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Olin 14-vuotias kun poimin kirjaston levyhyllystä 
käteeni albumin, joka tuli mutkien kautta ohjaamaan 
minut graafisen suunnittelun pariin. Kyseessä oli 
John Graigin kuvittama ja Frank Olinskyn suunnitte-

lema The Smashing Pumpkins -yhtyeen albumi Mellon Collie And 
The Infinite Sadness. Levyn kuunteleminen ja kansilehtien selaa-
minen sai minut ensimmäistä kertaa pohtimaan sisällön ja ulkoisen 
muodon merkitystä. Samalla se innosti syventymään tarkemmin 
populäärikulttuurin visuaaliseen maailmaan ja lopulta hakeutu-
maan alan koulutukseen.

Vuonna 2011 musiikkibisnes on murroksessa. Musiikin kulut-
taminen on siirtynyt verkkoon sekä laillisesti että laittomasti ja 
fyysinen äänilevy myy vuosi vuodelta vähemmän. (Ailamo 2008) 
Formaattien välillä on kuitenkin eroja. 1990-luvun taitteessa 
vinyylialbumit syrjäyttäneiden CD-levyjen myyntiluvut laskevat 
jatkuvasti, mutta näyttäisi siltä, että LP-levyt ovat tekemässä uutta 
tulemista, sillä niiden kysyntä on huomattavassa nousussa. Tähän 
ilmiöön ovat heränneet myös levy-yhtiöt ja yhä useimmilta artis-
teilta julkaistaan fyysinen albumi molemmissa formaateissa, joskus 
jopa pelkästään vinyylimuodossa. Pientä uudelleenheräämisliikeh-
dintää on myös tapahtunut C-kaseteissa, jotka niin ikään jäivät 
CD-formaatin jalkoihin parikymmentä vuotta sitten. 

Nykyään musiikkia ostetaan eniten kuintenkin digitaalisessa 
muodossa verkosta. Mustavalkoisesti ajatellen tämä suuntaus näyt-
täisi johtavan levynkansitaiteen välttämättömään kuolemaan mutta 
varsinkin vinyylien uusi nousu voisi antaa viitteitä toisenlaisesta 
suunnasta. Graafisena suunnittelijana ja musiikin suurkuluttajana 
en ainakaan halua uskoa että fyysinen musiikkiäänite katoaa. 

Haluan tässä työssäni valottaa levykannen historiaa ja merki-
tyksiä. Pohdin myös, mitä levynkansitaiteelle on tapahtumassa ja 
miten tähän muutokseen kannattaisi reagoida.

Opinnäytetyössäni on kaksi osaa. Ensimmäinen, Levynkansi en-
nen, nyt ja tulevaisuudessa käsittelee levynkantta yleisesti, toisessa, 
Ideasta toteutukseen: kuinka levynkansi tehdään suunnittelemani 
levynkannen ideointia ja toteutusta.

Levynkansilla tarkoitan tässä työssäni populäärimusiikiksi luetta-
vien albumien pakkauksia ellen toisin mainitse. 

Johdanto
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Fyysinen äänilevy on ollut laajan 
kuluttajakunnan saatavilla vasta 
alle sadan vuoden ajan. Matka 
ensimmäisestä levynkannesta 
internetin musiikkikauppojen 
listoilta löytyvään pieneen, miltei 
huomaamattomaan kuvakkeeseen 
on ollut melko lyhyt. 

Tässä luvussa puhun levynkannen 
historiasta sivuten niiden merkitystä 
populäärikulttuurin historiassa ja 
tänä päivänä sekä pohdin fyysisen 
musiikkiäänitteen tulevaisuuden 
uhkia ja mahdollisuuksia.

1.Levynkansi ennen, 
nyt ja tulevaisuudessa
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1.1. Levyalbumista kansitaiteeseen

Ensimmäiset ääntätoistaneet tallenteet olivat Thomas 
Edisonin patetoimat vahasylinterit. 1900-luvun alussa 
Emil Berlinerin kehittämät sellakan ja puuvillan tai 
muun kuidun seoksesta valmistetut kiekot korvasivat 

sylinterin ja antoivat muodon nykyaikaisen malliselle äänilevylle 
(Gronow, Saunio 1990). Gramofonilevyiksi, sellakkalevyiksi tai 
kansanomaisesti savikiekoiksi kutsutut LP-levyjä huomattavasti 
paksummat ja painavammat tallenteet olivat hyvin herkkiä särky-
mään etenkin pudotessaan mutta jopa säilytettäessä. Näiden levyjen 
suojana käytettiin aluksi ohuesta ruskeasta paperista tai pahvista 
valmistettuja suojataskuja, joiden keskelle oli leikattu reikä, jotta 
levyyn kiinnitetystä etiketistä pystyttiin lukemaan artistin ja levy-
yhtiön nimi (vrt. nykyisiin vinyylilevyjen suojapapereihin). Ohuet 
suojapussit eivät kuitenkaan suojanneet herkkiä levyjä rikkoutumi-
selta. 

1920-luvulta alussa markkinoille tuotiin savikiekkojen säily-
tykseen tarkoitettu levyalbumi, englanniksi record album(http://
en.wikipedia.org/wiki/Record_cover). Kyseessä oli valokuvalbumia 
muistuttava kansio, johon oli sivujen sisään sidottu tyhjiä levytas-
kuja hauraita kiekkoja varten. Kansiot olivat hieman suurempia 
kuin levyn halkaisija ja näin ollen ne suojasivat gramofonilevyjä 
paremmin kuin pelkät taskut. Ne myös mahdollistivat levyjen säilyt-
tämisen esimerkiksi kirjahyllyssä sekä vaaka- että pystysuunnassa. 
Osaan nahkasta tai paksusta pahvista valmistettuihin kansiin oli 
painettu sanat "Record Album", levyalbumi. 

