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1.1 Tekstiilisuunnittelu

teknologiahankkeessa

Tämä opinnäyte lähti liikkeelle tilaisuudesta tehdä yhteistyötä uusia tekstiilimateriaaleja kehittävien tutkimusryhmien kanssa. Yhteistyön mahdollisti hanke Design Driven
Value Chains in the World of Cellulose (DWoC). Se on Tekesin
rahoittama strateginen tutkimusavaus, jossa ovat mukana
Aalto-yliopisto, Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Tampereen Teknillinen Yliopisto. Hankkeen tavoitteena on tuoda muotoiluajattelua ja muotoilun prosesseja osaksi teknologiakehitystä (Tekes, 2013).
Opinnäytteeni on tehty tekstiilitaiteen koulutusohjelmassa, eikä tekstiilisuunnittelun yhdistäminen pitkän aikavälin teknologiakehitykseen ole aivan tavallista.
Valmiiden toimintamallien puuttuessa prosessi alkoi
lähestymistavan etsimisellä. Itselleni luontevin tapa lähestyä uutta materiaalia olisi tehdä runsaasti materiaalikokeiluja ja etsiä sitä kautta materiaalille ominaista ilmaisua ja
sen tarjoamia mahdollisuuksia. Vielä laboratoriomittakaavassa olevien teknologioiden kohdalla tämä ei kuitenkaan
ole mahdollista. Kokeilujen määrä rajoittuu muutamaan
pieneen näytteeseen, jos materiaalia annostellaan viiden
millilitran ruiskulla tai kuituja on saatavilla joitakin kymmeniä grammoja.
Tekstiilisuunnittelu on osa muotoilun kenttää.
Kokeellisen materiaalisuunnittelun ollessa poissa laskuista lähdin etsimään, josko joltain muulta muotoilun osa-alueelta löytyisi tilanteeseen sopivia välineitä.
Tällä vuosituhannella on kirjoitettu runsaasti siitä,
miten muotoilijalle ominaista ajattelua voitaisiin käyttää myös liiketalouden työvälineenä (Collins, 2013).
Muotoiluajattelukeskustelussa ollaan siten ainakin osittain
saman aiheen äärellä kuin DWoC-hankkeessa; miten muotoilu auttaa muiden alojen menestyksessä. Vaikka muotoiluajattelua koskevan kirjallisuuden määrä on kasvanut
jatkuvasti 90-luvun puolivälistä saakka, sen määritelmästä
ei ole päästy yksimielisyyteen ja muotoiluajattelukeskustelu jakautuu useisiin erillisiin koulukuntiin (Johansson-
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Sköldberg, Woodilla ja Çetinkaya, 2013).
Yksi muotoiluajattelusta toistuvasti esiin nostettava piirre kuitenkin kiinnitti huomioni. Herbert Simon
(1969) totesi kirjassaan The Sciences of Artificial, joka katsotaan ensimmäiseksi muotoiluajattelua käsitelleeksi julkaisuksi, että muotoilija on kiinnostuneempi siitä, miten asiat
voisivat olla, kuin siitä, miten ne ovat. Bryan Lawson (2006,
112) puolestaan kuvailee tulevaisuuden, tai ainakin joidenkin sen osien, luomisen olevan muotoilijan työn ytimessä.
Vaikka muotoiluajattelua koskevassa kirjallisuudessa ei
juurikaan mainita tekstiilisuunnittelua, tulevaisuusorientoituneisuus saattaa olla piirre, joka yhdistää kaikkia eri
muotoilun osa-alueilla työskenteleviä.
Tulevaisuuteen suuntautuvalle ajattelulle onkin
tarvetta juuri teknologiayhteistyössä. On vaikea arvioida,
milloin DWoC-hankkeessa kehitteillä olevat materiaalit ja
teknologiat olisivat markkinoilla, eikä teknologian valmiusaste ole kaikille materiaaleille sama. Niiden tutkimusryhmien osalta, joiden kanssa tein yhteistyötä, puhutaan mahdollisesti noin viiden vuoden aikajänteestä, joko hieman
alle tai yli. Joka tapauksessa kyseessä on selkeästi pidempi
aikajänne kuin teollisessa tekstiilisuunnittelussa yleensä.
Miten yhdistetään materiaalitutkimus, tekstiilisuunnittelun osaaminen ja tulevaisuusnäkökulma? Konkreettisen
työkalun löytämiseksi käänsin katseeni muotoiluajattelusta muotoilun prosesseihin.
Konseptisuunnittelu on suunnittelun tapaista toimintaa, jossa katsotaan tavallista tuotekehityksen aikajännettä pidemmälle tulevaisuuteen, eikä tähdätä tuotannon
aloittamiseen tai tuotteen markkinoille tuloon. Sen on mainittu soveltuvan muun muassa radikaalisti uusien ratkaisujen hakemiseen, tulevaisuuden kartoittamiseen ja kuluttajien kiinnostuksen herättämiseen. (Keinonen ja Jääskö,
2004) Konseptisuunnittelusta muotoilussa on kirjoitettu
lähinnä teollisen muotoilun kontekstissa, mutta siitä löytyy mainintoja myös vaatesuunnittelussa (esim. Nuutinen,
2004, 56). Päätin siis lähestyä tekstiilimateriaaleja teknologiayhteistyössä konseptisuunnittelun keinoin.
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1.2 Tulevaisuustietoa

konseptisuunnittelun tueksi

Suunniteltaessa tulevaisuuteen sijoittuvia konsepteja olisi
hyödyllistä olla jokin aavistus siitä, mitä tulevaisuus tuo
tullessaan. Mutta miten saada tietoa jostain, mitä ei ole
vielä olemassa? Tulevaisuuden tarkasteluun on kehitetty
muutamia menetelmiä. Niitä käytetään tulevaisuuden
tutkimuksessa, joka on ”tieteellisin perustein tapahtuvaa tai siitä mallia ottavaa tulevaisuutta koskevan tiedon
hankintaa ja tulevaisuudesta tietämistä[.]” (Malaska ja
Mannermaa, 1985, 42).
Joitain ehdotuksia tulevaisuuden tutkimuksen yhdistämiseksi konseptisuunnitteluun on tehtykin.
Esimerkiksi osana Tekesin MASINA-teknologiaohjelmaa
toteutetun Tutti – Tulevaisuuden tuotekonseptit –projektin lopputuloksena syntyi visioiva tuotekonseptointi. Se
on skenaariotyöskentelyä hyödyntävä menetelmä tulevaisuuden tuotekonseptien suunnitteluun. Skenaario on johdonmukainen kuvaus tapahtumasarjasta, joka johtaa mahdolliseen tulevaisuuteen. Skenaarioita käytetään erityisesti
vaihtoehtoisten kehityskulkujen tarkastelussa, joten niiden avulla voidaan tarkastella useita erilaisia mahdollisia
tulevaisuuksia, myös epätodennäköisiä tai ei-haluttavia.
(Kokkonen ym., 2005) Skenaariotyöskentelyä on yhdistetty teollisten muotoilijoiden luomiin konsepteihin myös
Notre Damen yliopiston opiskelijaprojektissa (Miller,
2014). Skenaariotyöskentelyn ja visioivan tuotekonseptoinnin aikaperspektiivit voivat kuitenkin olla jopa viisitoista
vuotta (Kokkonen ym., 2005), eli selkeästi pidempiä kuin
opinnäytteessäni.
Tulevaisuuden tutkimuksen menetelmät toimivatkin parhaiten pitkän aikavälin, eli noin 15−20 vuoden ennakoinnissa, mutta konseptisuunnittelussa ollaan useimmiten tekemisissä lyhyemmän aikajänteen kanssa (Keinonen
ja Jääskö, 2004, 160). Tekstiilimateriaalien tapauksessa tällainen lyhyemmän aikavälin muutoksiin keskittynyt tulevaisuuden tutkimuksen haara löytyy yllättävän läheltä.
Nuutisen (2004, 242) mukaan ”[v]aatetussuunnittelun
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monimuotoistuvassa tehtäväkentässä suunnittelusta on
eriytymässä myös trendianalyytikon ammatti. Se on valmisvaate- ja tyyli- sekä kulutustavarateollisuuden tulevaisuuden tutkimusta.”
Vaatetusteollisuuden trendiennakointi jaetaan
lyhyen ja pitkän aikavälin ennakointiin. Lyhyen aikavälin
ennakointi kurottaa maksimissaan kahden tai kolmen vuoden päähän pidemmän yltäessä sen yli. Pitkän aikavälin
ennakointiin sisältyvät esimerkiksi erilaiset elämäntyyleihin (lifestyle) liittyvät trendit, joissa tapahtuvat muutokset
vaikuttavat kymmenenkin vuoden aikajänteellä. Pitkän
aikavälin muutoksiksi on myös mainittu muun muassa
sosiaaliset ja taiteeseen liittyvät trendit. (Brannon, 2000,
28−29) Keinonen ja Jääskö (2004, 84) mainitsevat myös
elämäntavat ja ajankohtaiset trendit osana konseptoinnin käyttäjätietoa. Lyhyen aikavälin ennakointia ei sen
sijaan ole liitetty uuden luomiseen. Nuutisenkin (2004, 58)
mukaan konkreettiset, lyhyen aikajakson kuvaamiseksi
tehtävät ennakoinnit (forecast) toimivat välineenä esikuvien seuraamisessa ja vallitsevan tyylin soveltamisessa,
kun taas konseptisuunnittelu yhdistyy foresight-ajatteluun.
Siinä ”esimerkiksi yhteiskuntaan, teknologiaan, tieteeseen
ja talouteen liittyviä asioita ja ilmiöitä tarkastellaan toisiinsa kytkeytyvinä systeemisinä kokonaisuuksina, joiden
nykyisyys ja tulevaisuus kytkeytyvät myös erottamattomasti toisiinsa[.]” (Nuutinen, 2004, 19).
Vaatetusteollisuuden lyhyen aikavälin trendit
vaihtuvat myös liian nopeasti, jotta niiden avulla voitaisiin
tehdä päätöksiä uusista tuotekategorioista, brändi-imagosta tai uusista jälleenmyyntikonsepteista (Brannon,
2000, 28). Edellä mainitut asiat voisivat kaikki olla konseptisuunnittelun tavoitteita, joten lyhyen aikavälin muotitrendit eivät selvästi ole hyödynnettävissä ainakaan kaikentyyppisiin konseptisuunnitteluprosesseihin.
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1.3 Mikä

tavoitteeksi konseptoinnille ?

Tuotekonseptointia voidaan käyttää lukemattomiin eri
tarkoituksiin, kuten tuotekehitykseen valmistautumiseen,
radikaalisti uusien ratkaisujen tavoitteluun, ideapankkien
luomiseen, välittömien tuoteparannusten löytämiseen,
strategisen yhteistyön käynnistämiseen, vaihtoehtojen
konkretisointiin ja tulevaisuuden kartoittamiseen, suunnittelijan luovuuden verryttelyyn, markkinoiden odotuksiin vaikuttamiseen, kuluttajien kiinnostuksen lisäämiseen
ja mittaamiseen sekä yrityksen imagoon vaikuttamiseen
(Keinonen ja Jääskö, 2004).
Tuotekehitykseen valmistautuminen ja välittömien
tuoteparannusten tekeminen ovat poissuljettuja tavoitteita,
kun konseptisuunnittelua tehdään tutkimushankkeessa.
Suunnittelijan henkilökohtaisen luovuuden verryttelyn
asettaminen ensisijaiseksi tavoitteeksi yhteistyöprojektissa
ei myöskään tunnu mielekkäältä. Ideapankkien luominen
ei välttämättä kannata, sillä tutkimusprojekteilla ei ole yrityksen kaltaista jatkuvuutta ja ideapankki saattaisi kadota
projektin päättyessä.
Jäljelle jäävistä tavoitteista markkinoiden odotuksiin vaikuttaminen ja kuluttajien kiinnostuksen herättäminen vaikuttavat tarkoituksenmukaisilta tavoitteilta,
etenkin jos lähdetään yhdistämään vaatetukseen ja tyyliin liittyviä trendejä teknologiahankkeeseen. Esimerkiksi
Whirlpool on käyttänyt julkisuushakuista konseptisuunnittelua lisätäkseen markkinoiden, asiakkaiden ja sijoittajien kiinnostusta (Keinonen ja Jääskö, 2004, 26). Kyseisten
tahojen kiinnostuksen lisääminen on varmasti myös materiaalikehittäjien mielessä. Whirlpoolin esimerkki biologiseen, hitaan pesun periaatteeseen perustuvasta pyykinpesulaitteesta (Keinonen ja Jääskö, 2004, 26) on myös hyvä
esimerkki siitä, että kiinnostavuuteen keskittyminen ei
ole este radikaalienkaan uusien ehdotusten tekemiselle.
Whirlpoolin tapauksessa yritys myös oppi konseptoinnin kautta ymmärtämään kuluttajia puhuttelevia aiheita.
Kiinnostuksen herättämisen lisäksi strategisen yhteistyön
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käynnistäminen, vaihtoehtojen konkretisointi ja tulevaisuuden kartoittaminen voisivat olla tavoitteena tässä
yhteydessä.
Yleensä tavoite toiminnalle asetetaan ennen toimintaan ryhtymistä. Tässä projektissa keskitytään kuitenkin muotoilun menetelmien hyödyntämiseen teknologian
kehittämisessä. Etukäteen valitun tavoitteen sijasta onkin
kiinnostavampaa kysyä, mihin tavoitteisiin konseptisuunnittelulla kannattaa pyrkiä tämäntyyppisessä yhteistyössä.

1.4 Aiheen

rajaus ja tutkimuskysymykset

Opinnäytteeni lähti siis liikkeelle mahdollisuudesta soveltaa muotoilun, ja omassa tapauksessani erityisesti tekstiilisuunnittelun, näkökulmaa teknologiakehitykseen. Päädyin
siihen, että konseptisuunnittelu on varteenotettava menetelmä tavoitteen toteuttamiseksi. Seuraavan vuosikymmenen alkupuoliskolle suuntautuvien konseptien tueksi olisi
kuitenkin suotavaa saada tietoa tulevaisuudesta.
Tulevaisuustiedon hyödyntämiseen konseptisuunnittelussa on tarjolla useita, osin eriäviäkin näkökulmia. Pitkän aikavälin tyyli- ja kulutustavarateollisuuden
trendit voivat hyvinkin soveltua konseptisuunnittelun
tueksi. Lyhyen aikavälin trendien hyödyntäminen on
kyseenalaisempaa, mutta ehkäpä niillä on rooli konseptin esittelyssä tai liiketoimintaympäristöön tutustumisessa. Yhteiskunnalliset, pitkän aikavälin laaja-alaiset trendit mainitaan konseptisuunnittelun yhteydessä
niin usein, että niitä ei ole perusteltua jättää huomiotta.
Konseptisuunnittelun tavoitteen jätin tarkoituksella avoimeksi.
Tältä pohjalta rajasin tutkimuskysymyksiksi seuraavat kysymykset:
Mitä tavoitteita tekstiilimateriaalien konseptisuunnittelulle kannattaa asettaa teknologiahankkeessa?
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Kuva 1. Tekstiili- ja vaatetusteollisuuden tuotantoprosessi. Sovellettu (Brannon, 2000, 29).

