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TIIVISTELMÄ
Tämän tutkielman tavoitteena on saada selville, miten intuitiolla tehdyt piirrosluonnokset
valmistuvat viimeistellyiksi taittokokeiluiksi, jotka noudattavat kompositioteoriaa. Mitä tapahtuu intuition ja taittokokeiluiden välillä? Tarkastelun kohteena on tietokirjan taiton suunnittelu- ja toteuttamisprosessi, missä pyrin ottamaan huomioon sivuasettelun eli layoutin rakentumisen pala palalta noudatten Kressin ja van Leeuwenin kompositioteoriaa. Tavoitteena
prosessissa on suunnitella toimiva, visuaalisesti houkutteleva tietokirjan aukeama.
Suunnittelulliseen osioon kuuluvat taittokokeilut, joissa sisältönä käytän Sukeltajan vesiluon
to-teokseen kuuluvaa tekstiä, mikä perustuu Hunea ry:n jäsenen Jaakko Leppäsen tekemiin
tutkimuksiin. Hunea ry (Helsinki Underwater Environment Association) on vedenalaisluonnonsuojeluun ja tutkimukseen keskittynyt järjestö. Sen jäsenet ovat mukana vedenalaisympäristöön liittyvässä koulutus- ja valistustoiminnassa. Sukeltajan vesiluonto on perehtynyt
vedenalaisiin eliöihin, kasvustoon ja vesistöjen hyvinvointiin sukeltajan ja merkitutkijan näkökulmasta. Myös teksteihin sisältyvät valokuvat on ottanut Leppänen työryhmänsä kanssa.

Asiasanat: Layout, kompositio, informaatioarvo, huomioarvo, kehys, tietokirja.
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1. JOHDANTO
Kirjan taittaminen on kiinnostanut minua jo kauan, vaikka työprosessi on pitkä. Suunnittelijan täytyy tehdä paljon valintoja koskien kirjan ulkoasua, minkä tulisi houkutella lukijaa
tarttumaan kirjaan. Lukijan kannalta yksi kiinnostavuuden herättäjistä on kirjan kansi, mutta
myös sisällön sommittelulla on vaikutus lukukokemukseen, mitä tarkastelen analyyttisesti tutkielmassani. Kirjan taittamisessa minua kiehtoo koko tapahtumaketju, mutta varsinkin se kun
ideat ja ajatukset synnyttävät fyysisen objektin. Kun teos on valmis ja se on kädessäni, valtaa
mieleni onnistumisen tunne ja että olen saavuttanut jotakin. Jokaisesta taitosta kuitenkin aina
viisastuu hieman, valmistakin teosta voi katsoa ja miettiä mitä tekisi toisin. Samojen virheiden
toistoa yritetään välttää ja luulen, että väittämä pitää paikkansa myös muiden painotuotteiden
kohdalla.
Ajatus lähteä tekemään pro gradu -tutkielmaa kirjantaitosta lähti siitä, kun Hunea ry:n jäsen
Jaakko Leppänen pyysi minua taittamaan hänen kirjoittamansa tekstin. Kirja käsittelisi hänen
tutkimuksiaan vesikasveista, -eliöistä ja vesistöistä Suomessa yleensä. Päätin sisällyttää työn
osaksi tätä tutkielmaa. Leppäsen teos on nimeltään Sukeltajan vesiluonto ja se kuuluu genreltään tietokirjoihin. Tietokirjan ja oppikirjan raja voi olla häilyväinen, eikä teosta aina ole
mahdollista luokitella jompaan kumpaan kategoriaan. Kirjan kohderyhmänä ovat alan opiskelijat, biologit, tutkijat, sukeltajat ja tietenkin muut aiheesta kiinnostuneet. Teoksen valokuvat
on toimeksiantaja ottanut työryhmänsä kanssa pääosin Suomen eri vesistöissä. Kuvissa näkyy
vesistöjen hyvinvoinnin tärkeys niin vedenalaiselle kasvustolle kuin eliöillekin, mutta niiden
tehtävä on myös kertoa sukeltajan työskentelytavoista.
Tutkielman aihe ja taiton teksti ovat hyvin ajankohtaisia, sillä tietokirjojen visuaalisuuden
rakentumista on tutkittu hyvin vähän. Yleisestikin kirjojen layoutista löytyy melko vähän tieteellisiä tutkimuksia, minkä vuoksi se vaikeuttaa tutkimista joiltakin osin.
Pohdin tutkielmassani layoutia: miten ja mihin elementit on sommiteltu aukeamalla. Miksi
niiden paikka on juuri siinä ja voisiko jokin olla toisin? Näitä ajatuksia työstän suunnittelul-
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lisessa osiossa, jossa teen taittokokeiluja ja niiden arvioinnissa käytän apuna Kressin ja van
Leeuwenin jaottelua kompositiosta. Kompositiota voidaan käyttää kirjan aukeaman elementtien kuten kuvien, otsikoiden ja leipätekstin visuaaliseen arviointiin; miten hyvin ne erottuvat
toisistaan, tuleeko yksi muita paremmin esille tai miten kehystävät elementit jakavat tai yhdistävät tiloja? Tutkimusaiheeni kiinnostaa minua siksi, koska koen kirjantaiton antoisaksi luovaksi prosessiksi. Siinä näkee miten luonnokset muovautuvat lopulta konkreettiseksi esineeksi
ja miten tehdyt valinnat näkyvät lopputuloksessa.
Seuraavissa kappaleissa kerron tutkielman tavoitteista ja näkökulmasta. Pohdin mikä merkitys
tietokirjalla on nykyään alati muuttuvassa teknologian maailmassa, kun kaikki tieto löytyy
internetistä. Käyn läpi myös kirjantaittoprosessin suunnittelun ja toteutuksen vaiheet ja kerron tarkemmin valinnoistani. Esittelen luonnokset ja valmiit viimeistellyt taittokokeilut.
1.1. Tutkielman tavoitteet
Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten tutkitun tiedon visualisointi rakentuu taittotyössä
kokeilun ja havainnoinnin kautta. Tutkielmassa tavoitellaan myös vastausta kysymykseen, miten käsitteet huomioarvo, informaatioarvo ja kehys ilmenevät toteutuneilla tietokirjan aukeamilla. Tavoitteena on myös suunnitella asiallista ja informatiivista, mutta myös viihdyttävää
ja elämyksellistä taittoa. Pohdin myös luovan suunnitteluprosessin matkaa luonnospöydältä
valmiiksi taitoksi. Suunnittelutyön tarkoituksena ei ole taittaa koko kirjaa, vaan perehtyä
muutamien osien tarkasteluun ja suunnitteluun syvällisemmin.
Suunnittelutyössä ilmenevät haasteet ja ongelmat tulevat oletettavasti genren osalta: mitä
erityistä tulee ottaa huomioon tietokirjaa suunniteltaessa? Miten se eroaa oppikirjasta, kuvakirjasta tai harrastekirjasta. Painettujen tietokirjojen tulevaisuus on vaakalaudalla siinä missä
muunkin painetun kirjallisuuden, joten katson tarpeelliseksi myös perehtyä kyseisen genren
nykytilaan.
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1.2. Tutkimusongelma ja –menetelmä
Tutkielmani on laadullista, jossa on case-pohjainen tutkimusote ja sen laatu on kuvailevaa.
Haasteena on soveltaa tutkimusotetta layoutin visuaalisen rakenteen tutkimiseen ja tuoda
esille prosessista ilmenneet havaintokokemukset. Case-lähtöinen ajattelutapa sopii tutkielman
rungoksi, koska graduun liittyy myös konkreettinen design-suunnittelutyö, joka etenee vaiheittain. Visuaalisen kommunikaation professori Paul Ninin (2006) mukaan case-tutkimus
koostuu kahdesta eri työvaiheesta. Ensimmäisessä eli tutkimus- ja suunnitteluvaiheessa tunnistetaan ensin tarpeet ja ongelmat, toisessa vaiheessa kootaan ja analysoidaan informaatio
ja kolmannessa kehitetään mahdolliset strategiat. Ensimmäinen vaihe on siis taustan kartoittamista ja suunnittelua toista vaihetta varten. Toinen vaihe eli suunnittelun kehittäminen ja
käyttäjätutkimus pitää sisällään design konseptien luomisen, jonka jälkeen seuraa niiden testaus. Tämän jälkeen luodaan prototyyppi, joka myös testataan. Lopuksi ratkaisut esitellään ja
testataan. (Nini, 2006.)
Case-tutkimuksessa tutkimusasetelman on tärkeää olla sidoksissa aiemmin tehtyihin tutkimuksiin, joka muodostaa tutkimukselle perustan. Tutkija ja tutkittava kohde ovat vahvasti
vuorovaikutuksessa toisiinsa ja luottamuksen säilyttäminen on osa tutkimusprosessia. Tuloksia pyritään ymmärtämään ja tulkitsemaan syvällisesti yksittäisiä tapauksia niiden kontekstissa,
haetaan tietoa dynamiikasta ja prosesseista. Case-tutkimus voi tuottaa myös jatkotutkimuksia
vaikka case ei ole yksittäinen menetelmä tai työkalu. Lähestymistapana se rikkoo työkalumaista kuvaa metodien käytöstä. (Aaltio, 2014.)
Tutkimuskysymykseni nojaa kysymyksiin millaisia merkityksiä taittoaukeaman eri osa-alueet
tuottavat kompositioteorian näkökulmasta ja millä tavalla intuitiosuunnittelu eroaa teoriapohjaisesta suunnittelusta, kun kohteena on tietokirjan aukeama.
Intuitiosuunnittelu perustuu suunnittelijan omaan kokemukseen ja tietotaitoon (Bailey,
2011). Suunnittelija luottaa omaan vaistoon ja intuitio on aina läsnä luonnosteluvaiheessa.
Mukana on myös aiemman suunnittelukokemuksen mukanaan tuomaa tuntumaa ja siirret-
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tävää tietoa ratkaisujen toimivuudesta eri käyttöyhteyksissä. Sitä, missä vaiheessa teoria astuu
kuvaan, pyrin selvittämään.
Käytännössä tapaustutkimus toteutui taittokokeiluja tehdessä. Tarve niiden tekemiselle syntyi
tutkimusaiheen kautta, koska siten pystyisin tarkastelemaan aihetta syvällisemmin. Suunnittelin aluksi taittojen luonnokset oman intuition pohjalta, tarkastelin niitä ja tein havaintoja, jotka kirjasin ylös. Tämän jälkeen vein luonnosten kehittelyn pidemmälle: tein jokaisesta
taittoluonnoksesta eri gridivariaatioita olemassa olevien mallien mukaan ja tarkastelin niitä.
Näistä taitoista syntyneiden havaintojen perusteella valitsin kolme gridivariaatiota lähempään
tutkiskeluun ja yritin niistä löytää Kressin ja van Leeuwenin teorioiden mukaisia merkityksiä.
Tein gridivariaatioista myös viimeistellyt InDesign-taitot, jotta toteutus vaikuttaisi mahdollisimman realistiselta. Lopullisissa taitoissa tarkastelin Kressin ja van Leeuwenin komposition
eri osa-alueiden tekijöitä yhdessä ja erikseen. Tutkielmassani yhdistyvät konkreettinen suunnittelu ja tutkijan omat havainnot ja näkemykset prosessista. Pyrin myös selvittämään mahdollisia jatkotutkimusaiheita.
Keskeisimmät käsitteet (Kress ja van Leeuwen, 2006; Heikkilä, 2006; Pietilä, 2005)
Kompositio = Kokonaisuus, jonka sisällä esittävät ja interaktiiviset elementit toteutuvat ja
kommunikoivat toistensa kanssa. Lopulta ne yhdentyvät merkitykselliseksi kokonaisuudeksi.
(Kress & van Leeuwen, 2006, 176.) Kompositiota eli kuvan ja tekstin muodostamaa taitto
