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Olin ottanut hengähdystaukoa Taiteen Mais-
terin opinnoistani kartuttaakseni kokemusta 
työelämästä. Tähän oli kesällä 2018 tarjou-
tunut oiva mahdollisuus, kun Marimekolla 
aukesi opintovapaan sijaisen paikka piirtä-
mön suunnittelijana ja minulle tarjottiin tätä 
pestiä. Noin 1,5 vuoden työskentelyn jälkeen 
koin, että olisin valmis edistämään opinto-
jani työn ohessa ja ehdotinkin Marimekon 
kuvioista ja kodin puolen mallistosta vastaa-
valle Minna Kemell-Kutvoselle ja vaatetuk-
sen pääsuunnittelijalle Satu Maaraselle, että 
voisin tehdä maisterin opinnäytteeni Mari-
mekolle. Työstimme sillä hetkellä 70-vuotis 
juhlavuoden mallistoja ja ehdotin, että voisin 
suunnitella lopputyönäni kuoseja johonkin 
näistä juhlavuoden mallistoista. 

Kuosien suunnitteleminen Marimekolle oli 
ollut haaveeni niin kauan kuin muistan ja 
tämän lopputyön kautta pääsin vihdoin to-
teuttamaan pitkäaikaisen haaveeni. Olin 
Marimekon piirtämössä työskennellyt pal-
jon freelance-kuosisuunnittelijoiden kanssa 
työstäen heidän kuvioitaan painokelpoisiksi 
eri tuotteisiin, mutta minua kiinnosti näh-

dä myös mitä kaikkea suunnitteluproses-
si sisältää ennen kuin valitut kuosit tulevat 
piirtämön työstettäväksi. Tämän lopputyön 
kautta voin tuoda esille kaikki usein kulutta-
jalle näkymättömät suunnittelun eri vaiheet 
ja havainnoida kuinka paljon ajatustyötä ja 
erilaisia päätöksiä sekä etenkin yhteistyötä 
jokaisen myynnissä olevan tuotteen takaa 
löytyy. 

Opinnäytteeseen valittu aihe pohjautuu 
omiin kiinnostuksen kohteisiini sekä omiin 
kokemuksiini suunnittelijana tekstiiliteolli-
suudessa. Opintojen aikana toteutetut yritys-
yhteistyöt ja työharjoittelut sekä lähivuosien 
in-house ja freelance suunnittelutyöt ovat 
avanneet kiinnostavasti yritysten toimintata-
pojen erilaisuutta. Eniten kokemusta ja mo-
nipuolista tietämystä opinnäytteeseen liitty-
viin teemoihin olen kuitenkin saanut kahden 
viime vuoden aikana toimiessani piirtämön 
suunnittelijana vastaten Marimekon kaik-
kien vaate- ja asustemalliston kuosien tekni-
sestä toteutuksesta sekä painokelpoisten ai-
neistojen suunnittelusta teollisuuden tarpeet 
huomioiden.

Opinnäytteessä tutkitaan kuviosuunnittelun 
ja painokangassuunnittelun välistä dialogia 
Marimekolle toteutetun opinnäyteproduk-
tion, sekä produktion tematiikkaan liittyvän 
taustatutkimuksen avulla. Tarkoituksena on 
löytää vastaus tutkimuskysymykselle; mitä 
lisäarvoa painokangassuunnittelun ja tuo-
tesuunnittelun välinen dialogi tuo kuvion 
suunnitteluprosessille ja lopulta myytävään 
tuotteeseen? Tätä pääkysymystä tarkas-
tellaan ensisijaisesti opinnäytteen produk-
tio-osuuden, sekä sen kirjallisen analyysin 
avulla. 

Opinnäytteen taustatutkimuksessa avataan 
painokangassuunnittelun lainalaisuuksia 
teollisuudessa toimivan kuosisuunnittelijan 
näkökulmasta. Taustatutkimuksen tarkoituk-
sena on auttaa lukijaa ymmärtämään teollis-
ta kankaanpainoprosessia sekä opinnäytteen 
produktio-osan toteutuksen kannalta oleelli-
sia painokangassuunnittelun lainalaisuuksia. 
Tarkoituksena on etsiä vastauksia seuraa-
vaan tutkimusosuudelle asetettuun alakysy-
mykseen; mitä teknisiä lainalaisuuksia täytyy 
ottaa huomioon suunniteltaessa painokan-
kaita teollisuuteen? 

Tavoitteena on ollut suunnitella kolme aja-
tonta ja silti tähän päivään relevanttia paino-
kangaskuviota Marimekko Oyj:n mallistoon. 
Nämä kuviot on suunniteltu yrityksen anta-
man toimeksiannon perusteella ja yrityksen 
määrittelemässä aikataulussa. Toteutetun 
produktion avulla havainnoidaan kuvioiden 
suunnitteluprosessin eri vaiheita aina inspi-
raatiosta valmiiksi tuotteiksi asti. Produktion 
tarkoituksena on myös pohtia painokangas-
suunnittelun ja tuotesuunnittelun välistä di-
alogia sekä kuosisuunnittelijan roolia kau-
pallisten tuotteiden suunnitteluprosessissa. 
Produktio-osuus vastaa opinnäytteen varsi-
naisen tutkimuskysymyksen lisäksi myös seu-

raaviin lisäkysymyksiin; Kuinka suunnitella 
painokangaskuvioita Marimekon mallistoon 
yhteistyössä yrityksen suunnittelijoiden kans-
sa? Miten kuvioiden käyttö tuotesuunnitte-
lun lähtökohtana näkyy käytännön suunnit-
telutyössä? 

Tämä opinnäyte on tarkoitettu luettavaksi 
tekstiili-, kuosi- ja vaatesuunnittelun opiske-
lijoille sekä alalla toimiville ammattilaisille, 
jotka haluavat laajentaa ymmärrystään ku-
vioiden ja tuotesuunnittelun välisestä suh-
teesta painokangasteollisuudessa. Opinnäyte 
avaa myös tekstiilituotteiden kuluttajan kan-
nalta kiinnostavia näkökulmia kuviosuunnit-
teluun, sillä yhtenä opinnäytteen tavoitteena 
on ollut tuoda näkyväksi usein kuluttajalle 
näkymätön osa Marimekon kuosien ja niistä 
suunniteltujen tuotteiden syntyprosessia.

Kyseessä ei ole kuitenkaan opinnäyte pelkäs-
tään Marimekosta, vaan tarkemmin sanot-
tuna opinnäyte yhden suunnittelijan jossain 
määrin subjektiivisesta näkökulmasta Mari-
mekon kuvio- ja tuotesuunnitteluun. Valittu 
näkökulma pohjautuu lähdemateriaalista ja 
arkistomateriaalista kerätyn tiedon ja histo-
rian lisäksi vahvasti kirjoittajan omiin koke-
muksiin; sekä opinnäyteproduktion tekijänä, 
että yrityksen työntekijänä asiantuntijateh-
tävässä. Opinnäytteessä pyritään mahdol-
lisuuksien mukaan myös objektiivisuuteen 
sekä tarkastelemaan käsiteltyjä aiheita myös 
yleisemmällä tasolla. Etenkin opinnäytteen 
luvussa kaksi pyritään käsittelemään suun-
nittelua ohjaavia lainalaisuuksia yleisesti 
teollisuudelle työskentelevien suunnittelijoi-
den näkökulmasta. Opinnäytteen tekijä kui-
tenkin tulkitsee lukemaansa ja löytämäänsä 
tietoa aina oman kokemusmaailmansa lävit-
se, jonka vuoksi täysin objektiivinen aiheen 
tarkastelu voi olla haastavaa.

1. Johdanto

1.1. Lähtökohta

1.2. Tarkoitus, tavoite ja valittu näkökulma
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Opinnäyteprosessi alkoi alkuvuonna 2020 
opinnäyteproduktion tekemisestä Marime-
kolle. Työskentelin yhden mallistoprosessin 
ajan saman aikaisesti sekä yrityksen piirtä-
mön suunnittelijana, että painokuvioiden 
suunnittelijana. Tämä tuplarooli mahdollisti 
kolmen eri painokangaskuvion suunnittelu-
prosessin havainnoinnin mahdollisimman 
alusta loppuun asti, eli inspiraatiosta aina 
valmiiksi tuotteiksi asti. 

Produktion aikana pidin päiväkirjaa suunnit-
teluprosessin eri vaiheista ja niiden herättä-
mistä ajatuksista, jotta pystyin myöhemmin 
palaamaan produktion aikaisiin pohdintoi-
hini ja hyödyntämään niitä varsinaisessa kir-
joitusvaiheessa. Lisäksi suunnitteluprosessin 
lomassa luin ja etsin lähdemateriaalia eten-
kin Marimekosta ja yrityksen kuvio- ja tuo-
tesuunnittelun historiasta, ymmärtääkseni 
paremmin omaa rooliani kuvioiden suunnit-
telijana. Kun opinnäytteen produktio-osuus 
oli loppusuoralla ja määräaikainen työsuh-
teeni Marimekolla päättyi, pystyin keskitty-
mään kahden kuukauden ajan pelkästään 
opinnäytteen kirjoitus- ja tutkimusosuuteen 
ja pohtimaan tarkemmin produktion arvoa 
opinnäytekokonaisuudelle.

Suunnitteluvaiheen merkitys itselleni ja 
opinnäytteelleni valkeni nimittäin vasta pro-
duktion päättymisen jälkeen, kun pystyin 
tarkastelemaan sitä hieman etäämmältä. Jäl-
kikäteen tarkasteltuna produktiossa korostui 
painokankaiden ja niistä tehtyjen tuotteinen 
välinen dialogi sekä eri suunnittelijoiden vä-
linen yhteistyö, jonka avulla tuotteet muo-
vattiin luonnoksista lopullisiksi harkituiksi 
myyntiartikkeleiksi. Produktion onnistumi-
sen kannalta oleellista oli myös ymmärtää 
perinpohjaisesti prosessia, joka liittyy sekä 
painokankaiden suunnitteluun, että niiden 
teolliseen tuotantoon.

Painokankaiden suunnitteluprosessin ja teol-
lisuuden lainalaisuuden ymmärtämiseen 
löysin paljon omia kokemuksiani tukevaa 
lähdemateriaalia Maija Pellonpää-Forssin 
Kankaanpainanta ja Värimenetelmät II -kirjoista, 
sekä Laura Isoniemen Kuviollinen mieli -kir-
jasta. Etenkin painokankaiden suunnittelua 
tietokoneavusteisesti on käsitelty syväluo-
taavasti Maijan ja Lauran kirjoissa, joihin 
painokankaiden suunnittelun asiantuntija ja 
entinen Marimekon piirtämön esimies Petri 
Juslin on kirjoittanut tietokonetyöskentelyä 
käsittelevät luvut. Myös Woodhead -kustan-
tamon tekstiilisuunnittelua käsittelevä laaja 
teos Textile design: Principles, advances and app-

lications osoittautui kirjoitusprosessin aika-
na erittäin hyödylliseksi lähteeksi ja etenkin 
osiot tuotteiden ja kuvioiden yhdistämisestä 
avasivat ajatusprosessiani opinnäytteen kir-
joitus- ja tutkimusosuuden aikana.

Koko opinnäyteprosessini aikana luin pal-
jon myös Aalto-yliopiston Taiteiden ja 
suunnittelun korkeakoulussa tehtyjä mais-
terin opinnäytteitä ja etsin niistä yhteyksiä 
omaan tekemiseeni ja opinnäytteeni aihee-
seen. Löydöksieni perusteella kuvio- ja tuo-
tesuunnittelun välistä dialogia tai sen tuot-
tamaa mahdollista lisäarvoa ei ole aiemmin 
tutkittu. Monessa opinnäytteessä on kuiten-
kin suunniteltu kuvioita, tuotteita ja kuvioi-
ta tuotteisiin. Aalto-yliopiston Taiteiden ja 
suunnittelun korkeakoulussa on myös tehty 
lähivuosina useita mielenkiintoisia opinnäy-
teproduktioita yritysten toimeksiantona. Esi-
merkiksi Kaisa Karawatski (2018) tarkastelee 
opinnäytteessään toistuvuutta pintasuunnit-
telussa ja raportin vaikutusta suunnittelupro-
sessiin sekä lopullisiin tuotteisiin. Opinnäyte 
on toteutettu intialaiselle GM Fabrics:lle ja 
produktio-osuuden kankaat on toteutettu 
pääasiassa kutomalla, mutta osassa kankaissa 
on lisäksi hyödynnetty painokangastekniik-
ka tai kirjontaa. Helmi Liikanen (2019) on 
toteuttanut ansiokkaan opinnäytteensä suo-

malaiselle design-yritykselle, mutta paino-
kankaiden sijaan hän suunnitteli kudottuja 
kankaita ja niiden rakenteita Lapuan Kan-
kureiden toimeksiantona.

Marimekollekin on tehty muutamia opin-
näytteitä viimeisen kymmenen vuoden sisäl-
lä. Ville Silvennoisen (2012) opinnäytepro-
duktiossa tarkastellaan uniikin painokankaan 
suunnittelua Marimekon uuden rotaatiopai-
nokoneen avulla. Iina-Aliisa Wahlin (2019) 
maisterin opinnäytteen yhtenä osana on 
Marimekolle toteutettu case-tutkimus, jossa 
analysoidaan, kuinka Marimekosta voisi saa-
da brändinä kiinnostavamman milleniaalien 
kuluttajaryhmälle.

Kuviosuunnittelua ja siihen liittyvää luo-
vaa prosessia on tutkittu lähivuosina mo-
nessa maisterin opinnäytteessä. Esimerkiksi 
Hanna-Kaisa Korolainen (2016) tarkastelee 
opinnäytteessään inspiraation ja kuvatai-
teen merkitystä osana kuviosuunnittelupro-
sessia. Heli Mattisen (2017) opinnäytteessä 
kuviosuunnittelun lähtökohtana on paino-
kangassuunnittelun historia ja aihetta tar-
kastellaan esimerkkitapausten avulla, jotka 
ajoittuvat 1700-luvulta 2000-luvulle. 

1.3. Työtapa ja menetelmät
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Tässä luvussa avataan myöhemmin opin-
näytteen produktio-osuudessa käytettäviä 
käsitteitä ja tekniikoita, jotka ovat kuvioiden 
suunnitteluprosessin ymmärtämisen kannal-
ta oleellisia. Painokangassuunnitteluun liit-
tyviä lainalaisuuksia käsitellään tässä luvussa 
tuoden esiin tekstiiliteollisuudessa toimivalle 
suunnittelijalle tai sellaiseksi tähtäävälle opis-
kelijalle hyödyllistä tietämystä.