Levyalbumeita edelsi saksalaisen levy-yhtiö Odeonin vuonna 1909 
julkaisema Tsaikovskin Pähkinänsärkijä, johon kyseinen esitys oli 
tallennettu neljälle, kaksipuoleiselle gramofonilevylle ja koottu 
albumiksi. 1930-luvulla levy-yhtiöt alkoivat julkaista useammas-
ta levystä koottuja kokoelmia. Kyseessä saattoi olla kokoelma 
tietyn artistin tai musiikkityylin mukaisia esityksiä tai esimerkiksi 
kokonaisia sinfonioita useammalla eri savikiekolla. Kiekot myytiin 
albumeissa jotka olivat samankaltaisia kuin aikaisemmin tyhjinä 
myydyt levyalbumit. Erotuksena oli se, että albumin kanteen oli 
painettu esittäjän tai levyn julkaisseen yhtiön nimi, joskus myös 
esityksen otsikko.

Kesti kuitenkin aikansa ennen kuin varsinaisia albumeita alettiin 
kuvittamaan. Vuonna 1938 Columbia Records palkkasi ensimmäi-
seksi levybisneksessä toimivaksi taiteelliseksi johtajaksi Alex Stein-
weissin, jota pidetään nykyaikaisen vinyylilevyn kannen keksijänä 
ja kehittäjänä (McKnight-Trontz,Steinweiss,Heller 2000). Ensim-
mäisenä kuvitettuna levynkantena pidetään Steinweissin Columbia 
Recordsille suunnittelemaa Rodgers and Hartin kokoelmalevyä 
Smash Song Hits 1. 

Termi albumi jäi pysyvästi tarkoittamaan äänilevyä sanan varsi-
naisen merkityksen, äänilevykokoelman jäätyä tarpeettomaksi 10 ja 
12 tuumaisten LP-levyjen myötä. Vinyylilevyille mahtui enemmän 
dataa, mikä mahdollisisti sen, ettei yhteen kokoelmaan eli albumiin, 
ollut enää tarvetta käyttää useampia kiekkoja, vaan kokonaisuus 
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1 Alex Steinweissin suunnittelema ensimmäinen levynkansi

2 Abbey Roadin julkaisun aikaan liikkui huhuja Paul McCartneyn kuolemasta. Monet 

löysivät kyseisen levyn kappaleista ja kansitaiteesta todisteita että alkuperäisen McCart-

neyn olisi korvannut kaksoisolento. Abbey Roadin kannessa beatlet kulkevat jonossa 

suojatien yli ja McCartneyn kuolemaan viittavia todisteita löytyy jokaisen ulosannista. 

Monet ovat näkevinään kuvassa hautajaissaattueen. Valkoisissa kulkeva John Lennon 

edustaisi tämän legendan mukaan pappia tai muuta jumalallista olentoa ja häntä 

seuraava Ringo Starr mustissaan hautajaissaattuetta. Likaisiin vaatteisiin pukeutuva 

George Harrison on mielletty haudankaivajaksi ja viimeisenä astelevan Paul McCart-

neyn paljaat jalat on tulkittu vainajan merkiksi.

3 The Velvet Underground & Nico: s/t

1 2

3
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mahtui yhdelle levylle. Vinyylilevyformaatin vakiinnuttua vakiintui 
myös sisällön kuvaaminen ja kuvittaminen levynkansien avulla.

1.2. Populäärikulttuurin kuvittaja

Toisen maailmasodan jälkeen musiikkiäänitteiden 
kannet ovat lähes poikkeuksetta olleet kuvitettuja tai 
niissä on muuten ilmaistu, mitä pakkauksesta löytyvä 
tuote sisältää. Useista levynkansista on muotoutu-

nut ikonisia aikakautensa kuvaajia yhtälailla kuin samaan aikaan 
otetuista uutiskuvista, tehdyistä keksinnöistä tai esimerkiksi 
vallinneesta muodista. Joistain levynkansista on muodostunut myös 
arvostettuja taideteoksia osaksi ehkä sen vuoksi että kannen on teh-
nyt graafisen suunnittelun ammattilainen tai arvostettu taiteilija, 
esimerkkinä vaikka The Velvet Undergroundille levynkansia tehnyt 
Andy Warhol3. Kansitaidetta on tulkittu samalla tavoin kuin perin-
teisempää taidetta sekä irrallaan musiikista että yhdessä sen kanssa. 
Ei välttämättä tarvitse olla sydänjuurian myöten musiikinrakastaja 
tietääkseen  The Beatlesin Abbey Roadin2 kannesta aiheutuneet 
spekulaatiot Paul McCartneyn kuolemasta.

Mainosten ja muodin ohella populäärimusiikin kuvamaailma 
on varmasti yksi maailmanlaajuisesti levinneimmistä visuaalisista 
kuvastoista. Ei liene maailman kolkkaa jonne Rolling Stonesin pu-
natuista huulista ulos roikkuva kieli ei olisi yltänyt ja missä sitä ei 
tunnistettaisi. Tutkittaessa mustalla pohjalla olevaa prismaa johon 
osuva valosäde hajoaa sateenkaareksi osaisi varmasti moni yhdistää 
kuvan ei ainoastaan musiikkiin mutta myös oikeaan aikakauteen 
vaikkei sitä Pink Floydin Dark Side Of The Moon -albumin4 kannek-
si osaisikaan nimetä.

Mikäli nuorisokulttuurien syntymisen jälkeisellä aikakaudella 
länsimaissa eläneestä ihmisestä jää jotain jälkipolville kummastelta-
vasti, uskon että aikakauttamme tutkivien historoitsijoiden käsissä 
levynkannet  kuten perinteisempi kuvataidekin ovat samankaltai-
sessa roolissa kuin muinaisen egyptin hieroglyfit ja pyramidit ovat 
tulkittaessa aikaa kolmetuhatta vuotta ennen ajanlaskumme alkua.