kokonaisuutta käsittelevänä suomenkielisenä terminä voidaan käyttää asettelu-sanaa. Taittokokonaisuus koostuu useista eri merkityksitä, jotka ovat vuorovaikutuksessa keskenään.
(Heikkilä, 2006, 28.)
Informaatio-arvo = Elementin sijainnilla voidaan luoda merkityksiä pinnan eri alueilla, kuten
vasemmalla tai oikealla, ylhäällä tai alhaalla ja keskellä tai marginaalissa. Alueilla on erilaisia
merkityksiä, kuten vasen ja oikea kuvaavat olemassa olevaa ja uutta. Ylä- ja ala-alueet symboloivat ideaalista ja todellista. Keskitetty ja marginaali merkitsevät hierarkiantapaista järjestystä, missä asemaltaan tärkein on asetettu keskelle ja vähempiarvoiset reunoihin. Heikkilän
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(2006, 28) mukaan informaatio-arvo on näistä kaikkein hankalin käsite, koska pinnan eri alueet luovat eri merkityksiä jopa saman kulttuurin sisällä.
Huomioarvo = Huomiota herättävät elementit, joiden tarkoitus on herättää katsojan huomio. Huomioarvoon voi vaikuttaa esimerkiksi väri ja kontrastisuus, koko tai muoto, mutta
myös elementin asettaminen joko etu- tai taka-alalle. Käsitteenä huomioarvo yksinkertaisesti
tarkoittaa esiintyöntyvyyttä pinnasta, mikä sieltä nousee selkeimmin esille. Pietilä (1996, 80)
puhuu etäisyydestä ja läheisyydestä, ensimmäinen vähentää huomionarvoisuutta, kun jälkimmäinen lisää sitä.
Kehys = Yhdistävä tekijä nivoo elementtejä toisiinsa tai jakaa erilleen, enemmän tai vähemmän näkyvämmin. Kehyksenä voi toimia yhdistävät ja erottavat linjat tai tyhjä tila. Myös
värinkäytöllä voidaan luoda kehystäviä elementtejä.
1.3. Tutkielman rakenne
Tutkielman rakenne etenee laadullisen tutkimuksen vaatimassa loogisessa järjestyksessä, johdannossa esittelen tutkielman tavoitteet ja tutkimusongelman menetelmineen, sekä kerron
hieman siitä, miten valitsin aiheeni. Seuraavat kaksi lukua käsittelevät teoreettisia lähtökohtia
eli aikaisemmin tehtyjä tutkimuksia layouteista ja kirjallisuudenlajin esittelyä eli tietokirjan
genreä. Analyysivaihe jakaantuu kolmeen lukuun, mikä alkaa aukeamien suunnittelu-luvulla.
Tässä esittelen työn lähtökohdat ja luonnokset, jotka ovat syntyneet intuition avulla. Lopuksi
pohdin tekemiäni havaintoja. Analyysin toisessa luvussa perehdyn aukeamien toteuttamisvaiheeseen InDesign-työkalulla, mikä käsittää tietokoneella tehtyjen taittoaukeamien hiomisen
viimeisteltyyn muotoon. Viimeisessä analyysiluvussa tarkastelen valmiita aukeamia Kressin ja
van Leeuwenin teorioiden valossa, sekä niiden tuottamia tuloksia. Lopuksi kerron tutkielman
tuottamista johtopäätöksistä ja pohdinta-luvussa käyn läpi tutkielman tarkoitusta, miten hyvin tutkielma tuotti tuloksia – saavutettiinko tutkielmalle asetetut vaatimukset ja minkälaisia
voisivat jatkotutkimukset olla.
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2. TIETOKIRJA
2.1. Tietokirjan genre
Tietokirjaksi (nonfiction) luokitellaan teos, minkä tieto perustuu faktaan ja todellisuuteen.
Useat tietokirjat sisältävät paljon kuvia, erikokoista ja -näköistä informaatiota, joilla pyritään luomaan vaikutelma sisällön lajityypistä. Tietokirjallisuuden lajityyppiteoksiin kuuluvat
muun muassa luontokirjat, historiakirjat, elämäkerrat, ruokakirjat, terveyskirjat ja harrastekirjat. Teosten ensisijainen tarkoitus on opettaa ja sivistää lukijaa. Ulkoasunkaan ei tarvitse
olla ruma tai vaikeasti luettavaa vain sen takia, että teksti perustuisi tieteeseen. Tekstin visuaalisuutta muokkaamalla ja kuvia lisäämällä saadaan aikaan viihdyttävyyttä. (Kinross, 1996,
70.) Tietokirjat yleensä mielletään suuriksi hakuteoksiksi, joissa kerrotaan seikkaperäisesti
esimerkiksi dinosauruksista, matelijoista tai historian merkkihenkilöstä. Oma huomioni on,
että lapsille tarkoitetut tietokirjat ovat täynnä suuria kuvia ja kirkkaita värejä, kun taas aikuisen tietokirja on hillitympi. Hatvan (1993, 29) mukaan kuvien ja kuvitusten merkityksenä on
välittää viestejä, ja viestintä on koodien ja sanomien vuorovaikutusta.
Sukeltajan vesiluonto-teksti kertoo vedenalaisesta maailmasta ja sen hyvinvoinnista Suomessa.
Kirja käsittelee muun muassa veden happamuutta, levälajeja, rehevöitymistä ja vuodenaikojen
vaikutusta vesistöihin ja on todella ajankohtainen teos nykypäivänä, jolloin ilmastonlämpeneminen ja huoli luonnosta on monien mielissä.
Tietokirjaa ei ole helppo kategorisoida erittäin laajan sisältönsä vuoksi. Kuva- ja valokuva
kirjat voidaan lukea tähän, mutta niiden tekstin tulee tarjota muutakin kuin vain esipuheita ja
kuvatekstejä. Pääsisällön tulee olla tekstuaalisesti merkittävä eikä kuvien tule olla liian suuria,
jottei luettavuus kärsi. (Hochuli & Kinross, 1996, 66.) Genren luokittelu pohjautuu kuitenkin faktoihin ja informaatioon, vaikka faktan ja fiktion rajat voivat joskus sumentua (Bucher,
2010, 268).
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Korpelan (2015) mukaan tietokirja noudattaa asiatyyliä, jonka voi huomata seuraavista seikoista: kielellinen rakenne on melko yksinkertaista, lukijan suoraa puhuttelua vältetään, ei
murteellisuuksia ja virkkeet ovat yleensä kahden tai kolmen lauseen pituisia. Asiatyyli on turvallinen valinta ja neutraali lähestymistapa lukijaa kohtaan. (Korpela, 2015.)
Suomessa tietokirjoja hankitaan edelleen paljon, vaikka nykyteknologian kehittämät e-kirjat
ovat tehneet tuloaan jo muutaman vuoden. Paperinen, käsinkosketeltava esine pitää vieläkin
pintansa. Tilastokeskuksen mukaan 85% maassamme julkaistuista teoksista vuonna 2007 on
nimenomaan tietokirjallisuutta, huomattavasti vähemmän on kaunokirjallisuutta, vain 15%.
Paperiseen teokseen luotetaan edelleen huolimatta siitä, että sähköisten ja digitaalisten laitteiden käyttö on kasvanut tietoyhteiskunnassa. Tieto on helposti löydettävissä internetistä,
vaikka tieto täytyy koota eri sivustoilta, toisin kuin tietokirjasta. Luettaessa tietokirjaa se voi
kuitenkin antaa elämyksiä eri tavoin kuin internet. Tietokirja voi viihdyttää, opettaa, innostaa tai pysyä tiukasti asialinjassa. Hyvä kuvia käyttävä ja hyvin taitettu tietokirja muodostaa
mukanaelämiskokemuksen, mikä taas jättää muistijäljen. (Kuula, 2013; Kohvakka, 2007;
Riikonen, 2011.)
Jos tietokirjallisuuden nykytilanne on hyvä, miksi kirjoja löytyy yhä vähemmän kotien kirjahyllyistä? Hankkivatko teoksia vain tietokirjallisuudesta kiinnostuneet ihmiset, joiden hyllyt
notkuvat kirjoista? Entä he, jotka eivät niitä hanki? Lukevatko juuri he tietokirjansa verkossa?
Vaikka sähköisessä muodossa olevien kirjojen saatavuus on kasvussa, ei paperisen tietokirjan
asema helposti horju: kummallakin on omat vakiintuneet kannattajakuntansa. Kummassakin
on omat hyvät ja huonot puolensa: painettu kirja painaa toisinaan paljonkin mutta tieto löytyy nopeasti, e-kirja on kevyt ja huomaamaton mutta sivuja skrollatessa voi mennä aikaa. On
myös todettu, että silmät väsyvät helpommin näytöltä luettaessa (Dillon, 1992).
2.2. Visualisoinnin haasteet
Tietokirjan tärkein tavoite on antaa lukijalleen tietoa mutta myös viihdyttää tätä visuaalisuudellaan. Hyvä tietokirja on opastava, sen ulkoasu on selkeä ja sisältö on loogisesti jaoteltu,
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esimerkiksi kappaleet erotettu hyvin toisistaan. Seuraavilla esimerkkiteoksilla pyrin esittelemään sommittelun eri variaatioita ja miten samaa aihetta käsittelevät teokset voivat olla esitystavoiltaan erilaiset.
Esimerkkiteokset ovat Antti Apusen Sukellus pimeyteen (2009), Sari Aution Siviilisamma
koista urheilusukeltajiksi (1996) ja Fredrik Morgen’n Snorkkelisukellus (2012). Teokset eroavat toisistaan tyylillisesti, mutta kaikki käsittelevät samaa aihetta: sukeltamista eri muodoissa.
Apusen teos perehtyy luolasukeltamisen saloihin Budapestin kaupungin alla, kun taas Autio
kertoo Suomen urheilusukeltajien historiasta ja sen eri toimialoista. Morgen taas perehdyttää
lukijan snorkkelisukeltamiseen aina tekniikasta turvallisuuteen.
Olen ottanut jokaisesta kirjasta yhden tarkasteluaukeaman, jossa alkaa uusi luku. Olen tarkastellut, miten lukujen aloitukset eroavat toisistaan ja mitä yhteistä niillä on. Kaksi teosta
on päätynyt numerointiratkaisuun (Autio & Morgen), mikä tekee ulkoasusta järjestelmällisen
ja informatiivisen, vaikka lukija ei syventyisi itse tekstiin. Apusen teos ei noudata numero
järjestelmää, ja sen vuoksi tunnelma on leppoisampi ja rauhallisempi. Numerointi selkeyttää
ja helpottaa tiedon löytämistä nopeammin.
Jokaisessa aukeamassa on yksi kuva, joka on sidoksissa tekstissä käsiteltävään aiheeseen. Kuvien sijoittelu ja koko eroavat toisistaan, näin ollen jokaisella on eri painoarvo. Apusen teoksen
kuva on suuri, koko sivun peittävä laadukas ja jännittävä aiheinen kuva. Se tempaisee mukaansa.
Kuva on yhteydessä otsikkoon: sukeltaja on syvällä maan alla olevassa luolassa. Aution teoksen
kuva on mustavalkoinen, hieman haalea ja sekin yhteydessä otsikkoon, missä kerrotaan yhdistyksen rahapulasta. Kuvassa kaksi sukeltajaa on vedessä eli kuvaannollisesti heillä on rahaa
harrastaa sukeltamista, kun taas kivetyksellä olevalla sukeltajalla ei. Morgenin teoksen kuvassa
on tummahko aallokkoinen vesi, jossa näkyy vain pieni osa sukeltajaa. Otsikko kehottaa sukeltamaan turvallisesti, eli mikä tahansa sää ei välttämättä ole otollinen sukeltamiselle.
Aukeamat eroavat toisistaan myös sommittelun näkökulmasta. Apusen teos on kaksijakoinen, toisella sivulla on teksti ja toisella kuva. Asettelu on selkeä, ja tekstin ympärille on jätetty
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Kuva 1: Apunen: Sukellus pimeyteen.