2.1. Painotekniikka

2.1.1. Painomenetelmät

Teollisuudessa yleisin painotekniikka on yhä 
kaaviopainanta, jolla tarkoitetaan sekä laa-
ka- että rotaatiopainantaa. Rotaatiopainome-
netelmä on näistä kahdesta selkeästi käytet-
ympi nopeutensa ja edullisuutensa vuoksi. 
Kaaviopainon rinnalla yleistyy jatkuvasti digi-
taalinen tekstiilitulostus, josta käytetään usein 
myös englannin kielestä johdettua termiä di-
giprinttaus. (Pellonpää-Forss et al. 2016, 18.)

Painokuvioiden suunnittelu rotaatiopainoon 
ja laakapainoon eroavat jonkin verran toisis-
taan. Suurin ero suunnittelijan näkökulmasta 
on eri painomenetelmien rajoitteet raportin 
korkeuden suhteen. Rotaatiopainossa rapor-
tin korkeus eli painolieriön ympärysmitta 
on ennalta määritelty, kun taas laakakaavi-
on raportin korkeus voi periaatteessa olla 
vaikka koko painopöydän pituinen. Rota-
atiokaavioiden yleisin raportin korkeus on 

64 cm, mutta teollisuudessa käytetään myös 
ympärysmitaltaan 91,4 ja 101,8 cm kokoisia 
kaavioita. Suunniteltaessa painokangasku-
viota ilman, että tiedetään asiakasta tai sen 
käyttämien tehtaiden rajoitteita, on varminta 
suunnitella kuvion raportti 64 cm korkeaksi 
tai sillä jaolliseksi luvuksi. Voidaan sanoa, että 
64 senttinen raportti on teollisuudessa lähes 
standardi, sillä tämän kokoiset kaaviot ovat 
yleisyydestään johtuen muita kaaviomittoja 
halvempia. (Pellonpää-Forss, 2009, 217–220.)

Painoraportin suunnittelu rotaatiopainoon 
on korkeusrajoituksesta huolimatta yksink-
ertaisempaa kuin laakapainettavan kangas-
mallin suunnittelu. Rotaatiopainettu raportti 
voi katketa suoraan raportin rajakohdasta, 
sillä kaavion pyöreän muodon ansiosta ku-
vio toistuu kankaalle katkeamattomana eikä 
kankaan raportin rajakohta ole havaittavissa 
kaaviosta. Sen sijaan laakakaavioilla painet-
taessa kankaalla on havaittavissa etenkin 
taustakaavioiden horisontaali päällemeno-
kohta. Tätä laakapainosta johtuvaa rajaa 
pyritään usein suunnittelussa häivyttämään 
eri keinoin, esimerkiksi asettamalla raportin 
rajakohta jonkin kuvion alle tai sommittele-
malla raportin reunakohdat kuvion reuno-
jen linjoja mukaillen. Yleensä silti lopulli-
sessa laakapainetussa kankaassa on etenkin 
kankaan pohjakaaviossa havaittavissa ku-
teensuuntainen raja aina raportin kohdalla.  
(Pellonpää-Forss, 2009, 217–220; Niinimäki 
et al. 2008, 218.)

2. Painokangassuunnittelua ohjaavat lainalaisuudet 

Kuva 01. Marimekon käsipainoa laakakaaviolla, Vanha Talvitie 3, 1964
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Jatkuvasti yleistyvä digitaalinen tekstiilitu-
lostus tekee painokankaiden kuviosuunnit-
telun monella tapaa yksinkertaisemmaksi ja 
helpommaksi. Kuosilla ei välttämättä tarvit-
se olla raporttia tai sen ei ainakaan tarvit-
se noudattaa mitään tiettyä korkeusmittaa. 
Kuviot voidaan myös helpommin kohdistaa 
suoraan vaatteen kaavioihin tai esimerkiksi 
verhoon aina tiettyyn kohtaan. Myöskään 
kankaan värien määrää tai esimerkiksi väri-
en painojärjestystä ei tarvitse miettiä. Suun-
nittelijan ei periaatteessa tarvitse edes vähen-
tää painotiedostonsa värejä, ellei sitten halua 
tehdä niin esteettisistä syistä. Tekstiilitulostus 
onkin painotekniikkana edukseen, jos ha-
lutaan pitää alkuperäisen luonnoksen ilme 
muuttumattomana. Etenkin maalaukselliset 
kuosit, pehmeät väriliukumat ja valokuvat 
saadaan paremmin toistettua digiprinttinä, 
kun kaavioilla painettuna. Kaavioilla paina-
enkin voidaan saada aikaan kaunista maala-
uksellista jälkeä, mutta tämä vaatii usein työ-
lästä ja aikaa vievää rasterien suunnittelua 
tähän erikoistuneelta piirtämöltä. Suurien 
kompaktien väripintojen toistaminen kau-
niisti digitaalisen tekstiilitulostuksen avulla 
on sen sijaan yhä hieman haastavaa. Tasai-
sissa väripinnoissa voi näkyä etenkin läheltä 
katsottuna tietty pikselisyys, joka johtuu tu-
lostustekniikasta. Hyvin vaaleat ja tummat 
sävyt sekä etenkin intensiivinen musta väri 
tuottavat usein väreistä eniten vaikeuksia. 
(Pellonpää-Forss, 2016, 174–185; Isoniemi, 
2019, 173; Briggs-Goode, 2011, 115.)

Tekstiilitulostus on mustesuihkutulostusta, 
jossa painotiedoston värit ruiskutetaan tulos-
tussuuttimien avulla kankaalle ilman kontak-
tia. Tällöin kankaan väri jää huomattavasti 
enemmän kankaan pintaan verrattuna kaa-
viopainotekniikoihin, joissa nimensä mukai-
sesti painoväri painetaan kankaaseen ja väri 
työntyy myös syvemmälle kankaan kuituihin. 
Arvokasta painoväriä kuluu digipainomene-
telmässä huomattavasti vähemmän ja tämän 
johdosta värejä ja kemikaaleja huuhtoutuu 
vähemmän myös jätevesiin kankaan viimeis-
telyvaiheeseen liittyvien loppupesujen aika-
na. (Pellonpää-Forss, 2016, 174, 186.)

Valitettavasti värin ja painatuksen pesun-
kesto on digiprinttimenetelmässä vielä tällä 
hetkellä heikompaa kuin perinteisissä pain-
omenetelmissä. Eri painomenetelmien eko-
logisuutta arvioitaessa olisikin hyvä ottaa 
huomioon myös kankaan ja tuotteen koko 
elinkaari, eikä pelkästään arvioida tuotan-
tovaiheen ekologisuutta. Harvemmin pestä-
vissä sisustuskankaissa, kuten verhokankais-
sa, digipainotekniikan heikompi pesunkesto 
ei ole niin ongelmallista kuin esimerkiksi 
vaatetusmateriaaleissa, joita joudutaan pe-
semään usein. Digitaalinen tekstiilitulostus 
on kuitenkin vielä verrattain uusi painome-
netelmä, joka kehittyy jatkuvasti ja huimalla 
vauhdilla. Hyvinkin pian voidaan jo olla ti-
lanteessa, jossa eri painomenetelmien välillä 
ei ole havaittavissa huomattavia laatueroja.  
(Briggs-Goode, 115, 126.)

Kuva 02. Digipainomenetelmällä toteutettu maalauksellinen kuviointi, Satu Maaranen, Marimekko, 2013
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Painotekniikoiden lisäksi suunnittelijan on 
hyvä huomioida erilaiset värimenetelmät, 
joilla painokangasta voidaan tuottaa joko 
kaavioilla painamalla tai digitaalisen tekstii-
litulostuksen avulla. Tässä osiossa esitellään 
värimenetelmistä reaktiivivärit, pigmentti-
värit sekä etsausmenetelmät ja aihetta käsi-
tellään kaaviopainotekniikan näkökulmasta. 
Nämä kolme värimenetelmää muodostavat 
kuvion kankaalle hieman eri tyyppisesti. 
Pigmenttivärit kiinnittyvät kankaaseen pai-
nopastaan lisätyn liima-aineen avulla, reak-
tiivivärit sitoutuvat kankaan kuituihin höy-
rytykseen reagoivien apuaineiden avulla ja 
etsausaine poistaa värin painetusta kohdasta. 
(Pellonpää-Forss, 2016, 15–18)

Eri värimenetelmät johtavat erilaiseen pai-
nojälkeen ja täten värimenetelmän valinta 
vaikutta myös painokankaan lopulliseen il-
meeseen ja ominaisuuksiin. Teollisuudessa 
erilaisille värimenetelmille tarvitaan erilaiset 
painokaaviot sekä usein hieman eri tyyppi-
set painotiedostotkin. Reaktiivi- ja pigment-
tivärejä käytetään teollisuudessa usein niin 
kutsuttuina suorina värimenetelminä, mikä 
tarkoittaa sitä, että värin on tarkoitus muo-
dostaa kuvio kankaalle suoraan sellaisenaan. 
Etsausmenetelmä sen sijaan perustuu värin 
poistamiseen kankaalta ja tässä menetel-
mässä on enemmän työvaiheita verrattuna 
suoriin värimenetelmiin. (Pellonpää-Forss, 
2016, 18)

Eri värimenetelmien eroja voidaan havain-
nollistaa seuraavan kuvitteellisen esimerk-
kitapauksen avulla; on suunniteltu musta-
valkoinen painokangas, jossa kuviot ovat 
valkoiset ja taustan sävy on musta. Yksinker-
taisinta ja tällöin myös edullisinta on painaa 
koko kangas yhdellä mustalla kaaviolla, josta 
on jätetty avaamatta valkoiset kuviokohdat. 
Valkoiset kuviot jäävät tällöin ilman paino-
väriä ja muodostuvat kankaan pohjasävystä. 
Teollisuudessa yleisimmin käytettyjen reak-
tiivivärien lisäksi tällä samalla metodilla voisi 
periaatteessa painaa myös pigmenttiväreillä, 
mutta koska pigmenttivärien painojälki on 
väriseoksen sisältämien kiinnitysaineiden 
vuoksi hyvin jähmeää, tämä ei käytännössä 
ole tarkoituksenmukaista näin laajalle paino-
alalle. (Pellonpää-Forss, 2016, 85, 111.)

Edellä kuvatulla menetelmällä kankaan nur-
ja puoli voi mahdollisesti jäädä valkoiseksi 
riippuen pohjakankaan paksuudesta. Jos eh-
dottomasti halutaan, että kangas on musta 
myös niin kutsutulta nurjalta puolelta, täytyy 
kangas ensin värjätä mustaksi ja sen jälkeen 
hyödyntää valkoisen kuvion painamises-
sa reaktiivivärien sijaan valkoista peittävää 
pigmenttiväriä tai valkoetsiä, joka poistaa 
kemiallisesti mustan värin kuvioalueelta. 
Pigmenttiväripainatus on näistä kahdesta 
hieman yksinkertaisempi toteuttaa, mutta 
peittovalkoisella painettu kuvio ei välttämät-

2.1.2. Värimenetelmät

Kuva 03. Tämä väritys voidaan painaa joko valkoetsillä tai valkopigmentillä mustalle kankaalle, Kuusikossa, Maija Louekari, 2012
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tä ole täysin valkoinen, vaan pohjan musta 
sävy voi hieman kuultaa valkoisesta paino-
väristä läpi. Lisäksi pigmenttivärillä paine-
tun kankaan kulutuksen- ja pesunkesto ei ole 
yhtä hyvä kuin jos kangas painettaisiin reak-
tiiviväreillä tai valkoetsillä. Esimerkiksi ver-
hokankaassa valkopigmentin käyttäminen 
voi kuitenkin olla tarkoituksenmukaista, sillä 
verhokangas ei altistu niin kovalle kulutuk-
selle. (Pellonpää-Forss, 2016, 100.)

Painamalla valkoetsiaine värjätyn kankaan 
kuviokohtiin, saadaan kankaan mustaa sä-
vyä kemiallisesti poistettua näiltä painetuilta 
alueilta. Tämä kemiallinen reaktio tapah-
tuu kankaan höyrytyksen yhteydessä. Myös 
reaktiivivärillä painettu kangas täytyy värin 
kiinnittymisen vuoksi höyryttää. Pigmentti-
värin kiinnitykseen riittää pelkkä lämpö ja 
paine. Ensin värjäämällä kankaan pohjasä-
vy ja sitten etsaamalla kuviokohdat saadaan 
aikaiseksi erittäin kestävä ja kaunis kangas. 
Etsattujen kuviokohtien visuaalinen ilme on 
hieman eri näköisen kuin muilla värimene-
telmillä toteutettuna, mutta omalla persoo-
nallisella tavallaan se on erittäin viehättävä. 
Etsimenetelmä on erittäin käyttökelpoinen 
esimerkiksi vaatetuskankaiden painamiseen, 
sillä tällöin vaatteen nurja puolikin on esi-
merkiksi annetussa mustavalkoisessa kan-
kaassa musta ja valkoiset kuviot saattavat nä-
kyä myös nurjalta puolelta, jos materiaali on 
tarpeeksi ohutta. 
(Pellonpää-Forss, 2016, 248.)

Eri värimenetelmissä on eroa myös paino-
tiedostojen suunnittelun kannalta. Kan-
gasta kaaviomenetelmillä painettaessa väri 
leviää aina hieman kankaalla eli tapahtuu 
niin kutsuttua pisteen kasvua. Jos edelleen 
ajatellaan aihetta mustavalkoisen esimer-
kin kannalta niin reaktiivikaavion suunnit-
telussa täytyy jättää valkoiset kuviokohdat 
tarpeeksi paksuiksi, jotta kuvio varmasti jää 
valkoiseksi eikä mustan painovärin leviämi-
sen takia katoa kokonaan näkyvistä, eli mene 
niin sanotusti tukkoon. Varsinkin kuvioissa, 
joissa on hyvin ohuita viivoja tai tarkkoja 
yksityiskohtia, tämä on erittäin olennaista, 
jotta kaikki suunnitellut yksityiskohdat var-
masti erottuvat lopullisessa kankaassakin. 
Pigmenttiä tai etsiä käytettäessä painetaan 
taustavärin sijaan valkoiset kuviokohdat ja 
värin leviäminen tapahtuukin kuvioalueissa 
eikä taustassa. Värin leviäminen kannattaa 
ottaa huomioon esimerkiksi painettavan vii-
van paksuutta suunniteltaessa; jos halutaan 
että viiva on lopullisessa kankaassa tietyn 
paksuinen, sitä kannattaa hieman ohentaa 
pigmentti- ja etsikaavioita varten. Joillain 
tehtailla on kaaviotiedostojen suunnitteluun 
tarkoitettuja painettuja testikankaita, joilla 
havainnoidaan eri värimenetelmillä ja ma-
teriaaleilla tapahtuvaa pisteenkasvua ja sen 
vaikutusta eri tyyppisiin kuvioihin.