Jotkut levynkansissa kuvatut hahmot ja tapahtumat ovat jääneet 
historiaan edustamaan aikakautta tai vuotta voimakkaammin 
kuin esimerkiksi samaan aikaan otetut valokuvat. Esimerkiksi Sex 
Pistolsin Never Mind The Bollocks5 ja The Clashin London Calling 
6 edustavat hyvin vahvasti 1980-luvun anarkismia, Nirvanan Never-

mindin7 kannessa dollarin perässä sukeltava vauva taas 1990-luvun 
alun grungeliikettä kommentoiden myös nuorison suhtautumista 
ja näkemystä lamasta. Esimerkkejä löytyisi varmasti satoja.

Tämän hetkinen kehitys näyttäisi kuitenkin ennustavan levyn-
kansitaiteen kulkevan nopeasti kohti sukupuuttoa. Peter Saville, 
graafinen suunnittelija joka on suunnitellut muun muassa Joy 
Divisionin ja New Orderin tunnetuimmat levynkannet on todennut 
lohduttomasti: "Levynkansi on kuollut."  Samaan aikaan toinen 
graafinen suunnittelija Peter Duffy suree Bryan Borzykowskin Aol 
Music Medialle kirjoittamassa artikkelissa sitä " ettei ole yli kymme-
neen vuoteen nähnyt upeaa levynkantta (http://music.aol.ca/article/
album-art/113/). " Itse en näkisi tilanteen olevan aivan niin synkkä, 
mutta mielestäni Duffyn ajatuksessa on jotain perää. Samassa 
artikkelissa kiinnitetään huomiota musiikin massakuluttajiin, teini-
ikäisiin, joiden kulutustottumukset ovat muuttuneet radikaalisti 
varsinkin musiikin suhteen. Murrosikäiset nuoret kuluttavat eniten 
musiikkia, mutta "ilmaisen" laittoman musiikin myötä he eivät enää 
osta musiikkia vaan lataavat sitä verkosta. Samat nuoret kuitenkin 
käyvät keikoilla kuuntelemassa suosikkiartistejaan ja ostavat näihin 
liittyviä tuotteita kuten julisteita ja vaatteita. Tämä tarkoittanee 
sitä, ettei varsinkaan mainstream-musiikkia kannata enää julkaista 
fyysisessä muodossa, vaan markkinointi- ja muu artistiin liittyvä 
kuvasto on yhä enemmän suunniteltava pääasiassa internettiin 
sopivaksi.

1.3. Kuoleva taiteenlaji vai haluttu 
keräilyharvinaisuus?

Ehkä fyysinen musiikkiäänite sellaisena kuin me sen 
tunnemme tulee tämän vuoksi harvinaistumaan, CD-
levy varmaankin vinyyliä enemmän. Jokatapauksessa 
suunnittelijoilla on edessään suuria haasteita kehittää 

levynkantta samaan tahtiin kuin musiikin jakelu kehittyy.

Yksi suurimmista muutoksista on varmasti kuvapinta-alan piene-
minen 12x12 tuuman kokoisesta LP-levyn kannesta 10x10 pikselin 
kokoiseksi thumbnailiksi. Kansitaiteelle ei ole enää tilaa ja nopeasti 
ajatellen voisi arvioida, ettei sille ole enää tilaustakaan.

Tällä hetkellä levy-yhtiöt pohtivat kuumeisesti uusia mahdol-
lisuuksia, kuinka tuoda artistiin liittyvä kuvamaailma kuluttajan 
saataville myös verkossa. Suurimmat yhtiöt kuten Universal, Sony 
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BMG, Warner Music ja EMI ovat jo useiden vuosien ajan etsineet 
vaihtoehtoja liittää digitaalisesti jaettavaan musiikkiin myös kuva- 
ja muuta ekstramateriaalia. Jonkinlaista edistystä nähtiin kun 
yhtiöt syksyllä 2009 lanseerasivat uuden CMX-formaatin, Connected 
Media Experience (http://technology.timesonline.co.uk/tol/news/
tech_and_web/article6788045.ece). Kuluttaja voi ostaessaan musiik-
kia digitaalisessa muodossa hankkia kokonaisen paketin, joka sisäl-
tää albumin lisäksi samankaltaiset lisäominaisuudet kuin useimmat 
DVD-elokuvat, esimerkiksi kappaleiden lyriikat, valokuvia, kansitai-
detta, videoita tai artistien haastatteluja. Kyseinen formaatti ei ole 
kuitenkaan vielä ole tuntunut saavan tuulta siipiensä alle, osittain 
ehkä sen vuoksi että kyseessä on normaalia albumin latausta hiukan 
kallimpi tuote. 

Vastaanvanlaisia vaihtoehtoja on varmasti monia. Suureksi kysy-
mykseksi noussee kuitenkin se, miten kuluttaja saataisiin vakuutet-
tua siitä että myös pelkkä digitaalinen muoto on omaisuutta, joka 
on hankittava maksua vastaan laittomasti lataamisen sijaan.

Entä me, jotka haluamme yhä ostaa fyysisen musiikkiäänitteen 
kansineen?

Vinyylin suuri koko ja muutenkin fyysinen näyttävyys sekä kestä-
vyys houkuttelevat uusia faneja ympäri maailman hankkimaan tuon 
maagisen kiekon yhä useammin vain ihailtavaksi kuin soitettavaksi. 
Toisaalta myös soitinvalmistajat ovat huomanneet suosion kasvun 
ja markkinoille on viime vuosien aikana tullut useammankin eri 
valmistajan suhteellisen edullinen vinyylisoitin, joka on mahdollista 
liittää suoraan tietokoneeseen. 