Kuva 2: Autio: Sammakkomiehistä urheilusukeltajiksi.
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Kuva 3: Morgen: Snorkkelisukellus.
ilmaa eli tyhjää tilaa on reilusti. Aukeamaa on miellyttävä katsoa, koska rakenne on ilmava.
Aution teoksessa teksti kattaa noin kaksi kolmasosaa aukeamasta, johon on vielä liitetty kuva.
Tässä teksti on jo hieman ahtaammin sommiteltu, josta tulee tunne että kaikkea ei jaksa lukea.
Kuvan ja tekstin väliin olisi voinut jättää hieman enemmän tilaa, jottei ne olisi liian kiinni toisissaan. Morgenin teoksen tekstin koko on näistä kolmesta teoksesta pienintä. Se on kuitenkin
ymmärrettävää, koska teoksen koko on myös pienempi. Teksti kuitenkin vaikuttaa myös melko ahtaalta, mutta vasemmalla sivulla oleva luvun sisällön esittely on ilmava.
Kuten esimerkkiteoksista käy ilmi, esitystapoja voi olla useita. Mitään yksittäistä sääntöä ei
ole miltä aukeaman tulee näyttää. Suunnittelutyössä tulee kuitenkin pohtia useita tekijöitä ja
sitä miten ne näyttäytyvät lukijalle. Esimerkkiteosten perusteella voidaan päätellä, että tietokirja-genrelle ominaista on luokittelu ja asioiden rajaus visuaalisesti omiin lokeroihin, ja tuoda
ne ilmi lukijalle eri tavoin. Jaottelu voi olla joko aihe-alueittain, eri värikoodeilla tai muusta
leipätekstimassasta erottuvalla kirjaintyypillä. Hatva (1993, 29) toteaa, että värien kantamat
merkitykset voivat olla melko vaihtelevia niin yksilöllisesti, kuin kulttuurisestikin. Tärkeintä
on kuitenkin saada eri aihealueet erottumaan toisistaan.
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2.3. Lukukokemuksen hyödyt
Tunnetussa lausahduksessa ”lukeminen kannattaa aina” on perää. Lukukokemus pohjautuu
paljon luettavan kirjan ulkoasuun ja sommitteluun. Lukeminen opettaa, sivistää, vaikuttaa
ja inspiroi. Etenkin nuoria tietokirjojen lukeminen auttaa kehittämään taitoja, kuten tiedon paikallistamista, sen arvioimista ja miten tietoa käytetään. Benson esittää tutkimuksissa ilmenneistä tietokirjaa koskevista hyödyistä, että nuoret kykenevät yhdistelemään osasista
kokonaisuuksia, ratkaisemaan ongelmia ja ajattelemaan analyyttisesti. He oppivat työskentelemään ryhmissä ja kommunikoimaan toisten kanssa, mutta työskentelemään myös itsenäisesti
ja ottamaan vastuuta. (Bucher, 2010, 276-277.)
Campbell, Kapinus ja Beatty ovat puolestaan todenneet tutkimuksissaan, että tietokirjojen
lukemisella ja lukutaidon karttumisen välillä on myös yhteys. Oppilaat jotka lukevat tietokirjoja ja sanomalehtiä ovat keskinkertaista parempia lukemaan, kuin ne jotka eivät lue. Hadaway,
Vardell ja Young toteavat, että tietokirja, mikä tuo konsepteja ja sanastoja käytännönläheisesti
esille, voi auttaa lukijaa kehittämään lukutaitoaan. Se voi toimia eräänlaisena siltana oppikirjoihin niille, jotka esimerkiksi opettelevat puhumaat toista kieltä kuin omaa äidinkieltään.
Hadaway ym. esittävät vielä, että tietokirja voi olla myös visuaalisesti mielenkiintoisempi kuin
oppikirja. (Bucher, 2010, 277.)
Suomessa tietokirjallisuuden käyttöön kannustetaan jonkin verran. Hiidenmaan mukaan tietokirjallisuuden ottaminen huomioon opetuskäytössä saataisiin houkuteltua useampia lukemaan, ja niitä jotka eivät ole vielä löytäneet niinsanotusti omaa lajiaan. Hän on myös sitä mieltä, että tietokirjallisuutta lukemalla parannetaan kielenkehitystä, vaikka nykyään tietoa on
saatavilla yllin kyllin Internetistä. Tietokirjoja ilmestyy Suomessa vuosittain noin 8000 kappaletta, joista useita on vaikea lajitella eri kategorioihin. (Hiidenmaa, 2006, 34-35.) Bucherin
(2010, 280) mukaan hyvän tietokirjan hankinta on yhtä tärkeää kuin laadukkaan romaanin
hankinta. Nuoret ansaitsevat saada täsmällistä tietoa antavia, vetoavia ja hyvin kirjoitettuja
tietokirjoja.
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Viime vuosikymmenen aikana tutkijat ovat alkaneet huomata, että tärkeää on myös se, mitä
nuoret lukevat. Opiskelijoiden tarvitsee lukea informatiivisia tekstejä usein ja sujuvasti. Vuonna 2010 Yhdysvalloissa tehtyjen tutkimusten perusteella, vaikeaselkoista tietokirjallisuutta
lukeneet opiskelijat menestyivät paremmin historian ja psykologian kokeissa. Syy miksi tieto
kirjallisuutta pidetään niin tärkeänä on se, että se kehittää lukijan taustatietämystä asioista.
(Goodwin & Miller.) Kouluja tulisi kannustaa tietokirjallisuuden käytön lisäämiseen opetuksessa, koska sen on todettu kehittävän lukijaa niin monella tavalla. Lukukokemuksesta ja hankitusta tiedosta on varmasti vielä hyötyä myöhemminkin.
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3. LAYOUT
Brusilan (2010, 60) mukaan layout on ”osasistaan koostunut uuden tulkintakerroksen muodostava multimediaalinen teksti”. Suunnitelmallista sommittelua ei voi olla näkemättä jokapäiväisessä ympäristössä, sillä layout löytyy jokaisesta suunnittelua vaativasta painotuotteesta, ilman sitä tuotteella ei ole visuaalista runkoa (Fredriksson, 1996, 14). Oman tulkintani
mukaan layout on kuin talo, jonka sisällä huonekalut eli kuvat ja tekstit ovat hyvässä järjestyksessä mutta kun niitä siirrellään, saadaan usein uusia näkökulmia ja virkistävyyttä. Layoutkin
tarvitsee hyvän perustuksen, siinä missä talokin, eli gridin.
3.1. Aikaisemmat tutkimukset
Layoutin tieteellinen tutkiminen on jäänyt varsin vähäiseksi graafisen suunnittelun alalla.
Sosiosemiootikot Gunther Kress ja Theo van Leeuwen ovat tutkineet komposition merkitystä
muunmuassa mainoksissa, elokuvissa, valokuvissa, lehtiartikkeleissa ja verkkosivuilla. Heidän
mielestä siinä missä ihmiset muodostavat suhteen toisten ihmisten, tilojen ja asioiden kanssa,
kuvatkin kykenevät tähän. Nämä suhteet muodostavat merkityksellisiä kokonaisuuksia, kompositioita. Komposition osan eli elementin sijainti kuvassa kertoo sen informaatio-arvosta
suhteessa muihin elementteihin (Kress & van Leeuwen, 2006). Kuva, mikä tutkielmassani tarkoittaa layoutia tai tarkemmin taittokokeiluaukeamaa, jakaantuu osiin ja näitä osia tarkastellaan ja arvioidaan sijainnin, näkyvyyden ja huomio-arvon mukaan. Kressin ja van Leeuwenin
teos on merkittävästi sidoksissa tutkielmaani, koska käytän heidän luomiaan käsityksiä sommittelun jaottelusta ja tutkimisesta.
Typograafikko Jost Hochuli ja visuaalisen kommunikaation kirjailija Robin Kinross ovat tutkineet eri kirjatyyppien malleja, miltä esimerkiksi koulukirjan, hakuteoksen tai runokirjan tulisi näyttää tai ainakin mitä ominaisuuksia niissä tulisi olla. He puhuvat myös mittasuhteiden,
harmonisuuden ja epäharmonisuuden tasapainoilun merkityksestä tekstin sisällön kanssa ja
siitä, miten tärkeä merkitys typografialla on kirjan suunnittelussa. Nämä asiat pyrin ottamaan
huomioon taittokokeiluissani, sillä tarkastelen niitä myös harmonisuuden näkökulmasta me-
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nemättä liiaksi kuitenkaan sisälle siihen kumpaa taiton tulisi noudattaa enemmän: harmonisuutta vai epäharmonisuutta, symmetrisyyttä vai epäsymmetrisyyttä. Kirjan olemassaolon
tarkoitus tulee olla merkityksellisempi kuin ohimenevä, enemmän muotoon kuin sisältöön
kohdistunut muotivillitys (Kinross, 1996, 27).
Layoutista puhuttaessa Hochuli ja Kinross ovat sitä mieltä, että suunnittelullisesti aukeama
on kaiken lähtöpiste, myös typografian kannalta. Painetun alueen koko ja sijoittaminen sekä
marginaalien mittasuhteilla on suuri merkitys taittoa suunniteltaessa. Taittajalta vaaditaan
herkkyyttä niin suunnittelijana kuin kirjan käyttäjänä, jotta oikeat mittasuhteet saadaan toimimaan tietynlaisissa kirjoissa. Esimerkiksi taidekirjoissa, kuvitetuissa tietokirjoissa ja tieteellisissä julkaisuissa grid-pohjainen suunnittelu on yleensä paras vaihtoehto, millä taiton saa
työstettyä. Layoutiin vaikuttavia muita tekijöitä tulee myös pohtia, kuten kirjan merkitystä,
mikä on sen lukijakunta ja millainen sen käyttö tulee olemaan. Gridiä suunniteltaessa tulee
taas miettiä muun muassa kuvien laatua, tekstikappaleiden leveyttä ja kirjaintyypin versaalien
korkeutta. (Kinross, 1996, 38, 42.)
Bergström (2008, 166) puolestaan muistuttaa suunnittelijaa siitä, että sisällön tulee määrittää
muoto, ei toisinpäin. Jokaisen hyvän suunnittelijan tulee tietää, että kuvien ja tekstin yhdistämisellä ei pysty piilottamaan huonoa ideaa tai pelastamaan huonolta sisällöltä. Ulkoasu kiinnittää katsojan huomion oikeaan kohtaan ja sisältö saa vastaanottajan ymmärtämään. Sisällön
ja ulkoasun keskinäinen vuorovaikutus luovat ensivaikutelman, luoden tietä viestille. Ulkoasun ja sisällön liittäminen yhteen luo viestin. Myös Peled-Elhanan on sitä mieltä, että layout
toimii apukeinona viestien kantajana (Peled-Elhanan, 2009, 110).
Karttojen visuaalisuutta tutkinut Yuri Engelhardt (2007, 24-25) toteaa, että mikä tahansa
graafinen representaatio voidaan mieltää graafiseksi objektiksi. Tähän kuuluuvat myös mitkä tahansa graafisen representaation näkyvät ja merkitykselliset komponentit. Esimerkiksi
karttaa voidaan pitää kokonaisuudessaan graafisena objektina, mutta mielestäni myös layoutia
voidaan pitää sellaisena. Graafiset objektektit voi yhdistyä merkityksellisiksi sommitteluiksi,
kuten myös layoutit, ja tuottaa yhdessä korkeamman tason graafisia objekteja.
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Layoutin suunnitteluun kuuluu myös tilan käytön hallintaa. Tilan käyttöön liittyy merkitys:
avaruudellinen sijainti on kannanotto jostakin. Objektien sijainnin muuttaminen tilassa on
yhteydessä merkityksen muuttumiseen, jolloin graafinen tila tulkitaan osaksi informaatioarvoa. (Engelhardt, 2007, 25.) Wexelblatin mielestä visualisointi antaa merkityksen sommittelulle ja sijainnille (Engelhardt, 2007, 25).
Brusila (2010, 60) näkee layoutin prosessina, joka sijoittuu viestinnän kenttään. Layoutia voidaan tutkia kahdella tapaa, joko irrottamalla taiton elementit toisistaan tai analysoida taittoa kokonaisuutena. On kuitenkin mahdollista, että kuvat ja tekstit eivät erillään tuota samaa
kertomusta kuin mitä ne kokonaisuudessaan tuottaisi. Tuloksena on kaksi erilaista loppu
tulokseltaan olevaa analyysin strategiaa. Mikäli elementit analysoitaisiin erikseen, on tiedettävä kunkin elementin arvo. Bertinin jaottelussa elementit luokitellaan joko polyseemiseksi,
monoseemiseksi, panseemiseksi tai polyseemisen ja monoseemisen risteymäksi. Polyseemisiksi luokitellaan kuvat, kuten piirrokset ja valokuvat sekä kielellinen elementti leipäteksti.
Polyseemisen luonne on subjektiivista eli se perustuu tulkintaan. Monoseemisiä ovat kuvatekstit ja otsikot. Jokaisen monoseemisen merkin yksittäinen merkitys on ennalta määritelty. Tietografiikka on sekä mono- että polyseemistä, koska sen merkitys voi olla monitasoista.
Abstraktit kuvat ovat panseemisia. (Brusila, 2010, 63.) Tutkielmassani tarkastelen taittokokeiluita kummaltakin näkökannalta, on tutkittava miten yksittäiset elementit toimivat erikseen
ja millaisen vaikutelman ne luovat kokonaisuutena. Tästä jaottelumallista on hyötyä layoutien
tarkastelussa, missä pohdin yksittäisten elementtien synnyttämää kokonaisuutta.
3.2. Suunnittelija gridin tasapainottajana
Gridi (grid) koostuu vertikaalisista ja horisontaalisista viivoista. Viivat muodostavat muun
muassa marginaalit, palstat ja niiden välit, sekä tekstikappaleiden ja kuvien välissä olevat tyhjät
tilat. Risteävät viivat muodostavat erikokoisia moduuleja riippuen siitä, miten kaukana viivat
ovat toisistaan. Nämä asiat vaikuttavat siihen, miten teosta luetaan ja käsitellään. Gridit auttavat luomaan visuaalista järjestystä ja näin ollen ovat merkityksellisiä komposition kannalta.
(Roberts, 2007, 10 & Arnheim, 1988, 8.) On ensiarvoisen tärkeää oppia tuntemaan erilaisia
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gridimalleja, jos aikoo pärjätä taittajan työssä. Jo muutamalla mallilla pääsee alkuun, mutta on
hyvä tietää, mitä mallia voidaan käyttää milloinkin.
Gridi perustuu geometriseen rakenteeseen ja on monia tapoja luoda kaunis sivu. Yksi menes
tyksekkäistä vaihtoehdoista on kultainen leikkaus. Tietokonesuunnittelu on tehnyt tästä
suunnitteluvaiheesta helpompaa ja tarkempaa, mikä mahdollistaa pientenkin gridiyksiköiden
käsittelyn (Roberts, 2007, 12, 18). Gridin historialla on ollut vaikutusta graafisten suunnittelijoiden ajatusten kehittymiseen koskien suunnittelutyötä, reagointikykyä tai herkkyyttä
kommunikoida ja tuotannollisia ongelmia. Gridi helpottaa monimutkaisten kommunikointiongelmien ratkaisemisessa ja se auttaa suunnittelijaa työstämään suuria määriä informaatiota
visuaalisessa muodossa. (Samara, 2005, 22, 23.)
Kultainen leikkaus (golden section) kuuluu matemaatikko Leonardo Fibonaccin (1180-1240)
kehittämään Fibonacci-mittasuhdekaavaan, jonka avulla voidaan määrittää kirjan mittasuhteet järkevästi. Mittasuhdetta arvioidessa on otettava huomioon, miten kirjaa luetaan esimerkiksi pöydän päällä vai käsissä pidellen? Leveämpää kirjaa on raskaampaa pitää käsissä kuin
kapeampaa. Fibonacci-kaavan suhteet järkevän kokoisille teoksille ovat 1:2, 2:3, 3:5 ja 5:8 –
mikä on mittasuhde kultaiselle leikkaukselle. (Hochuli, 1996, 38.)
Kokeilin kultaisen leikkauksen asettamista valitsemiini esimerkkiaukeamiin, jotta näkisin miten elementit on sijoiteltu suhteessa leikkausviivoihin. Tästä kokeesta tein mielenkiintoisia
havaintoja, jotka auttoivat omien aukeamien suunnittelussa. Tästä nostan esimerkiksi Apusen
teoksen Sukellus pimeyteen. Aukeama on suunniteltu leikkauksen mukaisesti kuvaa myöten.
Lukijan katse suuntautuu pääosin kirjan alaosaan tekstin sijoittelun ja kuvassa olevan hahmon
vuoksi. Hahmon asento on suuntautunut vahvasti oikeaan alakulmaan.
Gridin käyttö omassa suunnittelutyössäni on ollut tärkeää, koska se on auttanut jäsentämään
ja hahmottamaan aukeamien suunnittelua. Perehtymällä erilaisiin gridipohjiin olen pystynyt
valitsemaan sopivimmat taittoaukeamiin tai ainakin tarkastelemaan, mikä pohja voisi sopia
mihinkin aukeamaan. Tarkastelu on auttanut myös havannoimaan suunnittelytyössä tapahtuvan kehityksen etenemistä eli sen eri vaiheita.
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Kuva 4: Kultainen leikkaus Apusen teoksessa.
Gridipohjia on useita, ja perinteisimmät niistä ovat käsikirjoitusmalli, palstamalli, modulaarimalli, hierarkinen malli, sekä näiden eri variaatiot. Käsikirjoitusmalli (manuscript) noudattaa
yksinkertaista yhden sivun palstaa mikä vie lähes koko tilan sivulta. Marginaaleja säätelemällä
sivuille saadaan kuitenkin vaihtelevuutta eikä lukija väsy lukemaan. Myös typografian täytyy
pitää huoli siitä, että tekstiä jaksetaan lukea sivu sivulta. Palstamallissa (column) yksittäinen
tekstialue jakaantuu useampiin pystysuoriin alueisiin, palstoihin. Näillä voidaan jakaa tekstiä
osiin, mutta palstanleveys riippuu täysin käytettävän typografian kirjainkoosta. On tärkeää,
että löydetään sopiva palstanleveys, joka toimii tietyn kokoisen merkkimäärän kanssa. Jos
palsta on liian kapea tai leveä, ongelmia ilmenee lukemisessa. Modulaarimallissa (modular)
pystysuorat palstat on jaettu useiksi pieniksi suorakaiteiksi tai nelikulmioiksi, jotka toimivat
monimutkaisemmissa taitoissa. Jokainen pieni suorakaide tai nelikulmio eli moduuli rajaa
tietyn määrän informaatiota sisäänsä. Modulaarimallia käytetään usein silloin, kun halutaan
ilmaista jotakin järjestykseen, selkeyteen, urbaaniin tai matemaattisuuteen viittaavaa. Hierarkiamallissa (hierarchical) gridi on väljempi ja vapaampi, missä tekstin sijainti sivulla vaihtelee
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sen sisällön merkityksen eli arvon mukaan. Mallia käytetään painetuissa julkaisuissa, mutta
sitä käytetään myös verkkojulkaisupuolella. (Samara, 2005, 26-29.)