Kuva 04. Kuvio painettu valkoetsillä, Lauha -kuvio Antti Kekki & Vuosi -mekko Riikka Buri, Marimekko pre-spring 2021 



Jotta suunniteltu kuvio voidaan painaa kan-
kaalle kaaviopainomenetelmin, kuosin jo-
kainen väri täytyy olla eroteltuna omalle 
kaaviolleen. Myös digipainossa voidaan hyö-
dyntää värierottelua tai värien vähentämistä 
visuaalisena tehokeinona, vaikka tekniikan 
vuoksi värejä ei tarvitsekaan rajoittaa. Kuo-
sin värierotteluun on monia eri menetelmiä 
ja voidaan ajatella, että tähän ei ole yhtä 
ainoaa oikeaa tapaa, vaan jokaisen suunnit-
telijan on löydettävä omalle työskentelyta-
valleen ja kulloisellekin luonnokselle sopiva 
menetelmä. (Isoniemi, 2019, 187.)

Jos luonnos painokangaskuviota varten to-
teutetaan käsin, täytyy se ensin viedä digi-
taaliseen muotoon, joko skannaamalla tai 
valokuvaamalla, ennen kuin kuvio voidaan 
värierotella tietokoneen kuvankäsittelyohjel-
mia hyödyntäen. Mustavalkoisen luonnoksen 
värierottelu ja muokkaaminen tietokoneella 
painovalmiiksi aineistoksi on kaikista yksin-
kertaisinta ja siksi moni kuosisuunnittelija 
suosiikin luonnostelussa mustaa yksinkertais-
taakseen kuosin muokkausprosessia. Musta-
valkoisen kuvan säätö ja muokkaus voidaan 
helposti toteuttaa Levels-valikon säädöillä ja 
Treshold-komennolla, joka erottelee kuvan 
pikselit pelkäksi mustaksi ja valkoiseksi. 
(Isoniemi, 2019, 178-181.)

Monivärisen kuosin värierottelu voidaan to-
teuttaa melko yksinkertaisesti Photoshopin 
Indexed color mode -tilaa hyödyntämällä. 
Kokemukseni mukaan tätä värierottelume-
netelmää käytetään paljon esimerkiksi Val-
lilan suunnittelutiimissä ja myös Aalto-yli-
opiston kuosisuunnitteluun keskittyvässä 
Pattern Lab -sivuaineessa opetetaan tämä 
tapa värierotella painokuvioita. Aina tällä 
menetelmällä ei kuitenkaan saada haluttua 
lopputulosta aikaan ja tällöin värit voidaan 
myös erotella toisistaan mekaanisemmin 
erilaisten Photoshopin muokkaustyökalujen 
avulla. Esimerkiksi luonnoksen värialueiden 
valitseminen Magic wand -työkalulla on kä-
tevä tapa erotella eri sävyalueet omille laye-
reilleen, joissa värialueita voidaan muokata 
erillisinä osinaan. Myös Photoshopin Color 
range -työkalulla on kätevä eristää luonnok-
sesta erillisiä sävyalueita. Joskus luonnoksen 
värierottelu on parasta toteuttaa piirtämällä 
kuvan sävyalueet tietokoneella kokonaan uu-
destaan. Tietokoneeseen liitettävä piirtopöy-
tä on tällöin kätevä apuväline. 
(Pellonpää-Forss, 2009, 182; Isoniemi, 2019, 
187.)

2.1.3. Värierottelu 

Kuva 05. Rotaatiokaaviolla painettava Mini Unikko -kuosi, Marimekko, Herttoniemen kankaanpaino
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Sekä laaka- että rotaatiopainomenetelmässä 
pienet kaavioiden väliset päällemenot ovat 
tekninen välttämättömyys, jolla estetään 
kankaan pohjasävyn vilkkuminen kaavioi-
den väleistä. Kangasta on mahdotonta koh-
distaa painettaessa niin tarkasti, että ilman 
päällemenoja kaavioiden väleistä ei välillä 
pilkistäisi valkoista. Päällemenojen peruspe-
riaate on, että joko osaa kankaan kuvioalu-
eista tai vaihtoehtoisesti kaikkia kuvioalueita 
suurennetaan sen verran, että eri värialueet 
menevät kuvioiden kohdatessa päällekkäin. 
Yleensä päällemenot pyritään tekemään 
niin, että niitä ei erota lopullisesta painetusta 
kankaasta kuin harjaantunut silmä. Minimi-
päällemenojen paksuus on tehtaasta riippu-
en yleensä noin 0,3-0,5 millimetriä.

Koska brändien omat piirtämöt ovat ny-
kyään erittäin harvinaisia, päällemenot 
painettaviin kankaisiin määrittelee yleensä 
tehdas, joka tekee myös kaaviot suunnitteli-
joiden värieroteltujen tiedostojen pohjalta. 
Suunnitellessa painokankaita on kuitenkin 
hyvä olla tietoinen päällemenojen olemassa-
olosta, sillä niiden vaikutus kankaan ilmee-
seen voi korostua esimerkiksi painokuvioissa, 
joissa on hyvin ohuita viivoja tai jos samas-
ta kuviosta tehdään paljon erilaisia värityk-
siä, jotka ovat keskenään hyvin erityyppisiä. 
Päällemenot yleensä nimittäin lisätään kan-

kaan vaaleimpiin kaavioihin, jolloin niiden 
on tarkoitus jäädä tummemmalla painettu-
jen kaavioiden alle piiloon. Jokaiseen pai-
nokaavioon voidaan myös vaihtoehtoisesti 
lisätä päällemenot, jolloin jokaisen kaavion 
kuvioalue turpoaa hieman. Etenkin jos pai-
nettavat kuviot ovat todella yksityiskohtaisia 
tai niissä on paljon teräviä kulmia, niin pääl-
lemenojen lisääminen kaikkiin kaavioihin voi 
ikävällä tavalla loiventaa kuvioiden tarkkoja 
reunoja. 

Päällemenoja voidaan käyttää myös taiteel-
lisena tehokeinona kankaita suunniteltaessa. 
Suuret ja korostetut päällekkäiset värialueet 
luovat kahden kaavion risteyskohtaan kol-
mannen ikään kuin ilmaisen sävyn. Isot pääl-
lemenot ovat ainakin Marimekolla syntyneet 
aikoinaan korjaamaan käsipainon epätark-
kuutta ja antamaan käsin painajille hieman 
enemmän joustoa kaavioiden kohdistuksen 
suhteen. Päällemenojen tarkoitus on tällöin-
kin ollut estää pohjakankaan sävyn pilkis-
täminen eri kaavioiden välistä. Vaikka isot 
päällemenot olivatkin ensin vain painamista 
helpottanut oivallus, alettiin tätä myöhem-
min käyttää Marimekolla myös visuaalisena 
tehokeinona, joka tuo painettuun kankaa-
seen oman erityisen ilmeensä. (Nurmesniemi 
et al. 2007, 28–34.)

2.1.4. Päällemenot

Kuva 06. Isoilla päällemenoilla on saatu aikaan kolmas sävy kahden värin päällemenoalueelle, Marimekko, Vuokko Nurmesniemi, 1960
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2.2.1. Kuvion suunta
 
Kankaan kuvion suunta määräytyy yleensä 
kuvion käyttötarkoituksen mukaan. Vaate-
tuskäyttöön on parempi luoda kaksisuuntai-
sia tai niin kutsuttuja all-over kuoseja, joil-
la ei ole ollenkaan suuntaa. Näin kankaan 
hyödyntäminen voidaan maksimoida ja 
minimoida vaatteen kaavojen leikkauksessa 
syntyvä hukkamateriaali. Sisustuskäyttöön 
suunniteltavat kuosit, pois lukien verhoilu-
kankaat, voivat olla yksisuuntaisia, sillä esi-
merkiksi verhot ripustetaan ikkunalle tietyin 
päin ja sisustustyynytkin voidaan asetella 
niin, että esimerkiksi niissä kasvavat kukat 
kasvavat luonnollisesti ylöspäin. Harva asi-
akas kuitenkaan haluaa, että mekon kukat 
kasvavat kuosissa alaspäin, ellei tämä juuri 
ole kuvion juju. Marimekon painokankaista 
ommeltavien sisustustuotteiden kaavat ovat 
monesti vaatekaavoja yksinkertaisemmat ja 
tällöin myös kankaan käyttö on helpompi 
suunnitella optimaalisesti. Kankaista om-
meltavat sisustustuotteet toteutetaan usein 
vain yhteen kokoon, mutta vaatteista täytyy 
sarjoittaa kaavat kaikkiin kokoihin. 
(Pellonpää-Forss, 2009, 107–108; Brig-
gs-Goode, 2011, 113; Niinimäki, 2008, 218–
219.)

Marimekon monet vanhat kangasmallit ovat 
yksisuuntaisia. Etenkin monet Maija Isolan 
ja Fujiwo Ishimoton mallit, sillä ne on suurin 
osa suunniteltu alun perin sisustuskäyttöön. 
(Marimekko et al. 2011, 103). Kun yksisuun-
taisia kangasmalleja otetaan uudelleen tuo-
tantoon esimerkiksi vaatetuskäyttöön, niin 
kuvioita voidaan tarvittaessa muokata kak-
sisuuntaisiksi, kuitenkin kunnioittaen kuvion 
alkuperäistä luonnetta. Muutokset hyväksy-
tetään joko suunnittelijoilla itsellään tai hei-
dän oikeuksiensa haltijalla, kuten Maija Iso-
lan tapauksessa hänen tyttären tyttärellään 
Emma Isolalla. On yrityksen, sekä tietenkin 
kuvion suunnittelijan edun mukaista, että 
muokattu lopputulos on onnistunut ja visu-
aalisesti toimiva.

Kuvion suunnan rajoitteista voitaisiin päästä 
eroon hyödyntämällä kankaiden tuotannossa 
kaaviopainannan sijaan digipainoa. Tällöin 
tuotteiden kuviot voitaisiin suoraan asetella 
tulostettavalle kankaalle kaavojen mukaan ja 
arvokasta painoväriä käytettäisiin vain tuot-
teen osien kohdalla, muun kankaan jäädessä 
pohjakankaan sävyiseksi. Tämä vaatisi kui-
tenkin monissa yrityksissä toimintajärjestyk-
sen muutoksen, koska tuotteen lopulliset kaa-
vat olisi oltava valmiina ennen kuin kuviot 
voidaan ylipäätään asetella kankaalle kaavo-
jen mukaan. (Briggs-Goode, 2011, 125.)

2.2. Sommittelu ja kuvioraportti

Kuva 07. Kaksisuuntainen Tuulahdus-kuvio vaatteessa ja yksisuuntainen Apilainen -sisustuskangas, Marimekko, Lotta Maija, 2020
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Jo aiemmin tässä opinnäytteessä on esitelty 
rotaatio- ja laakapainon rajoitteet kuvion ra-
portin suhteen. Käytettävän raportin korkeus 
lopulta määrittelee, mitkä skaalat kuviosta 
on mahdollista toteuttaa kaavioilla painaen. 
Vaikka rajoitteet määrittäisivätkin lopullisen 
skaalan valinnan, niin se ei voi olla lähtökoh-
ta kuosin skaalalle, vaan joko kuvion tai tuot-
teen suunnittelijalla täytyy olla näkemys mis-
sä skaalassa kuvio näyttäisi mahdollisimman 
hyvältä. Lisäksi kuvion käyttötarkoitus ohjaa 
myös kuvion skaalan valintaa.

Mallistosuunnittelussa niin kodin tuottei-
den kuin vaatteiden ja asusteidenkin osalta 
voidaan hyödyntää eri skaaloja samasta ku-
viosta ja näin luoda diversiteettiä eri tuottei-
den välille. Yksinkertaistetusti oikea skaala 
kuviolle on se, mikä on tuotteen luonteelle 
kaikista optimaalisin tai kiinnostavin. Jos aja-
tellaan kodin sisustustuotteita ja niiden kuo-
seissa käytettäviä skaaloja niin yleistäen voi-
daan ajatella, että isoin skaala löytyy yleensä 
verhoista ja pöytäliinoista. Niiden kuvioker-
ta voi olla laakapainettuna tai digiprinttinä 

vaikka koko verhon tai pöydän mittainen, jos 
tavoitteena on luoda mahdollisimman näyt-
tävä lopputulos. Sisustustyynyissä ja keittiön 
kankaisissa pientuotteissa on usein pienempi 
skaala, kun verhoiksi ajatelluissa kankaissa. 
Isoskaalaisesta kuviosta voidaan muokata 
myös pienempi versio käytettäväksi näissä 
pientuotteissa. (Pellonpää-Forss, 2009, 126.)

Vaikka kuvion skaala usein määritteleekin 
missä tuotteissa sitä on optimaalista käyttää, 
niin kuosin skaalalla voidaan myös tarkoituk-
sella leikitellä ja luoda näin tuotteelle hieman 
totutusta poikkeava ilme. Todella ison skaa-
lan käyttäminen pienessä tuotteessa voikin 
joskus näyttää erityisen kiinnostavalta. Myös 
erittäin pieniskaalaisen kuosin hyödyntämi-
nen isommassa tuotteessa voi luoda kiinnos-
tavan tekstuurimaisen vaikutelman tuottee-
seen. Kuvion skaalan vaihtelua kannattaa 
käyttää suunnittelussa luovasti ja ajatuksen 
kanssa, sillä skaalan muutoksella voidaan 
muuttaa kuvion ja sitä kautta tuotteen ilmet-
tä hyvinkin paljon. 

2.2.2. Kuvion skaala

Kuva 08. Kasvio-kankaan 2-metrinen raportti muodostuu kahdesta päällekkäisestä laakakaaviosta, Marimekko, Lotta Maija, 2020
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Vaatteiden massatuotannossa käytetään har-
millisen usein painokuvioita vain vaatteiden 
”täytteenä” ilman, että pohditaan sen tar-
kemmin kuvion suhdetta vaatteeseen, saati 
ihmiskehoon. Kuvion ja vaatteen välinen di-
alogi voi jäädä tällöin vajaaksi ja lopputulok-
sesta saattaa tulla harkitsemattoman näköi-
nen tai jopa kömpelö. (Briggs-Goode, 2011, 
125.)