Voidaan myös ajatella että musiikkialbumi, samoin kuin esimer-
kiksi kirja, DVD-boksi tai sarja Arabian kahvikuppeja, on tietyn-
lainen luksusesine, "luxury item", jota kuluttaja ei periaatteessa 
tarvitse, mutta jonka hän haluaa. Se ei tee elämästä parempaa 
mutta jostain syystä se on hankittava. Se kertoo omistajansa persoo-
nasta ollessaan esillä kirja- tai levyhyllyssä yhtälailla kuin se, miten 
henkilö pukeutuu tai millä tavalla hän on sisustanut kotinsa. 

Yhtä lailla kuin Arabian keräilyastiasto myös kirjahyllyssä oleva 
LP-levy voi olla osa yksilön henkilökohtaista visuaalista järjestystä. 
Janne Seppänen avaa kirjassaan Katseen voima - kohti visuaa-
lista lukutaitoa visuaalisen järjestyksen käsitettä. Hän näkee sen 
tärkeänä osana visuaalista lukutaitoa. Esimerkkinä (Seppänen 2010 
s. 29-35) Seppänen kuvailee omaa asuntoaan, tarkemmin ottaen 

keittiötään. Hän nostaa esille esineitä ja kuvia jotka hän näkee joka 
päivä ja voidaan olettaa että ne ovat hänelle puolittain näkymättö-
miä ja itsestään selviä. Sen lisäksi, että ne sisältävät objektiivisen 
funktion ja arvon, ne myös ovat omistajansa, subjektin valitsemia 
ja näin ollen kuvailevat tämän arvomaailmaa. Osaltaan kertovat 
vaikka ensi kertaa kylään tulleelle vieraalle minkälaisen ihmisen 
kotiin tämä ensivierailu on vienyt. Visuaaliset järjestykset ovat osa 
visuaalista lukutaitoa, jonka avulla yksilö tulkitsee ympäristönsä 
sanattomia merkkejä. Minä haluan omistaa fyysisen musiikkiäänit-
teen koska musiikin omistaminen ja kuunteleminen on osa minua 
ja haluan näyttää sen maailmalle.

1.4. Fyysinen äänilevy vuonna 2011

Tommi Pylkkö kirjoittaa esseessään: "On vaikea keksiä 
rationaalisia syitä, miksi olen elämäni aikana tappanut 
aikaa levyliikkeissä tai -divareissa, mikä on joskus 
johtanut heräteostoksiin." (Karttunen ym  

2004 s. 69). Erään ravintolaillan päätteeksi ajauduin keskusteluun 
parin vanhemman musiikin suurkuluttajan kanssa, jotka ryhtyivät 
kilvan ylistämään sitä tunnetta, jonka saa aikaan ainoastaan vinyy-
lilaarien selaaminen. Onnellisuuden tunteeseen liittyi albumeihin 
koskeminen ja kansilehtien "hiplailu." Itse kuuntelukokemuksen 
nautintoa tuntui molempien mielestä lisäävän kansilehtien selailu 
samalla kun levy pyörii soittimisessa.

Perusteluja pyytäessä keskustelu tyrehtyi nopeasti. En ehkä itse-
kään pysty järkipohjaisesti selittämään, mikä kuuntelukokemuk-
sessa paranee fyysisen levyn ollessa tarkastelussa samaan aikaan. Ei 
kuitenkaan tarvitse olla visuaalisesti suuntautunut ihminen, että 
kokee levynkannen tuovan lisäsisältöä musiikille. Tunnen monia, 
jotka aikaisemmin hankkivat musiikkinsa sekä CD-muodossa että 
vinyylinä. CD on kätevä, mukana kulkeva ja helposti koneelle siir-
rettävä ja vinyylin taas edustaa esinettä, joka antaa musiikille sen 
arvoisen fyysisen muodon. Nykyään samat ihmiset usein lataavat 
musiikin joko laillisesti tai laittomasti koneelleen mutta myös osta-
vat samat levyt vinyylinä.  Koska "ne on vaan niin siistejä."

Musiikin keräilijöitä ja suurkuluttajia ilahduttaa fyysisen musiik-
kiäänitteen kehityksen nykyinen suunta. Suuri osa laajan faikannan 
omaavista artisteista ja yhtyeistä on alkanut julkaisemaan yhä 
lisääntyvissä määrin erikoispainoksia jo kertaalleen ilmestyneistä 
albumeistaan. Mahdollisesti osasyynä voi olla pyrkimys korvata 
normaalissa muodossa julkaistun äänilevyn myyntilukujen laskusta 
johtuvia tulonmenetyksiä, mutta taustalla voi olla myös
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laajempi ymmärrys musiikkibisneksen tämänhetkisestä tilasta. 
Osa kuluttajista näkee varmasti uudelleenjulkaisut ja erikoispakka-
ukset rahastuksena mutta itse näen asian erivalossa, vaikka eroja 
artistien ja levy-yhtiöiden motiivaatioista varmasti löytyykin. En 
tarkoita puolustella esimerkiksi joulun alla ilmestyviä Elviksen tai 
Jari Sillanpään kokoelmalevyjä vaan haluan tuoda esiin Radioheadin 
kaksi viimeisintä albumia, joiden julkaisutavat voivat hyvinkin 
enteillä tulevaisuuden levymyynnin taktiikoita. 