Kuva 5: Gridimalleja.
Ilman gridin käyttöä aukeamista ei olisi tullut jäsenneltyjä, koska gridi toimii taiton runkona, johon elementtejä lisätään. Haasteena oli viedä intuitiolla tehtyjä luonnoksia eteenpäin ja
asettaa ne olemassa oleviin malleihin. Toisaalta tämä tämä vaihe näytti minulle, miten muuntautumiskykyinen taitto voikaan olla ja miten oma visioni aukeaman alkuasettelusta muuttui.
Gridin merkitys aukeamien suunnittelutyössä on suuri edellä mainittujen asioiden vuoksi. Se
ei ehkä ole kaikkein mukavin vaihe taiton suunnittelussa, mutta se on tärkein.

34

3.3. Katsoja havainnoijana
Katsoja liikkuu aistihavaintojen varassa selatessaan visuaalista kenttää. Arnheimin mukaan
katse kohdistuu mielenkiintoisiin kohtiin ja vaeltelee edestakaisin, kunnes tarkentuu yksityiskohtiin. (Mikkonen, 2005, 25.) Silmänliike voidaan nähdä jatkuvana ja loputtomana kognitiivisten tekojen sarjana, jotka kaikki noudattavat samaa rakennetta: silmä liikkuu, kerää informaation, tulkitsee sen ja suunnittelee seuraavaa silmänliikettä. Joskus suunnittelu tapahtuu
rinnakkain informaation tulkinnan kanssa. (Ware, 2013, 142.) Myös tietokirjan aukeamaa
silmäiltäessä katse vaeltelee kuvasta toiseen lukien kuvatekstit ennen leipätektiin syventymistä. Sama pätee sanomalehteä tai muuta julkaisua luettaessa. Näin lukija poimii itseä kiinnostavimmat kohdat ja saa nopeasti käsityksen siitä, mistä asiasta tekstissä keskustellaan. Kuvateksteihin ei tule suhtautua kevyesti, sillä niiden tehtävä on antaa uutta tietoa eikä kertoa sanasta
sanaan mitä kuvassa tapahtuu. (Rantanen, 2007, 126.) Jagozinskan mukaan kuvalla on neljä
eri tehtävää: rikastuttaa katsojan kokemaa havaintoa, ohjata sitä sekä organisoida verbaalista
materiaalia, että helpottaa sen ymmärtämistä (Hatva, 1993, 49).
Sanomalehden ja aikakauslehden suunnittelusta kirjoittanut Rantanen jakaa lukemisen kolmeen tasoon: kanteen, selailuun ja lukemiseen. Sovellan tasoja tietokirjan lukemiseen, en
kuitenkaan käsittele kantta. Selailtaessa tietokirjaa se on herättänyt lukijan mielenkiinnon
ja tulee pitää lukijan mielenkiintoa yllä kaikin keinoin. Tässä vaiheessa lukija selailee sivuja silmämääräisesti ja kohdalle osuvat satunnaiset aukeamat tarjoavat maistiaisia sisällöstä.
Rantasen mukaan lukija hakeutuu selailijaksi jonkin kannessa nähdyn asian vuoksi ja siksi
haluaa tietää lisää. Uteliaisuus saa lukijan tarttumaan kirjaan ja alkaa selata sitä. Selailtaessa
lukijalla on ”skannaus” päällä: silmä etsii aukeamilta kohtia, mitkä houkuttelevat lukemaan.
Näitä kohtia sanotaan ”entry pointeiksi”, joiden kautta lukijan on helpompi siirtyä lukemisen
tasolle. Viimeisellä, lukemisen tasolla, lukija on syventynyt leipätekstiin. Selailun avulla lukija
on vakuuttunut siitä, että kirjasta on hänelle jotain hyötyä. Lukija voi kuitenkin menettää
kiinnostuksensa, jos teksti ei vastaa kannessa annettuja lupauksia. Rantanen täsmentää, että
selailun tarkoituksena on myydä teoksen sisältöä lukijalle. Luettaessa lukija kiinnittää huo-
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miota leipätekstin ympäristöön, suhteuttaa visuaalisuutta tekstiin ja päinvastoin, jolloin kaikki ovat kytköksissä toisiinsa. (Rantanen, 2007, 69-72.)
Katse on sidos, joka syntyy katsojan ja katsojan kohteen välille. Katsoja huomaa muuttuvat
elementit helpommin kuin pysyvät: jos jokin muuttaa sijaintia, väriä, kirkkautta, muotoa tai
kokoa, huomio kiinnittyy siihen. Katse kiinnittyy johonkin tietoisesti tai tiedostamatta, joihinkin mielikuviin ja kuviin voidaan samastua, mutta toisia ei edes nähdä. (Seppänen, 2001,
95, 124, 148.) Hatva (1993, 55) toteaa, että katse kohdistuu erityisesti kulmiin ja kohtiin,
joissa on paljon tietoa. Hänen mielestään kirjan suunnittelussa tulisi näin ollen välttää elementtien asettamista kulmiin, koska ne ajavat katsetta poispäin tärkeistä kohdista. Sijainnista
tehdyt tutkimukset ovat kuitenkin olleet hyvin ristiriitaisia siitä, mikä alue koetaan tärkeimpänä. Rose (2002, 45) puolestaan puhuu kuvan fokalisoinnista, missä kuva rakentuu huomiotaherättävistä kiinnekohdista jotka saavat katsojan huomion. Kiinnekohtia voidaan luoda esimerkiksi perspektiivin avulla, mikä ohjaa katsetta haluttuun suuntaan. Katsoja voi samastua
johonkin kiinnekohdan tuottamaan tapahtumaan.
Siinä missä kuvanlukutaito on osa visuaalista lukutaitoa on myös taiton lukutaito, sillä katsoja
yrittää ymmärtää visuaalisten järjestysten merkityksiä. Visuaalisen lukutaidon perusedellytyksenä on, että kuva tai muu visuaalinen objekti ymmärretään kommunikaatioksi. (Kupiainen,
2007, 43.)
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4. AUKEAMIEN SUUNNITTELU
Kirjan toteutus painotuotteeksi on monivaiheinen prosessi, jossa tulee ottaa monia asioita
huomioon jo suunnitteluvaiheessa: paperin laatu, sivumäärä, kovat vai pehmeät kannet, kustannukset, aikataulu, kohderyhmä ja niin edelleen. Kun taitettavan teoksen sisältö on valmis,
graafinen suunnittelija tai taittaja voi alkaa työstämään sen ulkoasua. Sisällön visuaalisen ulkoasun tulisi olla helposti ymmärrettävä ja selkeä. Erityylisiä sommittelumalleja voidaan kuitenkin kokeilla kirjasta riippuen. Kirjan genre antaa myös osviittaa siihen, mihin suuntaan taiton
ulkoasu muovautuu: tietokirjoissa on useimmiten suuria kuvapintoja ja informaatiolaatikoita
toisin kuin kaunokirjallisuudessa.
Työn lähtökohtana oli toteuttaa kirjantaitto kokonaisuudessaan A5-kokoiseen teokseen Sukel
tajan vesiluonto. Teoksen kirjoittaja oli minuun henkilökohtaisesti yhteydessä sähköpostilla ja
Facebookin välityksellä. Sain valmiin tekstin ja kuvat joista lähteä liikkelle. Marraskuussa 2013
tarve taitolle peruuntui, koska Sukeltajaliitto halusi julkaista teoksen ja heillä oli oma taittaja
joka tekisi työn. Lähtötilanne muotoutui uudelleen, mutta päätin pysyä samassa tekstissä mikä
sopi myös tekstin kirjoittajalle. Suunnittelutyöstä syntyi oma case-tutkielmansa, jota lähdin
mielenkiinnolla toteuttamaan. Työtä aloittaessani tukenani oli entuudestaan tietotaitoa kirjan suunnittelusta vaikkakin nyt työhön sisältyi myös tieteellinen puoli.
4.1. Luonnokset intuition mukaan
Intuitiolla suunnittelun voi jakaa kolmeen ryhmään: tavanomaiseen, asiantuntevaan ja strategiseen. Tavanomainen intuitiosuunnittelu perustuu vaistoon ja epäselvään tunteeseen, mikä
voisi olla oikein tai väärin. Asiantunteva intuitiosuunnittelu kumpuaa kokemuksesta, joka on
hankittu opiskelemalla. Päätökset voidaan tehdä nopeastikin, sillä suunnittelijalla on käytössään jo entuudestaan tarvittava tietotaito. Strateginen intuitiosuunittelu pohjautuu asiantuntijuuteen mutta tässä suunnittelija pystyy yhdistämään tietoa eri lähteistä luodakseen kokonaisuuksia, jotka ovat erittäin ainutlaatuisia. (Bailey, 2011.)
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Baileyn ryhmittelyn perusteella luokittelen oman intuitiosuunnittelun tavanomaiseen ja asiantuntevaan, riippuen työn kohteesta. Kirjan aukeaman suunnittelusta minulla on jo kokemusta,
mutta syvällisempi pohdiskelu ja tarkastelu aiheesta on jäänyt vähemmälle. Se tapahtuu nyt
tässä tutkielmassa. Suunnittelutyössä otan huomioon oppimani asiat, mutta itse suunnittelun
lähtötilanne lähtee tavanomaisesta liikkeelle. Ikään kuin tekeillä oleva työ kehittyy samalla
kun sitä tekee. Mitä enemmän suunnittelutyötä tekee, sitä enemmän kokemusta karttuu ja
silloin päästään strategiseen intuitiosuunnitteluun. Toistoja on tehty jo niin monta, että taidot
ovat hyvin hallussa. En tässä kuitenkaan tarkoita mitenkään konemaista toistoa vaan sitä, että
suunnittelija on ollut tekemässä useita kirjan taittoja, että tietää mikä toimii ja mikä ei. Oma
tavoitteeni on kehittyä strategisen intuitiosuunnittelun suuntaan.
Ensimmäiset luonnokset tein luottaen omaan tietotaitoon ja omaan visuaaliseen näkemykseen. Tämä oli hyvä lähtökohta taitoille, sillä se antoi mahdollisuuden testata miten tekemäni
luonnokset vastaisivat tieteellisiä oppeja. Luonnosten pohjana käytin piirtämääni aukeama
kehikkoa, johon luonnostelin lyijykynällä ja tussilla. Kehikkoa oli myös helppo monistaa
tarvittava määrä. Luonnokset valmistuivat maaliskuun 2014 aikana.
Jotta luonnosten välillä olisi mahdollisimman paljon vaihteluja, pyrin valitsemaan tekstistä
kappaleita, jotka sisältävät useita eri elementtejä. Näin suunnitteluun saisi hieman haastetta.
Aluksi valikoitui viisi tekstikohtaa eli viisi erilaista aukeamaa, joista jokaisesta tein kolme eri
tyylistä luonnostelmaa. Halusin nähdä sommittelun merkityksen muuttuvan ja minkälainen
muutos olisi edelliseen luonnokseen verrattuna. Tämä osoittautui kuitenkin liian laajaksi alueeksi käsitellä, joten karsin aukeamat vain kolmeen kappaleeseen. Saatuani piirrosluonnokset
valmiiksi tein niistä InDesignilla havainollistavat luonnokset, joissa on oikeat tekstit ja kuvat
paikoillaan.