Monet yritykset ratkaisevat painokangasku-
vioiden ja tuotteiden kaavoituksen väliset on-
gelmat suosimalla pieniskaalaisia kuoseja tai 
kuoseja, joilla ei ole havaittavaa suuntaa, eli 
ne ovat niin sanottuja all-over kuoseja. Täl-
löin kuvioita voidaan helposti käyttää mis-
sä tahansa tuotteessa, ilman sen tarkempaa 
optimointia tai tuotteen ja kuvion välisen 
rytmin pohdintaa. Kuvion skaalan ja suun-
nan valintaperusteena toimii siis helppous ja 
käytännöllisyys. Lisäksi pieniä ja suunnatto-
mia kuvioita käyttämällä voidaan minimoida 
kankaan kaavoituksesta ja leikkuusta aiheu-
tuva materiaalihukka, eli tämän tyyppisten 
kuvioiden suosimista voidaan pitää myös 
ekologisena, ainakin jos ajatellaan tuotan-
non ja tuotteiden suunnittelun tehokkuutta 
ja käytettävän materiaalin määrää.

Jos halutaan käyttää tuotteissa isoja skaaloja 
tai määritellä tarkemmin yksittäisten tuottei-
den ja kuosien välinen asettelu, niin kuvioi-
den ja tuotteiden suunnitteluprosessi vaatii 
hieman enemmän aikaa. Joissain yrityksis-
sä saatetaan ajatella, että painokuvioiden 
suunnittelu juuri spesifiä tuotetta ajatellen 
olisi liian aikaa vievää tai vaikeaa. Kyse on 
kuitenkin lähinnä yhteistyöstä eri ammat-
tilaisten kesken, sekä yhteisestä tavoitteesta 

saavuttaa mahdollisimman hieno ja toimi-
va tuote. Kuosin ja tuotteen yhdistämisestä 
niin, että kuvion kohdistus voidaan ennalta 
määritellä, käytetään myös englannin kie-
listä termiä Engineered print. Tällöin kuvio 
suunnitellaan ikään kuin placement printik-
si, mutta kuvion kohdistus toteutetaankin 
kappalepainon sijaan painamalla kaavioilla 
metrikangasta, josta tuotteen osat leikataan 
ennalta suunnitellusti. (Briggs-Goode, 2011, 
113.)

Kun kuviosuunnittelija ymmärtää työtään 
ohjaavat rajoitteet ja lainalaisuudet ja pystyy 
keskustelemaan niistä muiden teollisuudessa 
toimivien ammattilaisten kanssa, pystytään 
siirtymään mahdollisten työtä ohjaavien es-
teiden miettimisestä seuraavalle tasolle; haas-
tamaan rajoitteet ja ratkomaan mahdollisia 
ongelmia luovasti. Suunnittelun tekniset ra-
joitteet eivät itsessään ole ongelma, ne luovat 
vain työlle luonnolliset raamit, mutta ongel-
ma on enemmänkin keskittyminen mahdol-
lisuuksien sijaan ongelmiin ja esteisiin. Kuo-
sisuunnittelijan kyky kyseenalaistaa totuttuja 
toimintamalleja ja ajatella ongelmia luovasti 
auttaa tuottamaan suunnittelussa sellaisia 
ratkaisuja, jotka ovat perusteltuja niin esteet-
tisesti kuin tuotteen funktionkin kannalta.

Painokangasraportin ja tuotteen optimoin-
tia, kuten muutakin tuotteen ja kuvion vä-
listä suhdetta pohditaan lisää seuraavassa 
luvussa, jossa käydään läpi opinnäytepro-
duktion toteutusta. Etenkin kappale 3.6.2 
Vuolu-kuviosta avaa tätä teemaa käytännön 
esimerkein.

2.2.3. Painokangasraportin ja tuotteen optimointi

Kuva 09. Pikku Ruutu -kuvio leikattuna vaatteeseen kahdella eri tapaa, Marimekko, Annika Rimala, 1964
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3.1. Marimekon toimeksianto

Suunnitteluprojektini aluksi sain vaattei-
den ja asusteiden pääsuunnittelijalta ja Satu 
Maaraselta ja Minna Kemell-Kutvoselta toi-
meksiannon suunnitella kuvioita Marimekon 
vuoden 2021 kolmanteen mallistoon, joka 
on kaupoissa kesä-elokuussa. Tarkoitukseni 
oli suunnitella kuvioita koko lifestyle-koko-
elmaa varten, joka käsittää sekä kodin tuot-
teet, vaatteet että asusteet. Sovimme, että 
Marimekko voi halutessaan lunastaa joitain 
kuvioitani mallistoa varten, jos onnistun luo-
maan kuvioita, jotka sopivat malliston koko-
naisuuteen ja muihin käytettäviin kuoseihin.

Tämä loppukesän ja syksyn kokoelma koos-
tuu kolmesta erillisestä kokonaisuudesta eli 
”dropista”, jotka tulevat kauppoihin kuukau-
den välein. Malliston jokainen kokonaisuus 
käsittelee valittua teemaa hieman eri näkö-
kulmasta. Yhteinen teema koko mallistolle 
on All creatures great and small. Malliston teema 
viitaa eläimiin ja heille luonnolliseen ympä-
ristöön, jonka eläimet ja myös joskus ihmiset 

jakavat keskenään. Kokoelman on tarkoitus 
edustaa monimuotoisuutta ja epätäydelli-
syyksien kauneutta niin luonnossa, eläimissä 
kuin meissä ihmisissäkin. Eläinteemaiset ku-
viot ja luonnosta inspiroituneet materiaalit 
ja värit vievät tutkimusmatkoille eksoottisiin 
kulttuureihin sekä lähellä olevaan luontoon 
ja ekosysteemiin, kuten pohjolan pelloille ja 
metsiin.

Ensimmäisessä kesäkuun mallistokokonai-
suudessa liikutaan savannilla safarihengessä 
ja tarkoitus on käyttää paljon eläinten ku-
vioinneista inspiroituneita kuoseja, kuten 
myös kuvioita, joissa seikkailee itse savannin 
eläimet, kuten leopardit ja seeprat. Värjää-
mättömät ja rouheat materiaalit taltioivat al-
kukantaisen tunnelman ja kuvioita käytetään 
villisti myös yhdistelemällä niitä toisiinsa tilk-
kutäkkimäisesti.

Toinen heinäkuun kokonaisuus sijoittuu aa-
voille pelloille, jossa hevoset laukkaavat vil-
linä harjat hulmuten. Hapsutetut yksityis-
kohdat ja villit raidat viittaavat niin peltoihin 

kuin hevosten harjoihinkin. Yhtenä paino-
värinä tässä mallistossa on tarkoitus käyttää 
suomalaisilta pelloilta kerättyä värimorsin-
koa, Suomen indigoa.

Kolmas kokonaisuus hakee inspiraationsa 
metsästä, sen eläimistä ja metsästä löytyvistä 
muodoista, tekstuureista ja kuvioista. Met-
sässä seikkailevat karhut ja ketut, joiden peh-
meää turkkia tekisi mieli koskettaa. Pehmeät, 
pörröiset ja lämpimät materiaalit ovat tässä 
kokonaisuudessa oleellisessa osassa. Metsään 
mennessä on tärkeää olla hyvä varustus, jo-
ten tähän malliston viimeiseen osaan on 
otettu myös vähän sporttisempia vaikutteita 
ulkoiluvarusteista ja -vaatteista.

Minulle esiteltiin ensimmäisessä tapaamises-
sa myös malliston mahdollisia värejä. Mal-
listossa halutaan käyttää paljon luonnossa 
esiintyviä sävyjä ja niin kutsuttuja maaväre-
jä, kuten okraa ja terrakottaa ja eri ruskean 
sävyjä. Oljen, hiekan ja kitin luonnolliset ja 
neutraalit sävyt ovat vahvempien värien seu-
rana kokoelman värikartan perustana. Vä-
reissä on myös veden sinisiä sävyjä ja niitä 

muistuttavaa vaalean turkoosia sävyä, joka 
saadaan aikaan suomalaisella värimorsingol-
la painamalla. Myös erilaiset vihreän sävyt, 
kuten pistaasin sävy ja erittäin tumma vihreä 
ovat mukana malliston väripaletissa tuomas-
sa kokonaisuuteen kasvillisuuden eri sävyjä. 
Kokoelmassa on tarkoitus käyttää materi-
aaleja myös niiden luonnollisessa sävyssään 
valkaisemattomana ja värjäämättömänä ja 
tämä tuo malliston väripalettiin oman luon-
nollisen lisänsä.

Tapaamisessa Minna Kemell-Kutvonen ja 
Satu Maaranen ohjeistivat myös, että halua-
vat nähdä kuviosuunnitelmani nimenomaan 
luonnoksina eivätkä valmiina raportteina tai 
mitenkään tietokoneella eteenpäin työstettyi-
nä, jotta tähän ei kulu turhaan aikaa ja saan 
työstettyä mahdollisimman paljon materiaa-
lia, jota voidaan sitten lähteä yhdessä ide-
oimaan ja työstämään eteenpäin. He myös 
toivoivat, että luonnoksissa olisi jo käytetty 
malliston värejä. Tämän tapaamisen jälkeen 
minulla oli noin kolme viikkoa aikaa tehdä 
ensimmäisiä kuosiluonnoksia ennen seuraa-
vaa tapaamistamme.

3. Kuvio edellä – painokangaskuvioiden 
suunnitteluprosessi Marimekon tuotteisiin

Ostajalle ja kuluttajalle on esine, kauppatavara hyllyllä itsestään selvä. Sen syntyhis-
toria on puolestaan mystinen. ”Kone sen teki” ajatellaan ja tiedetään. Mutta yhteistä 
tehdastuotteille eivät olekaan koneet, vaan ihmiset, ihmiskädet ja niitä ohjaavat hen-
kiset voimavarat. Oli kyse kirveestä tai markan lantista, maitotölkistä tai kengästä, 
autosta tai mekosta, niitä edeltävät käsin tehdyt mallit. Mallit ovat syntyneet ensin 
taiteilijoiden ja suunnittelijoiden työn tuloksena. Näiden jälkeen vasta automaatio voi 
koneistaa tuhansia kopioita käsintehdystä mallista. 
(Marimekko et al. 1986, 70.)
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Ennen tätä varsinaista kuviosuunnittelijalle 
annettavaa toimeksiantoa olin nähnyt jo hah-
motelmia malliston eläimellisestä teemasta 
ja mahdollisista arkistokuvioista, joita mal-
listossa voitaisiin käyttää. Siispä minulla oli 
jonkunlainen käsitys jo etukäteen, millaista 
visuaalista maailmaa mallistoon haluttiin ja 
tällöin pystyin ennen tapaamistamme Minna 
Kemell-Kutvosen ja Satu Maarasen kanssa 
keräämään myös omaa visuaalista inspiraa-
tiomateriaaliani keskustelun tueksi tapaami-
seen. Olin jo aiemmissa asiakasprojekteis-
sani, joissa toimin freelance-suunnittelijana 
todennut tämän kaltaisen menettelytavan 
itselleni hyödylliseksi. Tällöin tapaamiseen 
tuodaan molempien osapuolien lähtökohdat 
ja visuaaliset inspiraation lähteet ja on hel-
pompi lähteä yhdessä etsimään yhdistäviä te-
kijöitä valituista kuvista sekä niiden teemois-
ta tai tekniikoista.

Keskustelussamme Maaranen ja Ke-
mell-Kutvonen innostuivatkin joistain valit-
semistani kuvista ja halusivat ne osaksi myös 
varsinaista malliston moodboardia. Olin siis 
osannut kiteyttää jotain olennaista malliston 
hengestä ja tavoitellusta ilmeestä ja koen, että 
oman inspiraatiomateriaalin etsiminen teki 
suunnitteluprosessistani jollain tavalla myös 
henkilökohtaisemman ja kiinnostavamman, 
kun olin saanut etsiä oman kulmani mallis-
ton aiheeseen. 

Erityisesti meitä kaikkia kolmea innosti yksi 
tuntemattoman tekijän teos, joka yhdisteli 
tasaista väripintaa ja mustia eläviä raitoja 
vaalealla taustalla. Minna Kemell-Kutvosen 
mukaan tässä teoksessa kiinnosti etenkin pel-
kistetty estetiikka, joka koostui vahvan väri-
pinnan ja raitojen kontrastista. Silti teokses-
sa oli hänen mielestään läsnä ihmisen käden 
jälki, mutta siitä löytyi samalla myös jotain 
eläimellistä ja alkuvoimaista.

3.2. Oma inspiraatiomateriaali

Kuva 10. Oma moodboard 
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Noin kolmen viikon luonnostelun jälkeen 
toin Kemell-Kutvosen ja Maarasen tapaami-
seen 30 kuosiluonnosta, joita olin työstänyt 
mitä erilaisimmin tekniikoin muun muassa 
piirtämällä, maalaamalla, repimällä ja leik-
kaamalla. Molemmat tykästyivät tapaami-
sessa samoihin kolmeen kuosiluonnokseen, 
jotka olivat hyvin abstrakteja ja graafisia; 
Marimekon linjaan ja suunniteltavaan mal-
listoon sopivia. Olin tehnyt myös esittä-
vämpiä kuosiluonnoksia eläimistä, sillä olin 
halunnut haastaa itseäni suunnittelijana, 
vaikka tiesinkin että figuratiiviset hahmot ei-
vät ehkä ole ydinosaamistani. Tapaamisessa 
pohdimme yhdessä, että esittävien eläinhah-
mojen kuvaaminen aikuisille tarkoitetuissa 
vaatteissa ja sisustustekstiileissä voi olla haas-
tavaa, sillä eläinaiheet voivat helposti näyttää 
liian lapsekkailta. Totesimme myös yhdessä, 
että olen vahvimmillani kuvatessani abst-
rakteja aiheita ja kasveja; aiheita, joita olen 
suunnittelutöissäni jo vuosia toistanut. Koen, 
että abstraktit aiheet sekä kasvien ja kukki-
en maailma antavat enemmän tilaa omalle 
tulkinnalleni ja leikittelylle. Voin piirtää esi-
merkiksi kukan, jollaista ei ole olemassakaan 
tai kuvitella raidoille ja ruuduille täysin omia 
merkityksiä ja uppoutua suunnitteluproses-
sin aikana omaan mielikuvitusmaailmaani.

