
Lorem ipsum, -loru, Eurajoen lukio 

LOREM IPSUM
Lorem ipsum on 1500-luvulta lähtien olemassa 
ollut  teksti,  jota  käytetään  usein  täytetekstinä 
ulkoasun testaamiseen graafisessa suunnittelus-
sa, kun mitään oikeata sisältöä ei vielä ole. Lo-
rem ipsumia  käytetään  näyttämään,  miltä  esi-
merkiksi  kirjasin  tai  julkaisun  tekstin  asettelu 
näyttävät.

Lorem ipsum muistuttaa klassista latinaa, ja sik-
si  ihmisiä  kiinnostaa usein,  mitä  se  tarkoittaa. 
Se onkin muodostettu latinankielisestä tekstistä 
jättämällä pois sanoja ja niiden osia eikä siten 
varsinaisesti enää tarkoita mitään. Jos julkaisun 
mallissa  käytetään  todellista  kieltä,  ihmiset 
yleensä keskittyvät tekstin sisältöön. Kun teks-
tiksi valitaan lorem ipsum, suunnittelijat ja jul-
kaisijat  saavat  tarkastelijat  keskittymään ulko-
asuun sisällön sijasta.

Kuva 1: Gutenbergin kirjapaino (lähde 
http://www.mainlesson.com/display.php?
author=bachman&book=inventors&story=
gutenberg)  

Lorem ipsumista on useita erilaisia variaatioita. 
Normaalisti lorem ipsum näyttää seuraavalta:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis-
ci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et 

dolore  magna  aliqua.  Ut  enim  ad  minim  ve-
niam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis 
aute  iure  reprehenderit  in  voluptate  velit  esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur 
sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in cul-
pa qui officia deserunt mollit anim id est labo-
rum.

Teksti on peräisin Ciceron teoksesta De finibus 
bonorum et malorum, jossa alkuperäinen teksti 
alkaa ”Neque porro quisquam est, qui dolorem 
ipsum, quia dolor sit, amet, consectetur, adipisci 
velit”,  mikä  tarkoittaa  suunnilleen:  ”Eikä  ole 
ketään, joka pitää tuskasta sen itsensä tähden, ja 
sitä näin ollen haluaisi”.

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adi-
piscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque 
ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facili-
sis  sed sapien.  Mauris varius diam vitae arcu. 
Sed arcu lectus auctor vitae, consectetuer et ve-
nenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia eu tin-
cidunt et eleifend nec lacus. Donec ultricies nisl 
ut felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligu-
la ut hendrerit mollis, ipsum erat vehicula risus, 
eu suscipit sem libero nec erat. Aliquam erat vo-
lutpat.  Sed  congue  augue  vitae  neque.  Nulla 
consectetuer porttitor pede. Fusce purus morbi 
tortor magna condimentum vel, placerat id blan-
dit sit amet tortor.
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