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Loppujen lopuksi:

Perinteiselle kirjapainotaidolle näyttää käyvän juuri niin kuin Marshall 

MacLuhan sanoo käyvän kun uusi teknologia valtaa alaa vanhalta:  “A new 

medium is never an addition to an old one, nor does it leave the old one in peace. 

It never ceases to oppress the older media until it finds new shapes and 

positions for them.”  Toisaalla MacLuhan sanoo vielä, 

että vanha teknologia muuttuu taidemuodoksi.  

Perinteinen kirjansidonta ja lyijykirjasinten 

ladonta sekä käsinpainaminen 

koetaan jo taiteen tekemiseksi – ei 

vain viestinnän edistämiseksi.

ypografia on viestin verbaalista rakennetta 
tukeva visuaalinen muoto. Jos hyväksymme 
tämän määritelmän, niin sitten typogra-
fiaa on ollut olemassa niin kauan kuin 
ihminen on julkaissut ajatuksiaan. Yhtä 
hyvin hieroglyfi-ilmaisut ovat typografi-
aa kuin kirjainmerkki-ilmaisutkin. Myös 
ikoneissa on esittämistapansa, joka on 
ajatusten visuaalista esittämistä viestintää 
tukevan rakenteen mukaisesti. Samoin 
kuin kreikkalaisten saviruukkujen tari-
noissa. Mutta jos pitäydymme siinä että 
typografia on oman aikansa termi ja se liit-
tyy nimenomaan kirjapainotaitoon, meidän 
on ajateltava, että ennen kirjapainotaitoa 
vastaavassa asemassa oli sama ilmiö, mutta 
sille meillä ei ole nimitystä - siis mitä oli 
typografia ennen typografiaa. Ja myös: 
mitä on typografia kirjapainon jälkeisessä 
digitaalisessa viestinnässä? 

Jos määrittelemme typografian kirja-
painotermein ja pitäydymme alkuperäi-
sissä irtokirjasimissa typografian kritee-
reinä, typografiaa ei enää ole kuin joissain 
pikku käsityöpajoissa. Lyijykirjasimien 
ja rivivälien aika on ollut ohi jo pitkään. 
Kirjapainot painavat digitaalisesti digitaa-
lisista tiedostoista. Kirjaimet ovat pelkkiä 
sähkövarauksia ja laskutoimituksia. 
Paperilla typografiaa perinteisessä mie-
lessä näyttäisi olevan - mutta tietokoneen 
ruudulla on pelkkiä pisteitä.

Lopputuotteiden näkökulma
Meillä on edelleen painettuja kirjoja, 
lehtiä ja esitteitä. Niitä kaikkia on myös 
tietokoneilla. Ja aivan samannäköisinäkin. 
Tietokoneilla voimme tutkia, lukea, kat-
soa myös sellaisia lehtiä ja esitteitä ja tut-
kielmia, jotka eivät ulkoasultaan lainkaan 



muistuta painotuotteita. Mutta niissäkin 
on sisältöä rakenteen mukaisesti ilmentä-
vä muotonsa - eli typografiansa.

Lyijy ja muste  
vektoreiksi ja pikseleiksi
Hahmotettavan maailman abstrahoitumi-
sen yksi kulminaatiopiste on kirjallisessa 
kulttuurissamme. Konkreettinen kirjapai-
notekniikka on muuttumassa digitaalisek-
si painamiseksi, ja paperin vaihtoehdoksi 
on tullut tietokoneen näyttö. Painotyö ei 
perustu enää lyijyyn ja muihin metalleihin 
vaan sähköön ja tehokkaaseen laskentaan. 
Muutamassa kymmenessä vuodessa lyijy-
kirjasimet ovat muuttuneet vektoreiden 
kaariksi ja matemaattisiksi funktioiksi. 
Kuvat ovat digitaalisia tiedostoja, jotka 
sisältävät vain ykkösiä ja nollia. Näemme 
kaiken samankaltaisena kuin vuosisatojen 
kirjansivut ja kuvavedokset, mutta enää 
emme voi koskettaa niitä; emme voi tun-
nustella pohjakuvioinnin tuntua tai hais-
tella tuoretta painomustetta. Visuaalinen 
ilme ei saa tukea muilta aisteilta. 

Sen sijaan voimme napata kuvan it-
sellemme ja muokata sitä mielin märin. 
Voimme kaapata sitaatteja tarvitsematta 
itse kirjoittaa niitä koneelle tai paperille. 
Omaa tekstiämme voimme muotoilla, 
korjailla yhä uudestaan Jo julkaistua verk-
kotekstiämme voimme edelleen muokata 
ja julkaista sen uudelleen. 

Nykyaikaisen tekniikan avulla voin 
rakentaa aivan itse koko julkaisuni, alusta 
loppuun kuvituksineen kaikkineen - ja voin 
myös julkaista sen itse. Olemme palanneet 
julkaisemisen alkulähteille, käsinkirjoitet-
tujen itsekuvitettujen teosten pariin. 
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Kirjapainotaito toi paljon visuaalisia 
ratkaisuja mukanaan, mutta ennen kaik-
kea se loi tehokkaan monistamisen mah-
dollisuuden.

Paluu alkuperän  
osoittamisen vaikeuteen 
Jatkuvasti muuttuvat käsikirjoitukset, 
esim. Wikipedia, jossa typografialla on 

säännöt mutta sisältö on vailla auktori-
teettia, hämärtävät tietojen ja myös teos-
ten alkuperän. Kukaan ei edes ota vastuuta 
sisällön oikeellisuudesta. Lähdeviittein 
pyritään tiedon luotettavuuteen ja tarkis-
tettavuuteen, mutta lähdeviitteet ohjaavat 
usein toiseen digitaaliseen tiedostoon, 
mahdollisesti myös toiseen Wikipedian 
artikkeliin.