Mikä on tyyli- ja vaatetusteollisuuden trendejä koskevan
tiedon sekä laaja-alaisten, pitkän aikavälin trendien rooli tekstiilimateriaalien konseptisuunnittelussa?
En perehdy opinnäytteessä ennakoinnin menetelmiin, sillä trendien tunnistaminen ja analysoiminen on
oma tutkimusaiheensa. Niiltä osin kuin olen tarvinnut
tietoa trendeistä, olen koonnut sen yhteenvetona muiden
tekemistä trendiraporteista.
Olen rajannut konseptisuunnittelun vaatetustekstiilimateriaalien kontekstiin, sillä jälkimmäisen tutkimuskysymyksen tarkastelu jossain muussa sovellusalueessa
olisi vaikeasti perusteltavissa. Vaatetustekstiilimateriaalien
konteksti on edelleen laaja käsite, joten sitä kannattaa purkaa hieman pienempiin osiin.
Itselleni tutuin alue sijaitsee tuotantoketjun (kuva
1) puolivälissä, kankaan ja neuloksen tasolla. Siellä kiinnitetään huomiota mm. rakenteeseen, tuntuun ja kuvioihin
sekä tietysti myös väriin, joka liittyy useaan eri tuotannon
vaiheeseen (Brannon, 2000, 29). Toinen kiinnostava alue on
kuidut ja langat, jotka ovat omasta näkökulmastani raaka-aineita ja vaikuttavat siten suunnittelun mahdollisuuksiin. Vaatteen suunnittelu ja valmistus menevät jo vaatetussuunnittelun puolelle ja konseptisuunnittelu tällä alueella
olisi oma aiheensa. Tekstiilimateriaalien näkökulmasta
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tarkasteltavaksi jää kuitenkin systeemin taso. Vaikka tuotekonseptoinnista on saatavilla enemmän muotoilijalle
suunnattua menetelmäkirjallisuutta kuin systeemitason
konseptoinnista, jälkimmäisen tarkasteluun on painavia
syitä. Yksittäiset tuotteet ovat aina systeemin osia, ja mitä
pidemmälle tulevaisuuteen katsotaan, sitä tärkeämmäksi
käy systeemien tarkastelu tuotesuunnittelumaisen näkökulman sijaan (Keinonen ja Takala, 2006, 192−193). Tämän
hahmottelun pohjalta päätin tehdä konseptisuunnittelua
tekstiilimateriaaleissa kolmella eri tasolla:
▫▫ raaka-aineen
▫▫ kankaan
▫▫ systeemin tasolla.
Ensimmäisessä ja toisessa tapauksessa olen tehnyt
yhteistyötä DWoC-hankkeen materiaalitutkijoiden kanssa.
Kolmannen taustatyössä minulla oli tukena yritys, Stora
Enso Oyj.
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M enetelmät
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Erilaisten trendien osuutta vaatetustekstiilimateriaalien
konseptoinnissa voisi lähestyä ainakin kahdella tavalla.
Projekti voisi lähteä liikkeelle perehtymisestä trendeihin
ja edetä siitä konseptisuunnitteluprosessiin, tai sen voisi
aloittaa konseptisuunnittelusta, jota täydentäisi perehtyminen trendeihin. Ensimmäisen lähestymistavan haaste
on siinä, että trendeihin perehtyessä olisi vielä epäselvää,
millaisia haasteita konseptisuunnitteluprosessi tuo tullessaan ja millaista tietoa trendeistä mahdollisesti tarvitaan.
Jälkimmäisessä konseptisuunnitteluprosessin joutuisi
tekemään osin vaillinaisin tiedoin. Toisaalta kaikki suunnittelu on lopulta suunnittelua vaillinaisin tiedoin, sillä
kaikkien näkökulmien ja informaation ottaminen huomioon etukäteen ei ole mahdollista. Päädyin lopulta jälkimmäiseen vaihtoehtoon luettuani seuraavan väitteen:
”Tuotesuunnittelun tuloksena syntyvät tuotteet eivät
nimittäin ole vain lähtötietojensa summa, vaan vasta uuden
tuotteen hahmottaminen mahdollistaa tarkennetun kysymyksenasettelun, ymmärryksen siitä millaista tietoa tarvitaan ja olemassa olevan tiedon merkityksen ymmärtämisen[.]” (Keinonen
ja Jääskö, 2004, 32).
Prosessini eteni siis siten, että suunnittelin konseptit yleisiä konseptisuunnittelun periaatteita noudattaen
ja hain niiden tueksi sellaista tietoa tulevaisuudesta, jota
joko yleensä suositellaan käytettävän, tai jota koin tarvitsevani. Konseptisuunnitteluosion jälkeen sukelsin tyyliteollisuuden trenditietouteen löytääkseni mahdollisesti
käyttämättä jääneitä mahdollisuuksia, ja jäsentääkseni jo
käyttämieni trendien roolia. Tällä lähestymistavalla yritin
välttää sen sudenkuopan, että lähtisin konsepti- ja trendikirjallisuuden perusteella rakentamaan uutta tekstiilimateriaalien konseptointimenetelmää, mikä ei ole tavoitteena.
Eri työvaiheissa olen käyttänyt apuna seuraavaksi esiteltäviä menetelmiä.
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2.1 Konseptisuunnittelu
Konseptisuunnittelu on siis suunnittelua muistuttavaa toimintaa, joka eroaa tavoitteiltaan varsinaisesta tuotesuunnittelusta. Konseptisuunnittelu voi pitää sisällään hyvin
erilaisia toimintoja, kuten tavallinen suunnittelukin. On
kuitenkin mahdollista löytää joitain ominaisuuksia, jotka
yhdistävät ja erottavat konseptointiprosesseja eri yhteyksissä. Tämä luku käsittelee erityisesti fyysisten tuotteiden
konseptisuunnittelua.
Konseptisuunnittelulle on ominaista suunnittelun huolellinen taustatyö ja innovaatiohakuisuus. Se voi
sisältää tiedon hankkimista tuotteen käyttäjästä, alan tulevaisuudesta tai markkinoista. (Keinonen ja Jääskö, 2004,
50−54) Itse konsepti on Keinosen ja Jääskön mukaan (2004,
36−37) sellainen kuvaus tuotteesta, joka
▫▫ ennakoi, eli tapahtuu ennen varsinaista tuotesuunnittelua
▫▫ on perusteltu, eli sen rinnalla tarjotaan materiaalia, joka auttaa ymmärtämään tehtyjä valintoja
▫▫ keskittyy oleelliseen eikä mene tuotteen yksityiskohtaiseen määrittelyyn
▫▫ on esitetty helposti ymmärrettävässä muodossa.
Konseptisuunnittelun on ehdotettu sisältävän
yleisesti kolme vaihetta (kuva 2). Taustatutkimuksessa
kartoitetaan mahdollisuuksia pohjautuen asiakastarpeisiin, teknologiaennakointeihin ja liiketoimintaympäristöön. Konseptin luomisessa alustavaa ideaa laajennetaan useammiksi vaihtoehtoisiksi ratkaisuiksi. Arviointi
sisältää konseptien vertailua ja arviointia valittujen kriteerien pohjalta. Palautetta myös hyödynnetään ja prosessi voi sisältää toistuvia kierroksia. Kolmea päävaihetta
seuraa vielä sopivan konseptin valinta ja sen hyödyntäminen esimerkiksi tuotesuunnittelun lähtökohtana
tai kommunikoinnissa. (Keinonen & Takala, 2006, 60)
Edellä käsiteltiin konseptisuunnittelussa yleisesti
esiintyviä piirteitä. Kaikki tuotekonseptit eivät kuitenkaan
ole toistensa kaltaisia vaan ne voidaan jakaa neljään eri
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Kuva 2. Konseptisuunnittelun vaiheet. Sovellettu (Keinonen ja Takala, 2006, 60).

tyyppiin (kuva 3). Visioiva ja kehittävä konseptointi katsovat varsin pitkälle tulevaisuuteen kun taas määrittelevä
ja ratkaiseva konseptointi liittyvät tuotekehitysprosessiin.
Visioivassa tuotekonseptoinnissa työskennellään tyypillisesti yli kymmenen vuoden päähän tulevaisuuteen ja
hyödynnetään skenaariotyöskentelyä. Kehittävässä konseptoinnissa aikajänne on taas 5-10 vuotta ja sitä voidaan
käyttää esimerkiksi lupaavien teknologioiden ja nousevien
käyttäjätarpeiden arvioinnissa. (Kokkonen ym., 2005, 17)
Varsinkin yhteistyössä materiaalitutkimusryhmien
kanssa tehdyt konseptit asettuvat luontevasti kehittävän tuotekonseptoinnin kategoriaan, sillä ne pohjautuvat
kehitteillä olevaan teknologiaan ja myös aikaperspektiivi
on sama kuin opinnäytteessäni.

2.2 Prototypointi

valinta

ja materiaalikokeilut

Koska konseptisuunnittelu on tuotesuunnittelun kaltaista
toimintaa, siinä voidaan käyttää apuna tuotesuunnittelun

hyödyntäminen
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Kuva 3. Konseptisuunnittelun eri kategoriat (Kokkonen ym., 2005, 20).

työtapoja (Keinonen ja Jääskö, 2004, 50). Esimerkiksi ahkeran prototypoinnin ja visualisoinnin on väitetty edistävän
innovaatiokykyä (Keinonen ja Jääskö, 2004, 54).
Prototyypit voivat olla luonteeltaan joko fyysisiä
tai abstrakteja, ja sisällöltään kattavia (comprehensible) tai
keskittyneitä (focused). Kattava prototyyppi on täysikokoinen tuotteen malli, joka sisältää kaikki siihen kaavaillut toiminnot. Keskittyneessä prototyypissä keskitytään tuotteen
jonkin ominaisuuden tarkasteluun. (Rodgers ja Milton,
2011, 101)
Tekstiilisuunnittelussa on yleisempää puhua materiaalikokeiluista kuin prototyypeistä. Käsitteissä onkin
paljon samaa. Olen tehnyt niiden välille kuitenkin seuraavan eron: materiaalikokeiluissa kiinnostus on itse materiaalissa ja sen ominaisuuksissa. Prototyyppi taas tehdään
sitä varten, että sen avulla kommunikoidaan jotain muuta,
ideaa tuotteesta tai sen ominaisuudesta.
Prototyyppisanan käyttöön materiaalikokeilujen
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rinnalla on syynä myös se, että saatavilla olevan materiaalin määrä rajoitti vahvasti materiaalikokeilujen tekemistä.
Esimerkiksi kuitumateriaalia oli käytössä hieman alle 50
grammaa per materiaali, josta 38 grammaa saatiin jalostettua langaksi. Koska useisiin uusintakierroksiin ei ollut
mahdollisuutta, prototyyppien teossa piti pitää huoli, että
ne onnistuvat jo ensimmäisellä yrittämällä ja kommunikoivat ainakin pääideat. Tämä tietenkin rajoitti kaikkein villeimmät kokeilut pois.

2.3 Teemahaastattelu
Kolmas projektiosuudessa hyödynnetty menetelmä
on puolistrukturoitu haastattelu eli teemahaastattelu. Se on
haastattelun muoto, joka sopii sellaisten ilmiöiden selvittämiseen, joista tiedetään vain vähän. Teemahaastattelussa
kysymykset on valmisteltu etukäteen valittujen teemojen
pohjalta, mutta myös haastattelurungon pohjalta versovaan vapaaseen keskusteluun annetaan tilaa. (Hirsjärvi ja
Hurme, 2001)
Käytin teemahaastatteluja konseptisuunnittelun
tukena kahdessa erässä. Ensimmäisellä haastattelukierroksella haastattelin kolmea materiaalikehityksen parissa
työskentelevää tutkijaa, joiden kanssa tein yhteistyötä.
Taltioin haastattelut mp3-soittimella. Haastattelun kautta
hain erityisesti tietoa siitä, millaisia odotuksia heillä oli
työskentelylle muotoilijan kanssa. Toivoin tämän vastaavan jo osittain ensimmäiseen tutkimuskysymykseen
koskien konseptoinnin tavoitteita. Lisäksi kysyin heidän
näkemyksistään tulevaisuuden ennakoinnista selvittääkseni, millä lailla suunnittelija voisi täydentää tutkijoiden
näkökulmaa.
Toisella kierroksella haastattelin samat kolme
materiaalitutkijaa ja sen lisäksi kolme projektissa työskentelevää muotoilijaa sekä kaksi hankkeen ennakointityöryhmässä työskentelevää henkilöä. Toisen haastattelukierroksen pohjana olivat lähes valmiit konsepti-ideani
hyvin niukkasanaisesti esitettynä. Toinen haastattelukier-
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ros toimi konseptien väliarviointina, jonka jälkeen jatkoin
konseptien kehittämistä.
Haastatteluissa keräsin haastateltavien mielipiteitä
ensisijaisesti sen pohjalta, mikä oli heidän roolinsa projektissa. Koska haastattelujen onnistumisen edellytyksenä oli
avoin keskustelu, en siteeraa haastateltavien kommentteja
nimillä. Ratkaisu johtuu myös siitä, että kyseessä on vielä
käynnissä oleva projekti ja haastattelukysymyksissä kyseltiin sekä asenteista että työskentelytavoista. Toinen haastattelukierros taas sisälsi ideoideni arviointia, jolloin luottamuksellinen ilmapiiri oli tärkeää aitojen mielipiteiden
dokumentoimiseksi. Lista haastatelluista henkilöistä on
kuitenkin opinnäytteen liitteenä, kuten myös molempien
haastattelujen rungot.

2.4 Kirjallisuuskatsaus

ja opintomatkat

Tyyli- ja vaatetusteollisuuden trendeihin olen
perehtynyt kirjallisuuden ja opintomatkojen avulla.
Tarkastelun keskiössä olivat erityisesti muotiin liittyvät
trendit, erilaiset elämäntavat ja trendien leviäminen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.
Opintomatkoilla vierailin FILO International Yarns
Exhibition –lankamessuilla Milanossa lokakuussa 2013,
tekstiiliteknologiaan keskittyvässä konferenssissa AachenDresden International Textile Conference marraskuussa 2013
ja Première Vision sekä Texworld –messuilla Pariisissa helmikuussa 2014. Olen hyödyntänyt messu- ja konferenssihavaintoja sekä konseptien teossa että tekstiilitrendeistä
kirjoittamisessa.
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3.1 Suunnitteluprosessi
Konseptisuunnittelun kuvaaminen suoraviivaisesti työvaiheesta toiseen kulkevana prosessina ei vastaa todellisuutta.
Varsinkin alkuvaiheeseen (fuzzy front end) kuuluu epämääräisiä prosesseja (Keinonen ja Jääskö, 2004, 51). Kuva 4 on
siten yksinkertaistettu kuvaus konseptoinnin kulusta sisältäen pääkategoriat ja niihin liittyneet työvaiheet jonkinlaisen ajallisen jatkumon kautta. Todellisuudessa sinkoilua
työvaiheesta toiseen ja takaisin oli runsaasti.
Prosessi lähti liikkeelle alustavasta ideasta sekä raaka-aineen, kankaan että systeemin kohdalla. Materiaaliin
keskittyvien konseptien tapauksessa valitsin teknologian,
josta lähdin rakentamaan konsepteja. Teknologiavalinnasta
liikkeelle lähtevää prosessia puolsi materiaalitutkijan kommentti ensimmäiseltä haastattelukierrokselta.
“Mutta meillä on nämä tietyt materiaalit, minkä kanssa
me työskennellään, ja joihin meidät on tavallaan sidottu. Ei me
voida yhtäkkiä päättää, että nyt tarvitaan joku metallihomma,
koska me ei olla sen alan.”

TAUSTATYÖ

KONSEPTOINTI

ARVIOINTI
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TRENDI -

IDEA

KATSAUKSET

KRITEERIEN
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Kuva 4. Suunnitteluprosessin vaiheet

PERUSIDEA

HAASTATTELUT

20
Jos olisin lähtenyt liikkeelle trendiennakoinnista,
olisin todennäköisesti päätynyt ehdottamaan sellaisia
konsepteja, jotka eivät ole toteutettavissa tämän projektin
materiaaleilla. Nyt lähdin alustavan idean ja valitun teknologian kanssa tarkastelemaan, mitä teknologian avulla
olisi mahdollista tehdä. Taustatyönä tehdyt trendikatsaukset, jotka pitävät sisällään PESTE-analyysin ja katsauksen elämäntapatrendeihin, yhdistävät kaikkia aihealueita
ja esitellään ennen konsepteja. Muut työvaiheet esitellään
konseptien esittelyn yhteydessä.
Konseptointi on yleensä yhteistyötä, joka tavallisesti tapahtuu muutaman hengen ydinryhmässä. Muiden
asiantuntijoiden osaamista voidaan hyödyntää tarvittaessa. (Keinonen ja Jääskö, 2004, 53) Itse hyödynsin projektin ammattilaisia haastattelujen avulla.
Lopuksi arvioin konseptit suhteessa valitsemiini
arviointikriteereihin. Arviointiin sisällytin:
▫▫ teknisen toteutettavuuden
▫▫ asiakasnäkökulman huomioinnin
▫▫ eettisen näkökulman huomioinnin
▫▫ markkinatilanteen eli mahdolliset kilpailijat.
Pidän ensimmäistä kriteeriä tärkeänä, sillä konseptit on tehty yhteistyössä teknologiahankkeen kanssa,
enkä näkisi mielekkäänä ehdottaa sellaisia konsepteja,
jotka eivät olisi edes periaatteessa toteutettavissa tulevaisuudessa. Asiakasnäkökulman huomiointi on olennainen
osa mitä tahansa suunnittelua. Eettisen näkökulman keskeinen rooli on osin henkilökohtainen arvovalinta, osin
seurausta tulevaisuusnäkökulmasta; meillä ei ole enää
varaa tehdä ekologisesti tai sosiaalisesti kestämättömiä
valintoja. Tuotekonseptien mittaamisessa ja arvioinnissa
voitaisiin käyttää myös taloudelliseen kannattavuuteen,
itse tuotteeseen, strategiseen sopivuuteen, organisaation
kyvykkyyteen tai määräysten mukaisuuteen pohjautuvia
kriteerejä (Keinonen ja Jääskö, 2004, 63). Koska kyseessä
on yrityksen ulkopuolella tapahtuva, kehitteillä oleviin
teknologioihin pohjautuva konseptisuunnittelu, olen
sivuuttanut ne kriteerit, joita ei vielä pysty arvioimaan.
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Konseptien valinta ei ole tässä tapauksessa kovin
tärkeää, sillä prosessissa ei ole tarkoitus edetä yhden vaihtoehdon kanssa kohti toteutusta.

3.2 Konsepteille

yhteinen taustatyö

3.2.1 PESTE-analyysi
PESTE-analyysi on laaja-alainen ja systemaattinen
tiedonkeruumenetelmä poliittisten, ekonomisten, sosiaalisten, teknologisten ja ekologisten muutostekijöiden
kartoittamiseen (Keinonen ja Jääskö, 2004, 143) ja sitä käytetään yleisesti konseptisuunnittelun taustatyössä. PESTEanalyysi kattaa toisessa tutkimuskysymyksessä mainittujen laaja-alaisten, pitkän aikavälin trendien osuuden tässä
opinnäytteessä. Olen kerännyt PESTE-taulukossa mainitut
tekijät suomalaisista ja kansainvälisistä megatrendiraporteista sekä tekstiili- ja vaatetusteollisuutta käsittelevistä
julkaisuista. Megatrendi on globaali ilmiö, jonka kehitykseen voi vaikuttaa vähän tai ei ollenkaan (Nuutinen, 2004).
Tasaisuudessaan ja pitkäikäisyydessään megatrendit sopivat pitkän aikavälin tarkasteluun.
Osa taulukon ilmiöistä kaivannee selvennystä.
Euroopan rakenteiden rapistumisella viitataan EU:n kasvaneeseen kokoon ja byrokratiaan, joka hidastaa Euroopan
kykyä reagoida muutoksiin. Valtasuhteiden siirtyminen tarkoittaa erityisesti Aasian valta-aseman nousua.
Elämystaloudessa on kysymys tuotteiden merkityksistä;
siitä että keskitytään pelkän kuluttamisen sijasta käyttökokemukseen ja haetaan elämyksiä. Niche-tuotteiden kysynnän oletettu kasvu perustuu siihen, että eri elämäntapoja
edustavat ryhmät erottautuvat yhä vahvemmin yhteiskunnassa.
Globaaleilla vertaisverkostoilla tarkoitetaan uudenlaista, informaatioteknologian mahdollistamaa yhteisöllisyyttä. Yhteisö ei enää muodostu lähellä olevista ihmisistä,
vaan sosiaalinen media yhdistää saman arvopohjan, tyylin
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tai elämäntilanteen omaavat ihmiset globaalisti. Esineiden
internet viittaa internetin seuraavaan vaiheeseen, jossa tuotantovälineet, liikennevälineet ja ihmisen henkilökohtaiset
tavaratkin ovat liitettyinä verkkoon ja kommunikoivat
keskenään. Big Data on vielä varsin huonosti määritelty
käsite, mutta sillä viitataan jatkuvasti kasvaviin tietomääriin ja niiden käsittelyn haasteisiin. Ekologisen kengän
puristaminen on varsin sievä ilmaus sille, että planeettamme kantokyky on jo osin ylitetty. Lisäksi käytettävissä
olevat luonnonvarat jakautuvat epätasaisesti, mikä saa
aikaan konfliktien lisääntymisen. Enoughism on asenne,
joka toteutuessaan saisi ihmiset keskittymään materiaalisen kuluttamisen sijasta muihin hyvän elämän tekijöihin.