Radiohead julkaisi 10. lokakuuta 2007 uuden albuminsa in Rain-
bowsin8 kuuden vuoden julkaisutauon jälkeen. Suuri kohu albumin 
julkaisusta aiheutui sen vuoksi, että yhtye julkaisi sen digitaalisena 
verkkosivuillaan josta kuluttaja pystyi ostamaan levyn haluamallaan 
summalla. Hintavaihtoehtona oli myös 0 euroa/puntaa joten käy-
tännössä sen pystyi hankkimaan itselleen myös ilmaiseksi. Saman 
vuoden joulukuussa albumista ilmestyi fyysinen versio joka sisälsi 
kyseisen levyn lisäraitoineen kahden CD-levyn ja kahden LP-levyn 
muodossa sekä kokoelman kansitaidetta ja muuta oheismateriaalia. 
Albumi nousi ensimmäisellä listaviikollaan albumilistan ykköseksi 
Amerikassa, Iso-Britanniassa sekä ympäri Eurooppaa. Yhtyeen 
kitaristi Johnny Greenwood ilmoitti julkaisun tiimoilta pidetyssä 
lehdistötilaisuudessa yhtyeen myyneen vähemmän levyjä mutta 
ansainneen enemmän rahaa kuin koskaan. 

18. helmikuuta 2011 Radiohead julkaisi uusimman albuminsa 
King of Limbs9 niin ikään verkossa, tällä kertaa latauksen minimi-
hinnaksi oli määritelty 6 puntaa.   Hieman myöhemmin julkaistiin 
myös fyysinen paketti, joka sisälsi kaksi In Rainbowsin tapaan sekä 
LP- että CD-levyt, kaksi kappaletta kumpaakin. Levyjen lisäksi pake-
tista löytyi myös runsaalla taiteella koristeltu uutiskirjelmä, juliste 
sekä kokoelma pienempiä postikortinomaisia taidelappusia.

Yhtyeen fanit olivat innoissaan molemmista julkaisuista. Sen li-
säksi että tarjolla oli ilmaiseksi tai halvahkosti ladattavaa musiikkia 
yhtye halusi tarjota kuuntelijoilleen myös varsin kattavan fyysisen 
lisäsisällön verrattaen edulliseen hintaan.

Luulen, että tulevaisuudessa yhä useammat yhtyeet ja levy-yhtiöt 
lähestyvät uuden levyn markkinointia samasta suunnasta kuin Ra-
diohead kahdella viimeisellä albumillaan. On tietenkin huomioitava, 
että aloittelevalla ja tuntemattomalla artistilla ei missään nimessä 
ole mahdollisuutta tai varallisuutta järjestää yhtä suuren luokan 
kampanjaa kuin yhdellä maailman suosituimmista nyky-yhtyeistä. 

Kuitenkin myös pienemmät indieartistit ja levy-yhtiöt haistelevat jo 
levymarkkinoinnin uusia tuulia. Jos aikaisemmin pelkkä fyysinen 
äänilevy on ollut markkinointiväline sen kuvamaailmaan liittyvi-
en T-paitojen, julisteiden ja muun perinteisen musiikkikuvaston 
ohella, on pakkaamista katsottava laajemmin ja monipuolisem-
min. Ehkä Radioheadin esimerkki olisi yksi tapa saada kuluttaja 
hankkimaan itselleen ilmaisen, laittomasti ladatun musiikin sijaan 
kokonaisvaltainen levyyn liittyvä tuoteperhe. 

Itse olen ainakin valmis ostamaan myös seuraavan Radioheadin 
fanipaketin joten miksi en hankkisi myös tuntemattomamman ar-
tistin upeasti pakatun tuotteen levyhyllyni ja, epäilyttävää sinänsä, 
persoonani jatkeeksi.

Ehkä parinkymmenen vuoden päästä jossain tuppukylässä 
asuva itseään etsivä teini harhautuu minun tapaani paikkakunnan 
kirjaston musiikkiosastolle ja poimii vahingossa Radioheadin In 
Rainbows -albumin käteensä kymmenien samankaltaisten joukosta. 
Ehkä tämä teini, levyltä löytyvän musiikin ja sen kansien selaami-
sen tahtiin löytää yhtä johdattavan suunnan kuin minä löysin yli 
kaksikymmentä vuotta sitten ja päätyy graafisen suunnittelun alati 
muuttuvaan, mutta kiehtovaan maailmaan. Ainakin toivon niin.

4
 Pink Floyd: Dark Side Of The Moon 

5
 The Clash: London Calling 

6
 Sex pistols: Never Mind The Bollocks Here’s The Sex Pistols 

7
 Nirvana: Nevermind 

8
 Radiohead: In Rainbows 

9
 Radiohead: King of Limbs
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OSA 2
Ideasta toteutukseen:
Kuinka levynkansi tehdään

Tässä luvussa kerron erään 
levynkannen syntytarinan 
idean syntymisestä lopulliseen 
tuotteeseen. 
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Aloitin yhteistyön artistinimellä Aprox. esiintyvän 
Julius Valveen kanssa keväällä 2008. Useilla keikoja 
soittanut ja pientä undergroundsuosiota nauttinut 
Valve alkoi tuolloin vakavissaan suunnittelemaan 

kokopitkän albumin kokoamista. Valve koki, että piirrosjälkeni olisi 
omiaan kuvittamaan hänen musiikkiaan eikä tahtonut omien sano-
jensa mukaan rajoittaa luovuuttani vaan antoi minulle vapaat kädet 
suunnitella ja toteuttaa tulevan albuminsa visuaalisen ilmeen.

Projekti on nyt lopuillaan ja kolme vuotta kestänyt suunnittelutyö 
saamassa viimein päätöksensä. Vaikka aikaa on kulunut, alkuperäiset 
ideat ovat säilyneet jos eivät täysin muuttumattomina niin ainakin 
samassa arvo- ja ajatusmaailmassa. 