Taulukko 1: Elementtien jakaantuminen aukeamalla.
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Kuva 6: Aukeama1:n piirrosluonnos.

Kuva 7: Aukeama1:n InDesign-luonnos.
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Kuva 8: Aukeama 2:n piirrosluonnos.

Kuva 9: Aukeama 2:n InDesign-luonnos.
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Luonnosten ensimmäisen aukeaman leipäteksti alkaa väliotsikolla, teksti jatkuu sivun puoleen
väliin ja päättyy kuvaan. Seuraava sivu taas alkaa kahdella pienemmällä kuvalla, joiden alapuolella leipäteksti jatkuu edelliseltä sivulta. Tämä ristikkäisasettelu vaikutti mielestäni loogiselta
vaihtoehdolta, koska se keventäisi tekstikappaleita. Toisen aukeaman asettelu on kokeellisempi, leipätekstin alapuolella on kolme kuvaa, joista kaksi on päällekäin. Viereisellä sivulla alkaa
uusi kappale tekstin ja taulukon kera. Viimeinen, kolmas aukeama sisältää ainoastaan leipätekstin ja uuden kappaleen aloituksen. Aukeamasta tuli melko paljas ja pelkistetty juuri tämän
vuoksi. Ehkä juuri siksi InDesign-luonnosta tehdessäni siitä tuli aluksi aivan erilainen, koska
aukeama kaipasi jotakin ekstraa. Lopulta päätin kuitenkin pysyä piirrosluonnoksessa ja jatkaa
siitä eteenpäin. On mahdollista, että ajatukset voivat muutta näinkin lyhyellä aikavälillä mutta
tämäkin on osa luovaa suunnittelutyötä.
4.2. Havainnot
Haasteellisinta oli saada tekstimassa mahtumaan A5:n kokoiselle aukeamalle, sillä lyijykynäluonnoksissa tekstin sijainti oli merkitty laatikolla. Näin oli mahdotonta sanoa, miten paljon
tekstiä todellisuudessa mahtuisi tekstilaatikon sisälle. Tämä oli kuitenkin odotettavissa ja se
oli osa suunnitteluprosessia. Se vahvisti käsitykseni gridin tärkeydestä, sillä luonnoksissa en
vielä noudattanut gridipohjaa niin tarkasti. Halusin kokeilla, miltä luonnokset näyttäisivät
oman intuition perusteella.
Ensimmäistä InDesign-luonnosaukeamaa tarkasteltuani olin jakanut aukeaman neljään
eri lokeroon, moduuliin. Pyrin saamaan taitosta raikkaan näköisen ja tyyliltään asiallisen ja
modernin. Smaragdinvihreällä pyrin korostamaan kuvatekstien tärkeyttä ja siksi, koska se on
luonnosta löytyvä sävy. Väri toi myös eloa aukeamaan. Halusin korostaa samalla sävyllä myös
sivunumeroiden taustaa joiden muoto valikoitui siksi, koska se muistutti ilmakuplaa. Mietin
kuitenkin vielä, lisäänkö pallot lopullisiin taittoihin.
Toisessa InDesign-luonnoksessa oli hieman enemmän haastetta, sillä taittoon täytyi saada
sovitettua kolmen kuvan lisäksi taulukko ja tietolaatikko. Tekstin jaoin kahteen palstaan.
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Kuva 10: Aukeama 3:n piirrosluonnos.

Kuva 11: Aukeama 3:n InDesign-luonnos.
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Massiivisen tekstimäärän vuoksi tietolaatikko ei mitenkään mahtunut samalle sivulle, vaikka olin merkinnyt sille tilan lyijykynäluonnokseen. Infolaatikon kokoa testattuani, huomasin että se olisi vienyt kokonaisuudessaan yhden sivun verran tilaa. Kuvien asettelu jäi myös
vaivaamaan mieltäni jostakin syystä. Se ei näyttänyt mielekkäältä, joten kokoa ja sijaintia tulisi
pohtia uudelleen viimeisiä taittoja varten. Taiton tyyli vaikutti yleisesti selkeältä mutta myös
enemmän informatiivisemmalta, mikä johtunee taulukon lisäämisestä. Tässä taittoversiossa
uuden kappaleen alun olen ilmaissut yksinkertaisesti suuremmalla kirjainkoolla. Pohdin viimeistä taittoa varten, voisiko uuden luvun alun ilmaista toisin ja miten saisin sommittelun
toimimaan paremmin.
Kolmas InDesign-aukeama on sommittelullisesti yksinkertaisin, pakollisia kuvia ei ole joten niiden sijaintia ei tarvitse huomioida. Tilankäyttö on vapaampaa, mutta silti tuntuu,
että jotain puuttuu. Taitto noudattelee kuitenkin klassisempaa linjaa, teksti on sidoksissa
käsikirjoitusmalliin, jossa teksti on yhtenä kappaleena. Luvun alku on jätetty kevyemmäksi ja
tutustuttaa kohteeseen ingressillä. Valittu kirjaintyyppi edustaa myös klassista muotokieltä.
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5. AUKEAMIEN TOTEUTTAMINEN
Lopullisia InDesign-aukeamia lähdin toteuttamaan suunnittelemieni intuitioluonnosten
pohjalta. Pyrin tehdä aukeamista erilaisia gridikokeiluja (a-d). Päätin tehdä kokeilut ensin
käsin piirtäen, koska se tuntui luonnolliselta ratkaisulta ja jälkikin oli käsintehdyn näköinen.
Lähtötilanteen aukeama muuttui työskentelyn aikana, ja sen eri elementit olen erottanut toisistaan väreillä.
5.1. InDesign-taittoaukeamat
Aukeama 1 koostui kolmesta kuvasta ja tekstiosuudesta. Luokittelin kaikkien aukeamien variaatiot a), b), c) ja d). Ensimmäinen InDesign-luonnos on aina a) eli siitä lähdetään liikkeelle,
lähtötilanteesta. Aukeama 1 b):n taittoon pyrin kokeilemaan käsikirjoitusmallia, koska ajattelin, että se voisi toimia tässä. Kuvat sommittelin viereiselle aukeamalle, jolloin tekstille jäi
koko sivu tilaa. Seuraavassa aukeamassa eli c):ssä jaoin gridin useampaan palstaan, halusin nähdä miten tekstin asettelu muuttuisi edelliseen aukeamaan verrattuna. Kuvat päätin säilyttää
edelleen yhtenä rykelmänä. Viimeisessä d)-aukeamassa teksti pysyi edelleen kolmen palstan
jaottelussa mutta tässä muokkasin kuvien asettelua.
Aukeama 2:ssa kuvien ja tekstin määrä pysyi suunnilleen samana, mutta uutena aukeamalla oli
tietolaatikko. Sen sijoittelu oli haasteellista. b):ssä kuvat sijoitin aukeaman alaosaan ja tietolaatikon niiden yläpuolelle. Teksti sai olla vapaasti yhdessä palstassa, kun taas c):ssä laitoin tekstin
lujille kolmeen palstaan. Kuvat sommittelin aukeaman keskelle tilanjakajaksi. Tietolaatikko
löytyy aukeaman oikeasta reunasta. Viimeisessä eli d)-aukeamassa pyrin saamaan edellisistä
poikkeavan taiton. Kuvasarja löytyy vasemman sivun yläosasta ja teksti sen alapuolelta. Uusi
luku on ilmaistu alkavaksi yhdellä kuvalla, joka kuvastaa luvun sisältöä.
Aukeama 3 koostui pelkästään tekstistä, ja taiton lähtötilanne oli hyvin pelkistetty ja yksinkertainen. b):ssä jaoin tekstin kolmeen palstaan pienine muutoksineen. Siniset korostusvärit
viittaavat tekstin sisältöön samoin kuin laineikas alleviivaus. c):ssä jätin aukeaman yläosaan
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Kuva 12 Aukeama 1:n gridiluonnoksen vaiheet a-d.

Kuva 13: Aukeama 2:n gridiluonnoksen vaiheet a-d.
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Kuva 14: Aukeama 3:n gridiluonnoksen vaiheet a-d.
enemmän tilaa ja korostin otsikon tärkeyttä siirtämällä sen sivun keskiosaan. Koska aukeamalla ei ole kuvia, päätin luoda aiheeseen sopivan. d):ssä on sommiteltu kuvituskuvat, jotka
korostavat aihetta vielä enemmän. Pyrin saamaan kuvilla eloa aukeaman muutoin niin tasapaksuun tunnelmaan.
5.2. Havainnot
Taittokokeiluista tein erittäin mielenkiintoisia havaintoja. Jokaisesta aukeamasta nousi yksi
taitto, jonka valitsin lopulliseksi tarkastelun kohteeksi. Valintani perustui siihen, miten
sopusuhtaiselta ja mielenkiintoiselta taitollinen kokonaisuus vaikutti ja miten rakenne saatiin
jäsenneltyä. Jokaisessa taitossa oli kuitenkin jotakin hyvää, mutta myös jotakin parannettavaa.
Aukeama 1:n c):n ja d):n epäkohdiksi nousivat kapea palstajako, A5:n kokoiselle aukeamalle
kolmen palstan jako on melko ahdas. Näin ollen tekstiä on vaikea lukea, koska rivit ovat lyhyi-
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tä ja tavutuksia on paljon. Kuvat tulivat kuitenkin selkeästi esille ja veivät suurimman osan c):n
aukeaman tilasta. Haasteellisinta oli saada teksti toimimaan aukeamalla, sekä saada paljon tietoa sisältävä kuvateksti mahdutettua paikoilleen. d):n aukeamassa oli samankaltaisia haasteita,
koska palstajako oli sama kuin c):ssä. Asettelu noudattaa tässä hierarkiamallia. b):ssä tekstiä
on miellyttävämpi lukea, koska rivit ovat pidempiä ja tilaa on reilummin. Kuville on annettu
oma tila, missä ne on asetettu tärkeysjärjestykseen. Valitsin tarkastelun kohteeksi aukeama
b):n, koska taitto vaikuttaa luettavalta ja tasapainoiselta.