3.2.2 Katsaus

elämäntapatrendeihin

Englanninkielinen termi lifestyle voi tarkoittaa
joko elämisen tapaa (esimerkiksi uskonnollinen elämäntapa) tai elämisen tyyliä (esimerkiksi mieltymys ylelliseen
elämätyyliin ja esineisiin) (Vejlgaard, 2010, 27). Tässä katsauksessa en ole erotellut näitä määritelmiä toisistaan,
sillä molemmilla on vaikutusta kulutuskäyttäytymiseen.
Elämäntapoja koskevissa trendeissä on päällekkäisyyttä
PESTE-analyysin sosiaalisiin tekijöihin, mutta elämäntapatrendeissä kuvaillaan yksityiskohtaisemmin erilaista
elämäntapaa edustavien ryhmien mieltymyksiä. Lifestyle
–ajattelun voidaan nähdä johtaneen siihen, että vaatemuoti yhdistyy myös muihin muoteihin, kuten sisustukseen (Nuutinen, 2004, 56). Seuraavan aukeaman katsaus
koostuu julkisissa trendiraporteissa ehdotetuista 2020luvun elämäntavoista täydennettynä omilla havainnoilla.
Jaottelin havaitut elämäntavat neljään kategoriaan sanaparien perinteinen-futuristinen ja yksilöllinen-yhteisöllinen
avulla. Ihmisten jakaminen ryhmiin elämäntavan mukaan
on lähellä stereotyyppistä ajattelua, joten on syytä muistaa,
että elämäntavoissa ei puhuta yksilöistä, vaan ryhmistä ja
niiden yleistetyistä piirteistä (Vejlgaard, 2010, 9−10).
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Yksilölliset elämäntavat
DIY, Do it yourself3
Avainsanat: pyrkimys omavaraisuuteen, maailmaa ”pakeneminen” ja
kriiseihin varautuminen, itse tekemisen tarve.
Slow life3
Avainsanat: Halu hidastaa tahtia elämän kaikilla osa-alueilla. Omaan
rytmiin eläminen. Vastaisku tehokkuusvaatimuksille.
”Urbaani leikkikenttä”1
Avainpiirteet: alkuperäisyyden arvostaminen, luova työ, mukavuus/
käytännöllisyys.
Elämäntavan nousuun liittyvä
signaali:
Tummanharmaalla natural,
vaaleanharmaalla original.
Kuvakaappaus Google-trendshakutuloksesta 10.12.2014.

Yhteisölliset elämäntavat
”Tasapainotettu arki”1
Avainsanat: älyteknologia, yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen, tietoinen
kuluttaminen
LOHAS, Lifestyle of Health and Sustainability3
Avainsanat: oma terveys, ympäristön terveys, eettisyys ja vastuullisuus
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Futuristiset elämäntavat
Biohacking4
Avainsanat: oman fysiologian seuraaminen, biologian ja teknologian liitto, suorituskyvyn parantaminen, ”hakkeriasenne”
”Moderni alkemia”1
Avainpiirteet: valikoivuus, epätavanomaisuus, taiteen ja tieteen sulautuminen.
Elämäntapaan liittyvä signaali:
Bakteereilla värjättyä kangasta
(Natsai Audrey, 2014).
Kuva: Natsai Audrey.

Perinteisiin nojaavat elämäntavat
”Perusasiat”1
Avainpiirteet: perinteisyyden arvostaminen, kausiajattelu, merkityksellisyyden hakeminen. ”Globaali paikallisuus” (glocal).
LOVAS, Lifestyle of Voluntary Simplicity3
Avainsanat: ”kulutusholismista parantuminen”, merkityksellisiin kokemuksiin keskittyminen, kaiken turhaksi koetun vähentäminen6
Elämäntapaan liittyvät signaalit:
Paleodieetti, eli metsästäjä-keräilijäkulttuurin tapaiseen ruokavalioon rajoittuminen.2 Paljasjalkakengät ja paljasjalkajuoksu, usko luonnolliseen liikerataan parhaana mahdollisena.5
1 (Kjaer Global, 2013b) 2 (Paleo Helsinki, 2015) 3 (Heinonen, 2013) 4 (Quantified Self & Biohacking Finland,
2014) 5 (Huippukuntoon, n.d.) 6 (Article Myriad, 2012)
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3.3 Konseptit

eri tarkastelutasoilla

3.3.1 Raaka-aineen

taso : I oncell - kuidut

Alustava idea ja taustatyö sen pohjalta

Vasemmalla: Kuvassa keskellä kierrätyspahvia sellaisenaan ja esikäsiteltynä.
Pahvin takana lautasilla
ligniiniä ja liukosellua.
Kuva: Minttu Somervuori.
Oikealla: Ioncell-kuituja
kolmesta eri raaka-aineesta, koivuliukosellusta
(valkoinen), kierrätyspahvista (beige) ja ligniinin ja
liukosellun sekoituksesta
ruskea).

Raaka-aineessa keskityn kierrätyspahvista tehtyihin ja ligniiniä sisältäviin Ioncell-F menetelmällä kehrättyihin kuituihin.
Ioncell-F on hiljattain kehitetty prosessi selluloosamuuntokuitujen valmistukseen. Liuottimena on lyocellprosessissa käytettävän NMMO:n (N-metyylimorfoliiniN-oksidi) sijasta ioninen liuotin, mutta muuten menetelmä
muistuttaa lyocellin valmistusta. Ioncell-kuiduille on ominaista muun muassa korkea vetolujuus. (Hummel ym.,
2014.)
Korkea vetolujuus on hyödyllinen ominaisuus
tekstiilien prosessoinnissa ja tietyissä tuotesovelluksissa,
mutta se tuskin on suurelle osalle kuluttajista tekstiilin
kiinnostavin ominaisuus. Sen sijaan väri on asiakkaalle
tärkeä ominaisuus (Nakano, 2007, 10). Innostuinkin
kovasti nähtyäni tutkimusryhmän kierrätyspahvista kehräämät kuidut sekä puun ligniiniä sisältävät kuidut, sillä
valmistuksessa käytetty raaka-aine näkyi kuidun värissä.
Ligniini, eli sellukuidut yhteen liittävä ”liima”, pyritään
yleensä poistamaan sellunkeiton yhteydessä ja hyödynne-
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tään polttamalla se energiaksi (Metsäyhdistys, 2014).
Väri on olennainen osa tekstiilituotetta. Vaatteen
ostopäätökseen vaikuttaa ensisijaisesti tuotteen väri ja
ulkonäkö sekä tuntu (Nakano, 2007, 10). Väri herättää asiakkaan huomion, ”vetää” tämän tuotteen luo ja vaikuttaa
myös emotionaalisen suhteen syntymiseen tuotteen ja asiakkaan välille (Brannon, 2000, 117).
Värit herättävät voimakkaitakin tunteita ja mielleyhtymiä. Värimieltymykset ovat osin yksilöllisiä, osin
kulttuurisidonnaisia. Eri kielissä on elinympäristöstä riippuen eri määrä sanoja kuvaamaan erilaisia sävyjä, tunnettuna esimerkkinä vaikkapa inuiittien lukuisat ilmaisut
valkoisen eri sävyille. (Brannon, 2000, 120) Markkina-alue
vaikuttaa väreissä myös siten, että trendivärejä voidaan
joutua muokkaamaan esimerkiksi kohderyhmän ihon
sävyyn sopiviksi (Nuutinen, 2004, 169).
Väri voidaan saada kuituun missä vaiheessa prosessia hyvänsä. Se voidaan lisätä jo kuiduksi kehrättävään
liuokseen, jolloin saadaan värillistä kuitua. Materiaalin
voidaan värjätä myös kuituna, kankaana tai valmiina tuotteena. Muodin uusia tuulahduksia esittelevissä raporteissa
mainitaan usein, millä tavalla materiaali on värjätty halutun visuaalisen efektin saavuttamiseksi. (Brannon, 2000,
165)
Värjäys on myös ympäristökysymys, sillä se
aiheuttaa myrkkypäästöjä vesistöihin esimerkiksi Kiinassa.
Tekstiilien värjäys, painaminen ja viimeistely kuluttavat
myös huomattavia määriä vettä verrattuna muihin teollisuuden aloihin (Roy Choudhury, 2013, 38). Koska markkinoilla arvioidaan olevan yli 27 000 tekstiilien värjäämiseen
tarkoitettua tuotetta, on niiden kaikkien turvallisuuden
takaaminen haastavaa (Roy Choudhury, 2013, 42), vaikka
asiaan on viime vuosina kiinnitetty yhä enemmän huomiota. Joka tapauksessa ”[t]uotteen elinkaaren aikaisissa
ympäristövaikutuksissa tekstiiliväreillä, apuaineilla ja
värimenetelmillä on merkittävä osuus[.]” (Forss, 2002, 32).
Nykyään yleisesti käytössä olevat reaktiivivärit
ovat kenties ympäristön kannalta paras valinta, varsinkin
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jos värisaanto saadaan korkeaksi ja värjäyslämpötila minimoitua (Roy Choudhury, 2013). Uusilla reaktiiviväreillä
värisaanto on jopa 90 % (Forss, 2002, 55). Vaikka luonnonvärien käyttö teollisuudessa loppui lähes kokonaan
synteettisten värien keksimisen myötä, kiinnostus niitä
kohtaan on kasvanut viime vuosina. Synteettisten väriaineiden etu suhteessa luonnonväreihin on parempi saatavuus, pesun- ja valonkesto, edullisempi hinta ja laajempi
värivalikoima, mutta luonnonvärien puolesta puhuu niiden biohajoavuus verrattuna synteettisiin väreihin (Sekar,
2014). Värjäyksessä on kuitenkin myös täysin uusia tuulia.
Tällainen on esimerkiksi värin rakentaminen kristallisen
nanoselluloosan (NCC) avulla, jolloin pinnan hienorakenne heijastaa vain tiettyjä aallonpituuksia ja saa aikaan
havaittavan värin (Dumanli ym., 2014).
Koska ligniiniä sisältävien kuitujen värjäämisestä

Kiinnostus luonnonvärejä
kohtaan näkyi myös tekstiilimessuilla. Texworldmessuilla esiteltiin My
Sustainable Lounge
-osiossa granaattiomenalla
värjäystä. Pellavalanka
on Filo -lankamessuilta
ja sen värjäyksessä on
käytetty mm. indigoa.
Granaattiomenvärjäys:
Betty de Paris, lanka Assia
Filati s.r.l.
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ei ollut tarjolla lähdeaineistoa, tein värjäyskokeita reaktiiviväreillä. Samassa värjäyserässä oli aina neljää lankaa.
Yksi langoista oli referenssinä toiminut Toika Tencel®,
kolme muuta oli tehty Ioncell-kuiduista. Valkoisen kuidun
raaka-aineena oli koivuselluloosa, vaaleanruskean kierrätyspahvi, ja tummanruskeaan oli lisätty liukoselluloosaan
15 % ligniiniä ennen kuidun kehräystä. Tein värjäyksiä
hennoilla ja vahvemmilla sävyillä sekä kahdella eri vahvuisella mustalla. Lisäksi värjäsin yhden erän ilman väriä,
jotta pystyin arvioimaan alkuperäisen värin mahdollista
haalenemista värjäysprosessissa. Tarkempi kuvaus värjäyskokeista on liitteessä B.

Vasemmalla: värisarjat
erivahvuisilla väreillä.
Vasemmassa reunassa
ligniiniä sisältävät kuidut,
sen jälkeen pahvista tehdyt,
sitten valkoinen Ioncell ja
oikeassa reunassa Toika
®
Tencel .
Alla: Ylempi sarja Ioncellkuituja on käynyt läpi
värjäysprosessin, alempi on
käsittelemätön. Ligniiniä
sisältävä lanka on haalistunut hieman ja valkoinen
puolestaan ottanut väriä.
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Perusidea ja kommentit haastatteluista

Kuitujen oman ruskean värin peittäminen voimakkaalla värillä tuntui keinotekoiselta. Siksi ehdotin, että kuituja käytetään joko sen värisinä kuin ne ovat, tai värjätään esimerkiksi koivun lehdistä tai nanoselluloosasta tehdyllä värillä, jolloin väri ja
kuitu ovat ”puhuvat samaa kieltä” asiakkaalle. Samalla kierrätys voisi helpottua, sillä
tiedettäisiin mistä väri on peräisin, ja kuitu voitaisiin tunnistaa helpommin kun se
palautuu kiertoon.

Muotoilijoiden
kommentit

”Ehdottomasti olisi tosi vahva
mielikuva, jopa niinku brändi.
Mun mielestä kuulostaa hyvältä
kilpailuvaltilta.”
”Jos maailma perustuu vaan
beigeen ja ruskeaan niin ei.”
”Kun tehdään reaktiiveilla, niin
siihen on kehitetty kustannustehokkaat ja suhteellisen ympäristömyötäiset menetelmät.”
”Tuotteen laatuhan on sitä, että
se väri pysyy”.
”Miten paljon pystyisi saamaan variaatioita? Kyllähän
sitä tarvitaan jonkun verran
sitä skaalaa, että riittäisi se kattaus väreissä.”
”Kuvittelen, että voisi olla kiinnostusta, jos se yhdistyisi sinne
brändi-imagoon. Mä mietin siis
nyt jo valmiina vaatteena […]”
”Tietysti kuidun toimittajan

pitää olla aika joustava, kun on
ne määrät ja toimittaa monille
brändeille. Mitä jos kaivataan
jotain intensiivisempää, vaikka
joku Nike.”

”Tietyllä tavalla radikaali ajatus ja sillä mä tykkään siitä.”

”Alkuperä antais kyllä sille
värille syvemmän merkityksen
kuin että se on ainoastaan visuaalinen elementti […] kaiken
kaikkiaan tosi mahtava idea, että
jotain materiaalia voisi promota
sen kautta, että on intuitiivisesti havaittavissa, että ahaa,
tämä on pahvin väristä, tämä
on tehty kierrätyspahvista. Tai
mistä tahansa muusta, missä
se väri kertoo sen mistä se on
tehty”

”Mä en tiedä olisinko mä henkilökohtaisesti
kohderyhmää,
mutta kyllä mä uskon, että on
ihmisiä joita se kiinnostaa.”

Ennakoijien kommentit
”Kautta maailman ajan värit
on otettu luonnosta, se on siten
erittäin luonnollinen ajatus.”
”Hyvä ettei vaadita kuluttajalta
mitään ekstraa, se voi edelleen mennä sinne kauppaan ja
valita.”

Materiaalikehittäjien
kommentit

”Kierrättämisen kannalta erittäin hyvä idea, mutta voisi toimia minkä tyyppisellä värillä
tahansa.”
”Pitäisi tarkemmin määritellä,
mitä tässä tarkoitetaan luonnonvärillä.”
”Täytyykö värin olla kuidussa,
eikö voida vain värjätä lankaa?”
”Se, että väri olisi myös puusta,
olisi hienoa.”
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Lopulliset konseptit

Haastattelujen perusteella suhtautuminen väreihin
vaihtelee niin paljon ihmisestä riippuen, että jaoin idean
kolmeen teemaan, jotka on suunnattu eri kohderyhmille.

Mitään lisäämättä
Pelkästään kuidun oman värin käyttäminen tekee myös
kuidun alkuperän kommunikoimisen intuitiiviseksi: ruskea tulee puusta, vaaleanruskea pahvista, valkoinen koivusta. Lukuisia erilaisia ruskeita voisi saavuttaa käyttämällä vaihtelevia määriä ligniiniä. Ligniiniä sisältävän
kuidun värin valonkestosta ei ole vielä tietoa. Konseptiin
liittyykin ajatus siitä, että aidot asiat saavat ikääntyä. Miksi
edes haluttaisiin valmistaa biohajoavia tekstiilejä lähes
ikuisesti kestävällä värillä?
Konseptin havainnollistamista varten neulottiin
kolme neulenäytettä Stoll CMS –teollisuusneulekoneella.
Yksiväriset neulokset molemmista ruskean sävyistä ja kolmas näyte, joka kuvaa neuletekniikan ja Ioncell-lankojen
yhdistämisen mahdollisuuksia: kolmivärinen kuvio on
saatu aikaan täysin ilman värjäystä tai painamista.

Kuidun omaa väriä
käyttäen tehdyt neulokset.
Kuva: Eeva Suorlahti.

Vasemmalla: Erisävyisistä
kuiduista kehrätyt kolme
lankaa.
Alla: Kuvioneuleen nurja
puoli käy myös kuviosta.
Kuva: Minttu Somervuori.
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Kuidun oma väri värikartan luomisessa
Tuskin kukaan haluaa täysin luopua värien käytöstä ja
joillekin beige on kauhistus. Palautteen perusteella värien
demonisointikaan ei ehkä ole tarpeen. Ligniini- ja kierrätyspahvilangoista neulottu kuvioneule havainnollistaa
reaktiivivärien ja kuidun oman sävyn yhdistämisen mahdollisuuksia: myös värikkyys on mahdollista ruskeista
kuiduista huolimatta.
Ruskean sävyisistä kuiduista saadaan helposti
pehmeitä, harmonisia värimaailmoja, kun niitä yhdistetään valkoiseen kuituun ja värjätään jopa samassa erässä
valkoisten lankojen kanssa. Käyttämällä kuidun omaa
väriä osana lopullisen värin muodostumista voidaan säästää kemikaaleja, kun pienempi pigmentin ja apuaineiden
määrä riittää esimerkiksi punaisen saavuttamiseksi.
Vasemmalla: Tumma lila
on värjätty tummanruskeasta kuidusta, muut värit
kierrätyspahvikuidusta.
Vaaleanruskea sävy on
käsittelemätön. Kuva:
Minttu Somervuori.
Oikealla: Värjäämällä
viisi erää, jossa kolmea eri
Ioncell-sävyä kussakin, on
saatu viidentoista sävyn
värikartta.
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”Biohakkeroitu” väri
Ligniinin ruskeaa sävyä voidaan myös muunnella kemiallisesti niin, että siitä saadaan violettia, sinistä, voimakasta
punaista tai vaaleaa vihreää (Crocker, 1921). Näin ligniinipitoisia kuituja voitaisiin valmistaa tekemällä myös väri
ligniinistä, kuten selluloosakuitujen väri voitaisiin tehdä
nanoselluloosasta. Konsepti yhdistää kuidun alkuperän
ja värin, mutta antaa silti mahdollisuuden näyttävään
pukeutumiseen. Markkinointinäkökulmasta idea on helposti kommunikoitavissa: kuidut selluloosasta ja ligniinistä, väri selluloosasta ja ligniinistä.

