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TIIVISTELMÄ: Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani kaupallisten aikakauslehtien visuaalista rakennetta ja rytmiä graafisen suunnittelijan näkökulmasta. Tutkimus perustuu
omaan kokemukseeni lehden tekijänä sekä ennakkokäsitykseeni, jonka mukaan
aikakauslehtien rakenne noudattaa konventionaalista, kolmijakoista kaavaa. Kolmijakoisessa rakenteessa lehden alkuosa koostuu lyhyistä jutuista, keskiosa pitkistä
ja loppuosa taas lyhyistä jutuista. Tutkimuksessa selvitän pitääkö tämä paikkaansa.
Lisäksi selvitän vaihtelevatko lehden rakenne ja visuaalinen rytmi eri lajityyppejä
edustavien aikakauslehtien välillä. Keskityn erityisesti siihen miltä lehden eri osat
näyttävät, millaisilla visuaalisilla ratkaisuilla lehden osat on rakennettu ja miten lehden
sisältö on järjestetty lehteen.
Tutkimusaineisto koostuu neljästä eri lajityyppiä edustavasta aikakauslehdestä ja
niiden neljästä eri numerosta. Eri genreä edustavat lehdet mahdollistivat vertailun
lajityyppien välillä kun taas neljä eri numeroa kertoivat millaisena kunkin lehden sisältö
ja ulkoasu toistuvat numerosta toiseen. Ensisijaisesti analysoin aineistosta lehtien
visuaalista rakennetta, joka on mallinettu yksinkertaisen sivukarttamallin mukaan.
Malli antaa nopeasti kokonaiskuvan siitä miltä lehden rakenne näyttää.
Visuaalinen rytmi syntyy lehden taitossa muun muassa kuvien, typografian ja
taitollisten elementtien avulla. Lehdistä on siis sisällön analyysin avulla tarkasteltu
lehtijuttujen laajuutta, typografian kokoa ja tyyliä, kuvien kokoa ja muotoa sekä opastuksellisia elementtejä, eli vinjettejä ja palsta- ja osastotunnuksia.
Tutkimustulokset osoittivat, että lehden visuaalinen rakenne on kolmijakoinen
lehden lajityypistä riippumatta. Sen sijaan se miten aineisto on sijoitettu lehden
rakenteeseen, eli millainen visuaalinen rytmi lehteen muodostuu, näyttäisi riippuvan
nimenomaan lehden lajityypistä ja siitä kenelle lehti on suunnattu.
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1. JOHDANTO
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1.1. TUTKIMUKSEN MOTOIVOINTI
They are a feast for the senses and provide an experience unlike any other
medium. They are trustworthy, inspiring, educational and amusing, and
through that become a welcome relief from the obligations of daily life.

N

äin luonnehtii aikakauslehtiä Sanoma Magazinesin julkaisema kirja
Magazine. Parhaimmillaan aikakauslehdellä onkin kaikki edellä
mainitut ominaisuudet. Se on inspiroiva, opettava, viihdyttävä väline,
joka tarjoaa lukijalleen hengähdystauon arjesta.
Jo pelkästään Suomessa julkaistaan yli 3 000 aikakauslehtinimikettä
(Kansalliskirjasto, Vapaakappaletoimisto, 2010). Kansallisen mediatutkimuksen mukaan lehtien lukutavat osoittavat, että suomalaiset lukevat digitalisoituneesta ajastamme huolimatta edelleen paljon paperilehtiä. Monet
kotimaiset lehdet ovat viime vuosina jopa kasvattaneet lukijamääriään.
Aikakauslehtiä säästetään, keräillään ja niihin halutaan palata aina uudelleen
ja uudelleen. Suomessa naiset lukevat keskimäärin kahdeksaa ja miehet
seitsemää aikakauslehteä. (KMT Lukija Syksy 2009/Kevät 2010).
Aikakauslehti on erinomainen ajan kuva ja siksi myös mielenkiintoinen
tutkimuskohde. Aikakauslehtitutkimusta onkin tehty melko paljon muun
muassa sosiologiassa, yhteiskuntatieteissä ja naistutkimuksessa (ks. Maija Töyry
). Tutkimus aiheesta graafisen suunnittelun saralla on kuitenkin jäänyt melko
vähäiseksi. Suomessa aikakauslehtiä ja niiden ulkoasua ovat tutkineet muun
muassa Riitta Brusila, Maija Töyry sekä Lasse Rantanen. Muualla aiheesta ovat
kirjoittaneet esimerkiksi Jan White, William Owen ja Steven Heller. Tutkimuskohteena aikakauslehden ulkoasu ansaitsisi kuitenkin paljon enemmän huomiota.
Omaan elämääni ja arkeeni aikakauslehdet ovat kuuluneet lapsesta
saakka. Olen oppinut lukemaan Maija Mehiläisen avulla, opetellut piirtämään skeittilehtien avulla, inspiroitunut ulkomaalaisista muotilehdistä
ja palannut aina uudelleen ja uudelleen ruokalehtien lempiresepteihini.
Ammatillinen kiinnostukseni aikakauslehtimaailmaa kohtaan heräsi graafisen suunnittelun opintojen alkuvaiheessa ja voimistui vuosien varrella niin,
että päädyin tekemään lehtiä työkseni. Niinpä onkin vain luonnollista, että
myös pro gradu -tutkielmani käsittelee aikakauslehtiä.
5