Kuva 15: Aukeama 1 b).
Aukeama 2:ssa oli myös haasteita. Taulukon sijoittelu tuotti hankaluuksia, mutta lopulta sille
löytyi paikka. Tämän aukeman variaation valinta lopulliseen tarkasteluun tuotti eniten päänvaivaa, koska olin mieltynyt useampaan vaihtoehtoon. Päädyin kuitenkin valitsemaan d):n,
koska sen rakenne on eri kuin edellisissä aukeamissa ja tässä kohtaa värien merkitys korostuu:
kiinnostuin ajatuksesta, miten eri luvut voitaisiin merkitä eri värein. Runko on muutoin sel-
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keä ja hyvin luettava, kuvatekstien taustojen sijoittelu kuvan ja tyhjän tilan välille luo vaihtelevuutta. b):n aukeama oli mielestäni onnistunut, mutta tässä vaiheessa jo pohdin taulukon
siirtämistä seuravalle sivulle ahtauden vuoksi. c):n kaksipalstainen aukeama antoi ahtaan vaikutelman. Tässä yksipalstainen teksti voisi toimia paremmin.

Kuva 16: Aukeama 2 d).
Aukeama 3:n variaatiot olivat pieniä mutta merkittäviä. b):ssä kokeilin jälleen kolmen palstan jaottelua, mikä toimi tässä aukeamassa luultavasti parhaiten, koska kuvia ei ollut. Kolmen
palstan jaottelusta voi helposti tulla kuitenkin aikakauslehtimäinen. Seuraavaksi c):ssä siirryin
kahteen palstaan ja avarsin aukeaman yläosaa, koska aukeama tarvitsi mielestäni lisää ilmavuutta. Aukeaman otsikkoon suunnittelin sisältöä kuvaavan laineikkaan alleviivauksen. Symboli toimi hyvin ja korosti aihetta. Tästä siirryinkin seuraavalle tasolle viimeisessä kokeilussa,
d):ssä. Innostuin suunnittelemaan kuvituskuvan, mikä toisi vielä enemmän näyttävyyttä muuten niin hillittyyn sommitteluun. Oikealla puolella olevan kuvituskuvan opasiteettia täytyi
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pienentää, koska muuten tekstistä ei olisi saanut kunnolla selvää. Toisaalta tämä sopi kuvaan,
koska vesi on jatkuvasti liikkeessä ja sävyt vaihtelevat myös koko ajan. Valitsin tämän tarkasteltavaksi aukeamaksi.

Kuva 17: Aukeama 3 d).
En asettanut mitään suurempaa vaatimusta kultaisen leikkauksen käytöstä, vaan katsoin,
mihin suunnittelutyö sen osalta johti. Suurempi painoarvo taittokokeiluissa oli gridillä. Tarkastelin kyllä tuloksia kultaisen leikkauksen näkökulmasta eli miten eri elementit sijoittuvat
leikkaukseen. Tulos oli lopulta se, että leikkaukseen suhteutettuna taittoaukeamat vaikuttivat
sopusuhtaisilta. On vaikea sanoa, vaikuttiko tulokseen jo opittu kaava, sommittelutaito vai
jokin alitajunnasta nouseva ajatus. Todennäköisesti tulokseen vaikuttivat kaikki edellämainitut seikat.
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6. AUKEAMIEN TARKASTELU
6.1. Informaatioarvolliset elementit
Jotta informaatioarvoa voidaan tarkastella aukeamilla, katse täytyy kohdistaa pinnan eri alueisiin: ylös, alas, oikealle, vasemmalle, keskelle ja marginaaliin. Otetaan tarkasteluun ensimmäinen aukeama, joka on vahvasti jaoteltu oikeaan ja vasempaan alueeseen eli tekstiosuus on
vasemmalla sivulla ja kuvat oikealla. Kressin ja van Leeuwenin (2006, 181) mukaan vasen sivu
kertoo jo olemassa olevasta tiedosta ja oikea uudesta informaatiosta. Koska kaikki kuvat on
sijoitettu vain toiselle sivulle, tietty jatkuvuus edelliseltä sivulta puuttuu. Aukeama olisi yhte
näisempi, jos yksikin oikeanpuoleisen sivun kuvista olisi sijoitettu vasemmalle, jolloin sivut
olisi ”yhdistetty” toisiinsa. Aukeaman vasemman ja oikean sivun suhteesta voidaan kuitenkin
päätellä, että oikea sivu toimii vasemman sivun tiivistelmänä, jossa tuodaan visuaalisesti esille
tekstissä esitettyjä kohtia. Uutena tietona kuvat kertovat, että sukeltaminen on tiimityöskentelyä, tapahtuipa se sitten lähilaiturilla tai ulkomailla, ja että sukeltamista voidaan hyödyntää
vesikasvien tutkimisessa ja riippuen siitä, miten intohimoisesti lajia harrastaa on mahdollista
matkustaa myös ulkomaille sukeltamaan.
Aukeaman informaatioarvon ylä- ja alaosa eli ideaali ja reaali ei ole niin selkeästi jaoteltavissa. Kressin ja van Leeuwenin (2006, 186-193) jaottelun mukaan tässä kuvien sommittelun
perusteella ideaalisinta on itse sukeltaminen lajina, ja laji itsessään on ryhmätyöskentelyä jo
pelkästään turvallisuuden vuoksi. Ylimmässä kuvassa sukeltajat kommunikoivat keskenään ja
tarkistavat laitteistoa. Se, mihin sukeltamista voidaan hyödyntää, löytyy alapuolelta eli reaalista, jonka tarkoituksena on tarkentaa ideaalia ja tuottaa käytännönläheisempää tietoa. Todellisuudessa sukeltamisen yksi hyötymuoto on kasvien tutkiminen.
Keskitettyä elementtiä aukeamalta ei tahdo löytyä. Kressin ja van Leeuwenin (2006, 196)
mukaan jos jokin asetetaan keskelle, sen ympärillä olevat elementit lasketaan marginaaleihin ja
näin ollen ovat toisarvoisia. Menemättä liiaksi kuvien sisäisiin merkityksiin, kuva vesikasvista
edustaa ainoastaan keskitettyä asettelua. Sen ympärille jäävä vesi on sen marginaalia.
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Kuva 18: Aukeama 1:n elementtien jakautuminen aukeamalla.
Kuvien sommittelussa yksittäisen sukeltajan rooli vesikasvien tutkijana korostuu, koska kuvat
ovat päällekäin (1.). Samalla sukeltajat sidotaan harrastussukeltamiseen ulkomailla alla olevan
Virosta otetun kuvan vuoksi (2.). Koska vesikasvi on lähempänä aukeaman keskustaa, tutkimussukeltamista voidaan pitää merkityksellisempänä kuin harrastussukeltamista.
Seuraava aukeama on sommittelultaan erilainen ja lähdetään jälleen liikkeelle vasemmasta ja
oikeasta sivusta, eli jo olemassa olevasta tiedosta ja uudesta. Aukeamaa on haasteellista tulkita,
koska mukana on Kressin ja van Leeuweninkin käsittelemä triptyykki, mikä löytyy vasemman sivun yläosasta kuvasarjana, mutta siihen perehdytään myöhemmin. Vasen sivu sisältää
leipätekstin, kolme kuvaa ja kolme kuvatekstilaatikkoa. Kuvat ja laatikot on asetettu tekstin
yläpuolelle. Oikealla sivulla koko pinnan täyttää suurikokoinen kuva ja uuden luvun ilmaiseva tekstilaatikko. Tässä tapauksessa edellisen luvun kuvat toimivat johdattelijoina uuteen
lukuun, vaikka aiheet poikkeavat toisistaan. Jaottelusta käy ilmi, että suuremmalla kuvalla
on suurempi painoarvo, ja että se on lupaus jostakin uudesta tiedosta koskien luvun sisältöä.
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Vasemman sivun pienet kuvat sijaitsevat marginaalissa ja ovat näin arvoltaan pienempiä. Turkoosit kuvatekstilaatikot toimivat siltoina kuvien ja leipätekstin välillä yhdistäen ne toisiinsa.
Myös oikealla sivulla oleva keltainen tekstilaatikko sijaitsee marginaalissa, mutta sijainnistaan
huolimatta sen merkitys sivulla on tärkeä. Suurella kuvalla halutaan erityisesti painottaa luvun
sisältöä. Se, mihin tekstilaatikon alareuna kohdistuu, osuu kuvan valoisin kohta, jotka ovat
yhteydessä luvun sisältöön.
Kuvien asettelu triptyykkiin antaa järjestelmällisen kuvan sivusta. Kressin ja van Leeuwenin
mukaan triptyykki-asettelu vaakasuunnassa jakaantuu myös jo olemassa olevaan ja uuteen,
paitsi keskellä oleva kuva toimii yhdistäjänä, siltana. Pystysuunnassa puolestaan ideaali, yhdis
täjä ja reaali. Aukeaman triptyykkiä voisi tulkita siten, että vasemmalla oleva kuva suolilevästä on yleiskuva vedenpinnan yläpuolelta, keskimmäinen kuva kertoo jo mitä vedenpinnan
alapuolella kasvaa ja viimeisessä kuvassa kohde tarkentuu vedenpinnan alapuolella elävään

Kuva 19: Aukeama 2:n elementtien jakautuminen aukeamalla.
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eliöön, meduusaan. Keskimmäisen kuvan kasvi on siis osa leväkasvustoa mutta toimii myös
suojana sen ympärillä eläville eliöille ja täten toimii yhdistävänä tekijänä.
Aukeamasta löytyvät ideaali ja reaali-tekijät. Oikean sivun ideaali eli ihanne ilmaistaan tekstillä eli se, että vedenpinnan alapuolella olisi näkyvyyttä. Suuren kuvan pinta liihottaa sekä
ideaalissa ja reaalissa, tosin näkyvyys on huonompi kuvan alaosassa kuin ylhäällä ja sen voisi
tulkita siten, että todellisuudessa näkyvyys vaihtelee. Vasemman sivun ideaalina ovat pienet
kuvat, jotka kiteyttävät tekstissä esitetyt seikat ja reaali koostuu tekstimassasta, jo olemassa
olevasta tiedosta.
Kolmas aukeama on rakenteellisesti luultavasti yksinkertaisin, vaikka siitäkin voi löytää
syvempien tasojen merkityksiä, vaikkei ne ole niin selkeitä kuin kahdessa aiemmassa aukeamassa. Kuvituskuvien osalta jo olemassa oleva ja uusi-tekijät viittaavaat samaan pienellä erolla.