Konseptien arviointi ja vertailu

Tekninen toteutettavuus: Ensimmäisen konseptin
tekniseen toteutettavuuteen tuskin liittyy ongelmaa.
Reaktiiviväreillä värjätessä ongelmia saattaa muodostua
lähinnä siitä, että kaikkia haluttuja sävyjä ei saada värjättyä, ja että värjäämöiden täytyy tehdä työtä löytääkseen
oikeat värireseptit, koska myös kuidun väri vaikuttaa lopputulokseen. Viimeinen konsepti on pisimmälle tulevaisuuteen kurottuva. Nanoselluloosaväriä on jo saatu tehtyä
laboratoriossa, mutta sen käyttöön tekstiileissä on vielä
pitkä matka, eikä kehitystyö todennäköisesti olisi valmis
5−10 vuoden kuluessa.
Asiakasnäkökulman huomiointi: Ensimmäinen konsepti liittyy vapaaehtoiseen niukkuuden ja alkuperäisyyden arvostamiseen. Kaikessa ehdottomuudessaan konsepti
on ehkä kiinnostavin, sillä se tarjoaa selkeästi jotain uutta.
Ajatus vaatteen väristä metsän osana tai merkkinä kierrätyksestä on myös emotionaalinen kokemus käyttäjälle.
Toinen konsepti antaa enemmän tilaa itseilmaisulle.
Mutta kuidun oman värin osittainenkin peittäminen värjäyksen alle voi kadottaa viestin materiaalin alkuperästä.
Mistä asiakas voi tietää, mikä osa pehmeästä punaisesta
väristä on peräisin puusta? Uuden kuidun ja perinteisen
värjäysmenetelmän yhdistäminen on teollisuuden kan-
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nalta tärkeä näkökulma, mutta ei ehkä tarjoa asiakkaalle
mitään erilaista.
Viimeinen konsepti yhdistää edellisten asiakasnäkökulmat, halun materiaalinkäytön puristisuuteen mutta värikkäisiin vaatteisiin. Konsepti pyrkii jo nimensäkin puolesta
yhdistymään biohacking-ilmiöön ja ”moderniin alkemiaan”, jotka mainittiin elämäntapatrendien yhteydessä.
Asiakasnäkökulman huomioimista on tässä tapauksessa
myös konseptin liittäminen aiheisiin, jotka kiinnostavat
tällä hetkellä. Tekstiilimessujen perusteella kuituja langaksi kehräävällä teollisuudella on selkeää kiinnostusta
kierrätetyn raaka-aineen käyttöön (Première Vision, 2014).
Eettisen näkökulman huomiointi: Kaikissa konsepteissa
pyritään ympäristövaikutusten minimointiin, mutta ensimmäinen konsepti jättää koko värjäysprosessin väliin ja vaatii siten vähiten kemikaaleja ja vettä. Nanoselluloosalla
tehtävän värjäyksen ympäristövaikutuksista tai värjäykseen vaadittavasta energiasta ei ole vielä tietoa. Ja kierrätys
on toki itsessään ympäristövalinta.
Mahdolliset kilpailijat: Pelkkä sävyskaala valkoisesta
beigen kautta ruskeaan on liian niukka suurimpaan osaan
tuotteista, joten kilpailijana ovat selkeimmin valkoiset selluloosamuuntokuidut, etenkin lyocell. Toisaalta kaikkia
tekstiilituotteita ei valmisteta saman kuitutehtaan kuiduista ja ruskeille sävyillekin voi löytyä tarvittava markkinaosuus. Värin avulla markkinointi voi myös auttaa
erottautumaan muista markkinoilla olevista ”bulkkikeinokuiduista”. Kierrätyksessä vahva kilpailija on polyesteri.
Joissakin PET-pulloista tehdyistä tekstiileissä on säilytettykin kierrätettävän materiaalin oma väri (Patagonia, 2013).
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Yhteistyössä
Ioncell-kuidun tutkimus ja kehräys

Professori Herbert Sixta
Tutkijatohtori Michael Hummel
Jatko-opiskelijat Yibo Ma (pahvi- ja ligniinikuidut) sekä
Anne Michud ja Shirin Asaadi (koivusellusta kehrätyt
kuidut)
Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulu,Puunjalostustekniikan laitos, Biojalostamot -tutkimusryhmä

Pahvin esikäsittely

Erikoistutkija Marjo Määttänen
VTT

Langan kehräys

Vanhempi lehtori Anders Persson
Teknikko Anders Berntsson
Boråsin yliopisto, Swedish School of Textiles
Tekstiilitaiteen opiskelija Eveliina Netti
Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu,
Muotoilun laitos

Näytteiden neulominen

Studiomestari Anna Leinonen
Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu,
Muotoilun laitos
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3.3.2 Kankaan

taso :

3D-tulostus

Alustava idea ja taustatyö sen pohjalta

VTT:llä on tutkittu osana DWoC-projektia selluloosapohjaisten materiaalien 3D-tulostusta. Innostuin heti
nähtyäni kankaalle tulostetut 3D-rakenteet. Siitä, miten
3D-tulostus korvaa perinteiset valmistusmenetelmät, on
puhuttu paljon. Menetelmän käyttäminen perinteisten
materiaalien lisänä tuntui kuitenkin raikkaalta ja realistiselta idealta.
Ensimmäiset selluloosajohdannaisista Direct Write
–menetelmällä tulostetut näytteet olivat pieniä ja värittömiä. Se, mihin niitä voisi tai kannattaisi käyttää, oli vielä
avoinna. Tutkimuksen alla on kolme erilaista tulostusmateriaalia; kirkas ja joustava, kirkas ja kova sekä sellukuitua
sisältävä mattavalkoinen.
Ajatus urheilutekstiileistä sovelluskohteena syntyi tapaamisessa tutkija Tiia-Maria Tenhusen kanssa.
Materiaalin ajateltiin soveltuvan urheilusovelluksiin, sillä
se ei ime vettä ja 3D-tulostus mahdollistaa personoidut
ratkaisut, joille on tilausta nimenomaan urheilukäytössä.
Urheilutekstiilit ovat kiinnostavia siitäkin syystä, että alan
kasvu on ollut huomattavaa uudenlaisten, hyvinvointiin
keskittyvien elämäntyylien takia (Shishoo, 2005, 1) ja se
näyttää myös jatkuvan tulevaisuudessa (Forbes, 2013).
Alueella ylivoimaisesti käytetyin yksittäinen kuitu
on polyesteri, mutta myös polyamidia ja elastaania käytetään yleisesti. Hyvä suorituskyky on erittäin tärkeää
urheilutekstiileille. Tavoitteeseen voidaan päästä funktionaalisten kuitujen tai kuidun viimeistyskäsittelyjen
avulla. Viimeksi mainittua tehdään erityisesti villalle, josta
saadaan käsittelyjen avulla hyvä kuitu myös urheilutarkoitukseen. Kankaissa erityisesti erilaisten kudottujen ja
neulottujen kerrosrakenteiden kehityksessä on ollut paljon
edistystä. Tarvittava toiminnallisuus voidaan saavuttaa
myös viimeistyskäsittelyn (esim. laminointi), tuotteeseen
integroidun teknologian tai luontoa imitoivan rakenteen
(kuten lootuksenlehtiefekti) avulla. Teknisen suoritusky-
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vyn lisäksi myös tuotteen ulkonäkö on urheilutekstiileissä
tärkeää, mutta teknologia saa perinteisesti näkyä tuotteen
ulkonäössä tai jopa määrittää sitä. Myös mukavuus ja vammoilta suojautuminen ovat olennaisia ominaisuuksia tekstiileille, joita käytetään liikkuessa. (Shishoo, 2005, 1−15)
Urheiluvaate asettaa useita eri vaatimuksia materiaaleille. Käyttökohteesta riippuen voidaan vaatia hyvää
hengittävyyttä, lämmönsäätelyä, suojaa ympäristöltä,
sopivaa joustoa, pitoa, istuvuutta ja tietysti mahdollisuutta
säilyttää ketteryys ja herkkyys liikkeessä. Suunnittelijat
konsultoivatkin yleisesti ammattiurheilijoita sopivien ominaisuuksien määrittämiseksi. Johtuen vahvasta yhteydestä
erilaisiin elämäntyyleihin suunnittelijan on tärkeää tietää
kunkin asiakasryhmän senhetkiset mieltymykset, kuten
mikä juuri nyt on trendikästä lumilautailijoiden keskuudessa. (Shishoo, 2005, 44−61)
Taustatyöhön sisältyi myös materiaalikokeiluja.
Testasimme materiaalin tulostamista ensin erilaisille kankaille sopivan pohjamateriaalin ja tulostusjäljen löytämiseksi. Pohjakankaaksi valitsin lopulta puuvillatrikoon,
jotta materiaaliyhdistelmä olisi kokonaan selluloosapohjainen.

Alla kuva ensimmäisistä
kokeiluista: kirkas tulostusmateriaali mustalla
puuvillalla. Kovan materiaalin tapauksessa kutistuminen on haaste. Yllä
tulostussuunnitelma ja alla
lopputulos.

Vasemmalla: tulostin
toiminnassa. Tahnamainen
materiaali tulostetaan
ruiskun avulla.
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Perusidea ja kommentit haastatteluista

Perusidea oli loppukäyttäjälle suunnattu tuote-palvelu-konsepti, joka koostui mallistosta sporttivaatteita, ja niihin sopivista kuvioista, joiden toiminnallisuuden
ja sijainnin asiakas voi itse päättää. Asiakas itse on yleensä oman liikuntaharrastuksensa asiantuntija. Konsepti mahdollistaisi esimerkiksi suojauksen tulostamisen juuri
sinne, missä sitä rullaluistimilla kaatuessa tarvitaan, jolloin asiakas välttyy erillisen
polvisuojan käyttämiseltä. Myös muut toiminnallisuudet, kuten pito ja tuki, voitaisiin myös sijoittaa juuri tarvittaviin kohtiin. Tulostaminen vain mallistoon kuuluville
tuotteille varmistaisi tulostusjäljen laadun ja pysyvyyden sekä mahdollistaisi tuotteiden suunnittelun siten, että ne sopivat asetettavaksi tulostuslaitteeseen.

Muotoilijoiden
kommentit

”Ajatus siitä, että mä voisin
mennä jonnekin ja printauttaa
omaan vaatteeseen jonkin jutun,
niin joo. Mutta ei niin, että olisi
jonkun malliston varassa.”
”Jos meneekin päin p****ttä se
tulostus, niin miten sitten se
palautus?”
”Tätähän on tehty kauan aikaa
jo, mutta ei urheiluvaatteissa.
Siis vanha tapa tehdä pukuja
on se että sä menet vaatturille ja
hän mittaa.”
”Left Shoe Companylla on
jo
käytössä
3D-skanneri.
Yhtä lailla sen raajan voisi
3D-skannata ja sijoittaa ne toiminnot sinne, ehkä jopa yhdistellä erilaista biometristä dataa,
vaikka lääkäriltä, jos on huippu-urheilija”

Ennakoijien kommentit
”Näiden
tulostuspalvelujen
kanssa voisi olla joku muu palvelu, jota hyödyntää odottaessa,
vaikka verenpaineen mittaus.
Mun mielestä asiakaskokemus
tulee määrittelemään tulevaisuuden liiketoiminnan. Ne
saattaa olla ihan hullujakin eri
palvelujen yhdistämiset.”
”Mulla herää tässä kysymys,
että mikä se on se materiaali,
miten se hyödynnetään.[…]
Tuotteen kanssa se vaatis sen
teknologian myös, että millä
se tulostetaan. Vaikka Xeroxin
tyyppinen palvelu, että ne tuo
ne printterit ja käy vielä huoltamassa ne.”
”Tätä voi olla vaikea kommunikoida ilman niitä esimerkkejä,
että mitä ne tuotteet sitten olis.
[…] Tai no tietysti yks tapa
miettiä, jos ei halua mennä sii-

hen tuotteeseen, on että noita
functioneita voisi jotenkin kommunikoida, että onko se johtavuutta vai suojaamista vai…”

M ateriaalitutkijoiden
kommentit
”Joo, ihmiset on tosiaan eri
kokoisia,
vaikka
samassa
M-koossa voi polvet olla ihan
eri korkeudella.”

”Ehkä kaikesta voisi olla pieni
kuluttajatutkimus,
testataan mitä mieltä ihmiset on.
Maksaisiko ne tästä?”
”Kunhan käyttöliittymä saadaan sopivaksi, että voi netissä
syöttää sopivat parametrit
ja ohjelma laskee ja sijoittaa
toiminnallisuuden
suoraan
oikeaan paikkaan.”
”Näitä voisi käyttää myös työvaatteissa.”
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Lopullinen konsepti

Haastattelujen perusteella huomasin, että olin
vienyt konseptin liian pitkälle kohti valmista tuotetta.
Keskustelussa ei juuri noussut kommentteja materiaaliin
liittyen, vaan lopullinen palvelukonsepti ja kustomoinnin
toteutustapa puhuttivat enemmän. Otinkin askeleen taaksepäin. Tuote-palvelukonseptin tarjoaminen asiakkaalle
on lopulta yrityksen tehtävä, mutta materiaalin valmistaja
voisi tarjota toiminto-materiaalikokonaisuuden.

Kustomoitua toiminnallisuutta
Lopputuloksena syntyi valikoima toiminnallisia materiaaleja, jotka on suunnattu urheilutekstiileihin. Prototyypit on
tulostettu kuvastamaan mahdollisia toiminnallisuuksia.

1

1 Tuen säätelyä kerroskuvioinnin avulla.
2 Parempi tarttumapinta ja
pito kustomoidun kuvioinnin avulla.
3 kankaan venymissuunnan ohjaus kuvioinnin
avulla
4 tukirankojen tekeminen
kankaaseen kovasta materiaalista
5 verkkorakenne ja tuki
tulostettuna osin päällekkäin, rajaton materiaalien
kerrostus ja yhdistelymahdollisuus
6 materiaalin tulostus käytettäväksi sellaisenaan
Kuvat: Minttu
Somervuori.
+ toive sähköä johtavasta
tulostusmateriaalista. Sillä
saisi rakennettua virtapiirejä suoraan kankaalle ja
yhdistettyä kankaita erilaisiin älysovelluksiin.

2

3

4

5

6

+
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Konseptin arviointi

Tekninen toteutettavuus: Materiaalin suorituskykyyn
liittyy kysymyksiä, joita ei ole vielä ratkaistu, kuten pysyvyys pesussa ja kulutuksessa. Mutta aikajänteen huomioiden toteutumisen mahdollisuudet ovat realistiset.
Asiakasnäkökulman huomiointi: Urheilu-tekstiilit tai
mitkä tahansa toiminnalliset tekstiilit ovat niin laaja-alue,
että tarkkojen tuotetarpeiden määrittäminen ilman tietoa
tuotteesta tai sen käyttäjästä on mahdotonta. Toisaalta
käyttäjien tarpeista hyvin tietoiset tahot, kuten fysioterapeutit tai muotoilijat, eivät halua mennä materiaalikehityksen alueelle, vaan tilata oman liikeidean toteuttamiseen tarvittavan osaamisen muualta. Toiminnallisuuksien
havainnollistaminen auttaa ymmärtämään, mitä teknologian avulla voi tehdä. Konsepti liittyy PESTE-analyysissä
havaittuun niche-tuotteiden kysynnän kasvuun, sillä tässä
pyritään siihen, että eri alojen ammattilaiset voivat luoda
pieniä, erikoistuneita yrityksiä.
Eettisen näkökulman huomiointi: Tuotteen ympäristövaikutuksia ei ole konseptissa juuri huomioitu.
Puuvilla valittiin pohjakankaaksi, jotta koko tuote olisi
selluloosaa ja siten ehkä kierrätettävissä tulevaisuudessa.
Ympäristönäkökulman täysi huomioiminen vaatisi materiaalien tarkempaa kehittämistä ja tietoa siitä miten niitä voi
kierrättää, kompostoida tai hävittää polttamalla.
Mahdolliset kilpailijat:
Tällä hetkellä kilpailua räätälöidyissä tuotteissa ei
ole kovin paljon, mutta viiden vuoden päästä tilanne on
todennäköisesti toinen. Erilaiset interaktiiviset materiaalit, kuten muotonsa muistavat polymeerit (Shishoo, 2005,
5) voivat olla asiakkaiden mielestä houkuttelevampia toiminnallisuuksia. Sähkönjohtavuus olisi myös tärkeää, jotta
tuotteet saadaan toimimaan yhdessä erilaisten älysovellusten kanssa. Suurimmat kilpailijat löytyvät todennäköisesti
synteettisistä materiaaleista.
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Yhteistyössä
Materiaalitutkimus

Tutkija Tiia-Maria Tenhunen
Erikoistutkija Tuomas Hänninen
VTT

Kuosien muuntaminen CAD-malleiksi

Tutkimusapulainen Jukka Itälä
Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu,
Muotoilun laitos, Sustainable Design Research -ryhmä NODUS