Länsimaalaisessa kulttuurissamme voimme varmastikin väittää, että
kuka tahansa aina pienestä lapsesta vanhukseen tietää mikä aikakauslehti
on. Tuosta 1800-luvun yläluokan viihdykkeestä ja manifestien ponnahduslaudasta on vuosien saatossa muodostunut tavallinen ja jokapäiväinen
hyödyke kaikenlaisten ihmisten arjessa.
Kaikille painetuille aikakauslehdille on yhteistä niiden käyttöliittymä eli
lehti itsessään. Vaikka lehden sisältö kuvineen ja teksteineen onkin kaksiulotteista, on lehti kuitenkin kolmiulotteinen esine, jota voidaan selailla ja
pitää kädessä (Rantanen 2007, 17).
Aikakauslehden esineellinen muoto on niin vakiintunut, että jopa
pelkästään verkossa julkaistavat lehdet jäljittelevät usein selattavuudessaan
ja ulkoasussaan perinteisiä paperisia sisariaan.
Samanlaisesta käyttöliittymästään huolimatta aikakauslehdet ovat kautta
aikojen yrittäneet erottua toisistaan. Kiihtyvässä kilpailutilanteessa lehtien
toimitukset ovat yhä tietoisempia lehtien konsepteista. Aikakauslehtien
sisältö on usein suunnattu hyvin kapeaan aihepiiriin. Ne ovat huolellisesti
valikoiduille kohderyhmille suunnattuja erikoislehtiä: ammattilehtiä, tyylilehtiä, harrastelehtiä tai vaikkapa tiettyyn elämäntilanteeseen suunnattuja
lehtiä. (Kuisma ym. 2008, 16 )
Lehtien erikoistuminen alkoi kiihtyä television saavuttaessa massayleisön
ja viedessä aikakauslehdistöltä merkittävimmän valtakunnallisen median
aseman. Suomessa tämä ilmiö alkoi voimistua 1970-luvulla. Lisääntynyt
varallisuus ja vapaa-aika, sekä koulutustason kohentuminen ovat osaltaan
vauhdittaneet ihmisten yksilöitymisen tarvetta ja sitä kautta myös lehtien
erikoistumista. (Kuisma ym. 2008, 16)
Vaikka lehtiä tehdäänkin nykyään yhä kapeammille kohderyhmille,
tiedetään arkikokemuksen perusteella, että aikakauslehtien ulkoasu ja visuaalinen muoto ovat hyvin konventionaalisia. (Brusila 1997, 81) Lehtien
kannessa logo on sijoitettu yläosaan, sivunumerot sivun ala- tai yläreunaan,
teksti on jaettu kahteen tai useampaan palstaan ja tietyt visuaaliset vakioelementit, kuten palstatunnukset ja erilaiset vinjetit tai esimerkiksi aina
samanlainen leipäteksti toistuvat lehden jokaisessa numerossa.
Asiantuntijoiden mukaan valtaosa nykyaikaisista aikakauslehdistä
noudattaa myös rakenteellisesti keskenään samanlaista, kolmijakoista
kaavaa, jossa lehden alkuosassa on lyhyempiä juttuja, keskellä pidempiä
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ja lopussa jälleen lyhyempiä juttuja. Lehden alkuosassa on yleensä uutispaloja tai muuta ajankohtaismateriaalia, sekä palstoja. Keskiosaan on sijoitettu pidempiä juttukokonaisuuksia ja loppupää koostuu taas lyhyemmistä
jutuista. Lehden rakennetta onkin usein verrattu ruokalistaan tyyliin alkupala–pääruoka–jälkiruoka. (mm. Kuisma ym. 2008, 44)
Lehden rakenteen kolmijakoisuudesta ovat vuosien saatossa puhuneet
graafisen suunnittelun asiantuntijat niin Suomessa kuin ulkomaillakin.
Professori Tapio Vapaasalon mukaan on vaikeaa rakentaa lehti, joka ei ole
rakenteeltaan ja muodoltaan traditionaalinen. (luennot 30.10.2007)
Tämä tutkimus pohjautuukin juuri edellä mainittuihin ennakkokäsityksiin aikakauslehtien ulkoasun konventionaalisuudesta. Tutkimuksen
tavoitteena on selvittää noudattaako aikakauslehden rakenne todella
kolmijakoista oppikirjamallia. Tutkimuksessa käsitellään asiaa neljän eri
lajityyppiä edustavan aikakauslehden ulkoasun ja taiton kautta.
Tutkimus jakaantuu pääpiirteittäin neljään osaan. Aluksi tulen selventämään
ja määrittelemään käsitteitä, joita tutkimuksessa esiintyy. Lisäksi taustoitan
hieman teoriaa tutkimuksen takana. Koska tutkimus aiheesta graafisen suunnittelun saralla on melko vähäistä, teoriani pohjautuu pitkälti alan ammattikirjallisuuteen, lehtiartikkeleihin ja tutkimuksiin muilla tieteenaloilla, sekä omaan
kokemukseeni lehtien kuluttajana, niiden tekijänä sekä graafisena suunnittelijana. Teoreettisen viitekehyksen jälkeen esittelen lyhyesti tutkimusmetodini ja
tutkimusaineistoni, jonka kautta siirryn analyysiin, tuloksiin ja johtopäätöksiin.
1.2. TUTKIMUSKYSYMYS
Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää millainen on aikakauslehden visuaalinen rakenne kaupallisten aikakauslehtien kentässä?
Päätavoitteeseen vastataan kahden osakysymyksen avulla:
1. Vastaako rakenne esiymmärrykseni mukaista, kolmijakoista oppikirjamallia?
2. Vaihtelevatko lehden rakenne ja visuaalinen rytmi eri lajityyppejä
edustavien aikakauslehtien välillä? Jos, niin miten?
Kuten kysymyksen asettelu osoittaa, noudattaa tutkimus deduktiivisen
päättelyn piirteitä siltä osin, että tutkimuksessa pyritään selvittämään kolmijakoisen oppikirjamallin ilmenemistä tutkimukseen valitussa aineistossa.
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2. AIKAKAUSLEHTI
TUTKIMUSKOHTEENA
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2.1. AIKAKAUSLEHTI KÄSITTEENÄ
Aikakauslehden nimitys pohjaa useissa kielissä ranskankielen sanaan
magazin. Sanan alkuperä juontaa juurensa Arabian kielen sanasta, joka
tarkoittaa varastoa tai hallia eli makasiinia (Heller 1996, 8). Wikipedian
mukaan makasiini on vanhahtava, monimerkityksinen sana, jonka
useimmat merkitykset liittyvät varastoimiseen tai säilytykseen. Aikakauslehdet ovatkin tavallaan kuin varastoja, joiden hyllyille lehden tekijät ovat
säilöneet erilaista materiaalia – uutisia, kolumneja, reportaaseja ja haastatteluja.
Käsitteenä aikakauslehdellä tarkoitetaan periodimaisesti ilmestyvää,
yleensä kuvallista lehteä. Tiheimmillään aikakauslehti ilmestyy kerran
viikossa. (Brusila 1997, 17) Aikakausmedian määritelmän mukaan aikakauslehti on julkaisu, joka ilmestyy säännöllisesti, vähintään neljä kertaa
vuodessa ja joka sisältää numeroa kohden useita artikkeleita tai muuta
toimituksellista aineistoa. Aikakauslehti on kaikkien tilattavissa tai laajalti
saatavissa. Se ei pääasiallisesti sisällä liikealan tiedonantoja, hinnastoja,
ilmoituksia eikä mainontaa. Aikakauslehti voi olla kooltaan tai painopaperiltaan millainen tahansa tai se voi olla pelkästään verkkojulkaisu.
(http://www.aikakauslehdet.fi/default.asp?docId=27977)
2.2. AIKAKAUSLEHTIRYHMÄT
Aikakauslehdet jaetaan kolmeen päätyyppiin, yleisölehtiin, asiakaslehtiin
ja yhteisölehtiin. Yleisölehdet ovat niin sanottuja kaupallisia aikakauslehtiä, joita voi tilata kotiin tai ostaa irtonumerona kaupoista ja lehtikioskeista. Lehtiryhmän lajityyppejä ovat esimerkiksi yleisaikakauslehdet,
harrastelehdet, nuorisolehdet, naisten- ja miestenlehdet tai vaikkapa
musiikkilehdet. Tämä on lehtiryhmä, joka on suurelle yleisölle kaikista
näkyvin ja yleisölehtiä kutsutaankin yleisesti aikakauslehdiksi. (Rantanen
2007, 26)
Asiakaslehtien takana on yleensä jokin muu kuin lehtialalla toimiva
yritys, joka julkaisee lehteä asiakkailleen oman liiketoimintansa tueksi.
(Rantanen 2007, 27) Tällaisia lehtiä ovat esimerkiksi S-ryhmän lehti Yhteishyvä, Keskon Pirkka tai vaikkapa Alkon asiakaslehti Etiketti.
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Asiakaslehtien sisältö saattaa muistuttaa toisinaan pahimmillaan
mainoslehtistä. Oman yrityksen tuotteiden esittelyyn ja buffaamiseen on
saatettu käyttää huomattava osa lehden sivumäärästä. Toisaalta monissa
asiakaslehdissä on myös ymmärretty, että huolellisesti tehty, sisällöltään
monipuolinen asiakaslehti, voi tuoda yrityksen asiakkaille lisäarvoa ja
kohottaa yrityksen imagoa. Esimerkiksi Yhteishyvässä ja Pirkassa on paljon
hyviä yleisiä vinkkejä lukijoille ja Etiketissä hyödyllistä tietoa alkoholista
sekä herkullisia reseptejä.
Yhteisölehtiä julkaistaan yleensä yhteisöjen toiminnan ja tavoitteiden
tukemiseksi. Yhteisölehdet ovat esimerkiksi järjestö- ja henkilöstölehtiä tai
vaikkapa ammattiliittojen lehtiä. (Rantanen 2007, 30) Esimerkkejä tässä
lehtiryhmässä ovat muun muassa Tekniikan akateemisten järjestölehti TEK
ja ERTO:n lehti Toimi. Yhteisölehdet käsittelevät esimerkiksi ammattiliiton
kannalta ajankohtaisia tai edunvalvontaan liittyviä asioita tai vaikkapa
esittelevät liitossa tärkeitä vaikuttajia ja muita henkilöitä.
Tein aiemmin työkseni yhteisölehtiä. Lehti on vain pieni osa tietyn
yhdistyksen tai järjestön toimintaa, joten sille varatut resurssit on usein
hiukan vaatimattomammat. Järjestössä ei aina ole omaa toimitusta,
jolloin palvelu ostetaan ulkopuolelta tai tehdään osittain omin voimin.
Usein kuvauksiin varattu budjetti on pieni, joten lehtien kuvittamisessa
käytetään paljon kuvapankkikuvia. Toisinaan kirjoittajilla ja kuvaajilla
ei ole minkäänlaista koulutusta tehtäväänsä ja se näkyy lopputuloksessa.
Törmäsinkin työssäni valitettavan usein siihen, että sisällöllisiä ratkaisuja
tehtiin ulkoasun kustannuksella. Esimerkiksi merkkimäärältään liian
pitkä artikkeli oli asiakkaan mielestä liian tärkeä lyhennettäväksi, joten
tilaa kuvitukselle saati tauottavalle tyhjälle tilalle ei jäänyt. Sisällöllisesti
artikkelissa saattoi olla paljon tärkeää asiaa, mutta se oli puuduttavasti
kirjoitettu.
Asiakas- ja yhteisölehdet palvelevat siis hyvin erilaista tarkoitusta kuin
yleisölehdet. Selkeyden vuoksi keskitynkin tässä tutkimuksessa pääasiassa yleisölehtiin, eli kaupallisiin aikakauslehtiin, sillä ne ovat aina kokonaisuudessaan ammattitoimitusten tekemiä ja lehtien julkaisutoimintaan
erikoistuneiden lehtitalojen tuotteita (Rantanen 2007, 28). Käytän niistä
tässä tutkimuksessa yleisesti termiä aikakauslehdet.
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2.3. AIKAKAUSLEHDEN KONSEPTI
Jokaisella aikakauslehdellä on oma konseptinsa, joka erottaa lehden kaikista
muista lehdistä. Konsepti on lähtökohta lehden sisältöä ja ulkoasua koskeville
linjauksille. Nämä linjaukset auttavat lehden toimitusta saavuttamaan halutun
kohderyhmän ja ne ohjaavat koko lehden teon prosessia. (Kuisma ym. 2008, 16)
Mediatuotannossa konseptilla tarkoitetaan yleensä toistuvaa ideaa, johon
voi liittyä formaatti, eli yksityiskohtainen kuvaus siitä miten idea toteutetaan käytännössä (Töyry 2005, 66 [Virkkunen 2002]). Aikakauslehdessä
tämä toistuva idea on itse lehti, joka ilmentää aina samaa konseptia.
Aikakauslehden konseptilla viitataan usein lehden sisältöön ja ulkoasuun, mutta käsite pitää sisällään myös julkaisijan tavoitteet ja arvot,
julkaisijan ja toimituksen jakaman käsityksen yleisön tarpeista, toimitustyön organisoinnin tavat jne. Konsepti kuvaa kenelle lehteä tehdään,
kuinka se eroaa muista lajityyppinsä edustajista ja mistä ja millä tavoin
lehdessä kerrotaan. Lehden konsepti voidaan siis jakaa kolmeen tasoon,
jotka kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa. Ensimmäinen taso käsittää taloudelliset
ja ideologiset tavoitteet, arvot, lukijoiden tarpeet sekä journalistisen kulttuurin. Toinen taso taas lukijan puhuttelun tavat, aihepiirit, näkökulmat,
sivukartan, juttutyypit, ja visuaaliset ratkaisut sekä työnjaon ja työprosessin
vaiheet. Kolmas taso sisältää varsinaisen päivittäisen työn eli lehden tekemisen konkreettisesti. (Kuisma ym. 2004, 26–27)
Lajityyppisyys eli genre on tärkeä osa lehden konsepti. Käsitteenä lajityyppisyys kuvaa samankaltaisuuksia, kun taas konsepti kuvaa kunkin
julkaisun ainutlaatuisuutta. Jokaisen lehden konsepti sisältää monilla
tutuilla lajityyppisyyden käsitteillä kuvattuja ominaisuuksia. Lajityyppisyyttä käsitellään enemmän tämän tutkimuksen luvussa 3.
2.4. AIKAKAUSLEHTIEN KULUTUS: KOLME LUKEMISEN TASOA
Aikakauslehti on visuaalinen tuote, joka muodostuu tekstin ja kuvan
liitosta. Se puhuttelee lukijaa niin verbaalisella, kuin kuvallisellakin kielellä.
Lasse Rantasen mukaan lehden lukeminen ei ole pelkästään tekstin fyysistä
lukemista, vaan myös visuaalisuuden kautta lukemista. Eri asioiden havaitsemista, näkemistä, kokemista ja ymmärtämistä. (Rantanen 2007, 69–72)
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Visuaalisuuden kautta lukeminen perustuukin usein aikaisempiin kokemuksiimme ja kulttuurisiin konnotaatioihimme. Yhdistämme automaattisesti sen mitä näemme, johonkin mitä olemme nähneet tai kokeneet aikaisemmin. Saatamme esimerkiksi yhdistää tietyn kirjasintyypin johonkin
alakulttuuriin sen muotokielen vuoksi tai aistia erilaisia tunnelmia lehden
värimaailman perusteella. Artikkelin mustavalkoiset kuvat saattavat ensisilmäyksellä viestiä meille menneisyydestä ja kuviensa perusteella koko lehti
voidaan yhdistää kuuluvaksi johonkin tiettyyn lajityyppiin.
Länsimaisessa kulttuurissa luemme vasemmalta oikealle, mikä määrittelee lehden dramaturgian rakentamista. Lukeminen ja selaileminen määrittelevät osaltaan myös sen miten elementit ja informaatio sijoitetaan lehden
taittoon. Kun lukija tarttuu lehteen ensi kertaa ja selailee sitä, hän pitää
kiinni lehden taitoskohdasta siten, että suuri osa keskivaiheesta peittyy.
Mitään todella tärkeää ei siis kannata sijoittaa lähelle taitosta. Lähtökohtaisesti myös ajatellaan, että lukija aloittaa lehden lukemisen kannesta ja
lopettaa takakanteen. Kuitenkin on todettu, että suurin osa ihmisistä selailee
lehden takaa eteenpäin. Ja vaikka lehti selattaisiinkin takakannesta kanteen,
luemme tekstiä kuitenkin aina vasemmalta oikealle. (White 2003, 15–16)
Selaillessa harva katsoo lehden aukeaman alaosaa, joten selailuvaiheessa
tärkein osa lukijan ja lehden tekijän kannalta on lehden yläosan oikea
nurkka. Siksi lukijaa lehden sisällä opastavat palsta- ja osastotunnukset
onkin usein sijoitettu lehden oikeaan yläreunaan. (mt. 5)
Kaikille aikakauslehdille yhteinen tavoite on saada lukija lukemaan
lehteä. Lehti kilpailee jatkuvasti lukijan ajasta muiden medioiden ja aktiviteettien kanssa, joten sen täytyy ikään kuin myydä itsensä lukijalle jokaisella
sivulla ja aukeamalla aina uudestaan ja uudestaan. (Rantanen 2007, 34–35)
Lasse Rantanen puhuu lukemisen kolmesta tasosta, joiden mukaisesti
lehden lukeminen etenee. Lukeminen alkaa kannesta, sillä se on ensimmäinen asia joka lehdestä huomataan. Potentiaalinen lukija silmäilee
kannen visuaalisia ärsykkeitä, kuten kuvaa, värejä ja kansiotsikoita. Hän
punnitsee lehden kiinnostavuutta näkemänsä perusteella. Kannella on lukutapahtuman kannalta merkittävä rooli, sillä kansi myy lehden sisällön. Jos
kansi ei kiinnosta potentiaalista lukijaa, ei hän välttämättä siirry lainkaan
lehden sisäsivuille. (mt. 69–72)
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Lukemisen toinen vaihe on selailutaso, jonka aikana lukija selailee lehteä
ja silmäilee sivuja miettien kannattaako lehteä ylipäätään alkaa lukemaan.
Selailuvaiheessa lukijalle syntyy mielikuva koko lehdestä. Kun ulkoasu
on vaihteleva ja visuaalisesti rytmikäs, vaikuttaa lehti mielenkiintoiselta
ja monipuoliselta. Mikäli selailuvaiheessa potentiaalinen lukija ei löydä
minkäänlaisia tarttumakohtia lehdestä, ei hän todennäköisesti lue lehteä
pidemmälle. (mt. 69–72)
Lukemisen kolmannessa vaiheessa lukija on jo kiinnostunut lehdestä ja
alkaa varsinaisesti lukemaan sitä. Muun muassa typografian oikeanlaisilla
painotuksilla lukija ymmärtää artikkelin tarinoiden hierarkian. Lukukokemus on mielekkäämpää, kun lukijan ei tarvitse arvailla mistä kohtaa
juttu alkaa ja mihin se päättyy. (mt. 69–72)
Lehden ulkoasu, eli se miltä lehti näyttää, on siis lukukokemuksen
kannalta vähintään yhtä tärkeä kuin sen sisältökin. Ulkoasun on herätettävä
lukijan huomio ja kiinnostus lehden sisältöä kohtaan, sen on opastettava
lukijaa, eli autettava häntä ymmärtämään lehden rakenteita ja sisältöä jo
ennen varsinaista lukemista, sekä helpotettava tekstin ja tarinan ymmärtämisessä esimerkiksi selkeän taiton tai havainnollistavien kuvaesimerkkien
avulla. (Rantanen 2007, 34–36)
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3. TEOREETTINEN VIITEKEHYS
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3.1. AIKAKAUSLEHDEN RAKENNE
Kirjassa editointi aikakauslehdessä artikkelin rakenne on määritelty seuraavasti: ”Rakenne tarkoittaa tapaa, jolla jutun aineisto on jäsennelty ja joka
kannattelee lukijan lukukokemusta ensimmäisestä sanasta viimeiseen”
(Kuisma ym. 2007, 71). Samaa määritelmää voidaan soveltaa koko lehden
rakenteeseen. Tarkoitan rakenteella siis sitä miten aikakauslehden aineisto
– tekstit, kuvat ja elementit – on järjestetty lehteen ja millaisen kokonaisuuden ne yhdessä muodostavat.
Lehden sisällä voi olla useitakin erilaisia rakenteita. Esimerkiksi eri
osioiden rakenteet, sisällöllinen rakenne, yksittäisen artikkelin rakenne ja
koko lehden visuaalinen rakenne. Tässä tutkimuksessa on käsitelty pääasiallisesti visuaalista rakennetta, eli sitä minkä näköisiä lehden eri osat ovat ja
minkä näköistä ja kokoista materiaalia lehteen on sijoitettu.
3.1.1. Rakenteen merkitys
Jokaiselle lehdelle tehdään perussuunnittelu ennen ensimmäisen numeron
ilmestymistä. Lasse Rantanen käyttää tästä termiä muotoilu. Tämä on
olennainen osa lehden konsepti ja erottaa siis lehden muista lehdistä.
Perussuunnittelun eli muotoilun avulla luodaan ohjeet siitä miten lehden
visuaalisuutta tulisi toteuttaa numerosta toiseen (Rantanen 2007, 155).
Riitta Brusila taas puhuu koodistosta ja säännöstöstä, joka tuotetaan lehden
ulkoasun suunnittelun tuloksena. Tuo koodisto määrittää tyylit ja rajat joita
lehden ulkoasu noudattaa numero numerolta (Brusila 1997, 15).
Perussuunnittelun yhteydessä päätetään myös aikakauslehden rakenne.
Rakenteen kaikilla osilla on oma roolinsa lehdessä. Lehden osat näyttävät
erilaisilta ja ovat eri mittaisia. Vaihteleva materiaali luo lehdelle mielenkiintoisen visuaalisen rytmin.
Selkeä rakenne on hyödyllinen niin lukijalle, kuin lehden tekijöillekin.
Se helpottaa lehden tekemistä jo suunnitteluvaiheessa – kun rakenne on
kaikkien tiedossa, on juttutyypit helppo sijoittaa taittoon ja suunnitella
minkä tyyppistä materiaalia lehti vielä kaipaa.
Omassa työssäni etenen eräänlaisen sivukartan avulla, johon lehden
toimituspäällikkö on merkinnyt lehteen tulevan aineiston. Usein sivukartta,
jota kutsutaan lehtimaailmassa myös planneriksi tai tuuppariksi, on lehden
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konseptin mukaisesti melko tiukasti rajattu, joten minun on helppo taittajana sijoittaa esimerkiksi kolumni juuri oikealle sivulle tai pääjuttu oikeaan
kohtaan lehteä. Tämä nopeuttaa työtäni ja tekee siitä mielekkäämpää, koska
minun ei tarvitse arvailla tai keksiä itse sopivinta rakenteellista ratkaisua,
vaan voin keskittyä luomaan mielenkiintoisen numerokohtaisen taiton.
Rakenne auttaa myös pitämään lehden ilmeen tunnistettavana numerosta
toiseen.
Aikakauslehden sisältö koostuu eri tyylisistä ja mittaisista artikkeleista.
Toimituksessa lehden sisältö järjestetään ja arvotetaan lukijan puolesta
siten, että hänen on helppo tunnistaa juttutyypit ja lehden rakenne jo
selailuvaiheessa. Selkeä rakenne on lukijaystävällinen ja sillä on runsaasti
opastuksellista arvoa, sillä sen avulla lukija löytää lehdestä etsimänsä ja
ymmärtää sisältöä jo ennen varsinaista lukemista. (Rantanen 2007, 177)
Mikäli lehti ei ole lukijalle entuudestaan tuttu, on tärkeää, että rakenteen eri osat erottuvat toisistaan jo silmäilyvaiheessa. Jos eri juttutyyppien
välillä ei ole visuaalisia kontrasteja, voi lehti vaikuttaa tylsältä, tasapaksulta
massalta, jossa mikään ei nouse kunnolla esiin. Silloin on suuri riski, että
lehti jää kokonaan lukematta.
3.1.2. Kolmijakoinen rakenne
Lehden perusrakenne on yleensä melko selkeä. Yleisen käsityksen mukaan
lehti jaetaan kolmeen osaan – alku-, keski- ja loppuosaan. Alkuosa koostuu
lyhyemmistä jutuista, kuten pääkirjoituksesta, kolumneista, arvosteluista
ja uutis- tai ajankohtaispalstoista. Lehden alkuosassa on ulkoasultaan
vaihteleva tempo, sillä jutut ovat lyhyitä ja materiaali nopeasti luettavaa.
Yleensä lehden alkuun on myös sijoitettu paljon ilmoituksia. (Jais Nielsen
2004, 16–18)
Lehden loppuosa on hyvin paljon alkuosan kaltainen, sillä myös sinne
on sijoitettu ilmoituksia ja lyhyitä vakiopalstoja. Myös pakollinen aineisto,
kuten tilaajakortti on usein sijoitettu lehden loppuun. (mt. 16–18)
Keskiosa on pääsääntöisesti rauhoitettu ilmoituksista ja sinne on
sijoitettu lehden kansi- tai pääjuttu, sekä muita pidempiä reportaaseja
tai tärkeitä artikkeleita. Tärkeys näkyy siten, että jutuissa on yleensä
suuremmat ja näyttävämmät otsikot, kuin muissa osioissa, kuvamateriaali
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on näyttävämpää ja artikkeleille on varattu enemmän sivuja kuin alku- ja
loppuosan lyhyemmille jutuille. (mt. 16–18)
Tällainen rakenteellinen kolmijako juontaa juurensa vuosikymmenien
takaa Yhdysvalloista, jolloin amerikkalaisissa aikakauslehdissä alettiin
sijoittaa pidempiä ”Feature-artikkeleita” lehden keskiosaan, niin sanotulle
mainosvapaalle vyöhykkeelle. Näyttävä mainonta sijoitettiin lehden alkuosaan ja vähemmän näyttävä lehden loppuun. Kaikki muu toimituksellinen
materiaali, joka oli sisällöltään vaihtelevampaa, sijoitettiin lehden alun ja
lopun ”säläsivuille” mainosten joukkoon, sinne missä oli tilaa. (Rantanen
2007, 177)
Kolmijakoinen rakenne näyttää vielä nykyaikanakin olevan melko
konventionaalinen kaikissa lehtiryhmissä, oli lehdissä sitten paljon ilmoituksia tai ei. Vaikka taittamissani yhteisölehdissä ilmoituksia onkin yleensä
hyvin vähän verrattuna useimpiin kaupallisiin aikakauslehtiin, on rakenteellinen jako kaikissa lehdissä kuitenkin lähes poikkeuksetta sama – alussa
lyhyttä, keskellä pitkää ja lopussa taas lyhyttä. Helsingin Sanomien Kuukausiliite on jopa nimennyt lehden osat kolmijakoisesti: Aluksi, Keskellä ja
Lopuksi.
Lehden kolmijakoista rakennetta on usein verrattu muun muassa ravintolan ruokalistaan (ks. Rantanen 2004 ja Kuisma ym. 2007). Lehden alku
on kuin ruokahalua herättävä alkuruoka, keskiosa hitaasti nautiskeltava
pääruoka ja loppuosa herkullinen, hyvän maun suuhun jättävä jälkiruoka.
3.2. KIINNOSTAVA VISUAALINEN RYTMI
Rakenne kertoo mitä lehdessä on. Visuaalinen rytmi taas syntyy lehden
erilaisten osien ja osastojen laajuuksien vaihtelusta. Säveltaiteessa rytmi
tarkoittaa sävelteosten osien, niin laajempien kuin pienempienkin, suhtautumista siihen kokonaisuuteen, johon ne lähinnä kuuluvat (Krohn, 1958).
Myös aikakauslehdessä on eri kokoisia ja näköisiä osia ja kun ne suhteutetaan lehden kokonaisuuteen, saadaan aikaan jännitteitä, sekä visuaalista
vaihtelua ja rytmiä.
Aikakauslehdessä on useita erilaisia sisäänrakennettuja rytmejä.
Rytmin perusyksikkö on lehden sivu, joka voidaan jakaa pienempiinkin
osiin. Itse lehti muodostuu sivuista, jotka taas muodostavat aukeamia.
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Aukeamat muodostavat teemallisia kokonaisuuksia, sekä osastoja ja palstoja. (Rantanen 2007, 180)
Karkeasti voidaan sanoa, että lehdessä on kolmen eri tason juttuja: Pitkiä
artikkeleita, eli aukeaman ja sitä laajempia juttuja, yhden sivun kokonaisuuksia kuten pääkirjoitus tai kolumni ja osastoja, eli pieniä juttuja, joita
on yhdellä sivulla useampia.
Elokuvan tai kirjan tavoin aikakauslehti on dramaturginen kokonaisuus,
joka koostuu erilaisista kohtauksista. Lehdessä kohtauksia ovat artikkelit
ja osastot, jotka ovat ulkoasultaan ja sisällöltään erilaisia keskenään. Ne on
järjestetty lehteen sen rakenteen mukaan. Jo rakenteen suunnitteluvaiheessa
on otettu huomioon, että lehdessä on eri mittaisia ja eri tyylisiä artikkeleita, jotka muodostavat erilaisia kokonaisuuksia. Nämä keskenään erilaiset
kokonaisuudet luovat aikakauslehdelle rytmiä, jonka ansiosta lehteen syntyy
jännite, dramaturginen kaari, joka kulkee läpi lehden. Kohtaukset järjestetään siten, että lopputulos on yhtenäinen. (Rantanen 2007, 20)
Ajatellaan vaikka, että kuvitteellisen lehden alussa on pääkirjoitus ja
ajankohtaisosio, joka koostuu lyhyistä uutismaisista jutuista. Lehden keskiosassa on useamman sivun artikkelikokonaisuuksia ja lehden pääjuttu.
Lehden lopusta löytyvät kolumni ja kirja-arvostelut. Halutaan, että lehden
osiot näyttävät keskenään erilaisilta. Pääjutun ja artikkelien täytyy nousta
esiin visuaalisesti tärkeämpinä, joten alkuosan ajankohtaispalstan jutuissa
käytetään pienempiä kuvia ja kurinalaisempaa typografiaa. Jutut ovat myös
lyhyitä ja niitä on useita yhdellä aukeamalla. Pääjutulle sivuja on varattu
kuusi ja kuvat ovat suuria ja näyttäviä, otsikko on suurella ja koristeellisella
fontilla. Loppuosa puhuu alkuosan tavoin hiljaisemmalla äänellä. Osiot
erottuvat selkeästi toisistaan. Kuitenkin myös osioiden sisälle halutaan
visuaalista rytmiä, jotta esimerkiksi ajankohtaisosion lyhyet uutiset erottuisivat toisistaan.
Vaikka lehden artikkelit ja osastot ovatkin omia kokonaisuuksiaan, on
lehti silti sarja peräkkäisiä näkymiä ja lukija muistaa jo aikaisemmin näkemänsä sivut. Vaikka lehden kaikki aukeamat olisivat yksittäin tarkasteltuna
viimeiseen saakka viilattuja ja visuaalisesti upeita, mutta kaikki aukeamat
olisivat keskenään samanlaisia, syntyisi lukijalle vaikutelma tylsästä ja latteasta lehdestä. (Rantanen 2007, 164)
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Lehtiä taittaessani pyrinkin luomaan myös eri osioiden sisällä vaihtelevan visuaalisen rytmin. Tämä onnistuu taitollisilla ratkaisuilla. Jos esimerkiksi alkuosan ajankohtaispalstan typografian täytyy olla kurinalaista ja
kuvien pieniä, voidaan visuaalista vaihtelua luoda vaikkapa palstajaon tai
kuva-aiheiden vaihtelulla tai käyttämällä kuvituksena toisinaan valokuvan
sijasta piirroskuvaa. Pitkissä ja näyttävimmissä artikkeleissa voidaan vaihdella vaikkapa otsikkotypografiaa, kuvakokoja ja tyylejä tai värien käyttöä.
Vaihtelu voi olla hillittyäkin. Tärkeä kuitenkin on, että lehti vaikuttaa sisällöllisesti monipuoliselta ja rytmikkäältä.
3.2.1 Taitto rytmin rakentajana
Lehden numerokohtaista suunnittelua eli ulkoasun toteuttamista käytännössä kutsutaan taitoksi. Taittoa voisi verrata vaikka palapelin rakentamiseen – erilaiset palaset sovitetaan yhteen siten, että muodostuu toimiva
kokonaisuus eli lehden taitto. Taitto voidaan toteuttaa monella eri tavalla,
mutta tavoite on aina sama: saada potentiaalisen lukijan huomio ja saada
hänet viihtymään lehden parissa. (Jais Nielsen 2004, 288)
Lukijan huomion tavoittamisen ohella taiton tärkein tehtävä on kuvien
ja tekstin, sekä muiden taitollisten elementtien järjestäminen lehden sivuille
(Mt. 295). Taiton tehtävänä on myös hierarkisoida aukeamalla olevat
elementit. Taiton avulla voidaan myös kertoa tarinaa, sen avulla voidaan
tuottaa lukijalle esteettisiä elämyksiä sekä ilmentää artikkelin lajityyppiä.
Taitto opastaa liikennemerkkien tavoin lukijaa pysähtymään hetkeksi tai
jatkamaan matkaa oikeaan suuntaan. (Huovila 2006, 9).
Lehden aineisto järjestellään ja sommitellaan lehden sivuille sen tyylille
ominaiseen tapaan. Taiton rakenne on kuitenkin suurelta osin konventionaalinen koko aikakauslehtikentässä (Brusila 1997, 139). Esimerkiksi
melkein kaikissa lehdissä artikkelin otsikko ja ingressi ovat toistensa läheisyydessä, leipäteksti on jaettu palstoihin, otsikko on aukeaman suurin teksti,
kuvien yhteydessä on kuvatekstit ja niin edelleen. Toki taittoon vaikuttavat
myös muoti-ilmiöt, sillä kuten pukeutumisessa tai sisustamisessa, tyylit
syntyvät, kiertävät ja vanhenevat.
Taiton tehtävänä on myös opastaa lukijaa ja kertoa hänelle mistä lukeminen täytyy aloittaa, miten hänen täytyy edetä ja missä tarina päättyy (Jais
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Nielsen 2004, 288–295). Taittaminen on siis suurelta osin sommittelua,
mutta ennen kaikkea se on tiedon saattamista lukijalle mahdollisimman
tehokkaalla ja miellyttävällä tavalla (Loiri ym. 2007, 70).
Taitossa myös synnytetään lehden visuaalinen rytmi. Tekijöinä toimivat
taitolliset rakennuspalikat – kuvat, tekstit, väripinnat ja taitolliset elementit,
sekä se miten ja mihin ne lehdessä asetellaan.
3.2.2 Typografia
Typografia on puhutun ja kirjoitetun kielen visualisoimista – Se on niin
sanotusti tekstin visualisoitu ääni (Rantanen 2007, 105). Se on merkkijärjestelmä, joka tuottaa visuaaliseen ulkoasuun tulkinnallisia merkityksiä ja
toimii niin sanotusti tekstin lukuohjeena. (Brusila 1997, 54)
Aikakauslehtien artikkelit on tarkoitettu luettavaksi, joten lehdissä
typografian ensisijainen tehtävä on luettavuus (Jais Nielsen 2004, 228).
Luettavuuteen vaikuttavat muun muassa kirjainten muoto, sanakuvan
hahmottuminen, palstoitus, rivivälistys ja marginaalit (Rantanen 2007,
106). Typografian rooli on suuri myös lehden graafisen profiilin luojana,
aina lehden logotyypin muotoilusta ulkoasuun ja kirjaintyypin valinnasta
palstanleveyksiin saakka (Jais Nielsen 2004, 228).
Perussuunnitteluvaiheessa lehden käyttöön on valittu rajattu määrä eri
kirjaintyyppejä. Valitut kirjaintyypit ilmentävät tunnelmaa, jota lehdellä
halutaan välittää. Lehden visuaalisen ilmeen täytyy heijastella samaa arvomaailmaa ja puhutella samaa kohderyhmää kuin sen tekstit, sillä muuten
kokonaisuuden viesti on ristiriitainen ja hämmentävä. (Kuisma ym. 2008,
44–45)
Kirjasintyypin luonne voi nimittäin herättää lukijassa erilaisia mielikuvia jo yhdellä vilkaisulla. Se voi kytkeytyä konnotatiivisella tasolla
esimerkiksi tietyntyyppiseen teknologiaan tai kulttuurisen ryhmän
käytäntöihin tai muihin mahdollisiin elämänalueisiin tai rytmiin. (Brusila
1997, 56)
Eri kirjasintyypeillä ja niiden muodoilla on omat merkityssisältönsä.
Tutkimuksien mukaan esimerkiksi suurimassainen, paksu kirjasintyyppi on
vahva ja maskuliininen, kun taas hento ja pienimassainen koetaan kevyenä
ja feminiinisenä. Pyöreät muodot viestivät pehmeydestä, dynaamisuudesta
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ja luonnollisuudesta kun taas suorakulmio on koettu vahvaksi, staattiseksi,
suljetuksi ja massiiviseksi. (Brusila 1997, 58 [Sonesson 1989])
Typografia toimii koko lehden runkona ja selkärankana. Se yhtenäistää
julkaisun ilmettä ja tekee siitä tunnistettavan. Koska tekstiä on lehden jokaisella sivulla, on typografia tärkeä työkalu, kun halutaan tehdä lehdestä
persoonallinen. (Rantanen 2007, 105–106)
Hyvin suunniteltu typografia on lehdessä tärkeää, sillä se mahdollistaa
viestin ymmärtämisen. Harkittu typografinen muotoilu kertoo lukijalle