2.1.Pakkauksen valinta

Niin sanottu jewelcase (pakkaus, jossa on muovikannet 
sekä kiinnityskohdat kansi- ja takalehdille) ei mie-
lestäni ole enää varteenotettava tapa pakata CD-levyä 
kahdesta syystä. Muovipakkaus rikkoutuu helposti 

yhtä lailla kuin paperiset kansilehdet repeävät etenkin kun niitä 
irroitetaan muovikansista. Toisekseen muovipakkaus onepäekolo-
ginen. Niin artistit, levy-yhtiöt kuin graafiset suunnittelijatkin ovat 
huomanneet nämä seikat ja vaikka muovinen jewelcase onkin halvin 
tapa pakata musiikkia, on pahvikantisten erimallisten digipakien 
suosio kasvussa. Ekologisuuden ja paremman kestävyyden lisäksi 
löydän suosion syyksi eräänlaisen arvokkuuden tunnun. Ennen 
suurta suosiotaan digipakit olivatkin usein keräilykappaileita, joita 
osa artisteista painattivat pienen erän muovikoteloiden oheen. Tämä 
lienee osatekijä kun pahvikansi assosioidaan arvokkaaksi. 

Lähtökohtamme Aprox.n kanssa oli yksinkertainen digipak. Jopa 
omasta levyhyllystäni löytyy yli viisitoista erilaista taitosvaihtoeh-
toa, joten jo niiden läpikäymiseen kului useampi tunti1. Useissa 
digipakeissa on pahvikansiin liimattu muovinen osa, johon 120mm 
halkaisijaltaan oleva levy kiinnitetään keskellä olevasta aukosta. 
Päädyimme kuitenkin nopeasti valitsemaan sellaisen taittomallin, 
jossa ei ole erikseen muovista osaa, sillä levyn saa pysymään kansissa 
myös pelkkien taitosten avulla. 

Pyrimme myös löytämään sellaisen pakkausmallin, jonka pys-
tyisimme toteuttamaan tee-se-itse-hengessä. Prosessin alkuvaihees-
sa keskustelimme myös levynkannen kehityksestä ja sen funktiosta 
tänä päivänä ja tulevaisuudessa. Valve ei sinänsä ollut huolissaan 

levymyynnin laskusta, sillä varsinkin Suomen kokoisessa maassa ar-
tistin tulot koostuvat pääasiassa keikkailusta tai esimerkiksi Teosto-
maksuista. Artistina hän kokee fyysisen äänilevyn ja sen pakkauksen 
merkitsevän artistille enemmänkin käyntikorttia kuin tuotetta, joka 
pitäisi myydä kuluttajalle. Levynkannet toimivat artistin, musiikin 
ja yksittäisen levyn kasvoina ja kuvittajina. Kansien tulisi herättää 
kiinnostusta sekä kuluttajassa että musiikin ammattilaisissa huoli-
matta siitä, onko kyseessä ostotapahtuma tai esimerkiksi potentiaa-
lisen julkaisijan huomion vangitseminen.

Kun kyseessä on artisti, jolla ei ole vielä valmista levytyssopimus-
ta, on tärkeää huomioida se että saatamme joutua toteuttamaan 
prototyypin itse ilman rahoitusta ja sen myötä meillä ei välttämättä 
olisi mahdollisuutta painattaa useita kappaleita esimerkiksi paino-
talossa. Tämän huomioituamme päädyimme valitsemaan yksinker-
taisen neljästä kohtaa taitettavan formaatin, joka on muokattavissa 
myös muihin digipak-muotoihin. 

2.2. Kuvamaailma

Julius Valve tekee Aprox.-taiteilijanimellään hyvin mo-
nimuotoista musiikkia. Henkilökohtaisesti koen, että 
miltei jokainen kappale voisi olla eri artistin esittämä. 
Kuitenkin kappaleiden väliset yhtäläisyydet sitovat 

kokonaisuuden teokseksi ja sitä myötä luovat Aprox.lle tunnistet-
tavan äänen. Suurin tekijä ollee se, että musiikki on elektronista ja 
melodista. 

Lähdin hakemaan kuvamaailmaa Juliuksen toiveiden ja kiin-
nostusten pohjalta. Tutkin yhtäläisyyksiä erilaisten elektronisten 
yhtyeiden ja artistien välillä, mutta näyttäisi siltä että nykyään on 
hankala erottaa musiikkityylejä toisistaan pelkkien levynkansien 
perusteella. Vaikutti siis siltä että tehtävänannossa minulle annetut 
vapaat kädet eivät olisi sidotut myöskään genren mukaisesti, mikä 
ehkä hieman hankaloittaisi tai monimutkaistaisi ajatuksen ja idean 
löytämistä. Jatkoin kuitenkin työskentelyä minulle hiukan tun-
temattomamman musiikkityylin levynkansien parissa ja pystyin 
löytämään joitain yhtäläisyyksiä, joiden perusteella halusin lähteä 
rakentamaan Aprox.:in Is He The Motherfigure Or Am I The Bitch? 
-levyn visuaalista maailmaa.
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Näkyvimmäksi yhteydeksi elektronista musiikkia esittävien artis-
tien levynkansien välillä osoittautui eräänlaisen vääristyneen todel-
lisuuden kuvaaminen. Vaikka tämän kaltainen kuvamaailma ei ole-
kaan täysin tuntematonta muissakaan musiikkigenreissä se nousee 
nopeasti esille selatessa koneellista musiikkia soittavien artistien 
kansitaidetta. Ehkä osasyynä tällaisen kuvamaailman päätymiseen 
koneellisen musiikin albumien kuvittajiksi on juuri koneellises-
ti tuotettu musiikki. Voidaan ajatella, että kyseinen musiikkilaji 
yhdistää ihmisen ja koneen. Näin ollen tuloksena on eräänlainen 
epäorgaanisesta ja orgaanisesta aineesta koottu kyborgi. 

