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Pekka Loirin julisteet 

Rajavuodet: 1990–2017 

Suunnittelija: Pekka Loiri (1946-) 

Tiivistelmä aineiston sisällöstä ja suunnittelijasta 

Pekka Loiria pidetään yhtenä suomalaisen julistetaiteen uranuurtajista, ja hänen työnsä tunnetaan 

sekä selkeistä linjoistaan että voimakkaista väreistään. Julistesuunnittelun lisäksi Loirin erikoisalaa 

ovat kirjagrafiikat, yritysten kokonaisvaltaisten graafisten ilmeiden suunnittelu sekä logojen ja yri-

tystunnusten muotoilu. 

Loiri opiskeli taidegraafikko Aukusti Tuhkan graafisessa koulussa vuosina 1971—1972. Ennen oman 

studionsa perustamista hän työskenteli suunnittelijana mainostoimistoissa sekä Art Directorina kus-

tannusliikkeessä. Oman graafisen suunnittelun yrityksensä Studio Pekka Loiri hän perusti vuonna 

1983. Loiri on tehnyt myös laajasti alan opetustyötä 1980-luvulta lähtien. Hän on toiminut Mainos-

graafikkojen koulun opettajana ja rehtorina vuosina 1983—1997 sekä Taideteollisen korkeakoulun 

lehtorina vuosina 1983—1997. Lisäksi hän on opettanut taideteollisuusalan korkeakouluissa mm. 

kaikissa Pohjoismaissa ja Krakovan taideakatemiassa. 

Lukuisia kotimaisia ja kansainvälisiä palkintoja urallaan voittanut Loiri on osallistunut maailman mer-

kittäviin julistenäyttelyihin, ja hänen julisteitaan on kymmenissä julistekokoelmissa. Loiri on toimi-

nut tuomarina useissa kansallisissa ja kansainvälisissä kilpailuissa. Vuodesta 2004 lähtien hän on toi-

minut Lahden julistebiennalen (nykyisin julistetriennale) presidenttinä. 

Tutkielman aihe-ehdotuksia 

• Ihmishahmon siluetin käyttö Pekka Loirin julisteissa. 

• Värien käyttö Pekka Loirin julisteissa.  

• Leikkisyyden näkökulma - Case-tutkimus Pekka Loirin julisteaineistosta. 

Aineiston kuvaus 

Aineisto soveltuu parhaiten kandidaatintyön aineistoksi tai osaksi pro gradu -tutkielman aineistoa. 

Pekko Loirin arkisto on kokonaan digitoitu. 
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Aineistomuodot 

Aineistot löytyvät kokonaisuudessaan Designarkistosta, joka sijaitsee Mikkelissä Suomen Elinkei-

noelämän Keskusarkiston yhteydessä. Kaikki digitoidut aineistot löydät arkiston YKSA-tietokan-

nasta.  

Digitoidut aineistot Määrä kpl Tiedostomuoto 

Julisteet 51  tiff 

 

Hakusanat YKSA-tietokantaan ja arkiston tietopalvelua varten 

Hae YKSA-arkistotietokannasta arkiston nimellä: Pekka Loiri 

Arkiston tunnus: 11800 

Arkistoyksiköt: 1–51 

Linkki YKSA-arkistotietokantaan Pekka Loirin arkistoon 

 

Aiheesta muualla 

Designarkiston Pekka Loirin arkiston arkistoesittely 

 

Designarkiston Design is thinking -verkkonäyttelyn Pekka Loirin osio 

 

Pekka Loirin nettisivut 

 

Elkan Aikakoneen artikkeli julisteaineistoista 

 

 

 

mailto:designarkisto@elka.fi
https://yksa.disec.fi/Yksa4/id/149630304801600/?search.fields%5BarchiveClass%5D.value=archive&loadPreSearch=true&view=list&history=1&ref=results&_displayStart=0&_sort=3,desc
https://www.elka.fi/designarkisto/index.php/fi/aineistot/arkistot/pekka-loiri
https://www.designisthinking.fi/loiri
https://originalloiri.fi/
https://www.elka.fi/aikakone/index.php/2018/11/28/julisteet-posters/
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Esimerkkikuvia 
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