artikkelista jo ennen varsinaista lukemista. Oikeanlaisilla typografisilla
painotuksilla tekstiin syntyy hierarkia, mikä kertoo artikkelin rakenteesta
ja helpottaa sisällön hahmottamista. (Rantanen 2007, 109)
Normaali tapa lukea aikakauslehteä on ensin selailla sitä, sitten katsoa kuvat,
lukea otsikot, äläykset ja kuvatekstit, eli niin sanotut nopeat tekstit. Otsikko
toimii kuvan kanssa sisäänheittäjänä juttuun. Se voi toimia myös aukeamalla
kuvituksellisena elementtinä. Otsikko ja ingressi toimivat yhteistyössä keskenään ja ovat usein jo taitossakin linkitettynä toisiinsa. Monissa aikakauslehdissä
graafista vapautta käytetään otsikoiden ja ingressien muotoilussa, sillä tekstiä
on niissä vähemmän, joten luettavuus ei kärsi paljon. (Jais Nielsen 2004, 258)
Kuvatekstit, äläykset, otsikot ja ingressit toimivat kuvien ohella eräänlaisena tarttumapintana, ärsykkeinä ja kiinnostuksen herättäjinä lukijalle.
Ne myös tauottavat ja rytmittävät artikkelia, koska ne eroavat visuaalisesti
leipätekstistä. Myös tyhjä tila muun muassa marginaalien, tyhjien rivien ja
sisennysten muodossa jäsentää tekstiä ja voi lisätä sen painoarvoa. Tyhjä
tila antaa myös lukijalle tilaa hengittää.
3.2.3 Kuvat
Aikakauslehdissä on yleensä paljon kuvia. Kuvan tarkoitus on usein
selvittää ja selittää asioita, joita tekstissä käsitellään. Lisäksi kuvan tehtävä
on julkaisun tai yksittäisen jutun taiton kokonaisilmeen jäsentäminen.
Kuva voi jakaa jutun osiin, mikä helpottaa kokonaisuuden hahmottamista.
Kuvan tehtävä taitossa on myös lukijan pysäyttäminen ja hänen huomionsa
kiinnittäminen juttuun tai aiheeseen. ( Loiri ym. 2008, 53)
Kirjoitettu kieli vaatii lukijalta ajattelua ja teksti omaksutaan kuvaa
hitaammin. Kuva myös vetoaa lukijaan voimakkaammin tunteiden kautta.
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Se on elementti, joka havaitaan lehden sivulta ensimmäisenä. Siksi se myy
tehokkaasti lehden sisältöä. (Rantanen 2007, 135)
Arkikokemukseen perustuen voidaan todeta, että aikakauslehdissä
käytetyin kuvituksen muoto ovat valokuvat. Yleensä kuvat ovat värivalokuvia. Kuvituksena voidaan käyttää myös piirroskuvaa tai informaatiografiikkaa, eli erilaisia havainnollistavia taulukoita ja piirroksia.
Lehdessä kuvan yhteydessä on useimmiten kuvan sisältöä selittävä kuvateksti. Se antaa kuvalle lukuohjeet. Kuva voi saada monia eri merkityksiä
riippuen siitä, millaisella lukuohjeella se on varustettu. Myös se missä kuva
julkaistaan tai miten se on rajattu tai sommiteltu lehden taittoon vaikuttaa
siihen miten kuvaa tulkitaan. (Brusila 1997, 78)
3.2.4 Palsta- ja osastotunnukset
Lehtien vakiopalstoilla on aina jonkinlainen osastotunnus. Nämä osastotunnukset auttavat lukijaa löytämään palstan samasta paikasta kuin edelliselläkin kerralla. Osastotunnukset ovat usein typografisia ja ne ovat yleensä
muotosukulaisia, eli visuaalisesti samantyylisiä lehden logon tai muiden
kuvituksena toimivien tekstien kanssa. Tämä lisää tunnistettavuutta ja
yhtenäisyyttä läpi lehden.
Vakiopalstojen aiheet toistuvat numerosta toiseen samanlaisina, joten
niiden osastotunnusten ja visuaalisen ilmeen rooli on lähinnä opastuksellinen. Niinpä niiden ei tarvitse taistella huomiosta keskiosan näyttävämpien
pääjuttujen kanssa. (Rantanen 2007, 128)
3.2.5 Taitolliset elementit
Aikakauslehdessä on kuvien ja tekstin lisäksi yleensä myös kuvan tavoin
toimivia taitollisia elementtejä, kuten erilaisia kehyksiä, väripintoja, viivoja,
palloja ja palkkeja. Niitä voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi silloin, kun
halutaan erottaa jokin asia omaksi kokonaisuudekseen. Esimerkiksi artikkelien kainaloissa käytetään usein väripohjia. Asioita voidaan myös korostaa
erilaisten taitollisten elementtien avulla tai luoda kehysten ja palkkien avulla
lehdelle tunnusomaisia piirteitä.
Taitollisten elementtien käyttö kielii myös lehden lajityypistä ja kohderyhmästä. Riitta Brusilan mukaan elementtien taitollinen tiheys liittyy
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lajityyppien visuaalisuuteen siten, että täydenoloinen sivukokonaisuus
kielii populaarista lehdestä, kun taas väljä sivukokonaisuus, jossa on yksittäisiä suuria kuvia ja paljon tyhjää tilaa viestii elitistisemmästä julkaisusta.
(Brusila 1997, 153)
3.3 LEHTIEN LAJITYYPEISTÄ
Se miten pukeudumme, sisustamme kotimme tai millaisia teknisiä
vempaimia käytämme voivat paljastaa millaisia ihmisiä olemme tai millaisia
haluaisimme olla. Myös aikakauslehden ulkoasu kielii paljon niin lehden
sisällöstä kuin sen lukijastakin (Jais Nielsen, 2004, 158). Lehdestä ja sen
sisällöstä on mahdollista tietää paljon lukematta tekstejä, pelkästään kuvien
ja visuaalisen olemuksen kautta, jotka tulkitaan lukijan ennakko-odotusten
ja tietämyksen perusteella. (Brusila 1997, 10)
Lehti joka kuvailee lukijansa aktiiviseksi, keskimääräistä parempituloiseksi suurkaupunkilaiseksi, näyttää erilaiselta kuin lehti jonka lukijat
ovat 25-65-vuotiaita naisia. Eri tyyppiset lehdet luonnollisestikin näyttävät
erilaisilta. Monet samaa aihepiiriä käsittelevät lehdet taas usein näyttävät
keskenään hyvin samanlaisilta, sillä niillä on usein ainakin osittain keskenään sama kohderyhmä.
Viestin visuaalinen muoto riippuu siitä mistä tiedosta on kysymys ja
missä kontekstissa ja välineessä se esitetään. Lehdissä visuaalisella muodolla
pyritään ilmaisemaan ainakin lehden toiminta-ajatusta. Tarkoituksenmukaisella tyylillä lehti liittyy johonkin lajityyppiin. Samalla lajityyppi
on se kehys, jonka sisällä lukija tarkastelee lehteä. Keskeinen lukemisen
ja tulkinnan edellytys onkin, että lukija tunnistaa lajityypin, eli genren.
Lukijalla on muistikuvia edellisestä saman lajin lehdestä ja esitettävästä
tiedosta. Uusi informaatio suhteutetaan vanhaan tietoon. (mt. 10–53)
Riitta Brusilan mukaan journalismin yhteydessä genret voidaan
ymmärtää journalistisiksi säännöiksi, jotka määräävät todellisuuden merkityksellistymistä. Genren toiminnalle on välttämätöntä, että se tunnistetaan. Tunnistaminen aktivoi lajityypin säännöt. Genre on tunnistettavissa
ominaispiirteidensä perusteella ja se yhdistää ominaispiirteet siten, että
yksi ominaisuus luo muihin kohdistuvia odotuksia. Kullakin lehdellä on
oma visuaalinen tyylinsä lajityyppinsä sisällä. Näin eri lehdet erottuvat
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toisistaan. Kuitenkin jos esimerkiksi lehden typografinen ilme poikkeaa
liiaksi lajityypille ominaisista käytännöistä, tarkoittaa se samalla lehden
lajityypillisten ominaisuuksien katoamista. (Brusila 1997, 53).
Vaikka lehden täytyy näyttää numerosta toiseen erilaiselta ja tuoreelta,
on sen samalla oltava tutun oloinen ja pysyttävä tunnistettavana. Kuvia,
taittoa ja typografiaa voi varioida tietyissä rajoissa kuitenkin niin, että
lehden lajityypilliset ominaisuudet säilyvät. (mt. 53.)
Riitta Brusilan mukaan lehtien lajityypilliset erot esiintyvät muun
muassa kuvien pinta-alallisessa määrässä ja elementtien järjestelyllä tuotetussa tiheydessä (mt. 81). Visuaalinen muotoilu luo sisällön ohella lehdelle
lajityyppiset visuaaliset ominaisuudet. Lehden visuaalisella tyylillä pyritään vahvistamaan jotain keskeistä sanomaa, esimerkiksi naistenlehtien
visuaalisella glamourilla pyritään luomaan mielikuva luksuksesta ja siihen
osallistumisesta. (mt.15)
Maija Töyryn mukaan aikakauslehtien lajityypit ovat usein määrittelyltään horjuvia. Määrittelyn sekavuuden syynä on aikakauslehtitutkimuksen
lähtökohtien erilaisuus (Töyry, 2005, 21). Genreryhmittelyt eivät ole yksiselitteisiä, koska mitkään määrittely-yritykset eivät tuota selvärajaista
luokittelua. Esimerkiksi urheilulehti on helposti kaikkien tunnistettavissa
lajityyppinsä edustajaksi, mutta sille on vaikeaa luoda selkeää määritelmää.
On vaikeaa aukottomasti kuvata milloin lehti ei ole enää ensisijaisesti urheilulehti vaan miesten tyylilehti tai vaikkapa jonkin urheiluseuran järjestölehti (Kuisma ym. 2004, s.28)
Monet lehdet kuuluvatkin tavallaan useaan eri kategoriaan. Esimerkiksi muotilehti ei kerro vain muodista, vaan kaikesta aiheeseen liittyvästä,
kuten kauneudesta, terveydestä ja vaikkapa kirjallisuudesta. Se on siis näin
ollen myös elämäntapalehti. Ja koska lehden pääasiallinen kohderyhmä on
naiset, on se myös naistenlehti. (Jais-Nielsen 2004, 178) Toisaalta vaikka
esimerkiksi Glorian ruoka & viini -lehden lukijoista suurin osa on naisia,
ei sitä kuitenkaan luokitella naistenlehdeksi.
Seuraavassa määrittelen tämän tutkimuksen kannalta olennaiset lehtigenret. Kuten sanottua, määrittely ei ole täysin yksiselitteistä ja määritelmät
perustuvat osaltaan omaan arkikokemukseeni ja yleisiin vakiintuneisiin
käsityksiin lehtien lajityypeistä.
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3.3.1 Muotilehdet
Muotilehti on erikoisaikakauslehti, joka keskittyy muotiin ja aiheisiin
muodin ympäriltä. Tunnetuimpia muotilehtiä ovat 1800-luvulla perustetut Vogue ja Harper’s Bazaar, Marie Claire, sekä Elle, joka on kansainväliseltä levikiltään ja lukuisten kieliversioidensa ansiosta maailman suurin
muotilehti.
Muotilehdet ovat sekä kulttuurillisia tuotteita, että kulutushyödykkeitä.
Lehden tuotantoprosessia luonnehtii sen monitahoinen yleisö, joka varsinaisten lukijoiden ohella koostuu myös mainostajista ja muotimaailmasta
kokonaisuudessaan (Moeran 2006, 727). Muotilehtien toimituksen täytyy
ottaa huomioon kaikki kolme yleisön osaa suunnitellessaan lehden sisältöä.
Tämä vaikuttaa myös siihen miltä muotilehti näyttää.
Muotilehdet koostuvat pääasiallisesti kuvista, toimitetuista muotireportaaseista ja ilmoituksista, joita saattaa kansainvälisissä muotilehdissä olla
sivumäärästä jopa 2/3 ja joiden ansiosta lehdet ovat paksuja ja tuntuvat
ylellisiltä (Jais Nielsen 2004, 173).
Muotilehdet toimivat keskeisenä tiedonvälittäjänä ja linkkinä muotiteollisuuden tavarantoimittajien ja kuluttajien välillä. Lehdet esittelevät
sesongin muotia ja mainonta tukee sanomaa. Lukijat ihastuvat näkemäänsä
ja haluavat hankkia myös itselleen palan sen hetkistä sesonkia. Muotilehdet
myös ikään kuin auttavat muodostamaan yleistä käsitystä siitä mikä ylipäätänsä on muotia (Moeran 2006, 733).
Muotilehdet opastavat lukijoitaan pukeutumisen ja kauneuden saralla,
kehottavat kokeilemaan, kertovat kuvitettuja muotitarinoita ja tarjoavat
käyttäytymismalleja lukijoilleen. Lehdestä heijastuu lukijan ideaaliminä,
johon hän voi samaistua ja jonka mukaan hän voi toimia. Lehdet myös
esittelevät vaatteiden ja asusteiden lisäksi koko koneiston muodin takana.
Ne tekevät suunnittelijoista ja muotitaloista yleisesti tunnettuja, kertovat
hiusmuotoilijoista, muodikkaista elokuvista, siitä kuka viihdemaailmassa
käyttää kenenkin suunnittelijan vaatteita ja millainen on huippumallin
vapaapäivä. Lehdet tarjoavat lukijoilleen sisäpiiritietoa muotimaailmasta.
(Moeran 2006, 729–730)
Muotilehti käsittelee samankaltaisia asioita kuin mikä tahansa perinteinen naistenlehtikin – kauneutta, terveyttä, ihmissuhteita ja matkailua.
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Ylellinen tunnelma lehtiin luodaan kuitenkin muotijuttujen ja ilmoitusten
kautta (Jais Nielsen 2004, 178).
Eteenpäin ajava voima muotilehtien taustalla on tietysti muoti itsessään.
Muotilehdet arvostelevat ja ottavat tarkasteltavakseen joka sesonki uuden
muodin ja tuovat suunnittelijoiden kokoelmat ja uusimmat trendit suuren
yleisön tietouteen. Lehtien olemassaolon ydin ovatkin juuri muotiteollisuuden syksy/talvi ja kevät/kesä mallistot. Lehtien on seurattava muodin
vuosisykliä ja onkin tavallista, että päätoimittaja suunnittelee puolen
vuoden numeroiden sisällöt ennakkoon. (Moeran 2006, 731–732)
Ihanteellisesti jokaisessa lehdessä pitäisi olla sopivassa suhteessa värija mustavalkokuvia, jotta muotijutuille muodostuisi oma rytmikäs tahti.
Jokaisen jutun pitäisi kytkeytyä toisiinsa ja sopia kokonaisuuden teemaan
siten, että muodostuisi hyvä virtaus lehden numerosta toiseen. Muotikuvien
yhteydessä olevien kuvatekstien pitäisi tukea kuvien kertomaa visuaalista
muotitarinaa. (mt. 731–732)
Muotilehdet koostuvat yleensä useista eri osioista. Yhdessä osioissa
saattaa tyypillisesti olla monta täydenoloista sivua, joilla on lyhyitä juttupoimintoja ja tuote-esittelyjä. Muotilehdissä on usein dynaaminen rytmi,
joka syntyy täydenoloisten tuotesivujen ja rauhallisempien muotisivujen
välisestä kontrastista. (Jais-Nielsen 2004, 179)
3.3.2. Ruokalehdet
Ruokalehdet muistuttavat muodoltaan hyvin paljon sisustuslehtiä, mutta
sisustuskuvien tilalla on tässä tapauksessa kuvia ruoasta ja sen valmistuksen eri vaiheista. Tyypillisesti ruokalehtiä on lukumääräisesti vähemmän
kuin muita lehtityyppejä ja ne ilmestyvät harvemmin, sillä monet muut
lehtiryhmät astuvat ruokalehtien reviirille julkaisemalla ruokajuttuja tai
kokonaisia reseptiosioita. (Jais Nielsen 2004, 198) Esimerkiksi Kodin
kuvalehdessä ja Kotivinkissä on usein laajatkin ruokaosiot vaikka ne eivät
varsinaisesti ole ruokalehtiä.
Verrattuna sisutuslehtiin ruokalehdissä on lukuisten kuvien lisäksi myös
enemmän varsinaista tekstiä, sillä esiteltyjen ruokien reseptit löytyvät myös
lehdistä. Ruokalehdissä varsinaiset ruokajutut sekoittuvat usein matka-,
sisustus-, ja kulttuurijuttuihin (Jais Nielsen 2004, 198). Esimerkiksi Glorian
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ruoka & viini lehti pyrkii käsittelemään ruokamaailmaa laajasti aina ruokien
valmistuksesta sisustusvinkkeihin ja henkilöjutusta ruokamatkailuun.
Ruokalehdet, jotka ovat yleensä kuvapainotteisia, ovat riippuvaisia
laadukkaista valokuvista. Kuvapainotteisissa lehdissä, jotka keskittyvät
yhteen aihepiiriin rytmi ja kuvien vaihteleva käyttö on tärkeää esteettisen
arvon saavuttamiseksi, sillä kuvien tarkoitus on houkutella.
Riitta Brusilan mukaan ruokien kuvaus on luokiteltavissa estetisoivaksi kuvaustavaksi. Ruuan kuvaamiselle on ominaista haluttavuuden ja
herkullisuuden illuusio, mutta myös tekijyys on kuvissa olennaista. Kuvien
tavoitteena on saada ruoka näyttämään mahdollisimman herkulliselta.
Niinpä ruuat kuvataankin aina hallituissa olosuhteissa – kattaukset, astiat ja
muu rekvisiitta, sekä kuvausympäristö valitaan harkiten ja kuvat valaistaan
huolellisesti. Kuvaustapa karsii kuvista arkipäiväisyydet ja tekee kuvattavasta ruuasta ja ruuan valmistamisesta haluttavampaa. (Brusila 1997, 137)
3.3.3. Elokuvalehdet
Elokuvalehdet ovat huomattavasti pienempi ryhmä erikoisaikakauslehtien
kentässä kuin vaikkapa muoti- tai ruokalehdet. Ne voidaan jakaa karkeasti
kahden tyyppisiin lehtiin: ammattilaisille ja kriitikoille suunnattuihin
asiapitoisiin elokuvalehtiin sekä viihteellisempiin elokuvaharrastajille/
faneille suunnattuihin lehtiin, joissa käsitellään enemmän niin sanottuja
mainstream- ja Hollywood-elokuvia, näyttelijöitä, ohjaajia ja uutisia.
Tunnettuja elokuvalehtiä maailmalla ovat mm. British film Instituten julkaisema Sight and Sound, ranskalainen Cahiers du cinema, Empire ja Total
Film -lehdet joista molemmista julkaistaan useampaa eri kieliversiota sekä
Suomessa julkaistavat Episodi, ilmaisjakelulehti Como ja suomen vanhin
elokuvalehti Filmihullu.
3.3.4. Reportaasi- ja tiedelehdet
Reportaasi- ja tiedelehtiä on hankala määritellä yksiselitteisesti. Esimerkiksi
Time-lehti on reportaasilehti, mutta se edustaa myös vahvasti uutislehden
lajityyppiä. Tai VTT:n Impulssi-lehti voidaan sijoittaa reportaasi - ja tiedelehtien kategoriaan vaikka se on ensisijaisesti järjestölehti. Reportaasi- ja
tiedelehdille on ominaista asiallinen, tieteellinen tyyli. Lajityypin edus-
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tajat ovat sellaisia lehtiä, joissa annetaan suuri painoarvo laajoille syventäville artikkeleille, joita siivittää laadukas kuvajournalismi. Tällaisia lehtiä
ovat esimerkiksi Geo ja National Geographic, Tiede, Tieteen Kuvalehti,
Nature, Popular Science, Time jne. Reportaasi ja tiedelehtiä yhdistää usein
kannen visuaalinen ilme. Useissa lajityypin lehdissä, kuten Geo, National
Geographic sekä Time, kantta reunustaa voimakkaan värinen kehys. Lehdet
ovat usein kuvalehtimäisiä julkaisuja, joissa upeat valokuvat saavat suuren
roolin. Reportaasi- ja tiedelehdet käsittelevät lahden konseptista riippuen
aiheita aina kulttuurista politiikkaan, tieteestä taidehistoriaan ja eläinkunnasta maantietoon.
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4. ANALYYSI
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4.1. SISÄLLÖN ANALYYSI TUTKIMUSMENETELMÄNÄ
Tämän tutkimuksen päätavoitteena on siis selvittää millainen on aikakauslehden visuaalinen rakenne kaupallisten aikakauslehtien kentässä?
Päätavoitteeseen vastataan kahden osakysymyksen avulla: Vastaako rakenne
esiymmärrykseni mukaista, kolmijakoista oppikirjamallia ja vaihtelevatko
lehden rakenne ja visuaalinen rytmi eri lajityyppejä edustavien aikakauslehtien välillä? Jos, niin miten?
Valitsin tutkimusmenetelmäksi sisällön analyysin, sillä se tuntui sopivimmalta menetelmältä kerätä informaatiota, jonka avulla tutkimuskysymykseen voitaisiin vastata.
Sisällön analyysi oli aluksi pelkästään määrällinen tutkimusmenetelmä,
mutta sen katsotaan nykyään kuuluvan sekä kvantatiivisen, että kvalitatiivisen aineiston analyysimenetelmiin. Kvalitatiivisen analyysin tavoitteena
on tarkastella jotakin asiaa kokonaisuutena ja valottaa sen yhtenäiseksi
ymmärretyn, sisäisesti loogisen kokonaisuuden rakennetta. (Alasuutari,
1994, 28–29)
Sisällön analyysi on empiirinen ja objektiivinen tutkimusmenetelmä,
jonka tehtävä on siis kuvailla aineiston sisältöä ja tuoda esiin olennainen.
Tämä saavutetaan käymällä läpi aineistoa järjestelmällisesti ja luokittelemalla sisältö mielekkään jaottelun mukaisesti. Sisällön analyysi on siis
kuvien ja tekstin järjestelmällistä muuttamista numeroiksi, eli aineiston
määrällisiksi piirteiksi. (Seppänen 2005, 142–143)
Sisällön analyysin avulla voidaan analysoida millaista tahansa visuaalista
tai verbaalista informaatiota. Jotta aineistoa voidaan analysoida, se täytyy
ensin hajottaa osatekijöihin. Ennen analyysin aloittamista ja yksityiskohtaisten huomioiden tekemistä, täytyy määritellä mistä tutkimusaineisto
koostuu. Tähän liittyy myös aineiston laajuuden määrittely. Esimerkiksi
monestako aikakauslehdestä aineisto koostuu tai montako lehtimainosta
on tarkastelun kohteena.
4.2. AINEISTON VALINTA
Sisällön analyysi on yleensä vertailevaa, joten sitä käytetään testaamaan
nimenomaan vertailevia hypoteeseja sisällön luokittelun avulla. ( Leeuwen
ym. 2001, 13)
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Lähtökohtana tutkimusmateriaalini valitsemiselle olikin löytää neljä eri
kohderyhmälle suunnattua, keskenään eri lajityyppiä edustavaa yleisölehteä
eli kaupallista aikakauslehteä, joiden visuaalista rakennetta ja rytmiä minun
olisi mahdollista vertailla.
Kaupalliset aikakauslehdet ovat aina ammattitoimitusten tekemiä ja
lehtien julkaisutoimintaan erikoistuneiden lehtitalojen tuotteita, joten
voidaan olettaa, että niiden ulkoasuun ja sisältöön panostetaan sataprosenttisesti. Vaikka työni kautta minulla onkin vankka kokemus yhteisölehtien
tekemisestä, päätin jättää ne kokonaan tutkimuksen ulkopuolelle. Vaikka
yhteisölehtien ulkoasu ja sisältö olisivatkin tekijöilleen tärkeitä, vaikuttaa
lopputulokseen kuitenkin väistämättä muun muassa vähäiset ajalliset ja
taloudelliset resurssit. Yhteisölehdet ovat myös usein sellaisia lehtiä, jotka
tulevat lukijoilleen, esimerkiksi ammattiliittojen jäsenille, erikseen tilaamatta, eivätkä ne välttämättä herätä kaikkien lukijoiden mielenkiintoa
samalla tavalla. Kaupalliset aikakauslehdet taas ovat sellaisia lehtiä, joita
ihmiset ostavat tai tilaavat kotiin omasta tahdostaan ja kiinnostuksestaan
lehden aihepiiriä kohtaan.
Aikakauslehti ilmestyy säännöllisesti – viikoittain, kuukausittain tai
vähintään neljännesvuosittain. Lasse Rantasen mukaan tätä harvemmin
ilmestyvä lehti menettää lehdille tyypillisen piirteen eli jatkuvuuden. Jatkuvuus syntyy toistuvasta ja tunnistettavasta visuaalisuudesta. (Rantanen,
2007, 20)
Halusin saada mahdollisimman hyvän kuvan aikakauslehden visuaalisesta rakenteesta ja rytmistä, joten valitsin tutkittavakseni jokaisesta
lehdestä neljä eri numeroa. Yhden julkaisun neljän numeron perusteella
pystyin jo selvittämään mitkä sisällölliset ratkaisut ja visuaaliset elementit
toistuvat kyseisessä lehdessä numerosta toiseen ja mitkä asiat ovat satunnaisia. Lehtien määrä antoi riittävän hyvän käsityksen lehtien sisällöstä ja
ulkoasun säännöistä, sekä tietenkin koko lehden visuaalisesta rakenteesta.
Jotta pystyisin vetämään johtopäätöksiä kaupallisten aikakauslehtien
rakenteesta yleisemmällä tasolla, valitsin tutkittavakseni neljä eri lehteä,
jotka kaikki on suunnattu eri kohderyhmille. Koska lehdet edustavat keskenään eri genrejä, mahdollisti se lajityyppisyydestä johtuvien eroavaisuuksien ja yhtäläisyyksien huomioimisen.
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Valitsin tutkittavakseni kansainväliseen konseptiin perustuvan suomenkielisen reportaasilehti Geon, Iso-Britannian muotilehti Elle UK:n, Suomalaisen Glorian ruoka & viini -lehden sekä Iso-Britannian elokuvalehti
Empiren. Aineisto käsittää siis kaksi suomalaista ja kaksi englantilaista
lehteä, minkä johdosta pytyin myös tarkastelemaan mahdollisia eroavaisuuksia suomalaisen ja ulkomaalaisen aikakauslehden visuaalisen rakenteen
ja rytmin välillä.
Tutkimusaineisto koostuu siis yhteensä 20 aikakauslehdestä: neljää eri
lajityyppiä edustavan lehden neljästä eri numerosta.
4.2.1 Geo
Geo-lehti kuvaa itseään kansainväliseksi, tiedepainotteiseksi reportaasilehdeksi ajatteleville ihmisille. Sen kivijalkana ovat taustoitetut artikkelit
ja huipputason valokuvat.
Geo sisältää kuvareportaaseja ilmiöistä ja ihmisistä eri puolelta
maailmaa. Lehden aiheita ovat muun muassa historia, lääketiede, psykologia ja ekologiset kysymykset. Geo-lehti käsittelee omien sanojensa
mukaan aiheita kunnianhimoisesti ja eurooppalaisesta näkökulmasta.
Käsittelytavassa peilautuu lehden mukaan yksi sen vahvoista arvoista –
vastuullisuus luontoa, ihmisiä sekä muita maita ja kulttuureja kohtaan.
Geon lukijat ovat hyvin koulutettuja ja hyvätuloisia. Puolet lukijoista
ovat miehiä, puolet naisia. Geon lukijoita yhdistää halu oppia, ymmärtää ja
oivaltaa. He ovat ennakkoluulottomia, uteliaita ja kaipaavat fiksua luettavaa
vastapainoksi viihteelliselle medialle. Geon lukijat ovat erityisen kiinnostuneita kirjoista, luonnosta ja matkailusta. (http://www.aikakauslehdet.fi/
Etusivu/Media--Mainonta/Mediakortti/Mediakortit/?id=818&vuosi=20
13&lang=fin)
Ensimmäinen Geo-lehti ilmestyi Saksassa vuonna 1976. Nykyään lehteä
julkaistaan jo yli kahdessakymmenessä eri maassa, muun muassa Suomessa,
Venäjällä, Ranskassa, Kreikassa, Unkarissa ja Koreassa. Suomessa Geo
on ilmestynyt vuodesta 2008 ja se ilmestyy 10 kertaa vuodessa. (http://
en.wikipedia.org/wiki/GEO_(magazine))
Tarkasteltavakseni olen valinnut Geo-lehden numerot 7/2009, 8/2009,
10/2009, ja 5-6/2010.
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4.2.2 Elle UK
Elle on kansainvälinen, maailmanlaajuinen muotilehti, joka perustettiin
Ranskassa vuonna 1945. Elle on maailman suurin muotilehti ja lehdellä
on 39 eri painosta yli 60 eri maassa. Elle UK lanseerattiin Iso-Britanniassa
marraskuussa 1985. Lehden levikki on 195 625 (tarkastettu tammi–heinäkuussa 2010).
Elle on enemmänkin tyyli- kuin muotilehti, joka toimii linkkinä tavallisten
ihmisten ja huippusuunnittelijoiden välillä. Elle ei vain kerro lukijoilleen
viimeisimmistä trendeistä ja designer-vaatteista, vaan opastaa heitä käyttämään niitä omassa arjessaan. Ellessä yhdistellään menestyksekkäästi designervaatteita ketjuliikkeiden vaateisiin, luksuselementtejä urheilulliseen tyyliin
ja viimeisimpiä trendejä vintageen. Elle opastaa lukijoitaan, mutta kannustaa
heitä myös rohkeasti luomaan oman tyylinsä ja nauttimaan elämästä. Elle ei
sanele miten lukijoiden täytyy tehdä asioita, vaan pikemminkin tarjoaa heille
inspiraatiota ja uusia ideoita. (http://www.lagardere-global-advertising.com/
Folder-Press/Press-Sheets/ELLE-United-Kingdom)
Ellen lukija on iältään 18–49 -vuotias nainen. 40 prosenttia Ellen lukijoista on sinkkuja ja yli puolet heistä asuu kaupungissa. 35 prosenttia
lukijoista kuuluu parempaan sosiaaliluokkaan. USA:n Ellen päätoimittaja Robbie Myersin mukaan Ellen lukija on tarpeeksi nuori, jotta hän voi
ajatella elämää seikkailuna ja tarpeeksi vanha, jotta hänellä on mahdollisuudet elää sitä. (http://en.wikipedia.org/wiki/Elle_(magazine))
Tarkastelun kohteeksi olen valinnut Ellen numerot April 2009, June
2009, July 2009 ja August 2009.
4.2.3 Glorian ruoka & viini
Glorian ruoka & viini -lehti tituleeraa itseään ruoka- ja juomamaailman
asiantuntijaksi ja edelläkävijäksi. Lehti kertoo missä mennään, mistä puhutaan ja miksi. Lukijoilleen lehti haluaa tarjota inspiraatiota, elämyksiä,
tekemistä ja lukemista, sekä tietoa ja keskustelunaiheita. Lehdestä löytyy
runsaasti ruokaohjeita, jotka ovat Suomen parhaiden ruokatoimittajien
laatimia. Lisäksi lehdessä on juomasuosituksia ja viiniesittelyitä. Se käsittelee muun muassa ruoka- ja viinimatkailua, ravintoloita, keittiöitä, kattauksia, välineitä, ihmisiä ja ilmiöitä.
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Glorian ruoka & viini -lehden lukijat ovat ruoka- ja juomamaailmasta
laajasti kiinnostuneita, laatutietoisia miehiä ja naisia, joille hyvä ruoka ja
juoma ovat elämäntapa. Lehden mukaan he arvostavat laatua niin ruokapöydässä kuin keittiössä, ravintolassa ja matkoillakin. Lehden lukijat ovat
kokeilunhaluisia, elämyshakuisia, uusista asioista kiinnostuneita ja trenditietoisia kuluttajia.
Glorian ruoka & viini -lehden lukijoita on Lukijatutkimuksen mukaan
174 000 ja heistä 127 000 on naisia. Lehden lukemiseen käytetään aikaa
keskimäärin 69 minuuttia. Lehden levikki on 40 031. (http://mediakortit.
aikakausmedia.fi/Etusivu/Media--Mainonta/Mediakortti/Mediakortit/?id=460&lang=fin&vuosi=2013).
Tarkasteltavakseni olen valinnut lehden numerot 1/2010, 2/2010, 3/2010
ja 4/2010
4.2.4 Empire
Empire on kuukausittain ilmestyvä, Iso-Britannian parhaiten menestyvä
elokuvalehti, jonka ensimmäinen numero julkaistiin heinäkuussa 1989.
Lehden levikki on 198 947 (tarkastettu tammikuussa 2010). Iso-Britannian
lisäksi lehteä julkaistaan Australiassa, Turkissa ja Venäjällä.
Empire-lehti käsittelee elokuva-alaa laajasti. Lehdessä on haastattelujen,
elokuva-arvosteluiden, esittelyiden ja uutisten lisäksi uusinta teknologiaa,
musiikkia ja kirjoja. Empire luonnehtii itseään maan johtavaksi elokuvakohteeksi, joka tarjoaa korvaamattoman katsauksen niin elokuvamaailman
kassamagneetteihin kuin klassikoihinkin. (http://en.wikipedia.org/wiki/
Empire_(film_magazine))
Empiren lukijoista 76 prosenttia on miehiä, iältään 18–39 -vuotiaita
elokuvafaneja. He ovat hyvin toimeentulevia ja hyvin koulutettuja X- ja
Y-sukupolveen kuuluvia, elokuvista, viihteestä ja uusimmasta teknologiasta
kiinnostuneita. Empiren lukijat pitävät lehteä tärkeänä informaation ja
uutisten lähteenä ja yli 90 prosenttia lukijoista säästää lehden. 84 % Empirelehden lukijoista ei lue muita lehtiä. (http://www.scribd.com/doc/27962255/
target-reader-profiles)
Tarkasteltavakseni olen valinnut Empiren numerot January 2008, July
2008, September 2009 ja October 2009.
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4.3 ANALYYSIMALLI JA TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS
Tarkastelin aineistosta ensisijaisesti lehtien visuaalista rakennetta ja rytmiä.
Halusin mallintaa rakenteen mahdollisimman yksinkertaisesti ja selkeästi, jotta
malleja silmäilemällä saataisiin nopeasti mahdollisimman hyvä kokonaiskuva
siitä millaiselta lehden visuaalinen rakenne ja rytmi näyttävät eli minkä kokoista
ja näköistä materiaalia on sijoitettu mihinkin kohtaan lehteä. Rakenteen mallintamiseen oli hankalaa soveltaa perinteistä sisällön analyysia, jossa olisi selkeä
muuttuja ja muuttujan arvot. Eva Jais-Nielsenin kirjasta Tidskrift Design (2004,
66–67) löytyi kuitenkin mallinnustapa, joka havainnollisti lehden rakennetta
selkeästi. Mallinnustapaa on lainattu tähän tutkimukseen.
Olen siis piirtänyt lehden aukeamat pienoiskoossa ja merkinnyt sivukarttaan
värikoodein minkä tyyppistä aineistoa lehden sivulla on (Kuviot 1 – 4). Tällä tavoin
on syntynyt visuaalisesti selkeä kuva siitä millainen kunkin numeron rakenne on
ja minkä tyyppistä materiaalia lehden eri osiin on sijoitettu. Lehden visuaalista
rakennetta analysoitaessa muuttujana toimii lehden sivun sisältö, eli mitä lehden
sivulla on. Muuttujan arvot koostuvat viidestä tekijästä, jotka viittaavat lehden
juttujen laajuuteen ja määrään lehden sivulla sekä osittain juttujen sisältöön:
1. Useampi juttu lehden sivulla = Lehden sivu, jolla on vähintään kaksi
juttua. Tällaiset sivut on merkitty rakennemalliin sinisellä värikoodilla.
2. Yhden sivun juttu = Juttu jonka laajuus on yksi sivu. Lehden sivulla
ei ole muita juttuja tai muuta aineistoa. Tällaiset sivut on merkitty rakennemalliin pinkillä värikoodilla.
3. Yli sivun juttu = Yli yhden sivun laajuinen juttu. Tällaiset juttukokonaisuudet on merkitty rakennemalliin kirkkaanpunaisella värikoodilla.
4. Lehden pakollinen toimituksellisen materiaali = Apinalaatikko, sisällysluettelo, erilaiset lukijakilpailut ja -palautteet eli sellainen toimituksellinen aineisto, jossa ei ole lehden sisällöllisen tai visuaalisen tyylin tai
rakenteen kannalta olennaista merkitystä, mutta joka kuitenkin on tyypillistä tai jopa pakollista aineistoa aikakauslehdessä. Pakollinen aineisto on
merkitty rakennemalliin vihreällä värikoodilla.
5. Ilmoitus = Aineisto, joka selkeästi ei ole toimituksellista materiaalia ja joka
on selkeästi luokiteltavissa ilmoitukseksi. Se voi olla myös advertoriaali, joka
näyttää samalta, kuin lehden jutut, mutta joka on kuitenkin selkeästi merkitty
mainokseksi. Ilmoitukset on merkitty rakennemalliin keltaisella värikoodilla.
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KUVIO 1
Geo 7/2009