Yksi luonnos, josta he kiinnostuivat, oli maa-
lattu jo aiemmin tässä luvussa mainitun abst-
raktin teoksen innoittamana. Ennen tämän 
maalauksen tekemistä olin kipuillut pitkään, 
haluanko edes tehdä omaa tulkintaani tuos-
ta teoksesta, koska pelkäsin, että innoituksen 
hakeminen yksittäisestä teoksesta voitaisiin 
jotenkin tulkita väärin. Mietin, miten voisin 
inspiroitua teoksesta niin, että luonnoksissa 
näkyisi nimenomaan oma tyylini ja kädenjäl-
keni? Pohdimme tätä asiaa myös tapaamises-
sa ja kerroin olevani epävarma teoksen ver-
sioimisesta. Maaranen ja Kemell-Kutvonen 
toivat esiin, että kuvassa oli nimenomaan 
viehättäneet ne universaalit elementit, jois-

ta se rakentuu. Raidat ja tasaiset väripinnat 
ovat visuaalisia tehokeinoja, joita Marime-
kon kuviosuunnittelussa on hyödynnetty jo 
yrityksen alkuajoista asti. (Marimekko et al. 
2011, 25–26). Heidän näkemyksensä mu-
kaan abstrakteja perusmuotoja voi varioida 
loputtomin eri tavoin, mutta minun olisi vain 
löydettävä itselleni mielekäs ja omaperäinen 
tapa hyödyntää niitä. Tässä tapaamisessa 
näyttämäni luonnos oli vasta ensimmäinen 
kokeiluni, joka oli valmistunut tapaamista 
edeltävänä iltana. Sovimme, että jatkan vielä 
aiheen työstämistä tekemällä lisää luonnok-
sia seuraavaa tapaamistamme varten.

Kaksi muuta luonnosta, joihin heidän huo-
mionsa kiinnittyi luonnosten ensimmäisessä 
katselmuksessa, olivat jo sellaisenaan hyviä 
aihioita painokuvioiksi. Sovimme, että teen 
näistä kahdesta luonnoksesta tietokoneella 
editoidut versiot näytettäväksi seuraavassa 
tapaamisessa, jotta voimme vielä paremmin 
arvioida niiden toimivuutta painokankaina 
ja myös tarkastella miten kuviot sopisivat 
yhteen malliston muiden kuvioiden kanssa. 
Kerron tarkemmin kaikkien kolmen lopulta 
valitun kuosin syntyhistoriasta myöhemmin 
tämän luvun osiossa 3.6., jossa avaan myös 
kuvioiden matkaa luonnoksista valmiiksi 
tuotteiksi. Seuraavaksi kuitenkin kerron hie-
man luonnosteluprosessilleni tärkeitä peri-
aatteita, joiden avulla tämänkin produktion 
luonnokset ovat syntyneet. 

Oman luonnosteluprosessini kannalta olen-
naisten lähtökohtien avaamisen jälkeen sy-
vennän hieman jo tässä osiossa pohtimaani 
teemaa inspiraatiosta sekä eettisestä tavasta 
käyttää toisten taiteilijoiden luomia teok-
sia oman ideoinnin lähtökohtana. Etenkin 
Hanna-Kaisa Korolaisen ja Austin Kleonin 
ajatukset taiteen hyödyntämisestä oman ide-
oinnin lähtökohtana olivat omalle opinnäy-
teproduktiolleni ja sen myötä syntyneiden 
oivallusten kannalta oleellisia.

Nautin suuresti produktion luonnosteluvai-
heesta ja se oli iltaisin minulle hyvää vasta-
painoa työlleni, jossa pääasiassa työskentelen 
tietokoneella. Kerrankin minun ei tarvin-
nut miettiä raportin kokoa, värimäärää tai 
mahdollista rotaatiomittaa tai muutakaan 
teknistä rajoitusta vaan sain vain nauttia ja 
heittäytyä luomisen maailmaan. Pyrin luon-
nosteluvaiheessa myös tietoisesti olemaan 
ajattelematta luonnosten jatkotyöstöä, vaik-
ka tiesinkin, että jos jotkut luonnoksistani va-
litaan tuotantoon, niin tulen itse myös työs-
tämään näistä luonnoksista painokelpoiset 
aineistot tuotteita varten. Koen, että etenkin 
piirtämötyössä kehittämäni tekninen taito 
antaa minulle nimenomaan suuria vapauksia 
luonnostelun suhteen, koska uskon, että ky-
kenen työstämään minkä tahansa luonnok-
sen painovalmiiksi kankaaksi. Voin vapaasti 
kokeilla ja leikitellä erilaisilla luonnostelutek-
niikoilla ja välineillä ja halutessani säilyttää 
luonnoksen alkuperäisen tunnelman lopulli-
sessa tuotteessa.

Miellän luonnostelun tietynlaiseksi leikiksi, 
jossa on tärkeää, että tunnelma ja puitteet 
ovat oikeanlaiset. Samaistun Laura Isonie-
men ajatuksiin siitä, että leikki ja esteettö-
myys ovat luovuudelle tärkeitä välineitä. 
Hänen mukaansa paras alku tekemiselle on 
ajatusleikki, jonka avulla suunnittelija tuottaa 
ratkaisuja mahdollisiin ongelmiin. Luomisen 
aloittaminen leikin kautta on luontevaa, sillä 
innostus ja ilo ovat ideoinnin polttoaineita. 
Ja vaikka tekeminen alkaakin tekemisestä, 
toimintaa johtaa kuitenkin ajatus kaiken 
taustalla. Hänestä kaikki tekeminen, joka 
tuntuu hauskalta, myös useimmiten onnis-
tuu. Koen itsekin, että jos nauttii tekemisestä, 
niin tämä näkyy myös lopputuloksessa. Es-
teettömyyden käsitteellä Isoniemi tarkoittaa, 
että suunnittelulle voi olla henkisiä tai fyy-

sisiä esteitä, jotka rajoittavat luovuutta. Esi-
merkiksi sotkemisen tai virheiden tekemisen 
pelko voivat jarruttaa ilmaisua. On tärkeää 
löytää omalle luovuudelle mahdollisimman 
esteetön tila niin henkisesti kuin fyysisestikin, 
sillä esteettömän tekemisen keskiössä ovat 
nimenomaan olosuhteet, jossa luovaa työtä 
tehdään. (Isoniemi, 2019, 18–21, 73.)

Minulle mahdollisimman iso paperi antaa 
vapauksia luonnosten koolle ja huomaan 
myös, että pystyn rennommin luonnoste-
lemaan mahdollisimman arvottomalle pa-
perille. Tällöin en ota paineita yksittäisten 
luonnosten onnistumisesta tai siitä, että tuh-
laisin arvokasta materiaalia. Esimerkiksi täs-
sä projektissa käytin luonnosteluun paljon 
muuttamiseen tarkoitettua pakkauspaperia, 
jossa oli minusta tämän kokoelman tunnel-
maan sopiva kaunis hiekan sävy. Minulle 
on myös tärkeää, että luonnosteluympäristö 
on sellainen, jossa ei haittaa sotkea eikä ole 
väliä, vaikka muste menisi paperista läpi tai 
maali roiskuisi ohi paperista. Myös musiikin 
kuuntelu on usein tärkeä osa luonnosteluani 
ja se saa minut virittymään oikealle aallon-
pituudelle.

Luonnostelen harvoin erillisiä elementtejä, 
joista koostaisin raportin tietokoneella, vaan 
hahmottelen mielelläni kokonaisuuden jo 
luonnokseen. Koen, että voin tällöin intui-
tiivisemmin luoda elementtien väliset mitta-
suhteet ja etäisyydet toisistaan ja voin tuoda 
sommitelman rytmiin mielenkiintoisuutta. 
Tietokoneella eri elementtien väliset suhteet 
menevät helposti liian samankaltaiseksi mikä 
voi tehdä mielestäni kuvioista liian staattisia 
ja tavallaan tylsän täydellisiä. Työstän mie-
lelläni myös raportteja ensin käsin tai piirrän 
luonnokset suoraan raporttiin hyödyntämäl-
lä perinteistä leikkaa-liimaa tekniikkaa. 

3.3. Luonnosten katselmus ja valinta jatkokehitykseen 3.4. Onnistuneen luonnosteluvaiheen edellytykset
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Pohdin suunnitteluprosessini aikana paljon 
ideoiden originaalisuutta ja sitä, millä tavalla 
suunnittelijan on sallittua inspiroitua mui-
den teoksista. Lähivuosien kopiokohut ovat 
nostaneet tämän pohdinnan entistä relevan-
timmaksi. Myös Marimekolla kiinnitetään 
asiaan erityistä huomiota ja jokaisen kuosi-
suunnittelijan täytyy nykyään dokumentoida 
kuvioidensa syntyprosessi. Suunnittelijoiden 
täytyy kirjallisesti kertoa ideoiden alkuperäs-
tä sekä konkreettisista inspiraation lähteistä, 
jotka ovat vaikuttaneet kuvion lähtökohtaan, 
syntyyn tai toteutukseen. Myös alkuperäiset 
luonnokset tallennetaan digitaalisesti Mari-
mekon arkistoon. 

Vastuu oman työn eettisyydestä on kuitenkin 
suunnittelijalla itsellään. Jos työlle on sel-
keästi joku visuaalinen lähtökohta tai inspi-
raatio kuten vaikka maalaus tai kuvitus, on 
tärkeää tuoda tämä inspiraatio esille ja myös 
itse tiedostaa omat vaikutteensa, jotta voi 
kriittisesti arvioida oman tuotoksensa origi-
naalisuutta verrattuna esimerkiksi teokseen, 
joka on toiminut inspiraation lähteenä. Voi-
daan ajatella, että taide ja muotoilu pohjau-
tuu aina jo aiemmin tehtyyn, sillä harva teos 
on syntynyt täysin vaikutteettomasti, sillä 
kaikki tekijän kokema ja näkemä vaikuttaa 
vähintään alitajuisesti. Jo ennen internetin 

ja sosiaalisen median valtavaa kuvatulvaa on 
eri maailman kolkissa syntynyt saman kaltai-
sia taideteoksia, jotka ovat syntyneet innoit-
tuneena aikakautensa ilmiöistä. Varsinkin 
muodin ja suunnittelun maailmassa myös 
trendit vaikuttavat olennaisesti tekemiseen 
joko tietoisesti tai tiedostamatta. Suunnitte-
lijan työssä onkin oleellista aistia uusia tuulia 
ja suuntauksia, jotta pystyy luomaan tuot-
teita, jotka vuoden tai jopa kahden päästä 
puhuttelevat asiakkaita. Kokeneelle suunnit-
telijalle tällainen relevanttien värien, muo-
tojen ja aiheiden aistiminen tapahtuu täysin 
itsestään ilman erillisiä ponnisteluja ja tämä 
havainnointikyky on osa suunnittelijan am-
mattitaitoa. (Korolainen, 2016, 25–28.)

On kuitenkin tärkeää tehdä ilmassa leijai-
levista vaikutteista oma tulkintansa. Jokai-
nen suunnittelija suodattaa näkemänsä asiat 
omien kokemuksiensa ja visuaalisen ma-
kunsa avulla. Itselleni käsillä tekeminen on 
töiden originaalisuuden kannalta tärkeää. 
Koen, että kaikki luonnokset, jotka käteni 
ovat maalanneet, piirtäneet tai vaikka lei-
kanneet ovat saaneet osan minua ja käteni 
muotokieltä. Tietyt liikkeet, kaaret ja muo-
dot vain tuntuvat luontevammilta ja ovat lii-
kemuistissani niitä vuosiani toistettuani. 

3.5. Ideoiden alkuperä ja inspiroituminen muiden teoksista

Kuva 11. Armi Ratia signeeraa tervehdystä Japaniin, 1978
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Kuvion idea ja nimi

Ajatukseni oli luoda abstrakti kuvio, joka 
muistuttaa eläinten turkin kuviointia olemat-
ta kuitenkaan esimerkiksi selkeästi tiikeri- tai 
seeprakuvioinen. Mietin mielessäni, että voi-
sin luoda kokonaan uuden mielikuvituseläi-
men, jonka turkki on kuvioitu tällä kuviolla. 
Nimesin tämän eläimen ajatuksessani laa-
tikkoeläimeksi, koska kuvion muodot ovat 
nimenomaan suorakaiteita eli tietynlaisia 
laatikoita. Pohdin myös, että ihminen voisi 
käyttää tätä kuvitteellisen eläimen kuviota 
vaatteena eräänlaisena turkkinaan tai omana 
eläinkuvionaan ja kokea olevansa yhtä villi 
ja vapaa kuin safarin eläimet. Kuvion nimi 
Kiikari viittaa nimenomaan safarilla eläin-
ten tarkkailuun ja ajattelin, että jos käyttää 
tarpeeksi mielikuvitustaan niin parhaassa 
tapauksessa kiikareilla voi nähdä esimerkiksi 
tämän keksimäni laatikkoeläimen.

Toteutus

Kuvion raportti on piirretty käsin. Piirsin 
paperille permanenttitussilla eläviä suora-
kaiteen muotoisia alueita, jotka kulkevat ku-
viossa diagonaalissa linjassa. Ensin piirsin 
näitä kuvioita paperin keskelle, sitten leikka-
sin paperin kahtia ja yhdistin paperin ylä- ja 
alaosan toisiinsa teipaten ja jatkoin muotojen 
piirtämistä yhdistäen ylä- ja alaosan kuviot 
toisiinsa saumattomasti. Seuraavaksi leik-
kasin paperin keskeltä ja yhdistin oikean ja 
vasemman puolen toisiinsa ja jatkoin piir-
tämistä niin, että kaikki kuviot yhdistyvät 
orgaanisesti toisiinsa ja muodostavat sau-
mattoman pinnan. Lopuksi vielä vaihtelin 
leikattujen palojen paikkoja varmistaakseni, 
että kuvio toimii joka suunnasta ja katsoak-
seni tarvitseeko johonkin kuvion osaan vielä 
lisätä jotain. Kun raportin rakentaa ja piirtää 
näin käsin, on helpompi havainnoida kuvio-
ta joka suunnasta ja lomittaa kuviot toisiinsa 
niin, että raportin rajat eivät tule näkyviin 
lopullisessa kankaassa.

3.6. Ideoista kuvioiksi – kuvioista tuotteiksi

Kuva 12. Kiikari-kuvion luonnos

3.6.1. Kiikari
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Marimekolla vaatetuskuosit, jotka painetaan 
muissa kuin omassa painossa tehdään 64 ro-
taatiolla tai sillä jaollisilla raporttikorkeuk-
silla. Tämä luo luonnolliset raamit kuvion 
mahdollisille skaaloille. Skaaloja havainnoi-
daan Marimekolla tulostamalla kuviosta A3 
kokoinen pala 1:1 koossa eri skaaloissa. Näin 
voidaan helposti mallata kuviota esimerkiksi 
hihan päälle tai peilin edessä, vaikka rinta-
kehän kohdalle. Usein isommista kuvioista 
tulostetaan myös noin metri kertaa metri 
kokoiset tulosteet, jolloin nähdään kuvion 
toistuminen raportissa ja tuloste voidaan 
kääriä esimerkiksi hameeksi hahmottamaan 
skaalaa vaatekäytössä. Malliston eri kuosien 
skaalojen kokonaisuuden hahmottamiseen 
käytetään paljon valokuvia, joissa tuloste 
on asetettu jotenkin suhteessa ihmiskehoon. 
Tällöin voidaan jälkikäteenkin palata arvioi-
maan kuvion skaalan sopivuutta jotain tiet-
tyä vaatetta ajatellen ja kuvion mittasuhteet 
näyttäytyvät suhteessa ihmiskehoon.

