään Applella on lähinnä käytössä omenaa muistuttava 
symboli, sillä brändinä se tunnetaan jo niin hyvin, että tekstilogon käyt-
töä on ymmärrettävästi vähennetty. Algorithmin (Kuva 14) logo perustuu 
Colophonin Value Sans –kirjasintyyppiin. 



24

Kuva 12.

Kuva 13.

Kuva 14.
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Suunnittelin yritykselle kaikki visuaaliseen ilmeeseen tarvittavat perusele-
mentit, ja keksin yritykselle muutaman sloganin toistettaviksi sen markki-
nointimateriaaleissa. Muita tuotteita, joissa brändi esiintyy, ovat esimerkiksi 
lippu, lentokone ja työntekijöille tarjottava luottokortti. Lisäksi suunnittelin 
kuosin, joka muodostuu algoritmin tavalla ykkösistä ja nollista.

 3.2.2 Standard Synthetic Meat

Yhdeksi emoyhtiön tuotteeksi valitsin keinolihan, koska lihan korvikkeet 
ovat tällä hetkellä suosituimpia kuin koskaan. Kaupoista löytyy esimerkiksi 
nyhtökauraa, nyhtöhernettä, härkäpapuvalmisteita, quornia ja lukuisia mui-
ta samankaltaisia tuotteita. In-vitrolihaa, eli laboratoriossa tuotettua lihaa, 
valmistetaan jo tällä hetkellä, mutta sen valmistaminen on vielä liian kallista 
vähittäismyyntiin.17

Maapallon väestön odotetaan kasvavan lähes 10 miljardiin vuoteen 2050 
mennessä, joten tällaisella määrällä ihmisiä on mahdotonta jatkaa lihan 
kuluttamista ja tuottamista nykyisellä mitalla.18 Prosessoidusta punaisesta 
lihasta on kovaa vauhtia tulossa uusi tupakka ja sitä voi mielestäni myös 
jollain tasolla verrata sähköautoiluun. Se on mullistava keksintö, joka on 
kuitenkin tällä hetkellä vain eliitin käytössä, joten tuleeko se koskaan hel-
pottamaan tai ratkaisemaan varsinaista ongelmaa. On myös mahdollista, 
että siitä tulee yksi massatuote lisäyksenä muiden joukkoon. 

17
18

Tonkinwise 2015, internet-lähde
YK 2015, internet-lähde
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Produktiossani aiemmin esitelty teknologiayritys valmistaa laboratoriossa 
tuotettua lihaa massatuotteena. Liha on pakattu Heinzin papujen kaltai-
seen säilyketölkkiin. Valitsin pakkausvaihtoehdoksi säilyketölkin, sen ol-
lessa niin vanha keksintö. Tästä johtuen voidaan myös olettaa, ettei se tule 
katoamaan planeetaltamme ihan hetkessä. Pakkausratkaisuna se on myös 
nopeasti ymmärrettävissä massatuotteeksi. Värivalintoihin sommitteluun ja 
teksteihin hain inspiraatiota vanhoista lihamainoksista (Kuva 15).

Kuva 15. Vanha amerikkalainen lihamainos 1960-luvulta.
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 3.2.3 Nuvo

Toiseksi emoyhtiön tuotteeksi valitsin tekoälyä hyödyntävän vanhusten-
hoitorobotin. Laite muistuttaa kotona elävää vanhusta lääkkeistä ja ruu-
asta. Se myös toimii vanhuksen keskustelukumppanina, projisoi seinille 
valokuvia sekä televisio-ohjelmia. Tuotetta markkinoidaan hoitoratkaisuna 
leskeksi jääneiden vanhusten sukulaisille. 

Nuvo ja sen markkinointikuvat ottavat kantaa robotiikan lisääntymisestä 
vanhustenhoidossa. Inspiraationa tuotteelle olivat markkinoilla olevat 
älymukit, älyrannekkeet ja älyvaatteet (Kuva 16). Luonnostelin laitteen pa-
perille ja viimeistelin mallin 3d-mallinnusohjelmassa. Halusin suunnitella 
Nuvon ilmeen lähes mustavalkoiseksi korostamaan dystopista tunnelmaa. 
Logon futuristiseen muotokieleen hain inspiraatiota esimerkiksi Nokian 
tunnuksesta (Kuvat 17 & 18). Nimi on muunnelma latinan kielisestä sa-
nasta juvo, joka tarkoittaa suomeksi auttamista.