Geo 8/2009

Geo 10/2009

Geo 5-6/2010

n Useampi juttu lehden sivulla
n Yhden sivun juttu
n Yli sivun juttu
n Lehden pakollinen toimituksellisen materiaali
n Ilmoitus
Lehden kantta ei ole merkitty malliin, takakansi on mallin viimeinen sivu
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KUVIO 2
Elle April 2009

Elle July 2009

Elle June 2009

Elle august 2009
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KUVIO 3
Glorian ruoka & viini 1/2010

Glorian ruoka & viini 2/2010

Gloria ruoka & viini 3/2010

Gloria ruoka & viini 4/2010

n Useampi juttu lehden sivulla
n Yhden sivun juttu
n Yli sivun juttu
n Lehden pakollinen toimituksellisen materiaali
n Ilmoitus
Lehden kantta ei ole merkitty malliin, takakansi on mallin viimeinen sivu
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KUVIO 4
EMPIRE January 2007

EMPIRE September 2009

EMPIRE July 2008

EMPIRE October 2009
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Aikakauslehdessä on paljon eri tyyppistä toimituksellista materiaalia.
Toimituksellinen aineisto saattaa olla hyvin erilaista eri lehtien välillä.
Lehdessä saattaa olla pitkiä reportaaseja, sivun mittaisia kolumneja, lyhyitä
uutisia, infolaatikoita tai jopa sellaisia tuotesivuja, joissa ei otsikon ja kuvien
lisäksi ole välttämättä leipätekstiä lainkaan. Koska materiaalille oli vaikea
keksiä yhtä kuvaavaa termiä, käytän toimituksellisesta aineistosta tässä
tutkimuksessa termiä juttu. Juttu voi siis olla yhtä hyvin pieni uutispätkä
kuin tuoteaukeama tai henkilöhaastattelukin, riippumatta siitä minkä
verran siinä on leipätekstiä.
Toimituksellinen aineisto, eli jutut, on luokiteltu edellä mainitun rakennemallin mukaisesti siten, että muuttujana toimii jutun laajuus ja arvoiksi
saadaan alle sivun, sivun ja yli sivun laajuinen juttu (kuviot 5–8). Tällöin
arvot voidaan sijoittaa suoraan myös lehden rakennemalliin. Jutuista on
erikseen vielä selvitetty taitollisten rakennuspalikoiden eli typografian,
kuvien ja taitollisten elementtien käyttöä.