Kiikari kuviota on tarkoitus käyttää kolmes-
sa eri skaalassa, joissa raporttien korkeudet 
ovat 320mm, 213,33mm ja 160mm korkeita. 
Nämä kaikki korkeudet ovat jaollisia 640mm 
rotaatioon ja yleisesti käytettyjä pienem-
missä pintamaisissa vaatekuvioissa. Nyky-
päivänä jokaiselle kuvion skaalalle ei Mari-
mekolla haluta enää antaa omaa nimeään 
kuten tämän kuvion kohdalla Pieni Kiikari 
tai Iso Kiikari, vaan skaala merkitään sisäi-
seen käyttöön kuvion nimen perään tulevalla 
luvulla, joka kertoo kuviokerran korkeuden. 
Tämä käytäntö selkeyttää kuvioiden käyttöä 
ja havainnoi myös konkreettisemmin kuvion 
kokoa verrattuna sanalliseen kuvaukseen 
kuvion koosta. Joissain malliston tuotteissa 
on tarkoitus leikitellä tilkkutäkkimäisellä es-
tetiikalla ja yhdistää Kiikari-kuviosta kahta 
eri skaalaa ja väritystä samaan tuotteeseen. 
Vaihtelevuutta kuvion ilmeeseen tuodaan 

myös leikittelemällä positiivi-negatiivi-efek-
tillä, eli joissain tuotteissa värityksissä kuvion 
taustaväri on tumma ja toisissa itse kuvio on 
taustaa tummempi. 

Vaatetuksen ja asusteiden väritykset Mari-
mekolla tekee yleensä suunnittelutiimi ennal-
ta määriteltyä värikarttaa hyödyntäen, jotta 
kokonaisuudesta tulee varmasti harmoninen 
ja kaikki tuotteet sopivat saumattomasti yh-
teen liikkeissä. Värikartan väreissä pysymi-
nen helpottaa myös värien kommentointia 
ja ohjeistusta eri tehtaille; sama väritys saat-
taa nimittäin tulla monelle eri materiaalille 
samasta kuviosta, mikä tarkoittaa sitä, että 
nämä eri materiaalit usein tulevat myös eri 
tehtailta. On helpompi pitäytyä selkeissä ja 
universaaleissa Pantone-koodeissa ja pyrkiä 
saamaan kaikkien tehtaiden värit mahdolli-
simman lähelle näitä alkuperäisiä värikartan 
värejä.

Olen myös työskennellyt vaatetustiimin 
kanssa niin pitkään, että minun oli helppo 
luottaa väritysten teko heille, sillä minulla oli 
täysi luotto heidän visioonsa kuvioni käytös-
tä. Olen usein vuosien varrella huomannut, 
että en välttämättä heti ole innoissani jostain 
heidän tekemästään värityksestä, mutta vii-
meistään tuotteiden tullessa kauppoihin vä-
rit näyttävätkin upeilta ja juuri siinä hetkessä 
ajankohtaisilta. Usein paras lopputulos saa-
vutetaan yhteistyön avulla; jos minä en ole 
muodin väritrendien paras asiantuntija niin 
koen, että tällöin paremman lopputuloksen 
värityksen suhteen voi saavuttaa joku henki-
lö, joka nimenomaan on perehtynyt syvälli-
sesti tähän aiheeseen ja tekee sitä päivittäin. 
Yritykselle työskenneltäessä kyse ei muuten-
kaan ole yksittäisen ihmisen visiosta, vaan 
lopputulos syntyy eri ammattilaisten yhteis-
työn avulla ja hyödyntämällä jokaisen paras-
ta osaamista.

Kuvion matka tuotteeksi

Kuva 13. Kuvamuokkaus, jolla havainnoin ideaani kuosin käytöstä Kuva 14. Kiikari-kuvioinen hame ja pusero, mallina allekirjoittanut
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Kuvion idea ja nimi

Inspiraation lähtökohtana oli eläinten ku-
vioiden muodot ja erityisesti raidat. Ajattelin, 
että esimerkiksi seepra voisi piileskellä jonkin 
rakennuksen takana, jolloin siitä näkyisi vain 
pieni raidallinen osa ja muu olisi kompaktia 
pintaa. Kuvio kuitenkin valittiin lopulta mal-
liston elokuun kokonaisuuteen, joka sijoittuu 
teemallisesti metsään. Tämän vuoksi poh-
din, että abstrakti kuvio voisi esittää eläinten 
raitojen sijasta myös puusta vuoltuja lastuja. 
Kuvittelin itseni pienenä partiolaisena met-
sään vuolemaan puun palaa puukolla. Ajat-
telin, että kuvion värillinen osa on puu, josta 
vuollaan pitkiä ja ohuita viipaleita puun syi-
den mukaan, eli kuvion mustia viivoja. Tästä 
ajatuksesta kuvio sai nimeksensä Vuolu. Mi-
nusta on kiinnostavaa suunnitella abstrakteja 
kuoseja, jotka katsoja voi kuvitella itse miksi-
kä haluaa tai sitten pitää niitä täysin abstrak-
teina ei-esittävinä kuvina. Itse kuitenkin saan 
enemmän suunnittelusta irti, kun kuvittelen 
tai luon kuvioiden taustalle jonkun tarinan 
tai visuaalisen hetken.

Toteutus

Vuolu-kuvion alkuperäinen luonnos on to-
teutettu yhdistämällä paperileikkausta ja 
tussilla piirrettyä elävää viivaa. Etsin käsiini 
malliston värikarttaan sopivia kartonkeja ja 
paksuimman mustan tussin, jonka kykenin 
löytämään. Koen, että luonnostelumateri-
aalit vaikuttavat hyvin voimakkaasti käsin 
toteutettujen kuvioiden ilmeeseen ja vaihta-
malla luonnostelumetodia pystyn myös oh-
jaamaan käteni jälkeä haluamaani suuntaan. 
Loin noin tusinan verran erilaisia sommitel-
mia, jotka toteutin näillä välineillä. Tavoit-
teenani oli löytää jo aiemmin mainitsemani 
oma tulkinta ja visio kompaktista väripinnas-
ta ja raidoista. Esittelin nämä luonnokset toi-
sessa kuvioiden katselmuksessa Maarasen ja 
Kemell-Kutvosen kanssa ja Maaranen koki, 
että tämä kyseinen sommitelma voisi sopia 
hyvin vaatteeseen, koska se on hyvin yksin-
kertainen, mutta samalla kuitenkin orgaa-
ninen ja liikkuva. Tarkastelimme luonnos-
ta molemmista suunnista, jotta pystyimme 
arvioimaan, että kuvio sopii nimenomaan 
vaatetuskäyttöön ja käytettäväksi kaksisuun-
taisesti.

Kuva 15. Vuolu-kuvion luonnos 

3.6.2. Vuolu 
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Kun Vuolu-kuvion luonnos oli valittu jat-
kokehitettäväksi, skannasin sen Marimekon 
piirtämön isolla skannerilla, johon mah-
tuu tarvittaessa koko kankaankin levyinen 
luonnos. Tämän jälkeen piirsin luonnoksen 
puhtaaksi piirtopöydän ja Photoshopin avul-
la. Tietokoneella editoitu versio tulostettiin 
paperille, jotta nähtiin, miten kuvio toimii 
kompakteina väripintoina. Pyrin säilyttä-
mään luonnoksen orgaanisuuden, liikkeen ja 
käsintehdyn tunnelman muokatussakin ver-
siossa. Piirrän yleensäkin kuviot puhtaaksi 
piirtopöydän avulla, jotta pystyn hyödyntä-
mään paremmin käden luontaista liikettä ja 
varmistamaan, että säilytän kuvio-originaa-
lin tärkeät yksityiskohdat, vaikka kuosia yk-
sinkertaistettaisiinkin tietokoneen avulla. 

Alkuperäinen luonnos on aina se lähtökohta, 
josta muokkaan kuvion joko kuvankäsittelyn 
keinoin tai uudelleen päälle piirtämällä, ku-
ten tässä tapauksessa. Asetan Photoshopis-
sa skannatun luonnoksen omaksi lukituksi 
tasokseen ja sen jälkeen alan erottelemaan 
kuvion eri värialueita erillisille layereilleen. 

Näin voin aina palata alkuperäiseen luon-
nokseen tai editoida tiettyä värialuetta eril-
lisenä osionaan. Vasta kun kuvio on valmis, 
vien erilliset värialueet Channels-valikosta 
spottikanaviksi ja luon kuvion päällemeno-
alueet sekä lopulliset kaaviot kankaan tuo-
tantoa varten. 

Vuolu-kuviota ja sen asettelua kankaalle 
editoitiin naisten vaatesuunnittelijan Riikka 
Burin ja vaatetuksen teknisen suunnittelijan 
ja kaavoittajan Kaisa Halosen kanssa. Burin 
vaateluonnosten pohjalta mietittiin kuvion 
kohdistus lopullisiin vaatteisiin ja Halonen 
toteutti mekon ja paidan kaavoituksen var-
mistaen, että kuviosta leikkaantuu vaatteen 
etukappaleeseen aina haluttu kohta kuvios-
ta. Luonnoksen alkuperäinen ruskea sävy 
muuttui malliston suunnitteluprosessin aika-
na violetiksi, sillä tämä toi kuvion luontee-
seen enemmän sporttisuutta sekä 80-luvun 
tunnelmaa, joka oli läsnä myös Riikka Burin 
suunnittelemissa vaatteissa.

Kuvion matka tuotteeksi

Kuva 16. Kuvamuokkaus, jolla havainnoin ideaani Vuolu-kuosin käytöstä
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Olin alun perin haaveillut, että vaatteet voisi 
toteuttaa kuviosta random cut -menetelmäl-
lä, jolloin jokainen vaate olisi ollut keskenään 
hieman erilainen ja uniikki. Tämä on kuiten-
kin nykyisen verkkokaupan vuoksi joskus on-
gelmallista; asiakas saattaa ajatella, että iso 
kuvio on vaatteessa kohdistettuna juuri niin, 
kuin se näkyy verkkokaupan kuvassa. Tällöin 
asiakas voi pettyä tai ihmetellä jos vaatteen 
kuvion kohdistus onkin täysin erilainen hä-
nen saamassaan tuotteessa. Jos random cut 
-menetelmää halutaan hyödyntää isoissa ku-
vioissa entistä enemmän, tämä vaatisi asian 
tehokasta informoimista kuluttajan suun-
taan. Asiakasta täytyisi siis ”varoittaa” että 
jokainen tuote on yksilöllinen. Itse uskon, 
että moni Marimekon asiakas voisi pitää 
tuotteiden keskinäistä erilaisuutta myös po-
sitiivisena asiana, joka lisäisi tuotteen arvoa 
ja erottautumiskykyä etenkin kansainvälisillä 
markkinoilla. Random cut -tuotteiden myyn-
ti onkin ollut helpompaa aikana, jolloin kaik-
ki tuotteet ostettiin liikkeistä ja asiakas pystyi 
valitsemaan tuotteen, jonka kuvion asettelu 
miellyttää eniten. Tällöin tuotteiden uniik-
kius on näyttäytynyt nimenomaan positiivi-
sena ja lisäarvoa tuovana asiana.

Lopulta päädyimme optimoimaan kuvion 
asettelun vaatteeseen jo suoraan kuviota ja 
sen painokaavioita suunnitellessa. Vaatetuk-
sen kudottujen kankaiden ostaja Lotta Bec-
ker-Westin selvitti meille käytettävän silkki-
kankaan leveyden ja lisäksi tiesimme, että 
kangas täytyy toteuttaa 64cm rotaatiomital-
la. Näiden tietojen avulla pystyimme saman 
aikaisesti suunnittelemaan kuvion asettelun 
tuotteisiin, kaavoituksen ja tuotteissa hyvältä 
näyttävän raportin. Suunnittelu korona-ai-
kaan myös Teams-palvelimen avulla osoit-
tautui toimivaksi tavaksi, Riikalla oli Kaisan 
tekemät kaavat, joiden avulla pystyimme 
kokeilemaan erilaisia kuvion asetteluja kan-
kaalle reaaliaikaisesti ja tekemään tarvittavia 
muutoksia yhdessä ideoiden. Kun kaavat ase-
tettiin näiden raporttihahmotelmien päälle, 
nähtiin kuinka kaavat leikkaavat tuotteen 
osat kankaasta niin, että hukkamateriaalia 
syntyy mahdollisimman vähän. Tämä oli 
minulle silmiä avaavaa; tuosta tulee etuosa, 
tuosta puolikas hiha ja tuosta mekon vyötä-
rönauha. Kaikki osat, joista litteä kangas ja 
kuvio muuttuu kolmiulotteiseksi ja ihmisen 
puettavaksi vaatteeksi.

Kuva 17. Riikka Burin skissit Vuolu-kuvioisista tuotteista
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Kuva 18. Vuolu kuvioiset vaatteet, stailaus ja kuvaus Riikka Buri, malli Sylvia Sene
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Idea kuvion takana

Vuosirenkaat kuvion luonnostelu lähti ide-
asta päällekkäisistä ja lomittaisista pinnoista 
ja raidoista, jotka vuorottelevat keskenään 
paperilla ja näyttäytyvät jotenkin kolmiulot-
teisina. Näin aluksi sommitelman kaarissa 
ja linjoissa arkkitehtonisia muotoja Marra-
keshista, mutta kuvio muovaantui myöhem-
min silmissäni puun syiksi ja poikkileikatus-
sa puussa näkyviksi vuosirenkaiksi. Tästä 
ajatuksesta syntyi myös kuvion nimi. Vuosi-
renkaat on myös osuva nimi 70-vuotis juh-
lavuottaan viettävälle Marimekolle, joka on 
ehtinyt kerryttää jo kunnioitettavan määrän 
vuosirenkaita puuhunsa. Näin kuvion nimel-
lekin muodostui monta päällekkäistä tasoa ja 
merkitystä.

Toteutus

Toteutin luonnoksen akryylimaaleilla maala-
ten rennolla ja ronskilla otteella. Ensin pa-
perille hahmottui kompaktit värialueet, tä-
män jälkeen lisäsin yksityiskohtia ja maalasin 
raidoilla muotoja, joissa raitojen sävyt myös 
vaihtuvat kesken muotojen. Luonnos syntyi 
suhteellisen nopeasti ja vaivattomasti, mikä 
näkyy mielestäni lopputuloksessakin; väri-
alueet ja muodot ovat rentoja ja maalausjälki 
on rouheaa eikä pakotettua.