Idean laitteesta sain viime syksynä. Etsiessäni tietoa tekoälyä hyödyntä-
vistä roboteista löysin jo tällä hetkellä kehitteillä olevan samankaltaisen 
älyrobotin nimeltä Elli.Q.19 Se esiteltiin viime tammikuussa Lontoossa ja 
otettiin koekäyttöön helmikuussa San Franciscossa. Robotin on muotoil-
lut sveitsiläinen suunnittelija Yves Béhar.

19 Knapton 2017, internet-lähde
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Kuva 17.

Kuva 18.

Kuva 16. Älymuki Vessylin tuotekuva.
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     3.3 Lopputuote

Aluksi minulla oli ajatuksena suunnitella yritykselle kokonainen graafinen 
ohjeisto, mutta päätin jättää sen tekemättä, koska projekti olisi paisunut 
liian suureksi. Lisäksi koen, että ideani tulee selkeämmin esille ilman 
kokonaista ohjeistoa. Lopulliset kuvat ovat toteutettu hyödyntäen valmiita 
malleja ja muokkaamalla internetistä ladattuja kuvia kuvankäsittelyohjel-
malla. Logot, ja muu selkeistä pinnoista muodostuva grafiikka, on suun-
niteltu vektoriohjelmassa. Osan sovelluksista päätin valokuvata itse. Yksi 
haastavimmista tekijöistä produktiossa oli spekulatiivisuuden visuaalinen 
esittäminen erityisesti Algortihmin ilmeessä.
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4. Loppupohdintaa

On muistettava, että muotoilijat ovat etukoitetussa asemassa, koska heillä 
on mahdollista pohtia ja ideoida spekulatiivisia skenaarioita. Produktiossani 
käsittelemäni aiheet ovat tällä hetkellä jo oikeasti tapahtuvia asioita.

Työni tavoitteena oli tutustua spekulatiiviseen suunnitteluun visuaalisten 
ilmeiden kautta. Mielestäni pääsin tavoitteeseen opinnäytteessäni. Koen 
hyötyneeni opinnäytetyöprosessista, sillä pidän omaehtoisia projekteja 
muotoilijoille tärkeinä erityisesti oman ajattelun, tekemisen ja ilmaisun ke-
hityksen kannalta. Uuteen aiheeseen tutustuminen toi tietysti oman haas-
teensa, jota olin tutkimuksen teemaa valitessani halunnutkin.

Aion koota ja julkaista produktiostani internet-sivuston, joka toivon mukaan 
johtaa laajempaan keskusteluun ja mielipiteisiin siitä, miten kuluttajina suh-
taudumme laboratoriolihaan ja vanhustenhoitorobotteihin. Sen jälkeen voin 
vasta tehdä lopullisen johtopäätöksen, siitä millainen vaikutus työlläni on. 

Toivon myös, että työni innostaisi muita visuaalisen viestinnän muotoili-
joita tekemään spekulatiivisia projekteja. Näin jälkikäteen olen pohtinut, 
olisiko projektini voinut olla tyylillisesti hieman provokatiivisempi. 

Oli mielenkiintoista poiketa vallitsevasta tavasta suunnitella visuaalisia 
ilmeitä. Koin, että se kehitti suunnitteluprosessiani, kasvatti minua muo-
toilijana sekä paransi kokonaisuudenhallintataitojani. Projektia tehdessäni 
huomasin, että on yllättävän haastavaa suunnitella yrityksen visuaalista 
ilmettä ilman kaupallista toimeksiantajaa.

Tiedostan vasta raapaisseeni aiheiden pintaa tutkimuksessani ja aionkin 
jatkaa niihin perehtymistä jatkossa. Seuraava omaehtoinen projektini on 
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suunnitella toimiva verkkokauppa spekulatiivisella kulmalla. Tulevaisuu-
dessa haluaisin kuitenkin toteuttaa spekulatiivisen projektin yhteistyössä 
muiden tieteen ja taiteen alojen ammattilaisten kanssa, mikä voisi johtaa 
hedelmälliseen lopputulokseen.

Spekulatiivisen suunnittelun mahdollisuudet ovat lähes rajattomat, ja eri-
tyisesti sen yhdistämisessä ilmeiden suunnitteluun on hyvä pitää mieles-
sä visuaalisen viestinnän muotoilun peruskysymykset: mitä on tarkoitus 
viestiä, kenelle ja miksi.
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