KUVIO 5
GEO

heinä 2009

elo 2009

loka 2009

N

N

N

N

11

9

11

14

Sivun juttu

7

7

7

5

Yli sivun juttu

9

9

11

10

APRIL

JUNE

JULY

AUGUST

N

N

N

N

Alle sivun juttu

11

8

12

1

Sivun juttu

43

30

30

29

Yli sivun juttu

20

20

14

16

Jutun laajuus
Alle sivun juttu

touko–kesä 2010

KUVIO 6
ELLE
Jutun laajuus
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KUVIO 7
Glorian ruoka&viini
Jutun laajuus
Alle sivun juttu
Sivun juttu
Yli sivun juttu

1/2010

2/2010

3/2010

N

N

N

4/2010
N

28

26

21

26

7

10

9

8

15

14

15

18

KUVIO 8
Empire

Jan 2007

Jul 2008

Sept 2009

N

N

N

N

Alle sivun juttu

11

8

12

1

Sivun juttu

28

24

16

21

Yli sivun juttu

24

23

17

21

Jutun laajuus

Oct 2009

Typografiaa on selvitetty lehtien jutuista kolmen muuttujan, juttujen
otsikon koon, juttujen tekstielementtien sekä leipätekstin tyylin avulla.
Otsikon koon arvoina ovat pieni otsikko, keskikokoinen otsikko ja suuri
otsikko. Kokoa ei ole määritelty millimetreinä, vaan sitä on arvioitu silmämääräisesti kyseisen lehden kaikkien otsikoiden kokoa keskenään suhteuttaen. Otsikoiden väliset kokoerot ovat mielestäni riittävän selkeät, jotta
analyysi voidaan tarvittaessa toistaa ja lopputulos on sama.
Tekstielementtien arvoina ovat otsikko, ingressi, leipäteksti, äläys ja
väliotsikko. Nämä kertovat juttukohtaisesta rakenteesta ja rytmistä sekä
siitä miten tekstielementtejä on käytetty missäkin osassa lehteä. Leipätekstin
tyylin arvoina ovat antiikva ja groteski, joiden avulla voidaan tarkastella
antiikvan ja groteskin käyttöä eri laajuisissa jutuissa. Typografiaan liittyvät
muuttujat ja arvot on merkitty selkeyden vuoksi lehtikohtaisesti kaikki
samaan taulukkoon, jossa voidaan vertailla otsikoinnin, tekstielementtien
sekä leipätekstin tyylin käyttöä eri kokoisten juttujen välillä. (Kuviot 9–12)
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KUVIO 9
GEO
Lehden numero
Juttujen rakenne
ALLE SIVUN JUTTU
OTSIKON KOKO
pieni otsikko
keskikokoinen ots.
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KUVIO 10
heinä

elo

syys

touko-kesä

11
N
11
-

9
N
9
-

11
N
11
-

14
N
14
-

iso otsikko
TEKSTIELEMENTIT
Otsikko
Leipäteksti
ingressi
väliotsikko
äläys
LEIPÄTEKSTIN TYYLI
groteski leipis
antiikva leipis
SIVUN JUTTU
OTSIKON KOKO
pieni otsikko
keskikokoinen ots.

N
11
11
7
N
11
7
N
4
2

N
9
9
5
N
9
7
N
7
-

N
11
11
6
N
11
7
N
7
-

N
14
14
10
N
14
5
N
5
-

iso otsikko
TEKSTIELEMENTIT
Otsikko
Leipäteksti
ingressi
väliotsikko
äläys
LEIPÄTEKSTIN TYYLI
groteski leipis
antiikva leipis
YLI SIVUN JUTTU
OTSIKON KOKO
pieni otsikko
keskikokoinen ots.
iso otsikko
TEKSTIELEMENTIT
Otsikko
Leipäteksti
ingressi
väliotsikko
äläys
LEIPÄTEKSTIN TYYLI
groteski leipis
antiikva leipis

N
6
7
3
2
N
4
3
9
N
3
2
4
N
9
9
5
1
3
N
3
6

N
6
7
4
2
N
4
3
9
N
3
1
5
N
9
9
6
1
N
3
5

N
6
7
4
2
N
4
3
11
N
3
2
6
N
11
11
7
5
N
4
7

N
4
5
2
1
N
3
2
10
N
3
1
6
N
10
10
7
4
N
3
7

ELLE
Lehden numero
Juttujen rakenne
ALLE SIVUN JUTTU
OTSIKON KOKO
pieni otsikko
keskikokoinen ots.
iso otsikko
TEKSTIELEMENTIT
Otsikko
Leipäteksti
ingressi
väliotsikko
äläys
LEIPÄTEKSTIN TYYLI
groteski leipis
antiikva leipis
SIVUN JUTTU
OTSIKON KOKO
pieni otsikko
keskikokoinen ots.
iso otsikko
TEKSTIELEMENTIT
Otsikko
Leipäteksti
ingressi
väliotsikko
äläys
LEIPÄTEKSTIN TYYLI
groteski leipis
antiikva leipis
YLI SIVUN JUTTU
OTSIKON KOKO
pieni otsikko
keskikokoinen
ots…
iso otsikko
TEKSTIELEMENTIT
Leipäteksti
Otsikko
ingressi
väliotsikko
äläys
LEIPÄTEKSTIN TYYLI
groteski leipis
antiikva leipis

April

June

July

August

11
N
11
N
11
11
N
6
5
43
N
1
2
40
N
43
24
38
1
1
N
10
14
20
N
2

8
N
8
N
8
8
1
N
5
3
30
N
1
1
28
N
30
18
29
2
N
8
10
20
N
-

12
N
12
N
12
12
N
8
4
30
N
1
29
N
30
17
29
-

1
N
1
N
1
1
N
1
29
N

N
6
11
14
N
-

1
28
N
29
15
27
N
5
9
16
N
-

15
N
17
17
21
2
14
N
2
15

20
N
19
20
20
2
15
N
3
17

14
N
11
14
14
2
8
N
1
10

12
N
13
16
15
1
7
N
2
11

KUVIO 12

KUVIO 11
Glorian Ruoka & Viini
Lehden numero
Tekstit
ALLE SIVUN JUTTU
OTSIKON KOKO
pieni otsikko
keskikokoinen ots.
iso otsikko
TEKSTIELEMENTIT
Otsikko
Leipäteksti
ingressi
väliotsikko
äläys
LEIPÄTEKSTIN TYYLI
groteski leipis
antiikva leipis
SIVUN JUTTU
OTSIKON KOKO
pieni otsikko
keskikokoinen ots.
iso otsikko
TEKSTIELEMENTIT
Otsikko
Leipäteksti
ingressi
väliotsikko
äläys
LEIPÄTEKSTIN TYYLI
groteski leipis
antiikva leipis
YLI SIVUN JUTTU
OTSIKON KOKO
pieni otsikko
keskikokoinen ots.
iso otsikko
TEKSTIELEMENTIT
Otsikko
Leipäteksti
ingressi
väliotsikko
äläys
LEIPÄTEKSTIN TYYLI
groteski leipis
antiikva leipis

1

2

3

4

28
N
28
N
28
28
N
22
6
7
N

26
N
26
N
26
26
1
N
20
6
10
N
8
1
N
9
10
4
2
3
N
5
5
14
N
9
5
N
14
14
11
4
6
N
5
9

21
N
21
N
21
21
1
1
N
18
3
9
N
8
N
8
9
4
2
2
N
4
5
15
N
7
8
N
15
15
12
3
5
N
7
8

26
N
26
N
26
26
1
1
N
24
2
8
N
7
N
7
8
4
3
2
N
3
5
18
N

5
1
N
6
7
4
2
N
3
4
15
N
8
7
N
15
15
13
5
9
N
5
10

13
5
N
18
18
18
5
6
N
10
8

EMPIRE
Lehden numero
Tekstit
ALLE SIVUN JUTTU
OTSIKON KOKO
pieni otsikko
keskikokoinen ots.
iso otsikko
TEKSTIELEMENTIT
Otsikko
Leipäteksti
ingressi
väliotsikko
äläys
LEIPÄTEKSTIN TYYLI
groteski leipis
antiikva leipis
SIVUN JUTTU
OTSIKON KOKO
pieni otsikko
keskikokoinen ots.
iso otsikko
TEKSTIELEMENTIT
Otsikko
Leipäteksti
ingressi
väliotsikko
äläys
LEIPÄTEKSTIN TYYLI
groteski leipis
antiikva leipis
YLI SIVUN JUTTU
OTSIKON KOKO
pieni otsikko
keskikokoinen ots.
iso otsikko
TEKSTIELEMENTIT
Otsikko
Leipäteksti
ingressi
väliotsikko
äläys
LEIPÄTEKSTIN TYYLI
groteski leipis
antiikva leipis

January July

September October

52
N
40
8
4
N
52
52
14
1
1
N
52
4
28
N
3
7
17
N
27
28
22
2
12
N
24
4
24
N
1
4
19
N
24
24
22
2
18
N
5
19

59
N
47
11
1
N
59
59
17
N
56
3
16
N

75
N
55
16
4
N
75
75
22
N
75
21
N

4
19
N
23
23
22

4
11
N
15
16
15
1
7
N
14
2
17
N
1
16
N
17
17
15

16
N
7
16

13
N
4
13

3
17
N
20
21
16
1
9
N
18
3
21
N
2
19
N
21
21
19
18
N
3
18

73
N
52
7
4
N
73
73
23
2
N
71
2
24
N
5
18
N
23
24
18
2
10
N
16
8
23
N
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Kuvien käyttöä aineistossa olen selvittänyt kahden muuttujan, kuvien
koon ja niiden muodon avulla (kuviot 13–16). Kuvien kokoa ei otsikoiden
tapaan ole mitattu millimetreissä, vaan arvioitu silmämääräisesti, sillä
muutamien millimetrien heitolla kuvakoossa ei ole merkitystä lopputuloksen kannalta. Mielestäni kuvien koon erot ovat valitussa aineistossa
riittävän selkeät, että ne on kenen tahansa helppo sijoittaa annettuihin
arvoihin. Koon puolesta kuvat on siis jaettu arvoihin, jotka ovat 2/1 sivun,
eli aukeaman kuva, 1/1 sivun eli koko sivun kuva, ½ sivun kuva ja pienempi
kuin 1/2 sivun kuva.
Kuvan muodon arvot ovat suorakulmainen ja syvätty. Syvätyllä kuvalla
tarkoitetaan tässä kaikkia niitä kuvia, jotka eivät ole suorakulmaisia. Pääasiassa ne ovat kuitenkin sellaisia kuvia, jotka on irrotettu taustastaan, joko
kokonaan tai osittain.
Edellä mainitun analyysin lisäksi olen käynyt aukeama aukeamalta läpi
jokaisen lehden useaan kertaan ja tehnyt huomioita lehtien ulkoasusta. Olen
muun muassa tarkastellut minkä tyyppisiä kuvia missäkin osassa lehteä on
käytetty. En ole erikseen lähtenyt laskemaan ja erittelemään yksityiskohtaisesti mitä lehtien kuvat esittävät, sillä yleissilmäys ja lehden aihepiiri
kertovat millaista kuvastoa lehdessä käytetään. Esimerkiksi muotilehdessä
valtaosa kuvista on muotikuvia, ruokalehdessä ruokakuvia, elokuvalehdessä
elokuvien promootio- ja still-kuvia ja niin edelleen.
Olen tarkastellut lehden opastuksellisia elementtejä, kuten palsta- ja
osastotunnuksia, sekä taitollisia elementtejä, kuten erilaisia kehyksiä, palkkeja tai väripohjia, sekä värien käyttöä ylipäätään. Olen huomioinut myös
lehden pinta-alallista tiheyttä ja sitä kuinka suuri osa lehdestä on kuvaa,
tekstiä ja tyhjää tilaa. Olen tarkastellut myös lehtien typografian tyyliä ja
lehtikohtaisia typografisia paletteja.
Tämä tutkimus täyttää mielestäni luotettavuudelle ja pätevyydelle
esitetyt vaatimukset, sillä tutkimuksen aineisto on valittu huolellisesti ja sitä
on analysoitu harkiten. Aineisto on käyty läpi useaan otteeseen ja tulokset
ovat toistettavia. Pienen otoksen vuoksi tuloksista ei voida tehdä laajaa
yleistystä, mutta tulokset antavat suuntaa sille, millainen aikakauslehden
visuaalinen rakenne on.
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KUVIO 13
GEO
Kuvan koko
2/1 s
1/1 s
1/2 s
< 1/2 s
Kuvan Muoto
Suorakulmaisia kuvia
Syvättyjä kuvia

heinä 2009
N
14
9
25
80
N

elo 2009
N
18
10
28
72
N

loka 2009
N
14
17
25
110
N

touko–kesä 2010
N
11
18
17
111
N

3

12

14

22

138
116

136
116

128
116

156
116

Kuvia yhteensä
Sivuja yhteensä

HEINÄ

ELO

10,1 %
6,5 %

65,2 %

18,1 %

LOKA

13,2 %

TOUKO–KESÄ

10,9 %

7,4 %
58,8 %

20,6 %

7,1 %

13,3 %
56,3 %

19,5 %

11,5 %

70,5 %

10,9 %

n 2/1 s n 1/1 s n 1/2 s n < 1/2 s

2%

98 %

9%

91 %

11 %

89%

14 %

86%

n normaali kuva n syvätty kuva
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KUVIO 14
ELLE
Kuvan koko
2/1 s
1/1 s
1/2 s
< 1/2 s
Kuvan Muoto
Suorakulmaisia kuvia
Syvättyjä kuvia

APRIL
N
5
47
34
507
N
355
238

JUNE
N
2
35
19
515
N
313
258

JULY
N
5
29
11
366
N
230
181

AUGUST
N
1
39
12
355
N
223
184

593
308

571
236

411
196

407
204

Kuvia yhteensä
Sivuja yhteensä

APRIL
0,8 %
7,9 %
6,7 %

JUNE
0,4 % 6,1 %
3,3 %

85,5 %

90,2 %

JULY

AUGUST

1,2 % 7,1 %
2,7 %

0,3 % 9,6 %
3%

89 %

87,2 %

n 2/1 s n 1/1 s n 1/2 s n < 1/2 s

60 %

40 %

55 %

n normaali kuva n syvätty kuva
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45 %

56 %

44 %

55 %

45 %

KUVIO 15
Glorian ruoka&viini
Kuvan koko
2/1 s
1/1 s
1/2 s
< 1/2 s
Kuvan Muoto
Suorakulmaisia kuvia
Syvättyjä kuvia

1/2010
N
1
29
4
141
N
125
50

2/2010
N
2
29
7
120
N
122
36

3/2010
N
3
31
4
110
N
108
40

4/2010
N
3
31
7
111
N
111
42

175
92

158
92

148
92

153
108

Kuvia yhteensä
Sivuja yhteensä

1/2010

2/2010

0,6 % 16,6 %

1,3 %

3/2010
2%

18,4 %

4/2010
2%

21 %

20,3 %

2,3 %
4,4 %
80,6 %

76 %

74 %

2,7 %

72,5 %

4,6 %

n 2/1 s n 1/1 s n 1/2 s n < 1/2 s

22 %

29 %
71 %

78 %

30 %

27 %
73 %

70 %

n normaali kuva n syvätty kuva
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KUVIO 16
Empire
Kuvan koko
2/1 s
1/1 s
1/2 s
< 1/2 s
Kuvan Muoto
Suorakulmaisia kuvia
Syvättyjä kuvia

Jan 2007
N
4
15
45
306
N
342
28

Jul 2008
N
4
20
34
260
N
277
30

Sept 2009
N
0
28
28
239
N
254
41

Oct 2009
N
2
22
30
273
N
301
26

370
228

318
196

295
164

327
180

Kuvia yhtensä
Sivuja lehdessä

JAN 2007
1,1 %

JULY 2008
1,3 %6,3 %

4,1 %
12,2 %

82,7 %

SEPTEMBER 2009
9,5 %

10,7 %

81,8 %

OCTOBER 2009

9,5 %

81 %

0,6 %
6,7 %
9,1 %

83,6 %

n 2/1 s n 1/1 s n 1/2 s n < 1/2 s

8%

92 %

n normaali kuva n syvätty kuva

48

9%

91 %

14 %

86 %

8%

92 %

5. TUTKIMUKSEN TULOKSET
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5.1 KONSERVATIIVINEN GEO

Kun Geoa silmäilee ja selailee nopeasti on vaikutelma värikäs, raikas ja
kuvapainotteinen. Typografia on melko huomaamatonta ja klassista aina
otsikkotypografiaa myöten. Kuvakoot näyttävät vaihtelevan rytmikkäästi.
Leipätekstin koko on melko suuri ja palvelee näin ollen myös vanhempaa
ikäluokkaa.
Geon kantta reunustaa reportaasi- ja tiedelehdille ominainen kehys,
johon on valittu lehdelle tunnusomainen kirkkaanvihreä väri. Vihreä
väri koetaan tyypillisesti rauhoittavana luontovärinä, joka symboloi
uuden syntyä (Loiri, s.111). Kannen vihreä väri toistuukin lehden sisällä
esimerkiksi palstatunnuksien yhteydessä ja henkii lehden luonnonläheisiä arvoja.
Lehden logo on tyylitelty ja asiallinen ja se on asemoitu perinteisesti
kannen vasempaan yläreunaan. Logon alapuolella kulkee pienessä pistekoossa ja versaalein kirjaimin lehden slogan ”Uusi ikkuna maailmaan”.
Kehyksien reunustama kansi tuokin myös visuaalisesti mieleen ikkunan.
Kannessa on yksi pääkuva ja neljä pienempää kuvaa kannen alaosassa.
Kansiotsikoita on useita, joista yksi nousee pääotsikoksi.
Rakenne
Geon rakenne on käytännössä aina samanlainen, joten lukijan on todella
helppo löytää lehdestä etsimänsä (Kuvio 1). Lehdessä on aina 116 sivua ja
vakiopalstat löytyvät miltei aina samalta sivulta. Lehdessä on vain vähän
sivun mittaisia ja sitä lyhyempiä juttuja ja lehti koostuukin pääasiassa
pidemmistä, kuvapainotteisista reportaaseista ja juttukokonaisuuksista.
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Lehden mukaan sen lukijoita yhdistää uteliaisuus ja halu oppia uutta, mikä
perustelee syventäville artikkeleille ja reportaaseille annetun painoarvon.
Typografia
Luettavuustutkimuksien mukaan päätteellistä fonttia pidetään erityisesti
pitkissä teksteissä päätteetöntä fonttia luettavampana. Geo-lehdenkin pitkissä
artikkeleissa hieman yli 60 prosenttiin on valittu leipätekstiksi antiikva (kuvio
9). Myös yli 60 prosentissa jutuista on leipätekstin lisäksi juttuun johdattava
ingressi, mutta äläyksiä käytetään melko sattumanvaraisesti.
Leipätekstin alkua on pitkissä artikkeleissa merkitsemässä anfangi, suuri
alkukirjain, jonka tyyli ja koko vaihtelevat jutun otsikoinnin ja äläyksien tyylin mukaisesti. Leipäteksti on tauotettu jakamalla se kappaleisiin.
Kappaleiden välissä on aina tyhjä rivi, mutta perinteistä väliotsikkoa ei
käytetä koko aineistossa yhtä poikkeusta lukuun ottamatta lainkaan. Usein
kappaleen alku onkin merkitty väliotsikon sijasta anfangilla tai kappaleen
alkusanoja lihavoimalla korostaen.
Geo-lehden lyhyissä jutuissa käytetään aina päätteetöntä leipätekstiä
ja juttujen otsikot ovat pienessä pistekoossa. Yli puolessa lyhyistä jutuista
on käytetty ingressiä, mutta äläyksiä ei käytetä niiden yhteydessä koskaan.
Myös sivun mittaiset jutut on otsikoitu käyttämällä pientä pistekokoa, mutta
leipätekstinä käytetään vaihtelevasti niin antiikvaa kuin groteskiakin. Myös
noin puolessa sivun mittaisista jutuista on ingressi ja äläyksiä on käytetty
jutuista noin kolmasosassa.
Lehden pidemmissä artikkeleissa otsikointi on vaihtelevaa ja pistekoot
suuria. Isoissa otsikoissa on käytetty vaihtelevasti niin groteskia kuin antiikvaa ja niin gemenaa kuin versaaliakin. Toisinaan tärkeitä sanoja otsikossa
korostetaan versaalein kirjaimin, lihavammalla leikkauksella tai värillä.
Otsikoinnissa ei näyttäisi olevan mitään yhtenäistä sääntöä, sillä kaikkien
pitkien artikkelien otsikot ovat keskenään erilaisia. Tärkeintä on yhtenäisen
ilmeen jatkuminen jutun sisällä.
Otsikot ovat erilaisuudestaan huolimatta melko perinteisiä, eikä
suurempia ”kikkailuja” ole käytetty. Vaihtelu on saatu aikaan yhdistelemällä antiikva- ja groteskifonttien eri leikkauksia ja sijoittelemalla otsikot
eri kohtiin tai esimerkiksi välillä keskittämällä otsikko ja välillä tasaamalla
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se vasempaan tai oikeaan laitaan. Vaikka otsikot ovat keskenään erilaisia,
säilyy muotosukulaisuus käytössä olevien samojen kirjasintyyppien ansiosta, eikä yleisilmeestä tule liian sekavaa. Kaiken kaikkiaan Geon typografia
on melko klassista ja rauhallista, mikä sopii lehden asialliseen tyyliin.
Kuvat
Geo on kansainvälisen konseptin mukainen kuvalehtityyppinen julkaisu,
joten valokuvat saavat siinä suuren roolin. Sivumäärään nähden lehdessä on
paljon suuria kuvia (kuvio 13). Aukeaman ja koko sivun kuvia on yhteensä
noin 40 sivua jokaisessa numerossa, eli noin 35 prosenttia koko lehdestä on
kuvia. Pienempiä, alle puolen sivun kokoisia kuvia on määrällisesti eniten,
mutta suuremmat kuvat hallitsevat lehteä visuaalisesti.
Suurin osa alle puolen sivun kokoisista kuvista on lehden alku- ja loppuosien vakiopalstoilla ja esimerkiksi lehden sisällysluettelossa. Myös lehden
pidemmissä artikkeleissa käytetään suurien kuvien lisäksi pienempiä kuvia,
muun muassa elävöittämään tekstiä ja luomaan kokokontrastia.
Teema-artikkelien alussa on usein muutama kuva-aukeama ennen
varsinaisen leipätekstin alkamista. Artikkelien kuvat ovat laadukkaita
reportaasikuvia tai kuvia erilaisista miljöistä tai luonnosta. Aiheet jutuissa
vaihtelevat joskus paljonkin ja siinä missä yksi artikkeli käsittelee Kuuban
politiikkaa, toinen voi käsitellä Calapagos-saarten luontoa. Näin ollen voivat
lehden kuvien aiheetkin olla hyvin erilaisia keskenään. Vaikka jutut ovat eri
aiheista, niissä käytetään samanlaisia keinoja tuomaan sisällöllistä vaihtelua
kuvien välillä. Kuvien aiheena käytetään vaihtelevasti miljöö- ja henkilökuvia, tapahtumakuvaa, kuvia eläimistä ja esineistä ja yksityiskohtaisia
lähikuvia aiheeseen liittyvästä asioista tai ilmiöstä.
Geon kuvat ovat pääsääntöisesti suorakulmaisia värikuvia. Syvättyjen
kuvien määrä on lehdessä melko vähäinen. Geossa ei ole lainkaan tuoteesittelyjä, joissa syvättyjä kuvia usein käytetään. Syvättyjä kuvia onkin
yleensä vain lehden alku- ja loppuosan vakiopalstoilla ja toisinaan artikkeleissa, leipätekstin yhteydessä, elävöittämässä tekstiä.
Myös piirroskuvitusta on Geossa käytetty silloin tällöin. Piirroskuvitukset ovat yleensä informatiivisia kuvituksia, kuten karttoja tai kaavioita
asioista. Informatiivisten kuvitusten tehtävänä on havainnollistaa ja selittää
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jokin hankala asia, mikä pelkästään verbaalisesti olisi vaikeaa selittää. Tai
jokin mitä emme kykene näkemään, esimerkiksi käärmeen anatomian
poikkileikkaus.
Palsta- ja osastotunnukset
Geossa on hyvin vähän erilaisia vakiopalstoja ja -osastoja. Periaatteessa
ainoa osasto lehdessä on alkuosan uutismainen lyhyesti-osio, Geoskooppi.
Geoskoopin osastotunnus eroaa lehden vakiopalstojen tunnuksista visuaalisesti. Kaikkia tunnuksia kuitenkin yhdistävät suorakulmaiset ja neliömäiset
elementit, jotka on yhdistetty palstan typografiseen nimeen.
Palsta- ja osastotunnukset on aina sijoitettu sivun vasempaan tai oikeaan
yläkulmaan. Geoskoopin osastotunnus on poikkeuksellisesti osion avaussivulla suuremmassa koossa ja siihen on yhdistetty osaston sisältöä selittävä
alaotsikko ”ilmiöitä arjessa ja tieteessä. Muilla sivuilla tunnus on normaalisti sivun yläkulmassa.
5.2 KLASSINEN JA RUNSAS ELLE