Kuvion matka tuotteeksi

Vuosirenkaat-kuvion maalattu luonnos oli 
kiinnittänyt Minna Kemell-Kutvosen huo-
mion jo ensimmäisessä kuosien katselmuk-
sessamme, hänestä kuviossa oli paljon po-
tentiaalia sisustus- ja metrikankaaksi kodin 
mallistoon. Pohdimme kuitenkin, onko luon-
noksen akryylimaaleilla maalattu rouhea 
jälki liian erilainen verrattuna muihin kodin 
malliston kuoseihin. Toteutin luonnoksen 
pohjalta seuraavaan tapaamiseemme hie-
man siistitymmän ja yksinkertaistetumman 
version, jonka myös tulostin katsottavaksi 
hieman isommassa skaalassa. Editoitu ver-
sio maalauksesta istui paremmin malliston 
ilmeeseen ja kuosikokonaisuuteen ja päätim-
me jatkaa tämän version muokkaamista pai-
nettavaksi kankaaksi.

Tein tapaamisen jälkeen kuviosta ensim-
mäiset nopeat raporttikokeilut, joiden avulla 
koitin hahmottaa, miltä kuvio voisi näyttää 
toistuvana metrikankaana tai esimerkiksi ver-
hona. Kuvion kaarevan muodon rajaaminen 
puolikkaaksi näytti minusta kiinnostavalta ja 
samalla tarpeeksi yksinkertaiselta toistues-
saan raporttikokeiluissa. Koko maalauksen 
sommitelman asettaminen raporttiin näytti 
hieman liian raskaalta toistuvana kuviona, 
mutta se oli mielestäni komea ja teosmainen 

Kuva 19. Vuosirenkaat-kuvion luonnos 

3.6.3. Vuosirenkaat 
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sellaisenaan. Siksi ideoinkin, että luonnoksen 
pohjalta voisi tehdä kaksi erilaista versiota 
eri tuotteisiin, rajatun ja simppelimmän ver-
sion painokankaaseen sekä jonkun teosmai-
semman tuotteen seinälle sellaisenaan ase-
teltavaksi taidetekstiiliksi. Toteutin näiden 
ideoiden pohjalta myös kuvanmuokkaukset, 
joilla esittelin ajatuksiani kuvion mahdolli-
sesta käytöstä kodin suunnittelutiimille.

Marimekon kodin mallistoon tulevien kan-
kaiden ja tuotteiden suunnitteluprosessi on 
hyvin erilainen kuin suunniteltaessa kuvioita 
vaate- ja asustemallistoon. Sisustuskankai-
den suunnittelun keskiössä on Marimekon 
oma kankaanpaino Herttoniemessä. Siellä 
painetaan kaikki myytävät metrikankaat sekä 
lähes kaikki painokankaat, joista ommellaan 
kodin malliston tuotteita. Väritykset mallis-
ton värikartan henkeen tekee yleensä kuvion 
suunnittelija, mutta erilaisista väritysvaihto-
ehdoista keskustellaan toki suunnittelutiimin 
kanssa. Väritykset tehdään tietokoneen ja 
tulosteiden avulla tehtävän ideoinnin jälkeen 
Marimekon painon tilkkulassa. Tilkkulaan 
on kerätty satoja ja tuhansia erilaisia kan-
kaille painettuja värireseptejä. Näistä suun-
nittelija voi etsiä ideaansa sopivat värit tai jos 
täydellistä sävyä ei löydy valmiiksi niin lähtö-
kohdaksi voi myös ottaa jonkun värireseptin, 
johon toivoo tarvittavat muutokset, kuten 
vaikka lisää kylmyyttä persikkaiseen sävyyn. 
Vaihtoehtoisesti voi myös antaa tavoitellusta 
väristä jonkin näytteen esimerkiksi kankaana 
tai paperina.

Vuosirenkaat kuvioon valitun värityksenkaik-
ki muut sävyt löytyivät valmiiden reseptien 
joukosta, mutta vaaleanpunaiselle en löytä-
nyt sopivaa sävyä, vaan leikkasin haluamani 
sävyn tulosteesta. Kankaiden painoprosessi 
alkaa aina ensiksi mallipainopöydältä. Sillä 
painetaan kankaasta ensimmäinen versio, 
jossa testataan kaavioiden ja värien toimi-
vuus kankaalla. Väritys voi osua kohdilleen 
jo ensimmäisellä mallipainokerralla, mutta 
tarvittaessa kankaan väreihin voidaan teh-
dä myös muutoksia mallipainon perusteella. 
Mallipainatuksia jatketaan, kunnes haluttu 
lopputulos on saavutettu. Vuosirenkaat kan-
kaan sävyt tarkistettiin ja korjattiin Marime-
kon kodin malliston painetuista kankaista 
vastaavan suunnittelijan Heli Mattisen kans-
sa. Levitimme painosta haetut kankaat desig-
nosaston lattialle katsottavaksi ja vertasim-
me painettuja sävyjä annettuihin tilkkuihin. 
Kankaasta painettiin kolme mallipainatusta, 
kunnes kankaan väritys oli halutunlainen 
ja se voitiin hyväksyä tuotantoon. Etenkin 
vaaleanpunaisen ja tiilen sävyä jouduttiin 
muuttamaan hieman kylmemmäksi ja mur-
retummaksi sillä puolipellavalla valitut sävyt 
toistuivat melko lämpiminä.

Vuosirenkaat kuviosta toteutettiin painamal-
la myös sisustustyyny ja vaihtoehtoina oli teh-
dä kuviokohdistettu tyyny rotaatiokaavioilla 
tai toteuttaa tyyny samoilla laakakaavioilla, 
kun metrikangas. Hahmottelimme Minnan 
ja Helin kanssa molempia vaihtoehtoja ja 
lopulta päädyimme painamaan tyynyt laaka- Kuva 20. Kuvamuokkaus metrikankaan raporttikokeilusta Kuva 21. Kuvamuokkaus havainnollistaman ajatusta seinätekstiilistä
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kaavioilla random cut -menetelmällä. Pidän 
siitä, että tyynyissä kuvio on samassa isossa 
skaalassa kuin metrikangas, mutta tyynyssä 
kuvio abstrahoituu ja rajautuu niin vahvas-
ti, että kuvion luonne näyttäytyy erilaisena 
valmiissa tuotteessa. Myös tyynyyn valittu 
paksumpi ja rouheampi painopohja tekee 
tuotteeseen erilaisen tunnun ja pinnan kol-
miulotteinen struktuuri muuttaa kuvionkin 
ilmettä.

Tämän opinnäytteen luvussa kaksi on avattu 
miten laakakaavion ja rotaatiokaavion suun-
nitteluprosessit eroavat toisistaan. Oheisessa 
kuvassa näkyy Vuosirenkaat kuvion laaka-
kaaviot, jotka on toteutettu Photoshopissa 
spottikanavina. Sininen linja kuvion yläosas-
sa merkitsee raportin korkeuden. Kaavioiden 
kuvioalue kuitenkin jakaantuu laajemmalle 
alueelle, koska kaaviot on lomitettu niin, että 
kuvioiden rajakohdat ja niihin luodut päälle-
menoalueet ovat mahdollisimman näkymät-
tömät.

Vuosirenkaat kuviosta suunniteltiin myös 
jacquardtekniikalla kudottu huopa. Mari-
mekon kodinmalliston kudottujen ja neulot-
tujen tuotteiden suunnittelija Pauliina Varis 
toivoi, että tässä tuotteessa voisi korostaa 
kuviosta löytyviä päällemenokohtia niin, 
että sävy muuttuu radikaalisti siinä kohtaa, 
jossa kaksi kuvioaluetta menevät päällek-
käin. Tehdessäni layoutia huopaan leikittelin 
kuvion sävyillä niin, että tuotteen pohjasävy 
on tumma toisin kuin kuviosta tehdyssä pai-
nokankaassa. Isoilla värikontrasteilla saatiin 
tuotteeseen hieman voimakkaampi ja jopa 
hieman op-taidetta muistuttava ilme. Tuot-

teen tumman vihreä taustasävy ja muutenkin 
murrettu värimaailma vievät myös ajatuksia 
metsäiseen teemaan, joka tässä malliston elo-
kuun kokonaisuudessa on. Huopa kudotaan 
villasekoitteesta, jolloin sen tuntuma on pör-
röisempi ja pehmeämpi kuin jos se kudottai-
siin puuvillalangalla. Näin siirrytään myös 
sesongillisesti syksyyn tuotteiden tullessa 
kauppoihin elokuussa. 

Kudotuissa tuotteissa ei tarvitse pysyttäytyä 
kaavioajattelussa, kuten painokankaita suun-
nitellessa ja tällöin tuotteen kuviota voidaan 
varioida vapaammin. Suunnittelussa on kui-
tenkin otettava huomioon jacquard-teknii-
kan mahdollinen raportti ja kudottavan tuot-
teen koko. Kudottujen tuotteiden suunnittelu 
painokangastuotteiden pariksi on hyvä keino 
hyödyntää kuvioaihetta hieman eri tavalla 
ja tällä kuvion sekä materiaalin variaatiolla 
voidaan tuoda mallistoon monipuolisuutta 
sekä esimerkiksi kaivattua kolmiulotteisuut-
ta. Huovassa voidaan hyödyntää maalauksen 
alkuperäistä teosmaisempaa kompositiota, 
koska kuvion ei tarvitse olla jatkuva. Näki-
sinkin, että tätä huopaa voisi oikein mainiosti 
käyttää myös seinätekstiiliksi ripustettuna ja 
tämä käyttötapa toisi tuotteelle myös lisäar-
voa. Jacquard-tekniikalla kudotussa huovas-
sa tuotteen eri puolet ovat sävyiltään erilaiset 
ja tummapohjaisen huovan toinen puoli on 
sävyiltään vaaleampi. Tämä mahdollistaa 
sisustuksessa eri puolien hyödyntämisen esi-
merkiksi eri vuodenaikoina niin, että tum-
masävyisempää puolta pidetään esillä syys- 
ja talvikautena ja vaaleampaa keväällä ja 
kesällä. 

Kuva 22. Vuosirenkaat -kuvion laakakaaviot toteutettuna Photoshopissa spottikanavina
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Kuva 23.Vuosirenkaat -kangas, -huopa ja -sisustustyyny
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Palataan vielä hieman tarkastelemaan opin-
näytteen tutkimuskysymystä. Tarkastellaan 
edellä kuvatun produktion kautta, mitä li-
säarvoa painokangassuunnittelun ja tuo-
tesuunnittelun välinen dialogi on tuonut 
kuvion suunnitteluprosessille ja lopulta myy-
tävään tuotteeseen. Lähdetään pohtimaan 
kysymystä ensin oman suunnitteluprosessin 
ja sen merkityksen kautta. Onko produktion 
toteutustapa tuonut lisäarvoa itselleni tai 
koenko, että tämänlainen toimintamalli voi-
si olla lisäarvoa tuottava laajemminkin hyö-
dynnettävänä suunnittelumetodina?

Oman produktioni perusteella koen, että 
suunnittelu tietyn toimeksiannon mukaan 
sekä mahdollisuus osallistua tiiviisti koko 
yrityksen tuote- ja mallistosuunnitteluproses-
siin mahdollistaa sen, että kuviosuunnittelija 
pääsee käyttämään osaamistaan paljon laa-
jemmin, verrattain jos suunnittelisi kuvioita 
ensiksi itsekseen ilman toimeksiantoa ja myi-

si ne sen jälkeen yritysten vapaasti käytet-
täväksi. Kuviosuunnittelijoiden ja yritysten 
välillä on hyvinkin monenlaisia sopimuskäy-
täntöjä ja yritykset määrittelevät heille toi-
mivat käytännöt tarpeidensa mukaan. Moni 
kuviosuunnittelija toimii myös eri yritysten 
kanssa hieman erilaisin ehdoin ja työnkuva 
voi olla sekoitus erilaisia rooleja. Koen kui-
tenkin, että voin jatkossa hyödyntää monia 
produktion aikana oppimiani toimintamal-
leja ja tarjota myös yrityksille laajemmin 
osaamistani. Myös kuosisuunnittelija Teija 
Puranen arvioi, että freelancer-suunnitteli-
jana toimiminen on muuttunut yksittäisten 
kuosien myynnistä enemmän yhteistyön 
suuntaan. Hän saattaa esitellä yrityksille var-
haisiakin luonnoksia tai asiakkaat voivat an-
taa tarkan toimeksiannon esimerkiksi trendi-
karttojen perusteella. (Isoniemi, 2019, 201).

Tärkeä suunnitteluprosessille lisäarvoa tuot-
tava seikka on mielestäni luottamus. Minus-

ta tärkeä osa kuosisuunnittelijan työn mer-
kityksellisyyttä on se, että suunnittelija voi 
luottaa yhteistyökumppaniensa makuun tai 
siihen, että hänen suunnittelemiaan kuvioita 
käytetään tuotteissa parhaalla mahdollisella 
tavalla ja niitä kunnioittaen. Luottamukseen 
liittyvä asia on myös epätietoisuus; tunne, 
jota suunnittelualalla on pakko opetella sie-
tämään. Suunnitteluprosessia ei mitenkään 
pysty yksin kontrolloimaan, vaan on osattava 
luottaa muihin ammattilaisiin ja heidän työ-
hönsä. Oman kokemukseni mukaan nimen-
omaan yhteistyön voima on paljon suurem-
pi kuin kenenkään ihmisen mahdollisuudet 
saavuttaa asioita täysin yksin. Myös muiden 
suunnittelijoiden vertaistuki on arvokasta, 
asioiden ja päätösten kanssa ei tarvitse kamp-
pailla yksin ja kollegoilta voi saada näkemyk-
siä tai ratkaisuja mahdollisiin ongelmiin, 
joita ei itse osaisi edes kuvitella. Usein suun-
niteltu lopputuloskin voi olla onnistuneempi, 
kun sille on antanut oman kädenjälkensä ja 
osaamisensa moni työhönsä intohimoisesti 
suhtautuva ihminen.

Toinen tutkimuskysymykseni näkökulma on 
käytetyn suunnittelutavan lisäarvo lopullisel-
le tuotteelle. Tätä puolta tutkimuskysymyk-
sestä täytyy mielestäni tarkkailla Marimekon 
näkökulmasta, sillä produktion kuviot ja 
tuotteet on suunniteltu heidän toimeksianto-
naan ja yrityksen toimintatapojen ja arvojen 
mukaan. Kyse onkin mielestäni pohjimmil-
taan arvoista, joilla työtä ja suunnittelua ha-
lutaan tehdä. Minusta on merkityksellistä, 
että tuotteet, kuviot ja kankaat suunnitellaan 
mahdollisimman hyvin ja tietynasteisella 
pieteetillä, jotta maailmaan ei tuoteta suun-
nittelun laadulta tai muultakaan laadulta 
heikkoja tuotteita, jotka eivät kestä kauaa 
katsetta tai käyttöä.