Tunnetuin esimerkki elektronisen musiikin kuvastosta on var-
masti artistinimellä Aphex Twin esiintyvä Richard David James. Hän 
on rakentanut imagonsa pitkälti kuvamaailmaan, jossa käsitellään 
vääristynyttä Jamesin omaa ihmisvartaloa ja -kasvoja2. Raskaah-
ko, intensiivinen ja tummasävyinen konemusiikki on kuvitettu 
epäinhimilliseltä näyttävillä ihmiskasvoilla. Pystyin löytämään 
yhtäläisyyksiä oman kuvitustyylini ja Aphex Twinin levynkansissa 
kuvattujen kasvojen ja vartaloiden välillä. Suurin yhteinen tekijä 
on varmasti se, että vaikka kuvassa esiintyy useimmiten ihminen 
tai osa ihmisestä on lopputulos tai tulkinta yleensä todellisuudesta 
poikkeava mutta kuitenkin tuttu. Halusin etsiä Aprox.:in kansiin 
samankaltaista vääntynyttä tunnelmaa oman kuvitusjälkeni avulla 
mutta jätin valokuvan pois toteutusvaihtoehdoista.

2.3.Toteutus

Ensimmäiset Valveelle toimittamani luonnokset vasta-
sivat pitkälti sitä, mitä hän oli toivonutkin näkevänsä. 
Ainoa asia, jota hän toivoi näkevänsä enemmän oli 
naisvartalo ja erityisesti rinnat. Huvituin kuulemasta-

ni, mutta syvennyttyäni Valveen toimittamiin sanoituksiin totesin 
toiveen olevan perusteltu. Vaikka nopeasti ajatellen voisi tulkita, 
että kyseessä on raptyyliin usein yhdistettävä naisen alentaminen ja 
esineellistäminen Aprox.:in maailma pyörii enemmänkin vahvojen 
ja arvonsa tuntevien naisten ympärillä. Sanoitukset ovat osittain 
ristiriitaisia. Toisaalta Valve kirjoittaa naisista, jotka melkeinpä 
alistuvat miehisen vallan alla, mutta toisaalta rivien välistä pystyy 
lukemaan, miten samat naiset pitävät vahvalla kertojaäänellä 
uhoavaa miestä puun ja kuoren välissä. Kanteen halusin vangita 
juuri tämän naishahmon.

Suurimmaksi innoittajakseni löysin sattumalta vintageporno-
grafian3. Genren kuvastossa naista ei kuvata alistuvana objektina, 
vaan enemmänkin pehmeänä ja eteerisenä. Kuvissa alastomuus on 
kaunista ja pehmeää ja asetelmat ovat usein nykyihmisen silmään 
hieman huvittaviakin.

Kymmenien ja kymmenien luonnoskirjasivujen jälkeen sain 
luotua hahmon, johon olin tyytyväinen ja joka omasta mielestäni 
kuvastaa sekä heikkoa että vahvaa, oman arvonsa tuntevaa naista. 
Pelkästä kuvasta levyn sisältö ei kuitenkaan tule selville ja merki-
tyksen löytää varmasti vasta musiikkia kuunneltaessa.

Piirrosjälkeni4 on melko rosoinen ja viivani saattavat vaikuttaa 
luonnosmaiselta ja sekavilta, vaikka jokainen niistä on tarkkaan 
mietitty. Tämän vuoksi tarvitsin jonkin tasapainottavan tekijän, 
joka sitoo heittelehtivän lyijykynäjäljen paikalleen. Olen jo pitkään 
käyttänyt värittämiseen Photoshopia, mutta tässä tapauksessa en 
halunnut lisätä tasaista väripintaa kannen hahmoon vaan koetin 
hakea toista vaihtoehtoa. 

Yksi kokeilemistani keinoista kuvan rauhoittamiseen oli vahvan 
groteskin fontin käyttäminen kanteen tulevissa teksteissä. Yrityk-
sistä huolimatta en saanut fonttia ja kuvitustani tasapainoon vaan 
useimmiten päätteetön kirjasintyyppi vei herkähköltä viivalva liikaa 
huomiota. Päädyin hylkäämään valmiin kirjasimen ja toteuttamaan 
tekstit samalla tapaa kuin kuvituksenkin, käsin ja luonnosmaisesti. 
Tuntui kuitenkin, että käsinkirjoitetun tekstin lisääminen kuvituk-
seen ainoastaan kasvatti epätasapainoa ja sekavuutta. Kokeilin alku-
peräisestä suunnitelmasta huolimatta lisätä kuvitukseen valokuvaa, 
mikä ei kuitenkaan saavuttanut haluttua lopputulosta. Lopulta 
palasin jälleen värien pariin.

Alkuperäinen ajatukseni oli käyttää ainoastaan muutamassa 
pienessä kohdassa tehosteväriä ja mahdollisesti taustassa haaleaa, 
huomaamatonta sävyä. Kokeiltuani eri vaihtoehtoja lisäsin puoliva-
hingossa levyn takakanteen hyvin voimakkaan aniliininpunaisen ja 
magentan sekoituksen, joka tuntui tasapainottavan koko kannen. 
Tasainen väri sekä rauhoitti kuvaa että herättävän sen eloon. Ko-
keilin lisätä sävyä sekä kannessa kontillaan olevaan naishahmoon 
että erillisiin alueisiin kunnes lisäsin värin artistin nimeen ja siirsin 
käsinpiirrety Aprox. -logon kuvitukseni päälle. Sisäkansiin lisäsin 
samalla punaisensävyllä artistin sanoituksia käsinkirjoitetettuna.
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Lopputuloksena on kaksipuolinen avautuva pakkaus, jonka 
pääelementteinä on vahva, silmiinpistävä väri ja luonnosmaisella 
otteella toteutettu kuvitus. 

Keskustelemme Valveen kanssa vielä mahdollisen julisteen tai 
muun lisäelementin liittämisestä pakettiin myöhemmin, mutta 
tällä hetkellä Aprox.n käyntikorttina ja promomateriaalina toimii 
tässä projektikuvauksessa toteutettu kokonaisuus.