3D-tulostus

Tiedostojen muuntaminen tulostuslaitteelle:
Tutkimusinsinööri Mika Jokipii
Tulostimen käyttö:
Tutkimusinsinööri Hanna Iitti
VTT
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3.3.3 Systeemin

taso : kohti avoimempaa

prosessia

Alustava idea ja taustatyö sen pohjalta

Vaatetusteollisuuden tuotantoketju on ollut viime
aikoina paljon uutisissa mm. työntekijöiden oloihin liittyvien uutisten kautta. Erityisesti bangladeshilaisten työntekijöiden olot ovat puhuttaneet vuoden 2012 tulipalon
jälkeen, jossa kuoli 111 tehdastyötekijää (WWD, 2014).
Hiljattain Kambodžaan hikipajatyöhön viedyt norjalaiset
muotibloggaajat järkyttyivät kyyneliin asti ymmärrettyään,
missä oloissa heidän vaatteensa on tehty (Ecouterre, 2015).
Tuotantoketjun eettisyys on siis luonteva lähtökohta koko
systeemin tarkastelulle. Mikä tekee aiheesta niin haastavan,
että edes asian eteen ponnistelevat eurooppalaiset
vaateyritykset eivät ole saaneet tuotantoketjuaan kuntoon?
Yksi iso este tuotantoketjun eettisyyden tavoittelulle on
jäljitettävyyden puute, joten lähdin pureutumaan siihen.
Tuotannon eettisyyden tarkastelulle on myös taloudelliset
perusteet, sillä ekologisesti, sosiaalisesti ja ekonomisesti
kestävien tekstiilien ja vaatteiden trendin on oletettu
kasvavan edelleen (Europe INNOVA Sectoral Innovation
Watch, 2011, 41).
Jäljitettävyydellä tarkoitetaan tuotteen historian
tuntemista. Jäljitettävyys on arkipäivää joillakin teollisuuden aloilla, kuten ruokatuotannossa ja lääketeollisuudessa,
lähinnä siksi että näillä aloilla lainsäädäntö vaatii sitä
(Pigni, Crave ja Aurelio, 2007). Näiltä rakenteeltaan varsin
erilaisilta aloilta on kuitenkin vaikea etsiä toimintamalleja
tekstiiliteollisuuteen, sillä suurimmat haasteet vaatteiden
jäljitettävyydelle löytyvät tekstiilin tuotantoketjun luonteesta ja toimijoista.
Jäljitettävyys on osa tuotannon läpinäkyvyyttä,
joka koostuu:
▫▫ jäljitettävyydestä, eli tuotantoketjun eri toimijoiden tuntemisesta
▫▫ kestävän kehityksen kriteereistä, eli miten ympäristönäkökulma ja sosiaaliset tekijät on huomioitu
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tuotantoketjussa esimerkiksi erilaisten sertifiointijärjestelmien avulla
▫▫ ostokäytäntöjen avaamisesta. Tapa, jolla yritys
tekee ostopäätöksiä, vaikuttaa alihankkijoiden toimintaan. Jos yritys esimerkiksi kilpailuttaa pelkkään hintaan perustuen, se painaa omalla toiminnallaan alihankkijoiden hintoja ja työskentelyoloja
alas. (Egels-Zandén ym., 2014)
Jäljitettävyydellä voidaan tavoitella useita eri
asioita. Sillä voidaan dokumentoida materiaalin alkuperää, mainostaa yrityksen vastuullisuutta, nostaa tuotteiden
arvoa kuluttajien silmissä (Pigni, Crave ja Aurelio, 2007),
parantaa luottamusta sidosryhmän eri toimijoiden välillä
(Egels-Zandén, Hulthén ja Wulff, 2014), mahdollistaa tuotteen ympäristövaikutusten analyysi (Roy Choudhury,
2013), taistella kopiointia vastaan (etenkin luksustuotteissa) ja parantaa laadunvalvonnan mahdollisuuksia
(Gupta, 2014).
Jäljitettävyys voi toteutua yrityksen sisällä tai täysin julkisesti. Monet yritykset haluavat välttää tietojen
julkistamista, sillä tuotantoketjuun liittyvää informaatiota pidetään kilpailuvalttina. Varsinkin agentit, jotka
eivät itse valmista mitään, vaan ostavat tavaraa ja myyvät sitä edelleen, suhtautuvat kielteisesti tuotantoketjun
avaamiseen. Heidän vastahakoisuutensa takana on pelko
siitä, että alihankkijoiden nimien paljastuessa agentit ohitetaan ja yrityksymkavat tehdä hankintoja suoraan tehtaista. Vaatebrändit taas eivät suhtaudu jäljitettävyyteen
järin innokkaasti, sillä ne haluavat välttää avoimuuden
kautta tapahtuvaa altistumista mustamaalauskampanjoille. Liian jyrkät vaatimukset avoimuudesta voivat myös
saada aikaan riitoja tuotantoketjun eri toimijoiden välillä.
Pahimmillaan jokin osapuoli kieltää aiemmin tehdyt valvontakäynnit kokonaan, jos ne uhataan julkistaa sellaisenaan. Tällöin vaatimus avoimuudesta kääntyy itseään vastaan ja valvonta ketjussa vähenee. (Egels-Zandén, Hulthén
ja Wulff, 2014)
Vaikka varsinaista tekstiiliketjun jäljitettävyyteen
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keskittyvää standardia ei vielä ole olemassa, jäljitettävyyttä
on käsitelty viime vuosina muutamissa kansallisissa ja kansainvälisissä projekteissa, esimerkkeinä Italialainen Traccia
ja EU-projekti nimeltään Transition (Pigni, Crave ja Aurelio,
2007). Lisäksi useat alalla käytettävät sertifiointijärjetelmät
sivuavat jäljitettävyyden teemaa. Luomupuuvillaan liittyvässä standardissa vaaditaan myös dokumentoitua jäljitettävyyttä kuidusta tuotteeksi (Gupta, 2014). Fair Labour
Association (FLA) tekee auditointeja, joiden perusteella
julkaistaan kestävää kehitystä koskeva arvio tuotannosta
toimijoiden nimiä paljastamatta (Egels-Zandén, Hulthén ja
Wulff, 2014).
Sertifiointinäkökulmaan liittyy sekä etuja että haittoja. Sertifikaatit ovat luotettavia, lahjomattomia ja niiden
käyttö voi parantaa yrityksen brändiä. Kokonaiskuvan
muodostamiseksi tuotantoketjun eri osissa käytettävien
sertifikaattien tulisi kuitenkin muodostaa katkeamaton
ketju. Sertifikaatit lisäävät myös kustannuksia ja niihin voi
liittyä sekavuutta, jos samaan aihealueeseen on tarjolla liian
monta vaihtoehtoista sertifikaattia. (American Apparel &
Footwear Association, 2014) Lisäksi liian yhdenmukaisen
toiminnan vaatiminen erilaisilta ja eri maissa sijaitsevilta
yhteistyöyrityksiltä voi johtaa juuri välien huononemiseen, mikä puhuu osaltaan sertifiointilähestymistapaa vastaan (Egels-Zandén, Hulthén ja Wulff, 2014).
Kourallinen vaatetusyrityksiä on jo avannut tuotantoprosessiaan julkisesti. Koska tuotantoketjun läpinäkyvyys on epäselvästi määritelty käsite, avoimuuden
lisäämiseen tai täysin avoimeen tuotantoketjuun pyrkivät
yritykset ovat ratkaisseet jäljittämisen ja tiedon julkistamisen kukin omalla tavallaan.
H&M on julkaissut listan kaikista yrityksistä, jotka
toimittavat tavaraa suoraan heille. Tietoa hankintaketjun eettisyydestä tai alihankkijoista ei kuitenkaan anneta.
Belgialainen Honest By on yksi kiinnostavimmista esimerkeistä, sillä heidän verkkosivuillaan kerrotaan hinnan
muodostuminen jokaisen tuotteen osalta. Laskelmaan
on sisällytetty niin kankaat, vetoketjut ja niiden toimitta-
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jat kuin myynnin kustannuksetkin. Vaikka jäljitettävyys
koko ketjun osalta ei kaikissa tuotteissa toteudu, Honest By
kertoo ostokäytännöistään ja hankintaketjustaan huomattavasti kilpailijoitaan avoimemmin. Ruotsalainen Nudie
Jeans Co on asettanut tavoitteekseen tulla maailman läpinäkyvimmäksi yritykseksi, mutta törmännyt useisiin ongelmiin. Yritys esimerkiksi sai selville intialaisen alihankkijan
käyttävän lapsityövoimaa, mutta päätti olla julkistamatta
tätä tietoa. (Egels-Zandén, Hulthén ja Wulff, 2014) Päätös
tiedottamatta jättämisestä on yrityksen kannalta ymmärrettävä, mutta vesittää pahasti jäljitettävyyden ideaa ja luotettavuutta.
Myös Patagonia ja Icebreaker ovat tunnettuja esimerkkejä tuotantoketjun avaamisesta. Yritykset ovat kiinnittäneet huomiota mm. untuvan ja villan eettiseen tuottamiseen. (WSA, 2013) Icebreakerin Baacode-palvelun avulla
oman merinovillaneuleen voi jäljittää lampaat kasvattaneelle tilalle asti. Eläinperäisten tuotteiden lisäksi luomupuuvillasta tuotettujen tekstiilien tuotantoketjua seurataan
tarkasti, sillä luomupuuvillaan liittyy standardoitu seurantajärjestelmä (Gupta, 2014). Jäljitettävyys luonnontuotteissa on kuitenkin helpompaa kuin tekokuiduissa johtuen
pienestä tai ainakin rajallisesta eräkoosta verrattuna jatkuviin tuotantoprosesseihin, kuten viskoosin kehräykseen.
Selluloosamuuntokuitujen ympärillä on kuitenkin aistittavissa jäljitettävyyteen liittyvää liikehdintää.
Eurooppalaiset kuituvalmistajat Kelheim ja Lenzing ovatkin jo huolehtineet, että heidän puunsa on korjattu sertifioiduista metsistä. Kanadalainen voittoa tavoittelematon
organisaatio Canopy on ottanut tavoitteekseen kuluttajien
tietoisuuden lisäämisen selluloosamuuntokuitujen alkuperästä, jotta ihmiset näkisivät ”metsän kuiduilta”. Tällä
hetkellä tavallisen viskoosivaatteen ostajalla ei olekaan
juuri mahdollisuutta varmistaa, että kuitu ei ole peräisin
laittomasti hakatusta puusta. Canopy tekee yhteistyötä
H&M:n ja Stella McCartneyn kanssa. (WSA, 2014)
Tekstiilien valmistusprosessi tapahtuu nykyään
valtaosin Suomen ulkopuolella. Pohjois-Karjalasta löy-
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tyy kuitenkin yksi merkittävä toimija aivan tuotantoketjun alkupäästä. Vierailin syyskuussa 2014 Stora Enson
Enocell-sellutehtaalla Uimaharjussa. Yksi tehtaan tuotantolinjoista valmistaa liukosellua, joka on selluloosamuuntokuitujen valmistuksen raaka-aine. Vierailulla tekninen
asiakaspalvelupäällikkö Sirpa Välimaa ja kehityspäällikkö
Harri Snellman vastasivat kysymyksiini heillä käytettävän puun alkuperästä. Stora Ensolla on käytössä kaksi
yleistä metsäsertifiointijärjestelmää, PEFC (Programme
for the Endorsement of Forest Certification) ja FSC (the Forest
Stewardship Council). Vierailulla keskustelimme sertifiointijärjestelmien hyödyistä ja haasteista. Sertifikaatit ovat toki
luotettavia ja sisältävät standardien toteuttamisen valvontaa, mutta toisaalta kahden erilaisen, keskenään kilpailevan sertifiointijärjestelmän soveltaminen ei ole aina ongelmatonta.
Olin haaveillut vaatteessa käytettävän materiaalin
jäljittämisestä metsäpalstan tarkkuudella, mutta todellisuus aukeni tehtaalla, kun hahmotin valtavan eräkoon
ja näin tehtaan tontilla seisovan koivuhakevuoren. Stora
Enson liukosellun raaka-aineena käytetään suomalaista
ja venäläistä koivua ja haapaa. Haapaa tulee koivumetsien hakkuiden seassa, sillä sen korjuu ei ole yksinään
kannattavaa pienten määrien vuoksi. Tehtaalla tiedetään
tarkalleen, mistä heille saapuva puu tulee, mutta logistisista syistä eteenpäin lähtevän sellun alkuperä kerrotaan
ostajalle tiliperiaatteella; toisin sanoen yritys voi myydä
esimerkiksi PEFC-sertifioitua materiaalia eteenpäin korkeintaan sen prosenttimäärän, mikä tehtaalle on saapunut.
Myös eräkohtainen jäljitettävyys olisi mahdollista, mutta
vaatisi paljon enemmän pinta-alaa puun varastointiin ja
lisäisi sitä kautta kustannuksia. Kun otetaan lisäksi huomioon kuidun, langan ja kankaan valmistus, joka myös
tapahtuu joko jatkuvana prosessina tai suurissa erissä, käy
yksittäisen vaatteen alkuperän jäljittäminen metsäpalstan
tarkkuudella lähes mahdottomaksi.
Tehdasvierailulta jäi kuitenkin päällimmäisenä
mieleen yrityksen halu kommunikoida loppukäyttäjälle
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yrityksen tarinaa ja ponnisteluja toiminnan eettisyyden
varmistamiseksi. Tällä hetkellä haaste on etenkin kuituteollisuudessa. Ajatus avoimesta prosessista vesittyy, jos
kuitua ei pystytä valmistamaan viskoosia ympäristömyötäisemmällä menetelmällä. Siinä kiteytyykin yksi tekstiilien jäljitettävyyden suurimmista haasteista; jotta koko
tuotantoketju voidaan tehdä läpinäkyväksi, kaikkien sen
osasten tulisi olla katseen kestäviä.
Eettiseksi itseään mainostavalta vaatebrändiltä
odotetaankin vastuunkantoa koko tuotantoketjun varrelta

Sellunvalmistusta
Uimaharjun tehtaalla.
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(Egels-Zandén, Hulthén ja Wulff, 2014). Loppuasiakas ei
halua jäljitettävyyttä markkinoinnin tai viherpesun muodossa, vaan rehellistä informaatiota ostopäätöksen (tai
ostamatta jättämisen) tueksi.
Jäljitettävyyteen liittyy ainakin kahdenlaista teknologiaa, materiaalin ”matkanteon” seuraamista helpottavaa teknologiaa ja jäljitettävyyden kommunikoimiseen
(asiakkaille ja liikekumppaneille) liittyvää teknologiaa.
Jäljitettävyys on mahdollista myös täysin ilman teknologiaa, jolloin materiaaliin liittyvät dokumentit luovutetaan
paperimuodossa aina seuraavalle ketjun osalle (Pigni,
Crave ja Aurelio, 2007). Dokumentoinnin totuudenmukaisuutta valvoo yleensä jokin puolueeton osapuoli, kuten
serfiointijärjestelmä. Jäljittämistä voidaan kuitenkin helpottaa teknologian avulla.
Nanoteknologia saattaa olla tulevaisuuden
ratkaisu kopioitujen tuotteiden vastaisessa taistelussa
(Ene ja Mihăescu, 2014). Valmiin tuotteen merkitseminen
”nanokoodin” avulla on kuitenkin huomattavasti
helpompaa kuin raaka-aineen merkitseminen tavalla, joka
säilyisi läpi tuotannon eri vaiheiden, ei aiheuttaisi ongelmia
eri jalostusvaiheissa, eikä lisäisi ympäristökuormitusta.
Materiaalin liikkeitä voidaan myös seurata lisäämättä itse materiaaliin mitään. Sen voi tehdä esimerkiksi
radiotaajuustunnistimien (Radio Frequency Identification,
RFId) avulla. Silloin materiaalierän mukana kulkisi pieni
lähetin/vastaanotin, joka voisi myös tallentaa tietoa matkan varrelta, esimerkiksi mitaten lämpötilaa tai keräten
käyttäjätietoa (Pigni, Crave ja Aurelio, 2007). Tällaisten
lähettimien yleistyessä informaation väärentäminen kävisi
huomattavasti vaikeammaksi. Tuotantoketjun toimijat
voisivat reaaliaikaisesti seurata, missä erä on menossa.
Jäljitettävyyteen liittyvän informaation viestiminen on
myös sidoksissa informaatioteknologiaan. Esimerkiksi
Icebreakerin Baacode-järjestelmässä tuotteessa oleva koodi
täytyy käydä syöttämässä verkkosivulle informaation saamiseksi.
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Perusidea ja kommentit haastatteluista

Ensimmäinen konseptiehdotukseni perustui siihen, että tuotteiden loppukäyttäjille annettaisiin mahdollisuus alkuperän jäljittämiseen eräänlaisen ”jäljitettävyystoimiston kautta”, joka käyttäisi verkostojaan ja laboratoriokokeita alkuperän määrittämiseksi. Tarkoituksena oli toisaalta luoda painetta tekstiiliketjun
suuntaan, toisaalta asiakkaan suuntaan. Ehkä asiakas voisi itsekin tehdä jotain?

Muotoilijoiden

Ennakoijien kommentit

kommentit

”No jos se lisää kustannuksia
niin siitähän se varmaan on
kiinni kun kuluttajat ei suostu
maksamaan.”
”Yritykset on lähteneet kehittämään jäljitettävyyttä, se on niin
iso kupru, kun ne jää kiinni.”
”Sen pitää olla yhteistyössä
eri toimijoiden kanssa, ettei se
ole niin kuin rangaistuslaitos.
Mutta toisaalta riippumaton,
niin, se on kaksipiippuinen
asia.”
”Sertifiointijärjestelmä ei kerro
kuluttajalle ihan hirveesti, se on
kuitenkin aika kasvoton, eikä
kuluttaja näe niiden sertifiointikriteerien taakse. Mutta jos
se tietäisi, että Pekka Räsänen
Pohjois-Karjalasta on kasvattanut nämä puut alun perin, niin
se on heti paljon henkilökohtaisempaa.”

”Mulla on sellainen kutina,
mitä on tullut vastaan noissa
ennakointijutuissa, että jäljitettävyys on oleellinen ja mä
uskon, että se tulee olemaan
yksi niitä avaintekijöitä tulevaisuudessa.”
”Se on vielä se perinteinen ajattelu siellä tuottajapuolellakin,
että ei ole väliä mihin se materiaali menee, kunhan joku siitä
maksaa. Eli ketjun on varmaan
lähdettävä avautumaan sieltä
loppukäyttäjän päästä.”
”Mulle tulee tästä mieleen, että
se tuotantoketju pitäisi saada
lyhyemmäksi.”
”Jos haluaa olla vastuullinen
kuluttaja, niin se on varmasti
muutakin kuin materiaalikysymys, siinä tulee työolot ja
kuinka paljon vaikka ompelijat
saa palkkaa, lapsityövoimat ja
muut.”

”Tätä mun on vaikea nähdä
sieltä kuluttajanäkökulmasta,
ehkä pitäisi keskustella niiden
alan toimijoiden kanssa.”

Materiaalikehittäjien
kommentit

”Jäljittäminen laboratorioanalyysin perusteella olisi hyvin
vaikeaa useista syistä. Suurin
osa vaatteista on enemmän tai
vähemmän sekoitteita ja eri
materiaalit pitäisi ensin erottaa toisistaan […] ja etenkin
sellun alkuperän jäljittäminen
regeneroidusta kuidusta olisi
lähes mahdotonta […] tai mikä
tahansahan on mahdollista,
mutta sitten on kysymys hinnasta.”
”Uskon, että tuotteeseen kiinnitetty lappu toimisi ja ihmiset
ostaisivat. Toki kestää hetken,
että ihmiset tunnistaisivat
Cellulose from Finland –merkin, mutta luulen että se myisi.”
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Lopulliset konseptit

Jäljitettävyyden systeemitasoinen konseptointi
osoittautui hankalaksi. Sellaisen organisaation tai järjestelmän kehittäminen, joka järkevästi ratkaisisi jäljitettävyyteen liittyvät ongelmat nykyisessä systeemissä näyttää
melko toivottomalta yritykseltä. Haastattelun perusteella
eri asiakkaita voivat kiinnostaa myös hyvin erilaiset asiat,
kuten puun alkuperämaa, lapsityövoiman käyttö tai työolosuhteet. Siksi kehitin konseptin, jonka on tarkoitus testata asiakkaiden asenteita. Toisaalta systeemitason tarkastelu otettiin yhdeksi aihealueeksi sen takia, että tuotteet
ovat aina osa jotain systeemiä. On siis järkevää tarkastella
kahden edellisen aihealueen konsepteja osana jäljitettävyyskuviota.