Muotilehti Elleä selatessa lehdestä syntyy vaikutelma, että siinä on paljon
luettavaa. Lehti on paksu ja se on painettu kiiltävälle ja laadukkaalle paperille, minkä ansiosta syntyy ylellinen vaikutelma. Ellessä on paljon ilmoituksia ja ennen varsinaista toimituksellista materiaalia lehdessä saattaakin
olla useita aukeamia pelkkiä mainoksia. Ilmoitukset kuitenkin sopivat
lehden tyyliin, sillä ne ovat arvostettujen muotitalojen tai koru- ja kosmetiikkabrändien huolella tehtyjä ilmoituksia. Ne myös lisäävät entisestään
luksuksen ja runsauden tuntua lehdessä.
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Ilmoitusmäärä voi vaihdella lehdessä paljonkin numerosta riippuen,
joten myös lehden kokonaissivumäärä vaihtelee. Näin ollen myöskään
lehden vakiopalstat eivät löydy aina samalta sivupaikalta.
Elle-lehden kannessa on aina nainen, joka on joko julkisuuden henkilö
tai malli. Naisten- ja muotilehtien kansille tyypilliseen tapaan kansimallilla on katsekontakti lukijaan. Lehden nimilogo on Bodoni-fontista tyylitelty suurikokoinen logo, joka kulkee kannen yläosassa laidasta laitaan.
66-vuotias lehti on jo niin tunnettu, että kansimallin pää voi mennä osittain
logon päälle ilman, että lehden tunnistettavuus kärsii. Kannessa on useita
eri kokoisia ja tyylisiä otsikoita, jotka houkuttelevat lukijaa lehden sisäsivuille ja lisäävät sisällöllisen runsauden vaikutelmaa. Kannen taustaväri on
usein osa valokuvaa ja värit ovat hillittyjä ja vaaleita, minkä ansiosta kannen
ilme pysyy lukuisista kansiotsikoista huolimatta selkeänä ja raikkaana.
Rakenne
Ellen visuaalinen rakenne noudattelee pääpiirteittäin perinteistä kolmijakoista kaavaa, jossa lehden lyhyemmät, alle sivun ja sivun mittaiset jutut, on
sijoitettu lehden alku- ja loppuosiin. Lehden keskiosaa hallitsevat pidemmät
jutut, kuten teema-artikkelit ja lehdessä suurimman painoarvon saavat
kuvapainotteiset muotijutut (kuvio 2).
Sisällöllisesti Elle jakaantuu useampiin eri osioihin. Lehden alkuosassa on
useiden sivujen mittainen Elle edits -osio, jossa toimitus esittelee tuotekuvien
avulla tärkeimmät vaate- ja asustetrendit. Lukuisten tuotekuvasivujen lisäksi
osiossa on erilaisia vakiopalstoja, joista osa on mukana joka numerossa ja osa
vaihtelevammin. Elle Edits –osion jälkeen lehdessä on lyhyt kirja- elokuva- ja
levyarvosteluista koostuva kulttuuriosio, jota seuraavat pidemmät artikkelit ja
lopulta lehden tärkein osa eli kuvapainotteiset muotijutut ja kansimallin haastattelu. Lehden loppuosasta löytyvät alkuosan tuote-esittelysivujen kaltainen
Elle beauty, jossa vaatteiden sijaan esitelläänkin kauneudenhoidon trendejä,
sekä lyhyehkö matkustusaiheinen Elle Travel -osio.
Ellessä on määrällisesti eniten yhden sivun juttuja. Niitä on yli puolet
kaikkien juttujen kokonaismäärästä. Suurin osa sivun jutuista on teemallisia kuvasivuja, joissa esitellään vaatteita ja asusteita pelkän otsikon ja
kuvatekstien avulla. Kuvasivut ovat nopeaa luettavaa tai ehkä oikeammin
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selattavaa. Niiden ansiosta syntyy vaikutelma palastellusta lehdestä, jossa
olisi paljon lyhyitä juttuja ja runsaasti luettavaa. Alle sivun mittaisia juttuja
on Ellessä kuitenkin hyvin vähän.
Typografia
Muotilehtien typografiassa suositaan perinteisesti Bodoni- ja Didot-tyyppisiä, voimakkaan kontrastisia, klassisia ja ajattomia kirjasintyyppejä. Myös
Ellessä niin lehden logotyypissä, kuin otsikoissa ja leipätekstissäkin käytetään klassista suurikontrastista antiikvafonttia. Lisäksi Ellen lukuisia kieliversioita yhdistää muun muassa listoissa, lehden kainaloteksteissä ja lehden
horoskoopissa käytetty geometrinen, päätteetön Futura. Pääasiallisesti
leipätekstinä on kuitenkin käytetty antiikvaa, joka vahvuuskontrasteistaan
huolimatta on helppolukuinen (kuvio 10).
Hieman yli puolessa Ellen lyhyistä alle sivun mittaisista jutuista on
käytetty groteskia leipätekstiä. Kaikissa lyhyissä jutuissa otsikko on pienessä
pistekoossa, eikä äläyksiä ja ingressejä käytetä. Äläys esiintyy valitussa
aineistossa lyhyen jutun yhteydessä vain kerran.
Sivun jutuissa, joita lehdessä on määrällisesti eniten, on yleensä käytetty
suurta otsikkoa. Yli 40 prosentissa sivun jutuista ei ole lainkaan leipätekstiä.
Sivuilla on kuvien lisäksi ainoastaan otsikko ja ingressi, sekä kuvateksti,
jossa yleensä kerrotaan ainoastaan vaatteen tai asusteen merkki ja hinta. Yli
30 prosentissa jutuista leipätekstinä on käytetty antiikvaa. Lähes kaikissa
sivun jutuissa, oli niissä leipätekstiä tai ei, on ingressi.
Yli sivun jutuissa leipätekstinä käytetään muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta antiikvaa ja jutuissa on yleensä ingressi. Otsikot ovat suuressa pistekoossa ja
noin puolessa jutuista on käytetty äläyksiä. Lehden muotijutuissa, joita normaalisti
on yhdestä kolmeen joka numerossa, ei yleensä ole leipätekstiä lainkaan. Otsikko
ja ingressi johdattavat juttuun ja kuvatekstit tai äläykset kertovat kuvien tarinan.
Valitussa aineistossa Ellen lyhyissä jutuissa väliotsikoita ei käytetä
koskaan ja sivun ja sitä pidemmissäkin jutuissa ani harvoin.
Kuvat
Ellessä on paljon kuvia, joista suurin osa on alle puolen sivun kokoisia
(kuvio 14). Kuvista noin 45 prosenttia on syvättyjä, mikä on paljon verrat-
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tuna aineiston muihin lehtiin. Esimerkiksi Geossa ja Empiressä syvättyjen
kuvien osuus kaikista kuvista on vain noin 10 prosenttia. Ellessä syvätyt ja
alle puolen sivun kokoiset kuvat sijoittuvat pääasiallisesti lehden alku- ja
loppuosaan muoti- ja kauneuspalstoille, joissa esitellään uusimpia trendejä ja tuotteita. Suurin osa syvätyistä kuvista onkin tuotekuvia, kuten
esimerkiksi kuvia kengistä, kelloista, vaatteista, hajuvesipulloista ja rasvapurnukoista. Kuvat on koottu esimerkiksi tietyn teeman mukaisesti yhden
sivun laajuiseksi kokonaisuudeksi, jossa voidaan vaikkapa esitellä kauden
10 romanttisinta mekkoa. Kuvapainotteisissa yhden sivun jutuissa saattaa
olla jopa parikymmentä kuvaa, jotka ovat osittain toistensa kanssa päällekkäin. Tällaisilla sivuilla on paljon katsottavaa ja koska niissä ei ole
lainkaan leipätekstiä, ne ovat myös nopeaa luettavaa.
Ellessä on loppujen lopuksi melko vähän sivun ja aukeaman kokoisia
kuvia. Aukeaman kuvia on alle prosentti, sivun kuvia alle 10 prosenttia
ja puolen sivun kuviakin vain alle viisi prosenttia kaikista kuvista. Koska
lehdessä on paljon koko sivun ja aukeaman ilmoituksia, joiden kuvamaailma on hyvin samanlainen kuin esimerkiksi Ellen muotijutuissa, syntyy
vaikutelma, että lehdessä olisi paljon suuria kuvia.
Suurin osa Ellen valokuvista on värillisiä valokuvia. Lehden pidemmissä artikkeleissa ja muotijutuissa käytetään välillä mustavalkoisia kuvia
värikuvien ohella luomaan kontrastia ja tietynlaista tunnelmaa. Piirroskuvitusta lehdessä ei käytetä. Ainoastaan lehden Mademoiselle-kolumnissa
on piirroskuvitus.
Palsta- ja osastotunnukset
Palstatunnukset ovat läpi lehden aina samassa paikassa, sivun yläreunassa,
keskitettynä. Ne ovat aina typografisia ja muotosukulaisia lehden muun
typografian kanssa. Ne eivät kuitenkaan ole suoraa toisintoa lehden logosta,
vaikka ovatkin päätteellistä fonttia.
Yleensä palsta- ja osastotunnukset koostuvat versaalein ladotusta Elle-sanasta ja osaston tai palstan nimestä, joka on ladottu gemenoilla ja kursiivilla
leikkauksella. Eri osastojen avaussivuilla tunnus on aina suuressa koossa ja
kulkee sivun yläosassa laidasta laitaan. Tällöin tunnuksen yhteydessä on
myös osaston sisältöä selittävä alaotsikko kahden hiuslinjan välissä.
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Lehden pääosiossa, eli muotijuttujen yhteydessä vain aloitussivulla on
osastotunnus. Muotiosio on täysin rauhoitettu ilmoituksista, joten vaaraa
ilmoitusten ja toimituksellisen materiaalin sekoittumille ei ole. Niinpä
myöskään palstatunnuksen käyttö osion muilla sivuilla ei ole välttämätöntä.
5.3 SEESTEINEN JA TYYLIKÄS GLORIAN RUOKA & VIINI

Glorian ruoka & viini on osa Gloria-lehtiperhettä, johon kuuluvat lisäksi
Gloria, Glorian koti, ja Glorian antiikki. Lehden konsepti on suomalainen,
eikä sitä julkaista muualla maailmassa. Nimensä mukaisesti lehti keskittyy
ruokaan ja juomaan, sekä ajankohtaisiin asioihin ja ilmiöihin ruuan maailmassa. Lehden lukijat ovat laatutietoisia miehiä ja naisia. Ilmavan ja tyylikkään yleisilmeensä ansiosta lehti näyttääkin kohderyhmälleen sopivalta.
Glorian ruoka & viinin kannet ovat yleensä värikkäitä ja niihin on
kuvattu kaunis kattaus, jossa pääosaa näyttelee herkullinen ruokaannos. Kannen yläosaan sijoitettu nimilogo on muotosukulainen muiden
Gloria-lehtiperheeseen kuuluvien lehtien logojen kanssa. Kannessa on yksi
suuri otsikko ja monta pientä, joista osa kulkee siististi kannen alaosassa
nauhamaisena.
Rakenne
Lehti alkaa poikkeuksellisesti kansijutulla, joka on lehden ensimmäinen
toimituksellinen materiaali, jopa ennen sisällysluetteloa ja pääkirjoitusta.
Kansijuttu käsittää lehden kansikuvan ruoka-annoksen reseptin ja valmistusohjeen. Yleisesti lehden rakenne noudattelee perinteistä kolmijakoista
mallia lyhyempien juttujen sijoittuessa pääosin lehden alkuun ja loppuun
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ja pidempien syventävien artikkelien ja ruokajuttujen lehden keskiosaan
(kuvio 3).
Määrällisesti lehdessä on alle sivun mittaisia juttuja eniten, yli puolet
kaikista jutuista. Tulosta kuitenkin hieman vääristää se, että alle sivun
jutuiksi on täytynyt laskea myös lehden loppuosan reseptiosioon sijoitetut,
pidemmissä artikkeleissa esiteltyjen ruokien reseptit ja valmistusohjeet. Sivun
juttuja lehdessä on noin 30 prosenttia. Vaikka alle sivun ja sivun juttuja onkin
lehdessä määrällisesti eniten, saavat yli sivun jutut kuitenkin sivumäärällisesti
eniten tilaa lehdestä. Esimerkiksi ruokajutut ovat usean aukeaman mittaisia,
ja syventävälle artikkelillekin on saatettu antaa lehdessä kolme aukeamaa.
Niinpä visuaalisesti lehteä hallitsevat pitkät juttukokonaisuudet.
Typografia
Glorian ruoka & viini -lehden ruokajutuissa saattaa olla samalla aukeamalla
useita keskenään erilaisia tekstielementtejä. Samalla aukeamalla saattaa
olla kuvatekstejä, äläyksiä, leipätekstiä, kainalo ja reseptejä, jolloin yleisvaikutelma voisi olla sekava. Lehdessä on kuitenkin käytetty typografiaa
säästeliäästi, mikä pitää lehden ilmeen yhtenäisenä (kuvio 11).
Monen muun lehden tavoin on Glorian ruoka & viini -lehdessäkin
kahdenlaista leipätekstiä, päätteellistä leipätekstiä pidempiä artikkeleita
varten ja päätteetöntä kainaloita, infolaatikoita ja muita lyhyempiä tekstejä
varten.
Alle sivun jutuissa käytetään pääasiassa leipätekstinä päätteetöntä fonttia
ja lyhyiden juttujen otsikot ovat aina pienessä pistekoossa. Niin ingressiä
kuin äläystäkin käytetään lyhyen jutun yhteydessä valitussa aineistossa
vain kerran.
Reilu 50 prosentissa sivun jutuista leipätekstinä on käytetty antiikvaa.
Myös pidemmissä, yli sivun jutuissa antiikva on valittu leipätekstiksi
useammin. Kun yli sivun jutuissa on käytetty groteskia leipätekstiä, ovat
jutut silloin olleet esimerkiksi listamaisesti koostettuja viiniarvosteluja tai
keittiövälineiden tuote-esittelyitä. Artikkeleissa leipätekstinä käytetään
kuitenkin yleensä antiikvaa.
Glorian ruoka & viini -lehden typografia on läpi lehden melko rauhallista, joten suurempaa irrottelua ei näy myöskään lehden otsikoissa. Sivun