Kuva 20: Aukeama 3:n elementtien jakautuminen aukeamalla.
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Jo olemassa oleva veden liike on näkyvää ja tiedämme, että vesi liikkuu koko ajan. Kuvan värit
ovat kirkkaat ja selkeät, eikä niitä ole muutettu. Oikeanpuoleinen kuva ilmaisee myös veden
liikettä, mutta sen sävy on haaleampi. Veden liikettä voi tarkastella toisesta näkökulmasta ja
emme ole täysin oppineita kaikista veden pyörteistä, ja siitä miksi vesi liikkuu erillä tavalla
tietyissä kohdin vesistöä. Kuvien perusteella ideaalisinta olisi, että vesi olisi kirkasta, puhdasta
ja raikkaan sävyistä, kun taas todellisuudessa se voi olla päinvastoin. Nämä kaksi erottaa toisistaan tyhjä tila. Rakenteellisesti aukeamassa on havaittavissa hierarkinen gridimalli, taiton
yläosa on jätetty ilmavaksi, kun taas leipäteksti on sommiteltu melkein aukeaman puolivälistä
alaspäin. Ilmava alue antaa tilaa veden pyörteille ja ennalta-arvaamattomalle luonteelle. Keskitettyä tekijää aukeamalla ei ole mutta kuvat leikkaantuvat marginaalien ylitse. Tästä tulee
tunne, että veden liikkeet koettelevat rajojaan; liikettä ja voimaa ei pysäytä mikään.
6.2. Huomioarvolliset elementit
Huomioarvollisten elementtien suhde toisiinsa on mutkikas, koska siinä tarkastellaan useiden
tekijöiden suhteita ja niiden toimintaa. Näitä tekijöitä ovat muun muassa koko, väri, kontrastit, sijainti visuaalisella kentällä, perspektiivi, muoto ja kulttuuriset tekijät kuten ihmishahmo tai symboli. Mitä suurempi painoarvo elementillä on, sitä suurempi huomioarvo sillä on.
Kressin ja van Leeuwenin (2006, 201) mukaan riippumatta elementin sijainnista, se voi luoda
hierarkisen arvojärjestyksen muiden elementtien kanssa huomioarvollisuutensa vuoksi. Toisin sanoen vasen voi olla huomattavampi kuin oikea ja toisinpäin, tai ne voivat olla huomioarvollisuudessa saman arvoisia. Sama pätee aukeaman ylä- ja alaosiin, kuin myös keski-marginaali alueisiin. Huomioarvo syntyy kontrastin kautta, esimerkiksi mustavalkoisuus luo selkeän
kontrastisuuden, mikä on huomiotaherättävä tekijä (Kress ja van Leeuwen, 2006, 202).
Ensimmäisen aukeaman huomioarvollisten elementtien tunnistaminen on selkeää, koska tässä
tapauksessa ne ovat valokuvia ja asetettu yhdelle sivulle. Suurin ja tärkein kuva on asettettu
kuvar yppään ylimmäiseksi ja täten on hierarkiassa ylimpänä. Kuvatekstilaatikoiden turkoosi
väri on myös huomiotaherättävä. Mitä näiden suhteista tulisi sitten päätellä? Sukeltajat ovat
tässä keskeisimmässä roolissa, koska teos on sukeltajapainotteinen. Pääkuvan jälkeen tulevat
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Kuva 21: Aukeama 1:n huomioarvolliset elementit. 1. koko sivu huomioarvollisena,
josta 2. merkityksellisin.
vasta pienemmät kuvat, jotka kertovat sukelluskohteista. Toisen aukeaman huomioarvolliset
elementit löytyvät kummaltakin sivulta, mutta tässä aukeamassa yrittävät kilpailla suurimmasta huomioarvosta. Oikeanpuoleisen sivun kuva on erittäin suuri huomioarvoltaan eli sen
merkitys on suuri – uuden luvun aloitus ilmaistaan suureellisesti ja huomiota herättävästi.
Lukijalla tai katsojalla on ehkä näin helpompi jäsentää luvut erilleen toisistaan, kun sivun kuva
kertoo jotakin luvun sisällöstä. Luvun pääotsikon tausta on väriltään huomiota herättävä keltainen – ilman auringon- tai keinovaloa vedenpinnan alla voi olla pimeää ja näkyvyys huono.
Toki näkyvyys voi johtua myös muista seikoista kuten sakeasta vedestä, mutta se ei ole tässä
olennaisinta. Keltainen on tehosteväri, mikä herättää katsojan.
Vasemman sivun yläreunassa oleva triptyykki on myös huomiota herättävä. Kuvasarjan viimeinen kuva erottuu muiden kuvien joukosta tumman sävynsä vuoksi. Rivin kaksi edellistä kuvaa
on otettu lähellä päivänvaloa, kun taas kolmas kuva meduusasta on kuvattu lähellä pohjaa, jol-
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Kuva 22: Aukeama 2:n huomioarvolliset elementit. 1. huomioarvollisimmat ja 2.
merkityksellisimmät.
loin valo on jäänyt ainakin osittain kuvaajan taustalle. Aukeaman pieni tumma kuva ja suurin,
sävyltään vaaleahko kuva luovat ristiriitaisen merkitys: pieni kuva on sävyltään huomioarvollisempi, mutta suurempi kuva kokonsa puolesta.
Kolmannella aukeamalla ei ole valokuvaa, mutta kaksi kuvituskuvaa. Kuvat koostuvat sinisen eri
sävyistä. Huomiota herättävin elementti on vasemman sivun yläosassa, koska sen opasiteetti eli
sävyn kirkkaus tai näkyvyys on 100% ja sijainniltaan se on lukusuunnan alkupäässä. Kuvat poikkeavat selvästi aikaisemmissa aukeamissa käsitellyistä kuvista erityisesti muodoltaan: kuvitus
kuvien muoto on vapaa, eloisa ja kevyempi. Oikean sivun kuva on sävyltään haaleampi, jolloin se
hieman jää vasemman sivun kuvan varjoon, vaikka on kooltaan suurempi. Toisaalta tämä sävyjen
asettelu on hyvä, koska vasemman sivun kuva toivottaa lukijan tervetulleeksi aiheeseen ja on siksi
näkyvämpi. Tämä kuva on myös osa oikean sivun suurempaa kuvaa, se on pilkahdus siitä mitä
teksti tuo tullessaan. Suuremman kuvan tehtävänä on johdattaa lukija syvemmälle aiheeseen.
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Kuva 23: Aukeama 3:n huomioarvolliset elementit. 1. kuva-alue huomioarvollisin
mutta myös merkityksellisin. 2. kuva-alue merkitykseltään toisarvoinen.
6.3. Kehystävät elementit
Kehys on viimeinen komposition avaintekijä. Kressin ja van Leeuwenin (2006, 203) mukaan
kehys toimii taiton rytmittäjänä, joka yhdistää ja erottaa elementtejä toisistaan. Kehystä voidaan arvioida sen näkyvyyden kannalta: elementit voidaan kehystää näkyvämmin tai heikommin. Mitä näkyvämpi kehystys, sitä vahvemmin se nähdään tiedon erottajana, katkaisijana. Jos
kehys on heikosti merkitty tai olematon, elementtien yhteenkuuluvuus on suurempi. Kehys voidaan kuitenkin ilmaista usealla tavalla: vektoreilla, kuvailevilla elementeillä, kuten rakennusten
ja teiden linjoilla jotka johdattelevat katsetta, tai abstrakteilla graafisilla elementeillä, jotka johdattelevat katsetta aluksi huomiarvoisimpaan tekijään ja siitä vähemmän huomioarvoisempaan
ja niin edelleen. Kehystäviä elementtejä syntyy jopa piirtäessä, missä viivat irrottautuvat ympäristöstään, kun taas esimerkiksi impressionistien maalauksissa on pelkästään värien vaihtelua.
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Ensimmäiseltä aukeamalta voi löytää useamman kehyksen. Aukeaman katkaisee keskeltä
suora linja, joka erottaa kuvat ja leipätekstin toisistaan. Kuva-alue taas on pilkottu useampaan
kehykseen, joilla rajataan erit aihealueet omiksi laatikoiksi tai moduuleiksi hierarkian mukaan.
Myös kuvatekstilaatikot muodostavat kehyksiä sulkien kuvatekstit sisäänsä. Vasemman sivun
teksti on myös kehyksen sisällä, sen ympärille muodostuu valkoisesta tilasta koostuva paksureunainen kehikko, joka osittain jatkuu kuvasivun alaosaan. Näin sivut on lievästi yhdistetty,
vaikka ne pääosin toimivat yksittäisinä, itsenäisinä sivuina. Kehykset pitävät yllä tietynlaista
järjestystä tällä aukeamalla, mikä luo mielikuvan järjestelmällisyydestä ja informatiivisuudesta.

Kuva 24: Aukeama 1:n kehystävät tekijät.
Toisessa aukeamassa on jälleen kehystäviä tekijöitä, joista yksi selkeimmistä on tekstiä ympäröivä valkoinen tila. Muita kehystäviä elementtejä löytyy triptyykki-kuvien ja kuvatekstilaatikoiden yhteneväisestä reunasta, kuin myös viereisellä sivulla olevan luvun otsikon taustalaatikosta. Yhteistä tämän aukeaman kehystäville elementeille on se, että kaikki muodostavat
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pystysuoria linjoja, jotka johdattavat lukijan katsetta asteittain kohti seuraavaa sivua päättyen
keltaiseen laatikkoon. Myös aukeaman keskiraja luo kehyksen, joka muodostuu valkoisen tilan
ja kuvan kohtaamisesta.

Kuva 25: Aukeama 2:n kehystävät tekijät.
Kolmannen aukeaman kehystävät elementit syntyvät kuvituskuvien reunoista, joiden keskelle muodostuu valkoista tyhjää tilaa. Valkoinen kehys löytyy myös vasemman sivun alaosasta.
Kuvituskuvien reunoja pidetään kuvaavina elementteinä, koska kuvan reuna tai raja on niin
terävä ja ne johdattelevat lukijan katsetta. Silmiinpistävää tässä aukeamassa on se, että kehys
yhdistää erillään olevat veden aallot valkoisen tilan kautta, jolloin katse saadaan kiertämään
kehää. Tapahtuma sopii aukeaman sisältöön, mikä käsittelee muun muassa veden pyörteitä.
Tässä voitaisiin nähdä jopa vertaus raamatulliseen kertomukseen veden kahtiajakamisesta.
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Kuva 26: Aukeama 3:n kehystävät tekijät.
6.4. Analyysi
Kaikkien kolmen sommittelutekijän tarkastelu kaikilla kolmella aukeamalla on ollut haastavaa, mutta olen tehnyt mielenkiintoisia havaintoja siitä, miten eri elementtien sijainti vaikuttaa
merkitykseen aukeamilla. Informaatioarvollisten elementtien sijainti sijoittuu selkeästi alueille
ideal-new-real eli suurimmassa pääosassa on oikeanpuoleinen sivu kauttaaltaan, toisella sijalla
on vasemman puoleisen sivun yläosa. On mielenkiintoista, miksi juuri oikea sivu nousee merkityksellisemmäksi kuin vasen. Kaikki kuvaelementit sijaitsevat tällä mainitsemallani alueella,
kun taas leipätekstin osuus on lähes kaikilla aukeamilla vasemmalla, paitsi kolmannella aukeamalla myös oikeanpuoleisella sivulla.
Huomioarvollisten elementtien jakaantuminen oli myös yllättävää. Suurin osa huomattavimmista elementeistä sijaitsi aukeaman yläosassa alueella given-ideal-new. Elementtien sijoitta-
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Kuva 27: Analyysikuva informaatioarvosta. Elementtien päällekkäisyys johtuu niiden
samasta sijainnista eri aukeamilla. Merkityksellisimmät elementit sijaitsevat ideal-new-realalueella.

Kuva 28: Analyysikuva huomioarvosta. Useamman aukeaman elementin sijainti samalla
alueella, mikä luo päällekkäisyyden. Sijainnin tuoma huomioarvo ideal-alueella.
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minen johtunee oletettavasti siitä, että merkitykseltään tärkeimmät sijoitetaan yläosaan kuten
hierarkisessa järjestyksessä. Yläosaan sijoitetuilla asioilla halutaan ilmaista lukijalle tärkeää
tietoa ja ne toimivat samalla katseen kiinnekohtina.
Kehystävien elementtien tulokset olivat myös mielenkiintoiset. Tein yllättävän huomion, kun
aloin purkamaan kehyksien tuottamia merkityksiä. Ensimmäisen aukeaman kehystävät elementit ovat järjestelmällisesti organisoidut ja hyvin paikallaan olevia, valkoisen tilan luoma
kehys luo jatkumon viereiselle sivulle. Toisessa aukeamassa on havaittavissa samoja piirteitä,
mutta tässä aukeamassa pystysuorien viivojen määrä on suurempi. Viimeisessä aukeamassa kehykset ovat sijoittuneet ainoastaan tietylle alueelle, mutta myös kuvituskuvien keskellä
olevaa tyhjää tilaa voisi pitää myös kehyksenä. Kehystävien elementtien analyysikuvasta voi
huomata, että vasemman sivun alakulmassa on huomattavin merkityksellisyys, eli kaikkien
aukeamien kehystävien tekijöiden päällekkäisyys on suurin given-real-alueella.