Epätäydellisyyden sietoa
Lähtökohta: systeemissä nykytilanne, asiakkaan ja yrityksessä
asenteissa muutos
Konsepti pyrkii parantamaan yritysten ja asiakkaiden välistä kommunikointia. Konseptin toteutustapa
on organisaatio, joka tekee sopimuksen yrityksen kanssa.
Siinä yritys sitoutuu tuotantoketjunsa asteittaiseen avaamiseen ja kehittämiseen. Tuotteessa on lappu ”Heading to
100 % open” ja linkki verkkosivulle, jossa kerrotaan, mitä
tuotantoprosessista tällä hetkellä tiedetään. Asiakkaat
voivat äänestää, mitä he pitävät tärkeimpänä, ja yrityksen täytyy avata tuotantoprosessia tietyn verran vuosittain tämän palautteen pohjalta ja dokumentoida muutokset. Organisaatio valvoo dokumentoinnin oikeellisuutta,
markkinoi ” Heading to 100 % open” merkkiä ja valvoo sen
käyttöä. Myös verkkosivu on organisaation ylläpitämä.
Konsepti ei pyri lisäämään painetta yritysten
suuntaan, mikä oli vielä alustavan konseptin ideana.
Näkökulma on käännetty siltä osin täysin. Ehkä osa yrityksistä ei uskalla lähteä tuotantoketjun avaamiseen, sillä
heiltä odotetaan liikaa, liian nopeasti ja liian suurella ris-
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killä. Järjestelmän on tarkoitus kannustaa yrityksiä lisäämään avoimuutta vähitellen ja tehdä tästä vaihtoehdosta
houkutteleva ilman pelkoa julkisesta ristiinnaulitsemisesta. Yhteistä tälle ja alustavalle konseptille on asiakkaan
sitouttaminen jäljitettävyyden parantamiseen.

SHARE YOUR
VIEW AT

HEADING TO

OPEN

Heading to 100% Open -- Help us to improve our production

NEW INFORMATION!

Forest areas harvested 2014

WE KNOW
WE DON’T KNOW YET
NEW INFORMATION!
Use of chemicals report

WE KNOW
WE DON’T KNOW YET
NEW INFORMATION!

Fair Labour Certificate achieved

WE KNOW
WE DON’T KNOW YET

HEADING TO

OPEN

NEW INFORMATION!

NEW INFORMATION!

WE KNOW
WE DON’T KNOW YET

WE KNOW
WE DON’T KNOW YET

waste water analysis

working hours report

VOTE
HERE TO
MAKE US
CHANGE
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Muuttuneet markkinat
Lähtökohta: 3D-tulostus tai muu tekstiilin jalostukseen liittyvä
innovaatio on merkittävästi lyhentänyt tuotantoketjua ja jäljitettävyys alkaa olla arkipäivää.
Tämä konsepti pohtii jäljitettävyyden hyödyntämistä kustomoidussa markkinoinnissa. Pääkommunikointivälineenä on tuotteeseen kiinnitetty lappu, joka
koostuu kahdesta osasta
▫▫ tuotannosta esille nostettu osa
▫▫ linkki verkkosivulle.

KOIVUA
POHJOISKARJALASTA
Lue tuotteen
koko tarina:

TRACED

Koska jäljitettävyys on arkipäivää, sen takaaminen ei yksin riitä. Tuotelappu sisältääkin yhden tuotannon
osan esille nostamisen, jotta tuotteelle saadaan kasvot jäljitettävyyden kautta. Samaa tuotetta voitaisiin markkinoida
Suomessa kotimaisen puuraaka-aineen avulla ja Saksassa
esimerkiksi tulostinvalmistajan kautta. Tuotelappu on
äärimmilleen kiteytetty kommunikointimuoto, mutta linkin kautta pääsee tutustumaan tuotteen historiaan, materiaaleihin, valmistajiin ja suunnittelijaan.
Tuotantoketjun lyheneminen voi myös tehdä tuotteen raaka-aineesta kiinnostavampaa, sillä aihe ei enää
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hämärtyisi toisella puolella maailmaa tapahtuvan tuotannon ja sen ongelmien taakse. Tätä asetelmaa kannattaisi
hyödyntää eräkohtaista jäljitettävyyttä kehittämällä, jotta
tuotteen kylkeen saataisiin mahdollisimman houkutteleva
tarina.

Uusi kuitu = parempi jäljitettävyys
Lähtökohta: nykyisenlainen systeemi, mutta uusi kuituvalmistaja markkinoilla.
Uusi, ympäristömyötäisempi kuituvalmistaja voisi
muuttaa jäljitettävyyttä kahdella tavalla. Jos tehdas sijaitsisi Euroopassa, tuotantoketjun kontrollointi olisi helpompaa. Myös kuidun valmistajalla olisi halu viestiä kuidun
alkuperää, mikä ei nyt toteudu kiinalaisten viskoosinvalmistajien osalta. Toisaalta ensimmäisissä konsepteissa
mietitty kuidun väri voi myös auttaa jäljitettävyydessä.
Tällöin jäljitettävyys voisi perustua materiaalin alkuperän
tunnistamiseen kuidun avulla. Jos tuotteen väri (joko alkuperäinen tai suoraan kuituun lisätty) ja sen kemiallinen
koostumus on kuituvalmistajan tiedossa, kuitu voidaan
tunnistaa ketjun loppupäässä esimerkiksi sen sisältämän
ligniinin avulla.

Konseptien arviointi

Tekninen toteutettavuus: Ensimmäinen konsepti ei
vaadi uutta teknologiaa. Kaksi jälkimmäistä ovat vielä
kehitysasteella. Alkuperän kommunikointiin käytettävä
tuotelappu oli kaikissa konsepteissa esimerkinomainen
ratkaisu. Esimerkiksi 3D-tulostetussa tekstiilissä se voisi
myös olla tuotteeseen tulostettu.
Asiakasnäkökulman huomiointi: Ensimmäisessä konseptissa annetaan yrityksille aikaa oppia tuntemaan tuotantoketjunsa ja parantamaan sitä hiljalleen, jotta täysi
avoimuus olisi mahdollista tulevaisuudessa. Toisessa konseptissa on kiinnitetty huomiota siihen, että osallistuvat
yritykset saisivat taloudellista hyötyä. Tuotantoketjun osit-
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tainen avaaminen voi myös aiheuttaa eettisissä kuluttajissa
epäilyä viherpesusta, siksi tarkemman tiedon avaaminen
nettisivuilla olisi tärkeää.
Kolmannessa konseptissa asiakkaiksi voidaan ajatella
sekä liukosellun, ligniinin että kuidun valmistajat, ja heidän tarpeensa oman yrityksen vastuullisuuden ilmaisemiseen muusta tuotantoketjusta huolimatta.
Eettisen näkökulman huomiointi: Ensimmäisessä konseptissa pyritään kohti täysin avointa tuotantoketjua, jolloin toiminnan eettisyyttä voitaisiin parantaa useilla eri
tavoilla tuotantomenetelmien ja työolojen parantamisen
kautta. Toisessa konseptissa eettisyysnäkökulma ei ole
vahvasti esillä, vaikka se välillisesti jäljitettävyyteen liittyykin. Muiden tekijöiden, kuten valmistusteknologioiden tai
lainsäädännön, oletetaan huolehtivan myös ympäristövaikutuksista. Kolmannessa on kyse myös kopioinnin estämisestä kuidun tunnistamisen avulla. Muihin tuotannon
vaiheisiin ei kuitenkaan pystytä välttämättä puuttumaan
millään tavalla.
Mahdolliset kilpailijat: Mahdollisia kilpailijoita ovat kaikissa tapauksissa muut merkit ja sertifikaatit, sekä yritysten omat logot, joissa jäljitettävyyttä luvataan asiakkaalle.
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T rendit

tietona ja ilmiönä
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Päätin palata trendeihin produktio-osuuden jälkeen jäsentääkseni niiden roolia konseptisuunnittelussa. Havaitsin
konsepteja tehdessäni, että trendien vaikutusta voisi lähestyä kahdesta eri näkökulmasta. Ensimmäinen on tieto siitä,
mitä trendejä on tällä hetkellä; ilmasto lämpenee, yksinkertaistaminen kiinnostaa elämäntapana ja kuoseissa näkyy
tarinankerronta. Toinen tapa nähdä trendit on tunnistaa
ne muodille ominaiseksi ilmiöksi, johon kuuluu muun
muassa muutoshalu ja trendien leviäminen sosiaalisessa
vuorovaikutuksessa.
Lähestymistapojen välillä on yksi merkittävä ero.
Tieto siitä, mitkä ovat hallitsevia trendejä, vaihtuu koko
ajan. Trendien tarkastelu ilmiönä ei sen sijaan ota kantaa
siihen, mikä on trendikästä tällä hetkellä. Tieto trendien
roolista vaatetusteollisuudessa säilyy niin kauan kuin teollisuuden toimintaan tai sosiaaliseen vuorovaikutukseen ei
tule selkeitä muutoksia.

4.1 Peruskäsitteitä
Trendillä voidaan tarkoittaa suoraviivaiseksi ajateltua
pitkän aikavälin kehityssuuntaa tai sellaista nykyhetken
piirrettä, joka voidaan jäljittää ja jonka jatkumista tulevaisuudessa voidaan ennakoida (Nuutinen, 2004, 20). Tässä
opinnäytteessä käytetään jälkimmäistä määritelmää, eli
ilmiötä voidaan kutsua trendiksi, kun se on havaittu ja sillä
näyttää olevan kehityssuunta.
Trendin määritelmä jonkin ilmiön havaittavasta
kehityssuunnasta ei ota kantaa siihen, minkä mittakaavan ilmiöstä on kyse. Joskus on tarpeen korostaa trendin luonnetta lisämääreellä, joka kertoo millaisesta trendistä on kyse. Trendeissä on myös eräänlaista hierarkiaa.
Megatrendit muuttavat elinympäristöämme huomattavasti, kun taas muotitrendit voivat muuttua kahdesti vuodessa maailman mullistumatta (Nuutinen, 2004).
Muoti voi tarkoittaa useita asioita. Sitä voidaan
käyttää yksinkertaisesti kuvaamaan jonkin ajan kaikkein
suosituinta tyyliä. Laajasti määritellen se pitää sisällään
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sellaiset kulutustavara- käyttäytymis- ja pukeutumistyylit, jotka joukko kuluttajia on kollektiivisesti hyväksynyt.
Jälkimmäiseen määritelmään voivat sisältyä siis myös meikit, kampaukset, vartaloihanne, eleet ja jopa tavat liikkua ja
puhua. (Nuutinen, 2000, 60)
Trendien lisäksi tulevaisuuteen vaikuttavat myös
huonommin ennakoitavissa olevat ilmiöt. Heikko signaali
on muutoksen ensimmäinen merkki. Ajan myötä se joko
vahvistuu ja muuttuu trendiksi tai kuolee. Vanhojen trendien näyttäytyessä olosuhteina hiljainen signaali voidaan
havaita kiinnostavana poikkeamana tai häiriönä olosuhteissa; uutena trendinä. Villi kortti on täysin odottamaton
muutos. Heikon signaalin tapaan sillä ei ole historiaa. Siten
villien korttien ja heikkojen signaalien ennakoiminen ei ole
mahdollista. Villin kortin todennäköisyys on hyvin pieni,
mutta toteutuessaan sillä saattaa olla merkittävä vaikutus
tulevaisuuteen. (Nuutinen, 2000, 23−26)
Kaikkien trendien elinkaari ei kehity samalla
tavalla. Flopiksi kutsutaan huippulyhyttä pintamuotia.
Sen odotettiin menestyvän markkinoilla, mutta odotukset jäivät täyttämättä. Pintamuoti (fad) on lyhytikäinen
muoti-ilmiö, joka kestää tavallisesti vain yhden sesongin.
Massamuoti (fashion) kestää kahta edellistä kauemmin,
mutta hiipuu lopulta vähitellen. Pitkäikäiset tyylit (ford)
ovat klassikoita, perusvaatteita ja kertautuvia tyylejä.
Klassikkovaatteet voivat myös välillä nousta takaisin muotiin. (Nuutinen, 2000, 66)

määrä
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flop

fad

fashion

ford

aika

Kuva 5. Flop, fad, fashion ja ford (Nuutinen, 2004, 66).

4.2 Trendit

nyt

Laaja-alaisia ja elämäntapoihin liittyviä trendejä käsiteltiin jo konseptoinnin taustatyössä, joten en palaa niihin
enää tässä luvussa. Huomion kiinnittäminen kuluttajien
elämäntapoihin on itsessään nouseva trendi. Erilaisten
elämäntapojen kasvavaan merkitykseen vaikuttavat mm.
kuluttajien lisääntynyt liikkumavara iän suhteen (age elasticity); ihmisten ei enää tarvitse kokea, että henkisen iän olisi
vastattava fyysistä ikää (Vejlgaard, 2010, 16).
Muodin kulutus liittyy myös elintasoon. Hyvin
toimeentulevat ryhmät ovat kiinnostuneempia tyylistä,
sillä heillä on aikaa, energiaa ja varaa kiinnittää huomiota
esteettisiin arvoihin ja itsensä ilmaisuun. Jos taloudellinen
kehitys nostaa yhä suuremman osan maailman ihmisistä
taloudellisesti parempaan asemaan, myös tyyliin kohdistuvan kiinnostuksen voi olettaa kasvavan. (Vejlgaard, 2008,
23−24)
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Visuaalisen ilmaisun korostuminen onkin trendi.
Arkipäivän estetisoituminen on olennainen osa postmodernia kulttuuria. Hyödyllisyys ja tuotteen tekninen suorituskyky on nykyisin itsestäänselvyys ja sen sijasta yksilöitä
kiinnostavat tuotteen tarjoama esteettinen houkuttelevuus,
elämykset ja arvot. Tämä on johtanut tuotteiden markkinointiin myös niihin liittyvien arvojen kautta. (Cova ja
Svanfeldt, 1993) Myös innovaatioita on alettu tarkastella
teknisten uutuuksien sijasta tuotteen merkityksen uudelleenmuotoilun kautta (Verganti, 2009).
Tekstiilien trendeihin vaikuttaa myös se, mikä
on teknisesti uutta (Potočič Matković, 2010). Aachenissa
järjestetyssä tekstiilikonferenssissa käsiteltiin mm.
LED-valojen integroimista tekstiileihin, antibakteerisia
käsittelyjä, 3D skannauksen käyttämistä kustomoitujen
hansikkaiden valmistuksessa ja 3D-kudontaa (AachenDresden International Textile Conference, 2013).

Tieteen, taiteen ja biologian liittozx näkyi myös
Texworld-messujen trendikatalogissa (Texworld,
2014) sesongille kevät/
kesä 2015. Kuva katalogin
sivusta.
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Tämän hetken tekstiilimateriaalitrendejä on lukemattomasti, jos otetaan huomioon kaikki kankaan tuntuun, paksuuteen, väriin ja kuviointiin liittyvät trendit.
Alla kuitenkin joitakin nostoja messumatkoilta havainnollistukseksi kevään-kesän 2015 trendeistä ja tyypillisistä
messuilla tarjottavista trendiraporteista.

Yllä: kuva Première
Vision- messujen Indigokuosisuunnittelukoosteesta.
Kevään ja kesän 2015 kuositrendejä ovat mm. kuvitusmaisuus, muotokuvista
inspiroituminen, ihmismäiset eläimet ja geometrinen
etnisyys (Influences, 2014).
Alla: värikartta ja tunnelmakuvia Texworldkatalogista.
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Filo International Yarns
Exhibition -messuilla
lokakuussa 2013 esiteltiin
lankatrendejä kevätkesä sesonkiin 2015. Ilmeistä
oli meleerattujen värien
ja bukleelankojen paljous,
pehmeät sävymaailmat ja
luonnonsävyjen runsas
käyttö.
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4.3 Trendit

ilmiönä

4.3.1 Trendit

muutoksena

Koko muotiteollisuus pyörii muutoksen voimasta, ja tuota
muutosta voidaan nimittää trendiksi (Mackinney-Valentin,
2013). Jatkuva muutos on kannattavaa teollisuuden näkökulmasta, sillä se saa asiakkaat ostamaan uusia tuotteita.
Tuotteiden ikääntymiseen vaikutetaankin myös
tietoisesti. Muodille tyypillisin vanhenemisen muoto on
tyylin vanheneminen. Asiakkaat saadaan korvaamaan
vielä käyttökelpoiset tuotteet uusilla pelkästään sen takia,
että ne alkavat näyttää vanhanaikaisilta. Vanhenemiseen
voidaan vaikuttaa hinnan alentamisella ja myymälässä
vähempiarvoiseen paikkaan sijoittamisella, kuten alennusmyynneissä tehdään. Periaatteessa koko muotoilijan
ammatti perustuu pitkälti siihen, että tuotteiden ulkomuoto suunnitellaan uudelleen, vaikka mitään toiminnallista tarvetta siihen ei olisi. (Nuutinen, 2000, 87−89)
Vaatetusteollisuudessa esiintyy erityisesti kolmenlaisia ajallisia muutoksia. Nuutisen (2004, 28) mukaan
”lineaarinen aika liittyy massateollisuuden tuotekehitysprosessiin, jossa on olennaista synkronoida ajankäyttö.”
Syklisen ajan toistuva luonne ilmenee muodissa esimerkiksi eri aikakausien tyylien kertautumisena (Nuutinen,
2004, 29) tai periodisesti etenevinä muutoksina väreissä
(Brannon, 2000, 130). Esimerkki heilurimaisesta muutoksesta on heilahtelu paljastavan ja ylipukeutuvan tyylin
välillä naisten pukeutumisessa, ja niiden väliin sijoittuva
maltillinen kausi (Nuutinen, 2004, 30), tai muodin vaihtelu
yksinkertaisen ja koristeellisen välillä (Vejlgaard, 2008, 21).
Asiakkaita ei kuitenkaan voida pakottaa muutokseen, vaan
muotia muutetaan vähitellen, jolloin ihmisillä on aikaa tottua uusiin trendeihin ja luopua vanhoista (Nuutinen, 2004,
89).
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Kirkkaiden
värien kausi

Sinipunaisten

Hillittyjen värien

värien kausi

kausi

Akromaattinen

Luonnonvärien

kausi

kausi

Kuva 6. Väritrendien periodista muutosta kuvaava
ympyrä on hyvä esimerkki
trendin asteittaisesta muutosprosessista (Brannon,
2000, 130).