58

mittaisissa jutuissa käytetään yleensä keskisuuressa pistekoossa olevaa
otsikkoa, pidemmissä jutuissa otsikon koko vaihtelee suuren ja keskikokoisen
välillä, kuitenkin niin, että keskikokoisia otsikoita käytetään useammin.
Pääkirjoitus on ainoa juttu, missä varsinaista otsikkoa ei ole lainkaan ja
otsikkona toimii pääkirjoituksen palstatunnus. Suurimmassa osassa lehden
pitkistä, yli sivun jutuista, on juttuun johdattava ingressi, kun taas yhden
sivun jutuista ingressi on vajaa puolessa. Sivun jutuissa äläyksiä käytetään
harvoin, mutta pidemmissä jutuissa noin 40 prosentissa on äläykset.
Artikkelien alkua merkkaa anfangi, jota lyhyissä jutuissa ei yleensä
käytetä. Anfangit ovat yleensä mustia, päätteellisiä ja keskivahvaa leikkausta. Juttujen jatkumista seuraavalla aukeamalla on merkattu leipätekstin
viereen sijoitetulla, suuntaa näyttävällä ääriviivaisella nuolenkärjellä. Jutun
päättymistä merkataan pienen mustan neliön avulla. Muita toistuvia typografisia elementtejä tekstin yhteydessä ovat muun muassa erilaiset tekstejä
tauottavat hennot katko- ja pisteviivat.
Kuvat
Glorian ruoka & viini-lehden ilmettä hallitsevat suuret ja kauniit valokuvat,
joiden aiheena on pääasiallisesti ruoka ja erilaiset kattaukset. Prosentuaalisesti
lehdessä on eniten alle puolen sivun kokoisia valokuvia, mutta sivumäärään
nähden suurien, koko sivun kuvien, määrä on huomattava. Alle puolen sivun
kuvista suurin osa on ¼ ja 1/6 sivun kokoisia, joten todella pieniä kuvia on
lehdessä vain vähän. Pienimmät kuvat ovatkin usein syvättyjä tuotekuvia,
esimerkiksi kuvia lehdessä arvosteltavista viineistä (kuvio 15).
Muodoltaan suurin osa lehden kuvista on suorakulmaisia. Syvättyjä
kuvia käytetään pääsääntöisesti vain tuotekuvissa ja silloin tällöin yksityiskohtina joidenkin juttujen yhteydessä. Lehdessä käytetään hyvin vähän
piirroskuvitusta ja yleensä piirroksia onkin käytetty vain tiettyjen vakiopalstojen kuvituksena. Ruokajutuissa kuvituksena käytetään lähes poikkeuksetta valokuvaa.
Lehden alkuosan Alkupalat-osiossa käytetään pääasiassa pienikokoisia
kuvia. Osion jutut ovat lyhyitä, jolloin pienemmät kuvatkin ovat paikallaan.
Ruokajutut sen sijaan ovat lehden tärkeintä antia ja vaikka niissä yleensä on
melko vähän leipätekstiä, ovat kuvat aina suuressa koossa. Ruokajutuissa on
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yleensä useampi kuva-aukeama peräkkäin siten, että sivuilla on kuvan lisäksi
vain niin sanottuja nopeita tekstejä, eli lyhyitä kuvatekstejä ja äläyksiä. Kuvat
ovat jutuissa ehdottomasti pääosassa, sillä tarkoituksena on ”myydä” resepti
lukijalle. Ruoka on siis tuotava esiin kauniisti ja houkuttelevasti.
Vaikka ruokajutuissa aihe on tavallaan aina sama, pyritään sisällöllistä
vaihtelua tuomaan kuvakulmien muutoksilla, erikoisilla kattauksilla ja esillepanoilla, sekä valmistuksen eri vaiheilla. Välillä on kuvattu raaka-aineita
ennen valmistusta ja sitten lopulta valmis ruoka.
Lehdessä käytetään usein valokuvaa tekstin pohjana. Erityisesti ruokajutuissa on usein leipätekstin alla koko sivun valokuva. Kuvassa saattaa olla
esimerkiksi pöydän kansi ja pöydällä kuvan reunassa jokin ruuan valmistukseen liittyvä väline, jota leipäteksti kauniisti kiertää.
Reseptien yhteydessä on lähes poikkeuksetta kuva valmistettavasta
ruuasta. Se on erityisen tärkeää pitkien ruokajuttujen reseptien kohdalla,
jotka on yleensä taitettu jutusta erilleen, lehden takaosan reseptit-osioon.
Kun kuva on reseptin yhteydessä, lukijan ei tarvitse enää palata itse juttuun
katsomaan miltä ruuan pitäisi näyttää.
Lehden henkilöjutuissa on yleensä enemmän leipätekstiä kuin kuvapainotteisissa ruokajutuissa. Niissä on yleensä yksi suuremmassa koossa
oleva valokuva ja useita pienempiä kuvia. Pienemmät kuvat on yleensä
taitettu lähelle toisiaan ”kuvakimaramaisesti” luomaan tunnelmaa ja antamaan paremman käsityksen jutussa käsiteltävistä asioista. Kuvien sisältöön
luodaan vaihtelua esitystavalla ja aihevalinnoilla. Henkilö- ja ruokakuvien
lisäksi kuvissa saattaa olla esimerkiksi yksityiskohtia kuvauspaikalta, kuten
astioita keittiössä tai vaikkapa kädet hämmentämässä ruokaa.
Glorian ruoka & viinissä koko sivun ja aukeaman kuvat ulottuvat yleensä leikkaukseen saakka. Jutuissa olevat pienemmät kuvat jäävät yleensä marginaalin sisäpuolelle ja tällainen taittoratkaisu lisää ilmavuutta ja rytmittää sivuja mukavasti.
Palsta- ja osastotunnukset
Glorian ruoka & viini lehdessä on tiettyjä palstoja, jotka löytyvät lehden
jokaisesta numerosta ja paljon sellaisia, jotka ovat lehdessä vain silloin
tällöin, mutta jotka ovat toisaalta saattaneet jatkua sarjana jo useamman
vuoden ajan. Vaikka palstoja onkin paljon, on suurin osa palstatunnuksista
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keskenään samanlaisia. Vain kolmella palstalla on perustyylistä poikkeavat
palstatunnukset:
Lehden ensimmäinen toimituksellinen materiaali on aina lehden
kansijuttu, jossa esitellään kansikuvan annoksen resepti. Palstan tunnus
on oikeassa kulmassa viistosti kulkeva nauhamainen palkki, jossa lukee
versaaleilla kirjaimilla ”kannessa” ja sen alla reseptin nimi. Palkin väri
vaihtuu joka numerossa ja on poimittu yleensä kuvasta.
Sisällysluettelon tunnus on lehden logo, jonka alle on sijoitettu tekstit
sisällys, lehden numero, sekä kuukausi ja vuosi.
Alkupalat-osion osastotunnus on päätteettömällä fontilla ladottu teksti
alkupalat, jossa sana palat on suuremmassa pistekoossa kuin alku. Osaston
aloitussivulla tunnus on suuremmassa koossa ja leveämmän palkin päällä
kuin muilla sivuilla. Aloitussivulla sen yhteydessä on osion sisältöä kuvaavat
sanat ihmiset, ilmiöt, ruoka, juoma ja matkailu. Muilla sivuilla palkki ja
tunnus ovat pienemmässä koossa ja palkki kulkee aina sivun yläreunassa
laidasta laitaan. Alkupalat teksti on aloitussivulla tasattu oikeaan laitaan,
mutta muilla sivuilla se on sijoitettu aina vasempaan yläkulmaan.
Kaikki muut palstatunnukset lehdessä ovat keskenään samanlaisia. Ne
ovat typografisia, pelkistettyjä ja palstan nimi aina alleviivattu. Palstatunnukset on sijoitettu aina joko sivun vasempaan tai oikeaan reunaan tai
aukeaman molempiin reunoihin.
5.4 INFORMATIIVINEN TOIMINTASANKARI EMPIRE