Kuva 29: Analyysikuva kehyksistä. Sijainnin tuoma huomioarvo given-real-alueella.
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Taittokokeiluja tarkastelemalla voidaan sanoa, että aukeamat sisältävät monitasoisempia merkityksiä miltä ensisilmäyksellä näyttää. Täytyy vain osata katsoa syvemmälle. Merkityksellisiksi tekijöiksi nousivat komposition osien tuottamat keskinäiset suhteet niin yhdessä kuin
erikseen. Jos halutaan tarkastella jotakin kokonaisuutta, on tarpeellista tutkia myös kokonaisuuden eri osa-alueita. Ensimmäisessä ja toisessa taittoaukeamassa komposition eri osa-alueet
toimivat keskenään hyvin. Jokaiselle on asetettu oma rooli ja alue, tila missä esittää visuaalisuuttaan. Elementtien sijainnit vaikuttavat luontevilta.
Jotta tietokirja olisi toimiva, sen aukeamien rakennetta on voitava toistaa, jos ei kaikilla niin
ainakin useilla sivuilla. Kyseessä on aukeamien taitollinen jatkuvuus, jonka tuloksena kirjan
aukeamat vaikuttavat yhteneväisiltä visuaalisesti. Suunnittelemillani taittoaukeamilla parhaimmat mahdollisuudet tähän jatkuvuuteen on aukeamilla yksi ja kaksi. Ne edustavat perinteisempää, järjestyksellistä esitystyyliä, jossa elementit noudattavat tiettyjä järjestyssääntöjä.
Kolmas aukeama edustaa vapaampaa, kahdesta edellisestä aukeamasta poikkeavaa tyyliä ja
luulen, että pidemmän päälle se ei toimisi informatiivisena tietoteoksena.
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET
Komposition tarkastelu tässä tutkielmassa oli haasteellista, koska kolmen eri tarkastelunäkökulman toimivuutta tuli tarkastella yhdessä ja erikseen. Niitä olivat informaatioarvo, huomioarvo ja kehys. Tämän ohella tutkin myös intuitiopohjaisen suunnittelun ja opitun teoriasuunnittelun välistä tasapainoilua taittoaukeamien suunnitteluvaiheessa. Tehtävää ei voinut
suorittaa aloittelijan näkökulmasta, sillä suunnittelijana minulla on jo kokemusta kirjantaitosta. Oli kuitenkin mielenkiintoista tehdä havaintoja tästä vaiheesta.
Aineiston analyysivaiheen tuottamat tulokset joiltakin osin vahvistivat olemassa olevia käsityksiä ja osa jäi pohdittavaksi. Suurin osa taittoaukeamien merkityksellisimmistä elementeistä sijaitsi oikealla sivulla, jolloin oikeanpuoleinen sijainti korostui. Hierarkisia eroja oli niin
kuvien kuin tekstien välillä, mutta myös pelkästään kuvien välillä oli eroja. Sijainnin painotus given-ideal-new-alueelle on oletettavasti kytköksissä lukusuuntaan, mutta myös osittain
katseen liikkeeseen ja havainnointiin. Merkityksellisimmät asiat on sijoitettu ylös, jolloin ne
koetaan arvoltaan suuremmiksi kuin ne, jotka on sijoitettu alaosaan. Tällä alueella informaatioarvon ja huomioarvon huomattavuus nousi merkityksellisemmäksi. Kehystä oli löydettävissä jokaiselta suunnalta, mutta huomattavimmat päällekkäisyydet olivat given-real-alueella.
Muita painotuksia löytyi given-ideal-new-alueelta.
Genren osalta kaikista taittoaukeamista asettaisin toisen aukeaman kaikkein sopivimmaksi
ja visuaalisesti onnistuneimmaksi tietokirjan sisällöksi, seuraavaksi ensimmäisen aukeaman.
Toisessa aukeamassa kulminoituu onnistunein asettelu, värikkyys, informatiivisuus ja kuvista
johtuvat syvempien tasojen mielikuvat. Taitto vaikuttaa harmoniselta, ja tieto esitetään selkeästi. Loppujen lopuksi onnistuneisuus voitaisiin mitata kohderyhmästä koostuvalla käyttäjäryhmällä. Sen mukaan voitaisiin arvioida, miten esimerkiksi Bucherin esittämät havainnot
löytyvät ja toimivat taittoaukeamien kanssa. Olisi mielenkiintoista tietää, miten eri aukeamat
innostavat lukemaan tai miten paljon niiden visuaalisuus vaikuttaisi oppimiseen ja kiinnostavuuteen.
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Kolmas aukeama on tästä sarjasta kaikkein poikkeavin. Se ei muistuta lainkaan kahta aikaisempaa aukeamaa ja mietinkin voiko tämän tyylinen aukeama edustaa tietokirjallisuutta? Auke
amasta olisi saatu informatiivisempi, jos vedenliike olisi kuvattu yksittäisellä tai useammalla
havainnollistavalla kuvalla miten vesi liikkuu. Aukeamalta oli kuitenkin löydettävissä kaikki
Kressin ja van Leeuwenin komposition elementit, joten tutkiminen ei ollut turhaa.
Taittoaukeamien elementtien keskinäisten suhteiden tarkastelu avarsi näkemystäni taiton
toimivuudesta. Ensimmäisen aukeaman elementtien suhteet ovat harmonisia, vaikka aukeama jakaantuu selkeästi kahteen osioon: tekstisivuun ja kuvasivuun. Jäsentelyn vuoksi taitto
vaikuttaa tasapanoiselta. Toisen aukeaman elementit ovat tiiviimmin kytköksissä toisiinsa, jossa kuvat muodostavat yhteneväisen jatkumon sivulta toiselle. Leipäteksti on selkeästi omassa
karsinassaan ympärillään paksu valkoinen näkymätön kehikko. Tämäkin aukeama vaikuttaa
miellyttävältä. Kolmannessa aukeamassa elementtien suhteet vaikuttavat kahtiajakautuneelta,
johtuen kahden kuvan välisestä tyhjästä tilasta mikä on myös voimakas elementti. Olen yrittänyt sen suuremmin olla menemättä kuvien sisällöllisiin yksityiskohtiin, mutta tuntuu siltä,
että nekin ovat osa elementtien suhteita.
Prosessin kulku lähti vapaamuotoisesta intuitiosuunnittelusta, josta siirtyi järjestelmällisempään vaiheeseen, gridisuunnitteluun. Lopulliset taittoaukeamat syntyivät näiden vaiheiden
perusteella. En ole aiemmin pohtinut intuitiosuunnittelun merkitystä mutta vaikuttaa siltä,
että se on tärkeä osa suunnittelutyötä. Intuitiosta kumpuavat ajatukset antavat viitteen tulevasta tai mihin suuntaan suunnittelijan on mahdollista lähteä toteuttamaan työtään. Intuitio
toimii suunnittelutyön esipuheena, jonka varaan seuraavia vaiheita aletaan työstää. Intuitiosuunnittelu saa tukea gridiajattelusta, joka auttaa suunnittelutyön jäsentelyssä.
Näiden kahden välinen vaihe suunnittelutyössä jäivät tutkielmani kohdalla omiksi erillisiksi
tapahtumiksi. Intuitiosuunnitteluni perustui osittain jo opittuun ja olettamukseen mikä vaikuttaisi hyvältä. Tämän vaiheen jälkeen tiedostin entuudestaan, että minun tulee seuraavaksi
siirtyä gridipohjaiseen ajatteluun ja näin muutuin suunnittelijasta tutkijaksi. Gridiin siirtyminen vaikutti melko systemaattiselta ja sen olemusta en kyseenalaistanut. Kun intuitio on
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vapaampaa luonnostelua omasta tunteesta, niin gridi vastaa järjestelmällisyydestä ja olemassa
olevasta kaavasta.
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8. POHDINTA
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8. POHDINTA
Tietokirjan suunnittelu ei ole niin helppoa kuin mitä voisi kuvitella. Useita tekijöitä täytyy
ottaa huomioon, saada ne toimimaan yhdessä ja vielä tuottamaan miellyttäviä lukukokemuksia, joiden ansiosta lukija palaa kirjaan uudelleen. Lukijan toivotaan myös oppivan lukemastaan ja parhaimmassa tapauksessa kertovan muillekin hyvästä tietokirjasta. Ei ole siis yhdentekevää, miten visuaalisia elementtejä aukeamille sijoitetaan. Vaikka tutkielmani konkreettinen
tietokirja jäi toteutumatta, se osaltaan selkeytti tutkimusaihettani.
Vaikka tutkielmani valmistui pidemmällä aikavälillä kuin mitä aluksi oli aikomus, antoi se
itselleni uusia näkemyksiä taitollisiin tehtäviin. Etenkin Kressin ja van Leeuwenin ansiosta
tulen jatkossa tarkastelemaan niin tietokirjoja kuin muitakin kirjoja eri silmin kuin mitä tähän
mennessä. Suurella varmuudella heidän käsitteensä vaikuttavat myös muuhun työskentelyyni
kuten kuvien luomiseen. Toivon, että tutkielmastani on jotakin hyötyä seuraaville taittoa ja
kompositiota tutkiville. Kaiken kaikkiaan tutkielmalle asetetut tavoitteet saavutettiin mielestäni hyvin. Asetetuille tutkimuskysymyksille pyrittiin saamaan vastausta konkreettisen suunnittelutyön kautta.
Jatkotutkimuskohteet voisivat liittyä lukijan opastaminen tietokirjassa, eli siihen, miten lukijan on helppo liikkua kirjan sisällä. Miten eri osa-alueet on ilmaistu, että lukijan on mahdollista löytää tieto nopeasti? Tietokirjojen värejä ja muotoja voitaisiin tutkia, jolloin ne saadaan
liitettyä osaksi edellä mainittua tutkimusaihetta. Omassa tutkielmassani perehdyin melko
yleisellä tasolla tietokirjan aukeamien visuaalisuuteen, mutta jatkossa olisi mielenkiintoista perehtyä tarkemmin esimerkiksi juuri lasten ja nuorten tietokirjoihin. Aihetta on jonkin
verran tutkittu amerikkalaisesta näkökulmasta, mutta olisi hyvä saada aiheeseen näkökulmia
myös Suomesta. Muita jatkotukimusaiheita voisivat olla tiettyjen tietokirja-aihealueiden sisäiset vaihtelut, esimerkiksi tarkastelun kohteeksi voitaisiin valita muutama puutarhaa käsittelevä teos ja katsoa millaisia yhteneväisä tai eroavia merkityksiä niiden visuaalisuus tuottaa? Entä
miten merkitykset muuttuvat visuaalisia valintoja vaihtelemalla?
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Tutkielmaa ja tutkimustuloksia voi peilata myös muiden kirjallisuuslajien visuaalisuuteen.
Pidän tutkielman tuottamia tuloksia melko yleistettävinä, koska esimerkiksi tiettyjä katseen
huomiotaherättäviä elementtejä, olivat ne sitten värein tai muodoin, sijoitetaan aukeamilla
sellaisiin kohtiin, mistä katsoja ne helposti huomaa ja mieltää enemmän tai vähemmän merkityksellisiksi. Tämä on oma huomioni, mutta miksi tätä tapahtumaketjua ei olisi löydettävissä
muualtakin, kuin vain tekemistäni havainnoista?
Luulen, että toinen tutkielman tekijä olisi tehnyt ainakin osittain samankaltaisia havaintoja
tutkimustuloksista merkityksellisyyden kohdalla. Ensimmäiset luonnokset eli lähtötilanteen
aukeamat voisivat olla erilaisia toisen suunittelijan näkökulmasta ja myös millaista hänen intui
tiosuunnittelunsa olisi. Jokaisella suunnittelijalla on erilainen tausta ja kokemus, jotka näkyvät
niin suunnittelutyön kulussa, tutkielmaa tehdessä kuin myös lopputuloksessa. Näiden perusteella ei voi suoraan sanoa, että toinen tutkija tekisi samanlaisia päätöksiä suunnittelutyössä.
Intuitiosuunnittelu on laajalti sidoksissa kulttuuriin. Länsimaisessa kulttuurissa olemme
oppineet lukemaan vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas, jolloin katse harhailee muulloinkin
lukusuunnan mukaisesti. Olemme myös oppineet, että merkityksellisimmät elementit ilmaistaan usein suurempina ja joissakin tapauksissa sijoitetaan sijainniltaan ylemmäksi kuin muut.
Tähän voi vaikuttaa myös elementin sisältö. Tämä on juurtunut mieliimme niin vahvasti, että
se näkyy myös intuitiosuunnittelussa vaikka sitä ei välttämättä tiedosta.
Tulevissa tutkielmissa olisin kiinnostunut ottamaan osaksi tutkimusmenetelmää testausvaiheen
kohderyhmällä. Siten saataisiin tarkempia tuloksia, ja voitaisiin selvittää miten kukanenkin
mieltää esimerkiksi aukeamien värit, muodot, kuvakoot ja käytettävyyden. Kohderyhmä voisi
koostua eri kulttuureista tulevista henkilöistä. Käytettävyyttä tutkiessa tulisi luoda teoksesta
prototyyppi, koska se on helpompaa hahmottamisen kannalta. Toinen vaihtoehto on luoda
virtuaalinen prototyyppi teoksesta, jos paperinen versio ei ole mahdollinen. En tarkoita tällä
kuitenkaan e-kirjan luomista. Tähän voisi yhdistää myös mainitsemiani jatkotutkimuskohteita,
muun muassa tiedon löytämisen. Uskon, että tällaisella testauksella voitaisiin parantaa teoksen
toimivuutta ja se hyödyttäisi muitakin kirjallisuuslajien suunnittelu- ja tutkimustyötä.
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Tietokirjan tulevaisuus vaikuttaa toistaiseksi vakaalta. Teoksia hankitaan edelleen paljon sähköistyvästä kirjallisuudenlajista huolimatta. Jos olen hankkimassa jotakin erityistä tietokirjaa,
hankin sen paperisena, koska käsinkosketeltavien sivujen antamaa tunnetta ei voi e-kirja korvata. Poikkeuksena on muutamat ruoka- ja leivontareseptit, jotka löytyvät nopeasti internetistä ja ovat käytännöllisempiä - sivut eivät ruokaa laittaessa tahriinnu.
Ehkä vielä palaan aiheseen jonakin päivänä. Kaiken kaikkiaan tutkielmaa oli ilo tehdä, vaikka
välillä tuntui siltä, että pyörin aiheeni kanssa ympyrää. Lopulta asiat kuitenkin selkeytyivät ja
pääsin jatkamaan työskentelyä. Pidän edelleen tutkimusaihettani erittäin mielenkiintoisena
ja tärkeänä graafiselle suunnittelulle, jossa konkreettisia tutkimuksia layoutista ei ole kovin
montaa.
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