Vaikka väreissä on syklistä vaihtelua, kaikki värit
eivät muutu sesonkien välillä. Värit voidaan sijoittaa kolmioon (kuva 6) sen mukaan, miten nopeasti ne vaihtuvat.
Huipulla olevat trendivärit ovat kasvavia värejä ja muotivärit sesongin mukaisia kaupallisia värejä. Suosituista
väreistä pidetään sesongista riippumatta. Ympäristön värit,
joita ovat sekä luonnonvärit että rakennetun ympäristön
värit, vaihtuvat kaikkein hitaimmin. (Nuutinen, 2004, 112)

TRENDIVÄRIT
MUOTIVÄRIT

SUOSITUT VÄRIT
YMPÄRISTÖN VÄRIT

Kuva 7. Värimieltymysten
pyramidi (Nuutinen, 2000,
112).
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Värien lisäksi myös kankaiden kuviot muuttuvat
sesongista toiseen. Kuvioiden vaihtelulle on tyypillistä
vaihtelu runsaasti kuvioitujen ja kuvioimattomien kausien
välillä (Brannon, 2000, 166). Vaihtelut painokuvioissa eivät
juuri aseta erityisiä vaatimuksia käytettävälle materiaalille.
Muutoksia on myös materiaaleissa. Täysin
uudenlaisten kuitujen tulo markkinoille on harvinaista.
Useammin kehitys tapahtuu kemiallisten ja mekaanisten
viimeistyskäsittelyjen avulla. Langassa vaihtelua tapahtuu
tekstuurissa kovasta pehmeään ja karkeasta sileään, tunnussa (hand) ja laskeutuvuudessa. Kaksi viimeksi mainittua
voivat vaihdella myös uuden kuidun, kuten mikrokuidun,
käyttöönoton myötä. Kudotuissa kankaissa ja neuloksissa
vaihtelu on lähes rajatonta, mitä tulee erilaisiin kuvioihin
ja rakenteisiin. Uutta ilmettä voidaan hakea myös kankaiden viimeistelyllä. (Brannon, 2000, 163−166)
Materiaalin rooli muodissa vaihtelee kausittain.
Välillä se on taustan asemassa ja kiinnostavinta on vaikkapa se, miten vaate on leikattu tai mikä sen väri on. Välillä
keskiössä on juuri erityyppisten, kiiltävien ja mattapintaisten tai raskaiden ja ohuiden materiaalien välinen jännite. Välillä arvostetaan rujoa, viimeistelemätöntä ilmettä,
välillä kaivataan eleettömyyttä ja minimalistista ilmaisua.
(Brannon, 2000, 159)
Kuidutkaan eivät ole immuuneja suosion vaihtelulle. Luonnonkuitujen suosio on vaihdellut eri vuosikymmenien välillä, sillä niiden vaatima huolto ja rypistyvyys
on välillä nähty haittana, välillä hyvänä asiana esimerkiksi rennon tyylin tavoittelussa (Brannon, 2000, 159).
Sama ilmiö koskee myös keinokuituja. Hyvä esimerkki on
Handleyn (1999) kuvaus nailonin menneisyydestä: 1930luvun lopussa markkinoille tulleen nailonin sekä muiden
synteettisten kuitujen imago romahti 70-luvulla nousseen
ympäristötietoisuuden myötä. Hetken aikaa vaikutti siltä,
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ettei niistä tulisi enää koskaan kaupallisesti suosittuja
materiaaleja. Toisin kävi, sillä 80-luvun japanilaiset suunnittelijat tekivät vaatteita, jotka yhdistivät teknologian taiteelliseen ilmaisuun. Tuotteet olivat aivan uudennäköisiä
länsimaisten markkinoiden näkökulmasta, ja samalla kiinnostus synteettisiä materiaaleja kohtaan syttyi uudelleen
myös lännessä.

4.3.2 Trendien

koordinointi

Muoti muodostuu ja leviää vaatetusteollisuuden läpi neljässä vaiheessa. Ensimmäisenä aloitetaan värien ennakointi, noin kaksi vuotta ennen myyntiä. Seuraava askel
ovat lanka- ja kangasmessut. Siellä esitellään värejä, kuoseja ja materiaaleja seuraavaksi vuodeksi. Kangasmessuja
seuraavat muotimessut, joissa esitellään kokoelmat seuraa-
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Kuva 8. Muodin leviämis- ja omaksumisprosessin neljä vaihetta (Nuutinen, 2004, 101).

vaksi puoleksi vuodeksi. Viimeinen vaihe on media, jonka
merkitys on suuri. Media kerää trendikatsauksia kahdesta
suunnasta; mitä muotitalot esittelevät ja mitä kiinnostavaa
näkyy katumuodissa. (Nuutinen, 2004, 101)
Väriennusteiden laatiminen tapahtuu delfoimenetelmää muistuttavan prosessin kautta (Nuutinen, 2004, 43).
Delfoimenetelmässä hyödynnetään asiantuntijoita useiden kyselykierrosten ja kontrolloidun palautteen kautta
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(Keinonen ja Jääskö, 2004, 143). Esimerkiksi Intercolorin
prosessi alkaa siten, että eri maiden edustajat tekevät henkilökohtaiset ehdotukset väreiksi, toisella kierroksella
muodostetaan maakohtainen näkemys yhdessä maan
muiden edustajien kanssa ja lopulta eri maiden edustajat
kokoontuvat Pariisissa, jossa luodaan kansainvälinen väriennuste (Nuutinen, 2004, 43). Intercolorin lisäksi väriennakointeja julkaisevat The Color Marketing Group (CMG) ja
The Color Association of the United States (CAUS) ja Pantone
(Nuutinen, 2004, 98).
Varsinkin taloudellisesti epävarmoina aikoina
ennusteet tuovat taloudellista turvaa. Värejä valmistava
teollisuus joutuu varautumaan trendeihin kaksi vuotta
ennen jälleenmyyntiä ja virhearviot tulisivat kalliiksi.
Väriennakoinneilla on kuitenkin kääntöpuolensa. Jos
suunnittelija on riippuvainen ostomateriaaleista, muotivärit rajoittavat suunnittelijan valinnanvapautta, sillä massamyynnin myötä värikartat supistuvat tiettyihin vaihtoehtoihin, eikä yksilöllisten toiveiden huomioiminen ole enää
mahdollista. (Nuutinen, 2000, 169)
Messuilla on suuri merkitys trendien viestinnässä,
sillä kymmenettuhannet ihmiset näkevät saman viikonlopun aikana samat asiat, jonka jälkeen he palaavat takai-

Trendialue FILO
International Yarns
Exhibition –lankamessuilla
lokakuussa 2013. Messuilla
on yrityskohtaisten kojujen
lisäksi trendialueita ja –
foorumeita, jossa esitellään
temaattisten trendikategorioiden avulla otos
messujen tarjonnasta.
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sin työnsä ääreen vieden ajatukset ja ideat mukanaan.
Messuilla käy useita ihmisryhmiä, joilla on kaikilla eri
tavoitteet. Yritysten edustajat menevät etsimään uusia
toimittajia ja tekemään tilauksia, suunnittelijat hakevat
inspiraatiota ja trendianalyytikot etsivät vihjeitä muodin
muutoksista (Brannon, 2000, 173). Lankamessuja ovat mm.
Expofil Pariisissa ja Pitti Filati Italiassa, Euroopan vaikutusvaltaisin kangasmessutapahtuma on Pariisissa järjestettävä Première Vision (Brannon, 2000, 175). Myös kuituvalmistajat ovat mukana kangasmessuilla esittelemässä
viimeisimpiä uutuuksiaan (Première Vision, 2014).
Valmiit vaatekokoelmat esitellään muotiviikoilla
Lontoossa, Milanossa, Pariisissa ja New Yorkissa. Kevään
valmisvaatemallistot (ready-to-wear) esitellään edeltävän
vuoden loka-marraskuussa. Syksyn ja talven mallistot mallistot esitellään kaupungista riippuen maalis-huhtikuussa.
(Brannon, 2000, 191) Haute couture –muoti on tilaustyönä
valmistettavaa eksklusiivista muotia (Brannon, 2000, 194),
joka lähentelee taidetta. Couture-mallistojen tekeminen
ei itsessään ole edes taloudellisesti kannattavaa, mutta
niitä valmistavat muotitalot uskovat taloudellisen panostuksen tulevan takaisin lisääntyneen brändiarvon kautta
(Brannon, 2000, 195).
Messujen lisäksi alalla toimivat kaupalliset trenditoimistot osallistuvat trendien viestimiseen. Niitä on
tullut alalle vastaamaan valmisvaateteollisuuden tarpeeseen luotettavasta trenditiedosta. Useat trenditoimistot
tekevät sekä pitkän aikavälin ennakointia että tuottavat
tietoa lyhytaikaisista trendeistä. Tunnetuimpia trenditoimistoja ovat Promostyl, Li Edelkoortin perustamat Trend
Union ja Studio Edelkoort sekä verkossa toimiva WGSN.
(Nuutinen, 2004, 97−99.)
Edellä kuvattu trendien koordinointi on nykyään
murroksessa. Ensimmäiset väriennusteet julkaistaan kahta
vuotta ennen myyntiä, ”mutta tavarantoimittajat, sisäänostajat ja suunnittelijat kiirehtivät niiden edelle ja toteuttavat
niitä heti.” Seurauksena markkinoille saapuu epäkypsiä
trendejä ja kopioita jo ennen kuin trendi on kunnolla synty-
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nyt. Tällainen ”sääntöjen rikkominen” on osasyynä siihen,
että muodin kierto tuntuu koko ajan kiihtyvän. (Nuutinen,
2000, 102.)
Muodin mekanismeja muuttavat tällä hetkellä
myös trendi-informaation leviäminen vapaasti verkossa,
globalisaatio, tasa-arvoistuminen ja kuluttajan vahvistuva
rooli suunnittelijana. Rakenteen hierarkian mureneminen
saattaa tulevaisuudessa synnyttää tilaa aivan uudenlaisille
trendimekanismeille. (Mackinney-Valentin, 2013, 75.)

4.3.3 Trendit

sosiaalisena ilmiönä

Muoti ei ole suunnittelijan saneltavissa, vaan muutos muodissa syntyy kollektiivisen valinnan kautta. On todettukin,
että ”[v]aatteet ovat neutraaleja, mutta niiden käyttö on
sosiaalista[.]”(Nuutinen, 2004, 72−73). Muodin leviämistä
onkin kuvattu useilla eri teorioilla.
Trickle-down-teoria on nimensä mukaisesti muodin
leviämistä ylhäältä alas, suunnittelijalta asiakkaalle ja eliitiltä alemmille yhteiskuntaluokille. Trickle-down-ilmiö oli
aiemmin yleinen, mutta tuotannon ja kulutuksen nopeutumisen takia se ei enää kuvaa tilannetta kovin hyvin. Trickledown näkyy nykyään lähinnä Haute Couture –muodissa.
Huippusuunnittelijoiden kärjistetyt ja rajoja rikkovat vaatteet on tarkoitettu herättämään huomiota ja siten muuttamaan senhetkistä muotia. (Nuutinen, 2004, 74−75)
Trickle-up-teoria kuvaa muodin leviämistä kuluttajalta suunnittelijalle, alakulttuureista ja jopa alamaailmasta
kohti yläluokkaa. Alakulttuureja yhdistää yleensä se, että
niissä voidaan kokeilla uusia tyylejä vapaasti ja sosiaalisen statuksen kärsimättä. Vapaa kokeilu taas edesauttaa
uuden syntymistä. Trickle-across-teoriassa muodin alkua
ei ole sidottu mihinkään yhteiskuntaluokkaan ja trendit
leviävät kunkin luokan sisällä edelläkävijöiden ansiosta.
(Nuutinen, 2004, 76−77)
Edelläkävijöihin perustuva trendin leviäminen on
malli, jota käytetään kuvaamaan innovaatioiden leviämistä
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TRENDIN LUOJAT
EDELLÄKÄVIJÄT 5%

TRENDIN SEURAAJAT 10%
VARHAINEN ENEMMISTÖ 20%

ENEMMISTÖ 40%

MYÖHÄINEN ENEMMISTÖ 15%
KONSERVATIIVIT 10%
ANTI-INNOVAATTORIT

Kuva 9. Trendin leviämisen timanttimalli (Vejlgaard, 2008, 64-75).

(Nuutinen, 2004, 81). Mallin voi kuvata timantin muodossa
(kuva 9).
Timantin huipulla ovat trendien luojat, jotka ovat
hyvin heterogeeninen ja pieni ryhmä. Trendin luoja eroaa
edelläkävijästä (trendsetter) siinä, että trendin luoja keksii
jonkun uuden asian ja edelläkävijä on ensimmäinen, joka
omaksuu sen. Edelläkävijät ovat eräänlaisessa portinvartijan roolissa. Trendi ei lähde leviämään ilman että se näkyy,
ja se näkyy edelläkävijöiden kautta. Trendin seuraajat ovat
seuraava ryhmä. He omaksuvat uudet trendit nopeasti,
mutta vasta nähtyään jonkun toisen toteuttavan niitä.
Näitä seuraa enemmistö kolmessa eri ryhmässä. Timantin
pohjalla ovat kaikkein skeptisimmin uusiin trendeihin
suhtautuvat konservatiivit. Anti-innovaattorit on ryhmä,
johon trendi ei vaikuta ollenkaan ja siten trendien leviämisen kannalta merkityksetön ryhmä. Edellä luetelluille
ryhmille on arvioitu prosenttiosuudet. Trendin luojien
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ja anti-innovaattoreiden määrä on noin yhden prosentin
luokkaa. (Vejlgaard, 2008)
Vaatetusteollisuudessa kilpailukyky perustuu
huomattavassa määrin muihin tekijöihin kuin tuotteen
tekniseen suorituskykyyn ja brändi-indentiteetin rakentaminen on keskeisessä roolissa markkinamenestyksen
kannalta (Dachs, Zahradnik ja Weber, 2011). Tämä johtuu varmasti osittain siitä, että vaatteet ovat osa ihmisen
identiteettiä (Vejlgaard, 2010, 39). Vaate on tuote, jonka
avulla muokataan ulkonäköä ja vaatteen ostaminen onkin
sekä rationaalisesti että emotionaalisesti haastava päätös,
jossa pohditaan hintaa ja hyödyllisyyttä suhteessa tuotteen
herättämiin mielikuviin (Brannon, 2000, 4−5).
Jos vaatteet ovat itseilmaisun väline, mihin tarvitaan muodin muutosta? Itseilmaisun lisäksi vaatteita
käytetään myös ryhmään kuulumisen välineenä ja ”[m]
uodikkaasti pukeutunut yksilö ei ole koskaan yksin[.]”
(Nuutinen, 2004, 73). Identiteetti voi olla sidoksissa myös
johonkin rooliin trendin leviämisen timanttimallissa. Jos
yksilö kokee itsensä edelläkävijäksi tai trendin seuraajaksi, hänen on löydettävä koko ajan kiinnostavia ilmiöitä
ja muututtava trendien mukana välttääkseen muuttumista
konservatiiviksi.
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J ohtopäätökset
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5.1 Konseptoinnin

tavoitteet

5.1.1 Tutkijoiden

tavoitteet

Haastattelujen perusteella konseptisuunnittelu lähestymistapana oli onnistunut valinta. Vaikka konseptisuunnittelusta menetelmänä ei erikseen keskusteltu tutkijoiden
kanssa, esille nousi ajatuksia, jotka puolsivat konseptoinnin käyttöä. Kysymykseen odotuksista yhteistyölle
muotoilijan kanssa tuli seuraavia vastauksia:
”Tämän (tutkimus)konseptin täyden potentiaalin arviointi.
Emme nyt odota, että määritellään tarkka tuote.”
Tutkijoilla oli myös selkeästi prototypointiin liittyviä tarpeita:
“Me ei olla saatu malleja, oikein mitään cad-malleja tai muita
keneltäkään muulta. Lähinnä se on ollut sellaista materiaalitestausta.”
”Me ollaan sovellusvetoisia. Totta kai on hauskaa tehdä perustutkimusta[…], mutta tässä tapauksessa meillä oli aina tuote
mielessä ja siihen kaipasimme palautetta ja mielipidettä muotoilijalta, että onko tämä käyttökelpoista.”
Toivomus kauniiden asioiden suunnittelusta toistui. Sen voisi ajatella liittyvän tavoitteeseen asiakkaiden
kiinnostuksen herättämisestä, kuten jälkimmäisestä sitaatista ilmenee:
“Toivon, että ne hyvät ideat ja kauniit jutut tulisi sieltä muotoilun puolelta[…], siis jos me alettaisiin suunnitella jotain täällä
keskenämme niin se kuitenkin tyrmättäisiin.”
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”Mielestäni muotoilu, mitä se tekee, on yrittää houkuttaa
ihmisiä. Siis kun tuote suunnitellaan, niin halutaan että ihmiset
näkee sen ja ne haluaa ostaa sen. Jotain sellaista, tehdä kauniita
asioita.”
Seuraavan kommentin voisi ajatella liittyvän vaihtoehtojen kartoittamiseen. Tutkija vaikuttaa toivovan, että
suunnittelija ilmaisee, mitä toiminnallisuuksia materiaaleihin tarvitaan kannalta, jotta niitä ei kehitettäisi turhaan.
”Kyllähän me aina yritetään miettiä esimerkiksi jotain toiminnallisuutta näihin materiaaleihin. Sekin olisi hyvä tehdä
yhteistyössä suunnittelijoiden kanssa, koska ei ole mitään järkeä
tehdä länttiä johtavaa rakennetta, jos sillä ei ole mitään muuta
pointtia kuin se, että se johtaa. Että mentäisiin vähän lähemmäs
sitä valmista tuotetta.”
Kysyttäessä tulevaisuuden tavoitteista omalle
työlle vastaukset vaihtelivat käytännöllisten ongelmien
ratkaisemisesta arvokysymyksiin.
”Meidän täytyy miettiä raaka-ainetta ja myös prosessia. Jos
emme voi alentaa tuotteiden kustannuksia, niin missä muualla
voimme käyttää materiaalia.”
“Toivoisin että tästä jonkunnäköinen tuote saataisiin, tai
tuoteperhe, tai edes materiaaleja joihinkin tuotteisiin joita ei ole
vielä kehitetty. Mutta se kai näissä on aina, että nämä yritetään
muuttaa kaupallisiksi, rahaksi ja tuotteiksi.”
“Olemme realistisia, otamme hyvin pieniä askelia kerrallaan ja
katsomme miten se menee.”
“Ehkä me kaikki haluamme kehittää kestävän kehityksen mukaisia tuotteita, mutta toivon, että siitä voisi seurata myös kestävän
kehityksen mukaista kuluttajakäyttäytymistä. Olen optimistinen.”
Prosessin parantamisessa ja kustannusten alenta-
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misessa konseptisuunnittelu tuskin voi auttaa. Toisaalta
suunnittelija voi auttaa löytämään sellaisen tuotekategorian tai brändi-imagon, että asiakas on valmis maksamaan
tuotteesta enemmän. Myös asiakkaan asenteiden muuttaminen voi olla mahdollista, joskin hidasta ja työlästä.