Armi Ratia on aikoinaan sanonut, että ”Ma-
rimekko tekee pikemminkin kangasnäke-
myksiä kuin myyntikankaita. Saattaa tuntua 
paradoksaaliselta liikeyrityksestä puhuttaes-
sa, mutta ehkä sittenkin myymme näkemyk-
siä” (Marimekko et al. 2011, 83). Minusta 
nämä kaksi käsitettä eivät kuitenkaan välttä-
mättä sulje toisiaan pois. Kangasnäkemys voi 
olla myös myyvä kangas, jos vain näkemys 
kankaasta on asiakkaalle tarpeeksi selkeä ja 
ymmärrettävä. Tämä näkemyksen ymmär-
rettäväksi tekeminen voi toteutua monin eri 
keinoin. Kyse on usein pienistä ja lähes jopa 
näkymättömistä yksityiskohdista, esimerkiksi 
raidan orgaaninen muoto voi tuntua asiak-
kaasta vetoavammalta kuin täysin suora ja 
tietokoneen avulla tehty raita. Aikoinaan ol-
lessani harjoittelussa Marimekon piirtämös-
sä, keskusteltiin Carina Seth-Anderssonin 
Mint-kuvion toteutuksesta ja siitä tehdään-
kö teipillä toteutetut raidat skannaamalla 
originaali vai luodaanko kuvio uudestaan 
Photoshopissa teipin paksuisina suorina rai-
toina. Minna Kemell-Kutvosen mielestä ku-
vio kannatti toteuttaa alkuperäistä luonnosta 
mukaillen, vaikka skannaus ja kuvion muok-
kaus veisikin hieman enemmän aikaa. Hän 
perusteli tätä ratkaisua sillä, että käsin teh-
dyn originaalin vaikutusta lopputulokseen 
”ei välttämättä näe, mutta sen tuntee”.

4. Yhteenveto

SANOIVAT
– Vaate. Se on etukappale, takakappale ja hihat.
(Taiteilija Annika Rimala)
– Graafinen ratkaisu. Ja tietysti lämpö- ja liikuntatekninen.
(Taiteellinen johtaja Hilkka Rahikainen-Haapman)
– Esteettistä tajua, joka ilmenee jo vaatteen valinnassa ja sitten käytössä.
(Suunnittelupäällikkö Eeva Kaarakka)
– Olisiko aikafunktiolla osansa.
(Toimitusjohtaja Armi Ratia)
– Tärkeintä on, että niissä on mukava olla.
(Taiteilija Pentti Rinta)
– Pidän, en pidä. Hyvä, huono, menettelee. Otan, en ota. Tuo on hyvä.
Mitä ne nyt ovat keksineet? Miksi ei tehdä sitä viirullista?
(Asiakas)
(Marimekko, 1979.)

Kuva 24. Mint, Carina Seth-Andersson, 2014

57 58



Tämä Minna Kemell-Kutvosen lause pala-
si usein mieleeni, kun pohdin opinnäytteen 
produktion aikana millä tavalla muokkaan 
mallistoon valittuja kuvioita niin, että lop-
putuloksesta saadaan mahdollisimman kiin-
nostava. Tärkeää ei aina olekaan se, miten 
ja millä keinoin asioita tehdään, vaan vähin-
tään yhtä tärkeää on myös pohtia, että miksi 
ja minkä vuoksi niitä tehdään. Voidaan hie-
man yleistäen ajatella, että mitä yksinkertai-
sempi kuvio tai tuote on, niin sitä oleellisem-
miksi muodostuvat pienet yksityiskohdat ja 
ratkaisut, joita on tehty suunnitteluprosessin 
aikana.

Opinnäytteen produktiossa esittelemäni kol-
me Marimekon mallistoon valittua kuviota-
kin ovat kaikki visuaaliselta ilmeeltään melko 
yksinkertaisia, tai ainakin niiden luonne on 
hyvin selkeä ja abstrakti. Tällöin tapa, joil-
la kuvioita on päätetty käyttää yksittäisissä 
tuotteissa, muodostuu mielestäni lopullisten 
tuotteiden kannalta merkittäväksi ja lisäarvoa 
tuottavaksi. Esimerkiksi Vuolu-kuvion paino-
kaaviot suunniteltiin niin, että kuvio saadaan 
kohdistettua vaatteisiin juuri tietyllä tavalla 
ja silti niin, että vaatteiden kaavoituksessa 
syntyy mahdollisimman vähän hukkama-
teriaalia. Näin saatiin toteutettua kuvio- ja 
vaatesuunnittelijan yhteistyöprosessin avulla 
syntynyt visio tuotteesta ja sen käytöstä ku-
viossa. Vuosirenkaat-kuviosta tehtyjen tuot-

teiden lisäarvo näkyy mielestäni siinä, että 
alkuperäisestä luonnoksesta on saatu erilai-
silla sommitelmilla ja raporttiratkaisuilla ai-
kaiseksi hyvinkin eri näköisiä tuotteita. Myös 
kuvion väritystä ja materiaaleja muuttamalla 
saadaan tuotteiden visuaalista ilmettä muu-
tettua radikaalistikin. Laakapainon avulla 
Vuosirenkaat-kuvio saatiin toteutettua kan-
kaalle halutussa koossa, eikä raportin koon 
suhteen tarvinnut tehdä kompromisseja. Kii-
kari-kuvion lisäarvo tuotesuunnittelulle ja 
lopullisille tuotteille on sen helppous ja mo-
nipuolisuus; kuvio kestää skaalausta moneen 
eri kokoon ja kuvion ilmettä voidaan muut-
taa erityyppisillä värityksillä aina kulloisen-
kin tuotteen mukaan. Kuvio ja sen raportti 
toimii siis hyvin monenlaisissa tuotteissa. 

Haluan ajatella, että kuviot eivät ole vain 
kuvioita tai se mitä näemme kankaalla, vaan 
niiden voima ja merkitys voi olla paljon suu-
rempi kuin ensi silmäyksellä voisi ajatella. 
Sama koskee mielestäni myös tuotteita ja 
etenkin kuvion ja tuotteen välistä suhdetta. 
Hyvin valittu ja ajatuksella toteutettu kuvio 
voi nostaa tuotteen vaikuttavuuden aivan 
uudelle tasolle. Parhaimmillaan kuvioiden 
kaksiulotteinen maailma ja tuotteiden kol-
miulotteinen maailma kohtaavat kiinnosta-
valla tavalla ja tämä luo tuotteille lisäarvoa, 
jota ei pystyttäisi saavuttamaan ilman kuvioi-
ta.

Oivalsin opinnäytteen produktiota analy-
soidessani, että suunnittelu on monelta osin 
editointia. Kuvioiden suunnitteluprosessissa 
ideat muovautuivat yrityksen toimeksiannon 
pohjalta, josta loin oman tulkintani. Tämän 
jälkeen ideat muodostuivat luonnosten kaut-
ta paperille ja luonnosteluprosessin aikana 
tein myös editointityötä; arvioin, mitkä ideat 
todella toimivat visuaaliseen muotoon tuotu-
na. Luonnosteluvaiheen jälkeen valitsin, mitä 
luonnoksia haluan näyttää yritykselle ja mitä 
jättää näyttämättä, editointia tämäkin. Koen, 
että suunnittelija voi helposti sokeutua omille 
luonnoksilleen ja siksi on mielestäni hyvä, että 
luonnoksia voi sellaisenaan arvioida myös yr-
ityksen ammattilaisten kanssa, jotka osaavat 
katsoa luonnoksia eri näkökulmasta, kun ne 
itse näkee. Ainakin itse näen liian usein luon-
noksissani vain parannettavaa, vaikka juuri 
pienet epätäydellisyydet voivatkin tehdä niistä 
mahdollisesti kiinnostavampia ja samaistutta-
vampia asiakkaalle.

Mallistoon valittuja kuvioita yhdistää minusta 
helppous ja liike. Kuvioiden luonnosteluhet-
kellä olen tempautunut mukaan tekemiseen ja 
antanut ideoiden muodostua paperille ilman 
pakottamista. Prosessin aikana syntyi myös lu-
onnoksia, joista nyt jälkikäteen näen, että olen 
selvästi pakottanut ideani paperille ja tällöin 
tekemiseni ei ole tavoittanut hakemaani tun-
nelmaa. Pidän siitä, että valitut kuviot eivät 
ole liian staattisia, vaan ne ovat aktiivisia ja 
eläväisiä. Selvästi ihmiskäden tuottamia ja 
siksi miellyttävän orgaanisia. 

Olen opinnäytteessä kuvannut, kuinka käsillä 
tekeminen ja luonnostelu ovat minulle tärkeä 
osa kuvioiden luomisprosessia. Käsin luomin-
en muodostui opinnäytteen aikana tärkeäksi 
osaksi myös kirjoitusprosessiani. Huomasin, 
että minun oli helpompi muodostaa ajatuk-
siani kirjalliseen muotoon paperin ja kynän 
avulla. Tavalla, jolla olin alun perin oppinutkin 
kirjoittamaan lapsena. Ajatusten sanallistami-
nen oli lihasmuistissani paperille muodostet-
tavina kirjaimina, eikä tietokoneen näp-
päiminä. Sain tälle huomiolleni vahvistusta 
Justin Kleonin ajatuksista: Hänestä tietokone 
on hyvä väline lopullisten ideoiden editointi-
in, mutta huono editointia edeltävään tekstin 
luomisvaiheeseen, jossa on tarkoitus kehitellä 
ajatuksia vapaasti. Tietokoneella saatamme 
alkaa editoida ajatuksiamme jo ennen kuin 
olemme ehtineet ylipäätään muodostamaan 
niitä. (Kleon, 2012, 53–61.)

Maisterin opinnäytteen tekeminen muistutti 
kirjoitusprosessin alussa monituhatpalaisen 
palapelin kokoamista; joskus saattoi löytyä 
vain yksi hyvä pala, kuten esimerkiksi yksit-
täinen lause, jonka halusin sijoittaa opinnäyt-
teeseeni, vaikken ehkä heti tiennytkään mihin 
kohtaan palapeliä se kuuluisi. Vaikka proses-
sin aikana tunsinkin monesti olevani hukassa, 
minun täytyi koittaa luottaa, että palapelin 
osat eli lauseet ja kappaleet löytävät lopulta 
oikeat paikkansa ja loksahtavat yhteen muo-
dostaen yhtenäisen ja järkevän kokonaisuud-
en. Opinnäytteen kirjoitusprosessin loppua 
kohden tekstin tuottaminen ja muokkaamin-
en alkoi muistuttaa palapeliä enemmän lap-
suudestani tuttua Muuttuva labyrintti -peliä, 

5. Lopuksi

5.1. Ajatuksia opinnäytteestä
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jossa metsästetään aarteita ja koitetaan löytää 
jokaiselle pelin palalle oikea paikka, vaikka 
pelilaudan labyrintti muuttuukin jokaisella 
pelivuorolla. 

Opinnäyteprosessissa koin haasteelliseksi 
etenkin tekstin tuottamisen ja akateemisen 
kirjoittamisen; niin omien kuin muidenkin 
ajatuksien kirjallinen ilmaisu tuotti toisinaan 
vaikeuksia. Alan aiempien opinnäytteiden 
lukeminen ja etenkin ohjaajani Maija Fa-
gerlundin apu auttoivat minua kuitenkin 
ylittämään kirjoittamiseen liittyviä haasteita 
ja toivon, että olen kyennyt jäsentelemään 
ajatukseni lukijalle ymmärrettävään muo-
toon. Sain opinnäytteen tekemiseen paljon 
erittäin arvokasta ja konkreettista apua myös 
rakkailta tekstiilisuunnittelijaystäviltäni, jot-
ka olivat jo aiemmin tehneet omat maister-
in opinnäytteensä. Heidän sekä ohjaajien ja 
valvojan kanssa käymäni keskustelut opin-
näytteen tematiikasta ja menetelmistä, olivat 
opinnäytteeni lopputuloksen kannalta kullan 
arvoisia.

5.2. Tästä eteenpäin. 

Opinnäytteen aikana heränneistä jatkoa-
jatuksista voisi jatkaa tutkimusta moneen eri 
suuntaan. Esimerkiksi Marimekon tuotesu-
unnittelun ja kuosisuunnittelun suhdetta olisi 
kiinnostavaa tarkastella vielä syvällisemmin 
yrityksen historian kautta. Olisi mielenkiin-
toista tutkia kuvion ja tuotteen välistä suh-
detta myös kuviosuunnittelijan näkökulman 
sijaan esimerkiksi vaate- tai tuotesuunnitteli-

jan näkökulmasta. Suunnittelutapoja sekä 
kuvioiden ja tuotteiden välistä suhdetta voisi 
tarkastella myös jonkun aivan muun yrityk-
sen osalta. Esimerkiksi jonkun todella ison ja 
maailmanlaajuisen yrityksen tutkiminen voisi 
avata täysin erilaisia näkökulmia kuvioiden 
käyttöön osana tuotteiden arvoa, verrattuna 
tässä opinnäytteessä esiteltyihin näkökulmiin.

Vaikka vielä tämän vuoden alussa ajattelin 
opinnäytteen tekemisen olevan vain yksi 
projekti muiden joukossa, sain myöhemmin 
huomata olleeni väärässä. Työni sai sen ede-
tessä paljon syvempiä merkityksiä ja näin 
valmistumisen kynnyksellä onkin oivallinen 
hetki pohtia myös omaa suunnittelijaiden-
titeettiäni ja niitä asioita, jotka koen kuosi-
suunnittelijan työssä merkityksellisiksi. Nyt 
tiedän paremmin mihin suuntaan haluan tu-
levaisuudessa lähteä viemään uraani ja mihin 
asioihin kiinnitän huomiota työskennellessäni 
eri yhteistyökumppanien ja yritysten kanssa. 

Opinnäytteen avulla sain toteutettua pit-
käaikaisen haaveeni suunnitella kuoseja 
Marimekolle ja koin opinnäytteen kirjoitta-
misen myös tietynlaisena epilogina yrityksen 
palveluksessa vietetylle kahdelle vuodelle. 
Uskon ja toivon, että yhteistyöni Marimekon 
kanssa tulee jollain muotoa jatkumaan tulevai-
suudessakin. Tällä hetkellä haluan kuitenkin 
kokeilla työskentelyä freelance-suunnittelija-
na, jotta voin löytää oman polkuni ja vapaud-
en suunnittelijana. Nyt on aika kasvattaa Aal-
lolta ja Marimekolta saatujen siipien päälle 
uudet siivet ja katsoa minne ne kantavat. 
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