Empire on Iso-Britannian suosituin elokuvalehti, jonka lukijoista suurin
osa on X- ja Y-sukupolvea edustavia suhteellisen nuoria miehiä. Lehdestä
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syntyykin jo selailuvaiheessa maskuliininen vaikutelma lehden kuvamaailman, graafisten elementtien, sekä värinkäytön myötä. Samoista syistä
lehti vaikuttaa myös hyvin runsaalta, sillä siinä tuntuu olevan paljon eri
kokoisia kuvia ja lyhyitä, nopeasti luettavia juttuja.
Lehti käsittelee elokuvia, sekä ilmiöitä aiheen ympäriltä, joten on luonnollista, että Empiren kannessa on aina kuva jostakin ajankohtaisesta elokuvasta. Yleensä kuva esittää jotakin tiettyä roolihahmoa, kuten Batmanin
arkkivihollista Jokeria tai vaikkapa Sherlock Holmesia. Kannessa voi olla
myös useampia roolihahmoja tai muuta elokuvaan liittyvää, kuten Paluu
Tulevaisuuteen -aiheisessa kannessa päähenkilön lisäksi oli elokuvassa
olennainen auto. Kannessa saattaa olla toisinaan pääkuvan lisäksi myös
taustalaatikkoon upotettuna muutama kuva muista lehdessä käsiteltävistä
elokuvista.
Kannessa on yleensä useita eri tyylisiä ja kokoisia otsikoita, joihin on
saatettu poimia väri esimerkiksi kannen kuvasta tai nimilogosta. Otsikoiden
lisäksi kanteen on saatettu nostaa myyvästi joku otsikko huomioarvoltaan
painavan palloelementin sisään. Lehden logo on kannen yläosassa laidasta
laitaan kulkeva teräväpiirteinen ja vahva, tyylitelty ja aavistuksen verran
sarjakuvamainen. Sen väri voi olla oikeastaan mikä tahansa, mutta useimmiten se on kirkkaanpunainen. Elle-lehden tavoin Empire on niin tunnettu,
että sen nimilogo voi olla osittain piilossa tai sillä voidaan leikitellä, eikä
tunnistettavuus kärsi. Logo on esimerkiksi ollut joskus liekeissä, joskus
veriroiskeena seinässä ja joskus se on näyttänyt led-valoilta.
Rakenne
Empire on sisällöllisesti jaettu neljään pääosaan. Sisällöllisestä jaosta huolimatta lehden visuaalinen rakenne noudattelee konventionaalista kaavaa,
jossa lyhyemmät jutut on sijoitettu lehden alkuun ja loppuun ja pidemmät
lehden keskiosaan. Lehden alussa on uutisosio News etc. Sekä elokuva-arvosteluosio In Cinemas. Molemmat koostuvat pääasiassa lyhyistä alle sivun
ja sivun jutuista, joita lehdessä onkin määrällisesti eniten. Lehden kaikista
jutuista alle sivun mittaisia lyhyitä juttuja on noin 60 prosenttia (kuvio 4).
Lehden keskiosa on siis monen muun aikakauslehden tavoin pyhitetty
pidemmille, yli sivun mittaisille artikkeleille ja juttukokonaisuuksille, joita
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määrällisesti on kaikista jutuista noin 20 prosenttia. Lehden lopussa on In
Cinemas -osion kaltainen At Home -osio, joka koostuu ruudukkomaisesti
taitetuista elokuva-arvosteluista ja muutamista sivun tai aukeaman mittaisista vakiopalstoista. Selkeä taitto sopii arvosteluihin hyvin, sillä niiden
rooli on lukijalle lähinnä informatiivinen.
Lasse Rantasen mukaan lehden muotoilun on syytä olla tiukka, mikäli
lehdessä on paljon ilmoituksia. Muotoilun on oltava selkeää ja tunnistettavaa, jotta lehden toimituksellinen materiaali erottuisi ilmoituksista.
Niinpä Rantasen mukaan typografian, sekä värien ja kuvien käytön pitäisi
olla rönsyilemätöntä ja lehden tyylille ominaista. (Rantanen, 2007, 158)
Empire-lehden ulkomuoto on hyvin värikäs ja rönsyilevä. Lehti vaikuttaakin lyhyiden juttujensa, sekä erilaisten värikkäiden taustalaatikoiden
ja palkkien vuoksi hyvin palastellulta. Vaikka rönsyilevä ulkoasu onkin
lehdelle tunnusomaista, saattaa se osittain olla syynä siihen, että ilmoitukset
sekoittuvat helposti lehden toimitukselliseen materiaaliin.
Toisaalta lehdessä on paljon amerikkalaisille lehdille tyypillisiä niin
sanottuja advertorial-ilmoituksia, jotka on taitettu artikkelimaisesti, toisinaan jopa lehden tyyliin sopivasti. Yleensä tällaiset ilmoitukset erottaa
toimituksellisesta aineistosta ainoastaan sivun ylälaidassa oleva promotionvinjetti.
Rönsyilevästä ulkomuodostaan huolimatta Empire on melko selkeä
lehti ja ainakin lehden vakiolukija löytää helposti etsimänsä. Rakenteen
hahmottamista Empiressä helpottavat erityisesti erilaiset vinjetit, värikoodit, sekä kurinalainen palstoitus. Ja vaikka lehden sivumäärä vaihtelee
paljon numerosta toiseen, löytyvät lukuisat vakiopalstat kuitenkin aina
samasta osiosta lehdessä.
Typografia
Empiren leipätekstitypografia on melko huomaamatonta ja helppolukuista. Käytössä on niin antiikva- kuin groteskileipätekstikin. Lyhyissä
jutuissa käytetään pääasiassa groteskia leipätekstiä ja pidemmissä jutuissa
antiikvaa. Lyhyiden juttujen otsikoinnissa käytetään yli 70 prosenttisesti
pientä pistekokoa kun taas pidemmissä jutuissa käytetään 80 prosenttisesti
suurta otsikointia. Lehden perusotsikot ovat yleensä päätteetöntä fonttia,
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mutta pidemmissä jutuissa otsikkotypografia vaihtelee yleensä artikkelin
hengen mukaan aina koristeellisesta kaunokirjoituksesta futuristiseen fonttiin saakka. Lehden alkuosan uutisosiossa on myös usein tapana käyttää
otsikoiden yhteydessä turkoosia taustapalkkia, joko koko otsikossa tai
osassa sitä (kuvio 12).
Kuvat
Empire-lehdessä on runsaasti kuvia, joista alle puolen sivun kuvia on selkeästi
eniten. Tämä johtuu osittain siitä, että erityisesti lehden lopussa At Home
-osiossa, on elokuva-arvostelun yhteydessä pääkuvan lisäksi pieni kuva dvd-elokuvan kannesta. Elokuvien kansikuvat eivät ole sisällöllisesti merkittäviä, mutta
ne nostavat lehden kokonaiskuvamäärää. Myös lehden alkuosan uutis- ja arvostelupalstoilla on paljon pieniä kuvia. Toisaalta osioissa on mukana myös sivun ja
puolen sivun kuvia. Kuvien koot vaihtelevatkin pääasiallisesti tekstin pituuden,
juttutyypin ja jutun tärkeyden mukaan (kuvio 16).
Lehden alkuosan uutis- ja ajankohtaisosio News etc. koostuu lyhyistä
jutuista, joiden pituus vaihtelee. Pienien kuvien lisäksi osiossa on paljon
puolen sivun kuvia, sekä toisinaan joitakin koko sivun kuvia. Kuva-aiheet
vaihtelevat elokuva-alan tärkeiden henkilöiden kuvista promootiokuviin sekä muihin elokuva-alaan liittyviin kuviin. Kuvituksena käytetään
pääasiallisesti värivalokuvia, jotka ovat muodoltaan suorakulmaisia. Toisinaan käytetään syvättyjä kuvia tai piirroskuvitusta ja välillä kuvia voidaan
laittaa osittain toistensa päälle.
Lehden alkuun ja loppuun sijoitetuissa elokuva-arvostelu-osioissa kuvakokojen vaihtelu on vähäisempää. Sivua kohden on taitettu vaihtoehtoisesti yksi, kaksi tai viisi arvostelua. Jos sivulla on yksi arvostelu, kuva on
puolen sivun kokoinen, mikäli sivulla on enemmän, myös kuvat pienenevät.
Kuvat ovat aina suorakulmaisia. Osio on informatiivinen, joten sen taitto
on tiukasti suunniteltu ja mitään ylimääräistä ei ole.
Lehden keskiosan syventävissä artikkeleissa avauskuva on aina vähintään
sivun kokoinen ja toisinaan käytetään myös aukeaman kuvia. Aukeaman
kuvien osuus jää kuitenkin alle kahden prosentin ja kokonaismäärään
nähden koko sivun kuviakin on vain alle 10 prosenttia. Muiden kuvien
koko artikkeleissa vaihtelee aina puolen sivun kuvista pienempiin.
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Empiressä on pääasiallisesti suorakulmaisia kuvia, mutta esimerkiksi
lehden loppuosan tuote-esittelypalstan kuvat ovat syvättyjä. Myös alkuosan
News etc. -osiossa on joitakin syvättyjä kuvia ja pääjuttujen yhteydessä
niitä käytetään silloin tällöin. Kaiken kaikkiaan syvättyjen kuvien osuus
jää lehdessä pieneksi. Piirroskuvitusta käytetään toisinaan, mutta yleensä
johtuen siitä, että esittelyssä on animaatioelokuva tai animaatiostudion
tuotantoa. Valtaosa kuvista on otoksia elokuvista tai elokuvien promootiokuvia. Vaihtelua tuodaan poimimalla erityyppisiä kohtauksia kuviin.
Lehdessä on toisinaan myös henkilökuvia tai kuvia elokuvan tekemisen
vaiheista, mikä tuo jonkin verran vaihtelua kuvamaailmaan.
Palsta- ja osastotunnukset
Empire-lehti jakaantuu sisällöllisesti neljään osaan. Artikkeliosiolla ei ole
varsinaisesti osastotunnusta, vaan lehden antiikvafontista tyylitelty typografinen vinjetti sivun oikeassa tai vasemmassa yläkulmassa kertoo mistä
elokuvasta tai aiheesta on kysymys. Tunnus on yleensä musta ja Empire
interview -palstalla aina kirkkaanpunainen. News etc. -osion osastotunnus
on petrolin sävyinen pallo, jonka sisässä on osion nimi valkoisella lehden
groteskifontin lihavalla leikkauksella. In Cinemas- ja At Home -osioiden
osastotunnukset ovat keskenään samanlaiset, mutta eri väriset – typografinen valkomusta logo on yhdistettynä värilliseen palkkiin ja Empirelle
tyypilliseen nuolielementtiin. Osastojen avaussivuilla tunnukset ovat aina
suuremmassa koossa ja niihin liittyy jokin selittävä alaotsikko. Osion muilla
sivuilla ne on sijoitettu pienemmässä koossa sivun oikeaan tai vasempaan
yläkulmaan.
Osioiden sisällä on usein vakiopalstoja, joilla on omat palstatunnuksensa. Yleensä ne ovat typografisia ja perustuvat lehden groteskifonttiin ja
niihin on yhdistetty jokin väripalkki. Ne ovat typografian kautta muotosukulaisia toisilleen ja lehden koko typografialle ylipäätään.
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET
JA POHDINTAA
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTAA
Kun tarkastellaan lehtien kuvallisesti mallinnettuja rakenteita (kuviot
1–4), voidaan todeta, että kaikissa aineiston lehdissä toteutuu samankaltainen, oppikirjamallin mukainen rakenteellinen kaava: lyhyt – pitkä
– lyhyt. Lehdissä niin sanottu pakollinen toimituksellinen aineisto, kuten
apinalaatikko, palvelukortti sekä erilaiset kilpailut on sijoitettu aina joko
aivan lehden alku- tai loppuosaan tai vaihtoehtoisesti molempiin. Tällaista
”pakollista” materiaalia on kussakin lehdessä aina vain muutaman sivun
verran, joten pääasiallisesti lehtien alku- ja loppuosat koostuvat alle sivun
tai sivun mittaisista jutuista, kuten uutisista, ajankohtaisista jutuista,
kolumneista ja tuote-esittelyistä. Lehtien keskiosa koostuu pidemmistä
jutuista. Sinne on sijoitettu usein lehden kansi- tai pääjuttu, sekä muita
aukeaman juttuja ja sitä laajempia kokonaisuuksia. Keskiosa on usein
myös rauhoitettu mainoksista ja suurin osa ilmoituksista on sijoitettu
lehtien alkuun ja loppuun.
Rakenne on siis liki samanlainen kaikissa aineiston lehdissä. Aineiston
ulkomaalaisissa lehdissä, Ellessä ja Empiressä on kuitenkin huomattavasti
suurempi määrä ilmoituksia kuin kotimaisissa julkaisuissa. Etenkin Ellessä
ilmoituksia on suuri määrä jo ennen lehden varsinaista toimituksellista
materiaalia. Jos ilmoitukset otettaisiin pois, näyttäisivät mallinnetut rakenteet keskenään vielä enemmän toistensa kaltaisilta. Toisaalta esimerkiksi
Ellessä ilmoitukset ovat suuressa roolissa ja vaikutelma lehdestä muuttuisi,
mikäli luksusta henkiviä ilmoituksia ei olisi.
Kuvallisista rakennemalleista voidaan myös todeta, että ulkomaalaisissa
lehdissä lyhyistä jutuista koostuva alkuosa on suhteessa laajempi kuin kotimaisissa lehdissä. Tähän voi toisaalta vaikuttaa myös se, että ulkomaisten
lehtien kokonaissivumäärä on suomalaisia julkaisuja suurempi.
Aineiston lehdet edustavat siis kaikki eri lajityyppejä, mutta niiden visuaalinen rakenne on käytännössä sama. Siispä tutkimustulosten perusteella
voidaan sanoa, ettei lehden visuaalinen rakenne vaihtele eri lajityyppiä
edustavien aikakauslehtien välillä. Sen sijaan se miten aineisto on sijoitettu
lehden rakenteeseen, eli millainen visuaalinen rytmi lehteen muodostuu,
näyttäisi riippuvan nimenomaan lehden lajityypistä ja siitä kenelle lehti
on suunnattu. Visuaalinen rytmi, joka syntyy kuvien, typografian ja värien
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käytöllä ja vaihtelulla, eli lehden taitolla, erottaa lehtien lajityypit toisistaan.
Se kenelle lehteä tehdään määrittää sen miltä lehti näyttää.
Kun siirrytään kuvallisista rakennemalleista tarkastelemaan lehden
varsinaista sisältöä ja lehtien eri osioita, on sisällöllinen jako monimutkaisempi. Esimerkiksi Elle-lehti voidaan jakaa sisällön perusteella useaan
eri osaan. Lehden alkupuolella on Elle Accessories ja Elle Preview -osiot,
jotka koostuvat lyhyistä jutuista. Keskiosassa on pidempiä juttuja sisältävä
artikkeliosio sekä lehden pääosio Elle fashion. Lehden loppuosassa on Elle
beauty- ja -travel-osiot. Samaan tapaan on jaoteltu myös Empire-lehti,
jossa sisällöllinen jako on monisäikeisempi, mutta visuaalinen rakenne
noudattaa kuitenkin tästä huolimatta lyhyt-pitkä-lyhyt-kaavaa. Tästä voisi
päätellä, että ulkomaalaisissa lehdissä sisällöllisellä jaottelulla on omat
vakiintuneet käytäntönsä.
Elle-lehden pääosio on Elle-fashion, jossa leipätekstiä on periaatteessa
vain henkilöhaastattelussa ja muuten osiota hallitsevat suurin valokuvin
kuvitetut muotitarinat. Kyseessä on muotilehti, jossa muoti on pääosassa ja
kuvien tarkoitus on inspiroida, luoda tunnelmia ja kertoa tarinoita. Niinpä
leipätekstiä ei välttämättä tarvita edes lehden pääjutussa. Hyvä kuvahan voi
kertoa enemmän kuin tuhat sanaa.
Sama ilmiö on havaittavissa myös Glorian ruoka & viini -lehdessä, jossa
lehden pääroolia näyttelevät hyvin kuvapainotteiset ruokajutut. Tekstiä on
jutuissa hyvin vähän ja harkiten toteutetut kuvat kauniista kattauksista ja
ruuista vievät kaiken huomion. Ellellä sekä Glorian ruoka & viinillä on
osittain samanlainen kohderyhmä ja näin ollen myös samanlainen rooli
lukijan elämässä. Lehdet inspiroivat, opastavat ja houkuttelevat.
Lehdillä on muitakin yhtäläisyyksiä. Molemmissa typografian käyttö on
melko hienovaraista, eikä suurempaa typografista konstailua ole havaittavissa. Esimerkiksi palstatunnukset ovat pelkistettyjä ja huomaamattomia
ja typografia on kautta linjain melko klassista. Koska Ellessä ei käytetä
väripohjia eikä värikorostuksia typografiassa, on lehden yleisvaikutelma
kuvapaljoudesta huolimatta ilmava ja tyylikäs. Myös Glorian ruoka &
viini -lehdessä on sama vaikutelma, vaikka silloin tällöin lehdessä käytetäänkin väripohjia esimerkiksi kainaloiden yhteydessä ja väriä käytetään
myös lehden typografiassa hienovaraisesti. Vaikka värit ovat välillä kirk-
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kaitakin, on lehdessä yleensä numerokohtaisesti vain muutama teemaväri
joita käytetään hillitysti läpi lehden. Väriä käytetään vähän, esimerkiksi
otsikoissa silloin tällöin ja harvemmin käytetään useampaa kuin yhtä tai
kahta korostusväriä samalla aukeamalla.
Ulkoasun perusteella molemmista lehdistä välittyy laadukas vaikutelma.
Erityisesti Glorian ruoka & viini -lehdessä on paljon suuria valokuvia ja
ilmavaa valkoista tyhjää tilaa muun muassa lehden marginaaleissa. Väljyys,
suuret yksittäiset kuvat, sekä valkoisen tyhjän tilan jättäminen sivuille ovat
kaikki asioita, jotka viittaavat elitistisiin lehtiin (Brusila 1997, 153). Ellelehdessä lisäksi luksustuotteiden mainonta luo mielikuvaa elitistisestä
lehdestä. Myös lehden muu kuvamaailma, erityisesti lehden fashion-osiossa,
henkii muotia ja glamouria. Riitta Brusilan mukaan juuri tuolla visuaalisella glamourilla pyritään luksuksen ja siihen osallistumisen mielikuvaan
(Mt. 17).
Kaikissa aineiston lehdissä on käytetty kohtalaisen laadukasta, kiiltävää paperia. Geo-lehden paperi on kaikkein kiiltävintä, mikä korostaa
lehdessä suuressa roolissa olevia upeita värivalokuvia. Kaikissa lehdissä
myös kansi on kiiltävä ja lehdet esineenä tuntuvat kädessä laadukkaille.
Lehdissä luksusvaikutelmaan pyritään niin sisällön kuin esineellisyydenkin
avulla ja yksi esineellisyyden tekijöistä on paperin hyvä laatu. Paperin hyvä
laatu voi olla yksi eliittilehden tunnusmerkeistä ja huono paperinlaatu voi
kertoa massoille suunnatusta populaarilehdestä. (mt. 76–77).
Paperin perusteella mikään lehdistä ei kuuluisi massoille suunnattujen
populaarilehtien kategoriaan, vaikka ovatkin kaupallisia ja verrattain
suurelle yleisölle suunnattuja lehtiä. Empiressä ja Ellessä on jopa joitakin
Seitsemän päivää -tyyppisille populäärilehdille tyypillisiä visuaalisia piirteitä. Esimerkiksi Ellessä on etenkin lehden alku- ja loppuosassa paljon
syvättyjä pieniä kuva ja osa kuvista saattaa olla osittain toistensa päällä
ja sivulla saattaa olla parikymmentäkin pientä kuvaa. Näillä sivuilla on
kuitenkin aina valkoinen tausta, teksti on painettu mustalla värillä ja typografia on muutenkin hillittyä, mikä tasapainottaa sivuja, eikä ”seiskapäiväämäistä” yleisvaikutelmaa pääse syntymään. Kuvissa esiteltävät vaatteet
ovat yleensä huippusuunnittelijoiden kalliita vaatteita, joten muotia tunteville ihmisille päällekkäisyydestään huolimatta kuvat henkivät luksusta ja
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glamouria. Se, että sivut ovat tiheästi taitettuja ja kuvia on paljon luovat
myös vaikutelman runsaasta lehdestä, jolloin lukijasta tuntuu, että lehdessä
on paljon luettavaa, vaikka oikeastaan lehdessä onkin paljon katsottavaa.
Jos Ellessä tiheän taiton ja kuvapaljouden lisäksi käytettäisiin voimakkaita lisävärejä esimerkiksi väripohjina ja taustalaatikkoina sekä vaihtelevaa trendikästä typografiaa, syntyisi helposti mielikuva toisenlaiselle
kohderyhmälle suunnatusta lehdestä. Vaikka sisältö olisi sama, katoaisi
luksuksen tuntu lehdestä ja lehti saattaisi vaikuttaa esimerkiksi nuorisolle
suunnatulta muotilehdeltä.
Myös Empiressä on etenkin lehden alkuosassa paljon kuvia, mutta populaariin lehteen viittaa kuitenkin enemmän voimakkaiden lisävärien käyttö.
Lehden väripaletti koostuu mustasta, sinisen ja siniharmaan eri sävyistä,
petrolista, viinin- ja kirkkaanpunaisesta sekä oranssista. Voimakkaat lisävärit liittyvät yleensä taittotavaltaan tiheisiin lehtiin. Väri on yksi tekijä, jolla
tiheyttä saadaan aikaan (Brusila 1997, 143). Värejä käytetään Empiressä
paljon ja lehden kuvamaailma on värikäs. Kuvien lisäksi lehdessä käytetään
paljon erilaisia värillisiä ja mustia taitollisia elementtejä, kuten taustalaatikoita, palkkeja ja kehyksiä. Lehden sivun pinta-ala on yleensä melko täynnä
ja tauottavaa valkoista tyhjää tilaa on lehdessä loppujen lopuksi melko
vähän. Lehden pääasiallinen kohderyhmä ovat nuoret miehet. Voimakkaat tummat värit, sekä geometriset muodot henkivät maskuliinisuutta ja
purevat varmasti kohderyhmäänsä.
Vaikka Empiressä onkin hieman sekavan oloiset lähtökohdat runsaine
väripaletteineen ja värikuvineen, on lehteä selkeytetty tauottavilla linjoilla ja
palkeilla, joita on käytetty läpi lehden. Elementtien ja otsikoiden hierarkia
sivuilla on selkeää, eikä lukijalle jää epäselväksi mistä juttu alkaa ja mihin
se päättyy.
Ellen tavoin Empiressä tuntuu olevan paljon luettavaa. Lehdessä on
paljon lyhyitä juttuja muun muassa elokuva-arvostelujen ja uutisten
muodossa, sekä tarttumakohtia, kuten äläyksiä ja pieniä tietoiskua siellä
täällä. Lehdestä välittyykin tämän, sekä kuvamaailman, elementtien ja
värien käytön ansiosta nopeatempoinen vaikutelma, joka henkii toimintaa
ja jopa tietokonepelimäisyyttä. Lehti onkin helppo yhdistää ulkoasunsa
puolesta kohderyhmäänsä ja lajityyppiinsä.
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Aineiston lehdistä Geo on monella tapaa konservatiivisin ja ehkä yllätyksettömin. Geon rakenne ja visuaalinen rytmi toistuvat numerosta toiseen
tismalleen samanlaisena. Lehti on ainoa, jossa sivumäärä pysyy lähes aina
samana ja lukija löytää vakiojutut aina samalta paikalta lehdestä. Geon
sisältö ja juttujen aiheet luonnollisestikin vaihtelevat numerosta toiseen.
Tiukan konseptin vuoksi ei kuitenkaan haittaa vaikka juttujen otsikkotypografia ja kuvamaailma vaihtelevat eri artikkelien välillä. Tällaisella
visuaalisella vaihtelulla voidaan hieman paikata yllätyksellisyyden puutetta
itse lehden perusrakenteessa.
Myös lehden visuaalinen rytmi on hyvin konservatiivinen. Geo on reportaasilehti ja sen uskottavuus voisi kärsiä jos sen rakenne olisi epäsäännöllinen ja ulkoasu revittelevä. Geo on suunnattu luonnosta, tieteestä,
psykologiasta ja matkailusta kiinnostuneille ihmisille. Lukijat eivät kaipaa
trendikkäitä taittoja ja vaihtelevaa ulkoasua vaan nauttivat lehden syventävistä artikkeleista. Geo tekee tieteestä populääriä ja tuo sen tavallisten
ihmisten pariin. Geon kohderyhmä on toisaalta kaikista laajin aineiston
lehdistä ja ulkoasu on varmasti hyvin perinteinen myös tästä johtuen.
Se on melko neutraali ja kenties sen vuoksi sopii monenlaiselle lukijalle.
Tiukasti rajattu konsepti ja rakenne johtuvat osittain varmasti siitä, että
Geo on kansainvälisen formaatin mukainen lehti ja sen tulee olla tunnistettava ja näyttää samanlaiselta kaikissa maissa. Suomen Geo näyttääkin
hyvin paljon Saksalaiselta esikuvaltaan. Toisaalta myös Ellestä ja Empirestä
julkaistaan kieliversioita, mutta niiden rakennetta ja ulkoasua ei toteuteta
aivan yhtä orjallisesti.
Lehtien rakenne noudattaa siis kaikissa aineiston lehdissä samaa oppikirjamaista, kolmijakoista kaavaa, kun taas visuaalinen rytmi on kiinteässä
suhteessa lehden genreen ja kohderyhmään. Esimerkiksi Geon kohderyhmä
on laaja ja lajityyppi on asiallinen, joten myös lehden visuaalinen rytmi on
tasainen ja asiallinen. Kun taas Empire, joka on suunnattu nuorille miehille
heijastelee elokuvalehden lajityyppiä ja kohderyhmäänsä nopeatempoisen,
actionhenkisen rytminsä kautta. Ellessä ja Glorian ruoka & viinissä on
etenkin lehtien keskiosassa muun muassa suurien kuviensa ansiosta paljon
yhteneväisyyttä, sillä niillä on osittain sama kohderyhmä. Toisaalta Ellen
runsas kuvakimaroiden ja syvättyjen kuvien käyttö lehden alku- ja loppu-
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osassa sekä lehteä rytmittävät lukuisat luksusta henkivät muotimainokset
liittävät sen selkeästi lajityyppiinsä.
Tässä tutkimuksessa käytetty aineisto oli hieman suppea, joten mitään
täydellistä yleistystä ei näin pienellä aineistolla aiheesta voida tehdä.
Tutkimus on kuitenkin suuntaa-antava ja tämän aineiston avulla voidaan
tehdä jo paljon johtopäätöksiä aikakauslehden rakenteesta ja rytmistä.
Tutkimuksessa ongelmana oli se, että sitä tehtiin useamman vuoden aikana
ja esimerkiksi Empiren ja Glorian ruoka & viini -lehden ulkoasua uudistettiin tänä aikana. Toisaalta en huomannut, että lehtien rytmi tai rakenne
olisivat juurikaan muuttuneet ja uudistukset olivat melko hienovaraisia.
Empire-lehdessä uudistettiin esimerkiksi hieman värimaailmaa. Uskoisin
siis, että tuoreempi aineisto antaisi samankaltaiset tutkimustulokset, kuin
tässä tutkimuksessa läpi käydyllä aineistolla.
Tutkimusta voisi kehittää vielä esimerkiksi ottamalla mukaan lisää
eri lajityyppejä edustavia lehtiä, jotta voitaisiin tehdä laajempaa yleistystä aiheesta. Jatkotutkimuksena aiheesta voisi ajatella eri lehtiryhmien
vertailua. Voitaisiin tutkia miten visuaalinen rakenne ja rytmi vaihtelevat
asiakaslehtien, kaupallisten aikakauslehtien ja yhteisölehtien välillä. Vaihtoehtoisesti voitaisiin keskittyä vain yhteen lehden lajityyppiin, esimerkiksi
muotilehtiin. Voitaisiin tutkia eri kohderyhmille suunnattujen muotilehtien rakennetta ja rytmiä sekä millaisia visuaalisia eroavaisuuksia niiden
välillä on.
Aikakauslehdet elävät tällä hetkellä murroksen aikaa. Monet lehtitalot
yrittävät keksiä jatkuvasti uusia keinoja millä he saisivat lukijan huomion.
Lisäksi taloudellinen tilanne on aiheuttanut sen, että lehtitalot ovat joutuneet irtisanomaan monia työntekijöitään ja laatu kärsii kun taitto ja toimitus
ulkoistetaan. Kuluttajat haluavat yhä nopeampia viestejä ja helpompaa
luettavaa. Tämä voi tulevaisuudessa vaikuttaa siihen miltä perinteinen
aikakauslehtemme tulee näyttämään. Koska ihmisten lukutottumukset ovat
muuttuneet, voi olla, että kolmijakoisesta rakenteestakin siirrytään jossain
vaiheessa pois ja kenties lehdet täyttyvät kokonaan lyhyillä jutuilla, jotka
on yhä nopeampi lukea.
Toisaalta digitaalisessa maailmassamme juuri pitkät artikkelit ovat
aikakauslehtien vahvuus, sillä netti toimii aikakauslehteä nopeampana
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uutis- ja tiedonhankintakanavana. Pitkiä artikkeleja taas voi olla ikävä lukea
näytöltä. Printtilehdessä pitkään tarinaan voidaan syventyä ilman kiirettä
missä tahansa paikassa ja missä tahansa asennossa. Nykyään iPad lehtiä
on jo monella lehtitalolla ja tabletit toisaalta mahdollistavat sen, että myös
digitaalisen lehden voi ottaa mukaan minne vain. Perinteisestä lehdestä ei
kuitenkaan esimerkiksi lopu ikinä akku.
Uskon, että perinteinen paperinen aikakauslehti säilyy vielä pitkään
ja sitä myöten lehden konventionaalinen ulkoasu pysyy ainakin pääosin
saman kaltaisena. Tosin lehden rooli lukijan elämässä muuttuu varmasti
tulevaisuudessa, sillä jo tälläkin hetkellä lehti kilpailee ajasta niin monen
median kanssa. Kuka tahansa voi tehdä omaa lehteä ja verkko onkin
pullollaan yhteisöjä, jotka koostuvat useista eri blogeista. Lukijat kaipaavat
kuitenkin myös laadukasta, ammattilaisten tekemää journalismia, joten
aikakauslehdelle pitäisi jatkossakin riittää tilaa mediakentässämme.
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7. YHTEENVETO
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7. YHTEENVETO
Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää millainen on aikakauslehden visuaalinen rakenne kaupallisten aikakauslehtien kentässä? Vastasin
kysymykseen kahden osakysymyksen avulla. Ensinnäkin halusin tietää
vastaako aikakauslehden visuaalinen rakenne esiymmärrykseni mukaista,
kolmijakoista oppikirjamallia? Entä vaihtelevatko lehden rakenne ja visuaalinen rytmi eri lajityyppejä edustavien aikakauslehtien välillä? Jos, niin
miten?
Valitsin tutkimusmenetelmäksi sisällön analyysin, sillä se tuntui sopivimmalta menetelmältä kerätä informaatiota, jonka avulla tutkimuskysymykseen voitaisiin vastata.
Lähtökohtana tutkimusmateriaalini valitsemiselle oli löytää neljä eri
kohderyhmälle suunnattua, keskenään eri lajityyppiä edustavaa yleisölehteä
eli kaupallista aikakauslehteä, joiden visuaalista rakennetta ja rytmiä minun
olisi mahdollista vertailla. Huolellisen harkinnan jälkeen aineistoksi valikoituivat suomalainen reportaasilehti Geo, Iso-Britannian muotilehti Elle
UK, suomalainen ruokalehti Glorian ruoka & viini sekä Iso-Britannian
elokuvalehti Empire. Valitsin kustakin lehdestä neljä eri numeroa, jotta
saisin riittävän kattavan kuvan siitä millaisena lehden sisältö ja ulkoasu
toistuvat numerosta toiseen. Ja koska aineisto koostui kahdesta suomalaisesta ja kahdesta ulkomaalaisesta lehdestä, minun oli mahdollista tehdä
huomioita myös ulkomaalaisen ja suomalaisen lehden rytmin ja rakenteen
yhtäläisyyksistä ja eroista.
Tutkimusaineistoni koostui siis neljää eri lajityyppiä edustavan aikakauslehden neljästä ei numerosta eli yhteensä 20 aikakauslehdestä.
Analyysivaiheessa tarkastelin aineistosta ensisijaisesti lehtien visuaalista rakennetta ja rytmiä. Halusin mallintaa rakenteen mahdollisimman
yksinkertaisesti ja selkeästi, jotta malleja silmäilemällä saataisiin nopeasti
mahdollisimman hyvä kokonaiskuva siitä millaiselta lehden visuaalinen
rakenne ja rytmi näyttävät, eli minkä kokoista ja näköistä materiaalia on
sijoitettu mihinkin kohtaan lehteä. Rakenteen mallintamiseen oli hankalaa
soveltaa perinteistä sisällön analyysia, jossa olisi selkeä muuttuja ja muuttujan arvot. Eva Jais-Nielsenin kirjasta Tidskrift Design (2004, 66–67) löytyi
kuitenkin mallinnustapa, joka havainnollisti lehden rakennetta selkeästi.
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Jais Nielsenin mallinnustapaa lainaten, piirsin lehden aukeamat pienoiskoossa ja merkitsin sivukarttaan värikoodein minkä tyyppistä aineistoa
lehden sivulla on. Tällä tavoin syntyi visuaalisesti selkeä kuva siitä millainen
kunkin numeron rakenne on ja minkä tyyppistä materiaalia lehden eri
osiin on sijoitettu.
Lisäksi luokittelin ja laskin lehdestä toimituksellisen aineiston, eli jutut
niiden laajuuden mukaan. Selvitin juttukohtaista typografian käyttöä
kolmen muuttujan, juttujen otsikon koon, tekstielementtien sekä leipätekstin tyylin avulla. Kuvien käyttöä selvitin kahden muuttujan, kuvien
koon ja niiden muodon avulla. Nämä muuttujat ja niiden arvot antoivat
käsityksen siitä millaista aineistoa lehtien eri osiin on sijoitettu.
Tämän lisäksi kävin järjestelmällisesti läpi aukeama aukeamalta jokaisen
lehden ja tein huomioita lehtien ulkoasusta. Tarkastelin muun muassa
opastuksellisia elementtejä, kuten palsta- ja osastotunnuksia, sekä taitollisia
elementtejä, kuten erilaisia kehyksiä, palkkeja tai väripohjia, sekä värien
käyttöä ylipäätään. Huomioin myös lehden pinta-alallista tiheyttä ja sitä
kuinka suuri osa lehdestä on kuvaa, tekstiä ja tyhjää tilaa. Tarkastelin myös
lehtien typografian tyyliä ja lehtikohtaisia typografisia paletteja.
Huolellisen analyysivaiheen ja lopullisten tutkimustulosten perusteella
voidaan todeta, että aikakauslehden rakenne noudattaa ennakkokäsitykseni mukaista kolmijakoista oppikirjamallia. Lehden alussa on lyhyitä
juttuja, keskellä pitkiä ja lopussa taas lyhyitä juttuja. Rakenne pysyy samana
lehden lajityypistä riippumatta. Visuaalinen rytmi sen sijaan on kiinteässä
suhteessa lehden genreen ja kohderyhmään.
Tässä tutkimuksessa käytetty aineisto oli hieman suppea, joten mitään
täydellistä yleistystä ei näin pienellä aineistolla aiheesta voida tehdä.
Tutkimus on kuitenkin suuntaa-antava ja tämän aineiston avulla voidaan
tehdä jo paljon johtopäätöksiä aikakauslehden rakenteesta ja rytmistä.
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