2.4.Itsearvointia ja pohdintaa 
tulevasta

Työskentelin Aprox.:in Is He The Motherfigure Or Am 
I The Bitch -albumin kansien4 parissa melkein kaksi 
vuotta. Työn eteneminen oli molemmin puolin hitaah-
koa. Osasyynä hitauteen oli varmasti molempien osa-

puolien kriittisyys omaa intohimoaan kohtaan. Toisaalta matka oli 
tarpeellinen, sillä työskennellessäni puolittain aktiivisesti Valveen 
levynkansien parissa, tein samalla myös tutkimusta levynkansista 
yleensä. Ala on valtavan laaja ja täynnä mahdollisuuksia, ja mitä 
enemmän aihetta tutkin, sitä enemmän siitä kiinnostuin.

Jussi Karjalainen puhui 8.9.2011 Aalto-yliopiston Taideteollisessa 
korkeakoulussa graafisen suunnittelun kandiopiskelijoille levyn-
kansien syntyprosessista. Yksi mielenkiintoisimmista esiintulleista 
seikoista oli mielestäni se, että jokainen tapaus on omanlaisensa. 
Vaikka levynkannen suunnittelussa lähtökohta on yleensä yksinker-
taisesti musiikin pakkaaminen tuntuisi kuitenkin, että jokaisen fyy-
sisen musiikkiäänitteen matka visiosta lopputulokseen on toisistaan 
poikkeava ja siten myös mielenkiintoinen ja kiehtova.

Musiikin kuvittaminen ei rajoitu ainoastaan levynkansiin. Mu-
siikin visuaalinen maailma ulottuu vaihtoehtoyhtyeiden myymistä 
pinsseistä valtaviin verkkosivukokonaisuuksiin ja musiikkivideoi-
hin. Se on valtava ja mukaansatempaava.

 Haluan työskennellä tulevaisuudessakin musiikin kuvittaisen 
parissa, huolimatta siitä, onko kyseessä levynkansi, keikkajuliste tai 
T-paitaprintti. Aion myös jatkaa kandidaatin opinnäytetyötäni mais-
terityössä, jossa haluan sukeltaa musiikin visuaaliseen maailmaan 
huomattavasti pintaa syvemmälle.

4



18

1



19

2



20

3



21

4



22

4



23

Lähdeluettelo 
 
 
 
 
Kirjat: 
Gronow, Pekka & Saunio, Ilpo: Äänilevyn historia. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1990 

Vuorimies, Risto: Hirvi, älä tule tielle Ja muita suomalaisia levynkansia Helsinki: Johnny Kniga, 2008 

McKnight-Trontz, Jennifer & Steinweiss, Alex & Heller, Steven: For The Record: Princeton Architectural Press, 2000 

Rantanen, Miska : Love Records 1966-1979 : tarina, taiteilijat, tuotanto. Tampere: Schildt, 2005 

Karttunen, Liisa & Koskinen, Katriina & Kurppa, Hanna & Merenlahti, Anu & Ollikainen, Teemu & Reponen Anja: 1. luku Graafiset suunnittelijat kirjoittavat Helsinki: Grafia 2004 

Thorgeson, Storm (Hipgnosis) & Dean Roger: Album cover Album: Surrey: Dragons world book 1977

  
Opinnäytetyöt: 
Ailamo, Niko: Suomalaisen indielevy-yhtiön tulonmuodostus: Äänitemyynnin laskun ja alan pirstoutumisen luoma haaste Helsinki: Stadia 2008

Internetsivut 
http://en.wikipedia.org/wiki/Record_cover luettu 26.6.2010 

http://music.aol.ca/article/album-art/113/ luettu 19.9.2011 

http://technology.timesonline.co.uk/tol/news/tech_and_web/article6788045.ece luettu 18.5.2011 

http://radiohead.com luettu 30.8.2011



24


	Tekijä: Kati-Marika Vihermäki
	Työn julkaisuvuosi: 2011
	Laitos: Median laitos
	Koulutusohjelma: graafinen suunnittelu
	Työn nimi: Levynkannesta
	Opinnäytteen tyyppi: 
	Tiivistelmä: LevynkannestaOpinnäytetyö Levynkannesta käsittää kaksi osaa. Ensimmäinen osa, Levynkansi ennen, nyt ja tulevaisuudessa keskittyy musiikkiäänitteiden pakkaamiseen ja tarkemmin levynkansien kuvitukseen ja sisältöön yleisesti. Osiossa käsitellään levynkannen historiaa, nykypäivää ja pohditaan, mitä fyysiselle äänilevylle on tapahtumassa musiikkiteollisuuden digitalisoituessa huimaa vauhtia. Esimerkkien avulla levynkansi asetetaan osaksi populäärikulttuuria ja sille haetaan muitakin, kuin musiikin kuvittamiseen ja myymiseen liittyviä merkityksiä.Toisessa osassa, Ideasta toteutukseen: Kuinka levynkansi tehdään käydään läpi prosessikuvauksen omaisesti levynkannen syntytarina. Siinä kerrotaan aikajärjestyksestä, kuinka idea valjastetaan toimimaan valitussa pakkausmuodossa. Osioon kuuluu myös valmiit levynkannet.Opinnäytetyö on toteutettu tutustumalla monipuolisesti levynkansiin ja niihin liittyvään kirjallisuuteen. Tämän lisäksi käytössä olleita lähteitä ovat musiikkialan lehdistö. Lisäarvoa tutkimukselle on tuonut oma kokemusperä, aiheeseen liittyvät luennot sekä keskustelut musiikkialan ammattilaisten ja harrastajien kanssa. 
	Kieli: suomi
	Sivumäärä: 24
	Avainsanat: graafinen suunnittelu, levynkannet, levynkansi, populäärimusiikki, musiikki, kuvitus