5.1.2 Mahdolliset

tavoitteet projektin

perusteella

Keinosen ja Jääskön (2004) mainitsemia tavoitteita, jotka
voisivat olla käyttökelpoisia tämäntyyppisessä kontekstissa, olivat radikaalisti uusien ratkaisujen tavoittelu, strategisen yhteistyön käynnistäminen, vaihtoehtojen konkretisointi ja tulevaisuuden kartoittaminen,
markkinoiden odotuksiin vaikuttaminen, kuluttajien
kiinnostuksen lisääminen ja mittaaminen. Lisäksi pohdin johdannossa materiaalin ja tutkimusaiheen imagon
parantamista
konseptisuunnittelun
avulla.
Vaihtoehtojen kartoittaminen oli tavoite, joka
täyttyi jollakin tapaa konseptisuunnittelussa kaikilla kolmella tasolla, joskin hieman eri tavoin. Merkittävintä se
kuitenkin vaikutti olevan 3D-tulostusta koskevien konseptien kohdalla, sillä kyseessä on aivan uusi materiaali
ja teknologia. Uuden teknologian yhteydessä vaihtoehtoja voi kartoittaa monella tasolla. Mitkä ovat materiaalin mahdolliset toiminnallisuudet? Mille sovellusalueille
sen kanssa kannattaa mennä? Millaista liiketoimintaa,
palveluja ja tuotteita voisi syntyä? Viimeisestä kysymyksestä voisi jatkaa takaisin ensimmäiseen, mitä toiminnallisuuksia tarvitaan löydetyissä tuotteissa, mihin
muualle näitä sovelluksia voisi käyttää ja niin edelleen.
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Kankaan

Ominaisuudet

Mahdolliset

Tuotteen ja

sovellusalueet

palvelun taso

Urheilutekstiilit

Raajan
3D-skannaus

Tukivälineet
Työvaatteet
Haute couture
-muoti
Työvaatteet
Sisustus
...

Liikeradan seuranta
sensorien avulla

Verenpaineen mittaus
tulostuksen ohessa

Omalle vaatteelle
tulostus

Huippu-urheilijan
valmennus

...

Toinen helposti kuviteltava tavoite on kiinnostuksen lisääminen. Uusi teknologia voi olla kiinnostavaa
jo sellaisenaan, esimerkkinä vaikkapa 3D-tulostuksen tai
nanomateriaalien saama palstatila mediassa. Kun mennään
perinteisemmille alueille, kuten tekstiilikuituun ja vaatetustekstiileihin, kiinnostavuuden pohtiminen on paljon tärkeämpää. Miten erottaudutaan alalla jo olevista toimijoista
ja tehdään omasta materiaalista kuluttajan kannalta kiinnostavampi? Kiinnostavuuden herättäminen kuluttajissa ja
rahoittajissa sekä markkinoiden odotuksiin vaikuttaminen
on erityisen tärkeää, jos mennään alueelle, jossa aloituskustannukset ovat suuret. Puun ja kierrätyspahvin omien
värien käyttö kuosisuunnittelussa voisi toimia kiinnostusta
lisäävänä konseptina. Konseptissa ei ehdoteta uutta sovellusalaa eikä uusia tuotesovelluksia, vaan vedotaan uudenlaiseen tapaan nähdä materiaalin alkuperä tuotteen tasolla.
Markkinoiden kiinnostuksen herättäminen on tärkeää myös
vaatetusteollisuuden mielikuvapainottuneisuuden takia.

Kuva 10. Vaihtoehtojen
kartoittamista eri tasoilla
3D-tulostuksen yhteydessä.
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Radikaalien vaihtoehtojen hakeminen konseptisuunnittelun keinoin onnistuu myös, mutta silloin yhteys
materiaalitutkimukseen ei ole niin suora. Esimerkiksi
selluloosaa ja ligniiniä sisältävien kuitujen värjääminen
vain selluloosasta ja ligniinistä peräisin olevalla värillä
on melko radikaali ehdotus. Sillä ei myöskään ole mitään
tekemistä sen kanssa, mitä tutkimusryhmä tutkii tällä hetkellä. Radikaalien ehdotusten luominen on kuitenkin tärkeää myös vaihtoehtojen kartoittamisen kannalta. Ennen
kaikkea siitä saattaa seurata strategista yhteistyötä, jos
muutkin pitävät ideaa hyvänä ja sitä lähdetään kehittämään eteenpäin. Radikaalien ehdotusten avulla suunnittelija saa sanotuksi, minkä hän haluaisi olevan mahdollista.
Erityisesti systeemitason konseptisuunnittelu
soveltui tulevaisuuden kartoittamiseen. Muiden tavoitteiden toteutumista sen kautta on vaikeampi nähdä. Kuten
totesin konseptisuunnittelun yhteydessä, uusien systeemitason ratkaisujen rakentaminen on äärimmäisen hankalaa. Varsinkaan tuotekonseptoinnin menetelmä ei riitä
työkaluksi. Siksi päätinkin lopulta keskittyä lähelle tuotetasoa myös systeemitason yhteydessä. Mikä on asiakkaalle tarjottavan informaation muoto eri tapauksissa ja
mihin sillä pyritään? Tuotantoketjun osittaiseen avaamiseen perustuvan konseptin voisi myös nähdä pyrkivän
kiinnittämään asiakkaiden huomiota siihen, että liiallisen
täydellisyyden vaatiminen yrityksiltä saattaakin hidastaa
avoimuuden lisääntymistä. Tällöin tavoitteena on oikeastaan asioiden tilaan vaikuttaminen. Nuutinen (2004, 58)
mainitseekin asioiden tilaan vaikuttamisen yhtenä elementtinä konseptisuunnittelussa vaatetussuunnittelun
kontekstissa. Kahdessa muussa systeemitason konseptissa
on pohjimmiltaan kyse muiden konseptien, kuidun värin
ja 3D-tulostuksen vaikutuksista systeemiin. Systeemien
konseptoinnin suurin anti onkin ehkä siinä, että voidaan
tarkastella mahdollisten tulevaisuuden systeemien vaikutusta kehitettäviin materiaaleihin, ja tutkittavien materiaalien vaikutusta nykyiseen systeemiin. On tärkeää tiedostaa
miten materiaalit voivat muuttaa systeemiä, vai täytyykö
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systeemin muuttua, jotta konsepti on mahdollinen.
Materiaalin imagoon vaikuttaminen vaikuttaa
myös mahdolliselta tavoitteelta. Kuten nailonista kerrottu
esimerkki paljasti, materiaalin imagolla on merkitystä
myös kuitutasolla. Siksi on myös imagosyistä syytä miettiä,
mitä ovat ne tuotteet joiden kanssa mennään markkinoille.
Hyvä esimerkki imago-ongelmasta kärsivästä materiaalista on vaikkapa kuitukangas. Sen tekniset ominaisuudet
kehittyvät koko ajan niin, että se on mahdollinen tulevaisuuden vaatetusmateriaali. Mutta vain sillä ehdolla, että
siihen liittyvät mielleyhtymät hygieniatuotteista, halvoista
kauppakasseista ja leikkaussalivaatteista saadaan murrettua.
Tutkimusalan imagoon on vaikea vaikuttaa yksittäisten konseptien kautta, mutta laaja joukko konsepteja
sopivasta teemasta voisi sen tehdäkin. Palautteen kerääminen potentiaalisilta asiakkailta voisi toimia kiinnostuksen mittaamisessa. Konseptisuunnittelun avulla markkinoilta saadaankin hyvissä ajoin tietoa siitä, mistä asiakkaat
kiinnostuneita, ja näin voidaan määritellä projektin suunta
entistä varhaisemmassa vaiheessa (Keinonen ja Jääskö,
2004, 26).
Konseptisuunnittelulle voisi tekstiilimateriaalien kontekstissa asettaa myös yhden tavoitteen, johon
en törmännyt lähdekirjallisuudessa. Kun esittelin
3D-tulostettuihin tekstiileihin liittyvää konseptia, haastateltavat innostuivat kukin visioimaan, mihin käyttötarkoitukseen kankaalle tulostettuja rakenteita voisi käyttää
ja millaista liiketoimintaa siitä voisi syntyä. Kuten tekstiilirakenne on välttämätön välivaihe materiaalin matkalla tuotteeksi, materiaalia käsittelevä konsepti voi olla
hyvä apuväline yhdistettäessä materiaaleja tulevaisuuden
tuotteisiin ja ideoitaessa vielä syntymättömiä brändejä.
Yksi onnistuneen konseptin kriteeri tekstiilimateriaalien
kontekstissa voisikin olla, että sen pohjalta voi ideoida
mahdollisimman monia tuotteita ja liiketoimintamalleja.
Tekstiilimateriaalien yhteydessä kiinnostavan tuotteen
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konseptointi ei riitä, sillä yksittäinen tuote on yksittäisen
yrityksen asia ja materiaalivalmistajan täytyy pystyä myymään materiaalia monille yrityksille.

5.2 Trenditiedon

hyödyntäminen

5.2.1 Materiaalitutkijoiden

näkökulman

täydentäminen

Tutkijat seuraavat oman alansa tutkimusta ja omaan
tutkimusaiheeseensa liittyviä julkaisuja, mutta varsinainen tulevaisuuden miettiminen ei näytä kuuluvan työnkuvaan. Kysymykseen tulevaisuuden tarpeiden kartoittamisesta tuli seuraavanlaisia vastauksia:
“Kyllähän me luetaan artikkeleita, lähinnä ne liittyy kyllä tähän
biomateriaalipuoleen. [...] Jos mä tiedän, että joku tekee samaa
asiaa, niin kyllä me sanotaan, että nyt on löydetty joku aiheeseen liittyvä hyvä artikkeli, kyllä me siitä toisiamme
briiffataan.”
“Jos on jokin tietty aihe, niin pitäähän sitä vähän kartoittaa,
mutta en mä nyt oikein tiedä tehdäänkö me mitään
systemaattista.”
”Nyt kun kirjoitan julkaisuani, olen hankkinut tietoa. Olen
yrittänyt etsiä samankaltaisia raaka-aineita kuin materiaalini.”
”No se ei oikeastaan ole sellaista mitä tekisin tarkoituksellisesti.
Minkä havaitsin hyvin valaisevaksi, erityisesti viime vuoden
aikana, on muiden alojen ihmisten kanssa työskentely ja heidän
näkökulmansa saaminen.”
Konseptisuunnittelun tuoma tulevaisuusnäkökulma voi siis olla toimiva täydennys materiaalitutkijoiden
työskentelyyn. Huomasin myös epätietoisuutta ja epäilyksiäkin tulevaisuuden ennakointia kohtaan.
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”Oikeastaan en ollenkaan tiedä miten ne
toimii, nää ennakointijutut.”
”No se on mun mielestä vähän sellaista arvailua
Eihän ne tiedä mitä tapahtuu.”
“Yritän seurata, mikä on ongelma nyt ja mikä on kehitys nyt.”
Tämä asettaa toki haasteita trendien roolin kommunikoimiselle. Jos konsepti liittyy liian vahvasti oletettuihin tulevaisuuden trendeihin, se voi näyttäytyä arvailuna.
Jos pyritään mahdollisimman monen osapuolen mielestä
uskottaviin konsepteihin, perusteluina olisi hyvä käyttää
sekä tulevaisuusnäkökulmaa että tällä hetkellä havaittuja
haasteita ja tarpeita. Selkeää tutkijoiden työssä oli kuitenkin elämäntapoihin tai kuluttajia kiinnostaviin ilmiöihin
liittyvien trendien systemaattisen havainnoinnin puute.
Vaikka haastatteluun osallistui vain kolme materiaalitutkijaa, tulosta voi pitää suuntaa antavana. Tutkijoiden seuratessa tieteellisiä julkaisuja ja markkinoilla olevia materiaaleja suunnittelija voi tarjota täydentävää näkökulmaa
hankkimalla informaatiota kuluttajia kiinnostavista ilmiöistä ja elämäntavoista.
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5.2.2 Trenditieto

konseptisuunnittelussa

Totesin edellä trenditiedon koostuvan kahdesta erillisestä
osasta, tiedosta tällä hetkellä vallitsevista trendeistä ja tiedosta trendeihin liittyvistä ilmiöistä. Nämä kaksi trenditiedon tyyppiä näkyivät konseptisuunnittelussa ja valmiissa
konsepteissa eri tavoilla.
Tieto tämänhetkisistä trendeistä toimi inspiraationa useissa prosessin vaiheissa. Nuutisenkin (2004, 211)
mukaan kaupallisen muodin suunnitteluprosessi lähtee
liikkeelle ”heräämisestä”, joka voi syntyä mistä tahansa
ympäröivän maailman ilmiöstä, joka herättää suunnittelijan huomion. Vasta sen jälkeen kaupallisia trendejä, yrityksen omia trendejä ja tavarantoimittajien trendejä aletaan tulkita ja niiden pohjalta muodostetaan oma näkemys
kyseisestä sesongista.
Trendien ennakoiminen ekstrapoloimalla perustuu siihen oletukseen, että ilmiöt muuttuvat tulevaisuudessa, kuten ne ovat tähänkin asti tehneet (Malaska ja
Mannermaa, 1985, 288). Trendien havainnoinnin ei kuitenkaan tarvitse johtaa tunnistettujen ilmiöiden kyseenalaistamattomaan seuraamiseen ja kopioimiseen. Pikemminkin
kyse on kyvystä seurata maailmanmenoa ja löytää tällä
hetkellä kiinnostavat visuaaliset ilmiöt ja tarinat ja liittää
ne suunnittelutyöhön omalla, persoonallisella tavalla.
Vaikka en käsitellyt opinnäytteessäni trendien
ennakointia, yhtä ennakointitapaa ei voi jättää mainitsematta. Se on suunnittelijan intuitio, joka on tehokas väline
uusien trendien huomaamiseen. Väitänkin, että ajankohtaisten trendien vaikutus konseptisuunnitteluun tulee
suurelta osin intuition kautta. Muulla kuin intuitiolla on
vaikea selittää, miksi osaan hankkeen teknologioista teki
välittömästi mieli tarttua. Niissä oli jotain puoleensavetävää, mitä toisissa taas ei ollut.
Intuitio liittyy vahvasti suunnittelijan tapaan työskennellä. ”Muotitieto on usein intuitiivista itsestään selvää uskomustietoa, jonka varmuutta suunnittelija ei pysty
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todistamaan[.]” (Nuutinen, 2004, 118). Usein päätöksenteko perustuukin vahvaan tunteeseen siitä, mitä pitää
tehdä ja suunnittelijan kanssa työskentelevät voivat ajan
kanssa oppia luottamaan tähän tunteeseen (Nuutinen,
2004, 215). Intuitio tai vaisto eivät kuitenkaan ole pelkkää
synnynnäistä kykyä (Nuutinen, 2004, 102). Ammatillinen
intuitio on kyky, joka syntyy kokemuksesta työskennellä
jollain alalla (Raymond, 2010, 75). Ilmiöstä on käytetty
myös ilmaisua ”nenä” kuvaamaan kykyä ”haistaa”, mitä
uutta on ilmassa (Raymond, 2010, 50).
Intuition hyödyntäminen monialaisessa yhteistyössä voi olla haastavaa, sillä intuitiivisten valintojen
kommunikointi ei ole helppoa, eikä aina edes kiinnostavaa. Huomasin esimerkiksi Ioncell-kuituun liittyvissä konsepteissani yhteyksiä ajankohtaisiin elämäntapa-, lanka- ja
väritrendeihin. En kuitenkaan lähtisi selittämään konsepteja niiden avulla. Ajankohtaisuuden pitäisi näkyä konsepteissa itsessään ja niiden visuaalisessa esityksessä, muttei
konseptien sanallisessa kuvauksessa. Värjäsin esimerkiksi
yhden Ioncell-langoista tarkoituksella epätasaiseksi, koska
en pitänyt pelkkien kompaktien väripintojen synnyttämästä vaikutelmasta. Vasta jälkeenpäin huomasin, että
Milanon lankamessut olivat olleet täynnä epätasaiseen vaikutelmaan pyrkiviä lankoja tasaväristen neulosten ollessa
selkeässä vähemmistössä. Yhteys tämänhetkisiä trendejä
kohtaan on siten olemassa, mutta yhteyden sanallinen selvittäminen ei tunnu tarpeelliselta, tai ainakaan lisää konseptien kiinnostavuutta. Yksinkertaistaen voisi todeta, että
trendit näkyvät kaikessa suunnittelutyössä ajan hengen
kautta. Ajan henki on aikakauden kulttuurinen ilmasto,
joka muokkaa ihmisten ajattelua ja kulutuskäyttäytymistä
(Nuutinen, 2004, 66).
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Trendit ilmiönä vaikuttavat konseptisuunnitteluun rationaalisemmalla ja helpommin kommunikoitavalla tavalla. Löysin niille kolme roolia konseptisuunnitteluprosessissa.
Trendimekanismeihin perehtyminen voi toimia
osana liiketoimintaympäristöön tutustumista. Muodin
alueella olisi jokseenkin mahdotonta aloittaa ja ylläpitää
liiketoimintaa ymmärtämättä eri tuotannon vaiheiden
ajoittamista suhteessa vaihtuviin sesonkeihin.
Toisaalta trendien toimintaa koskevaa tietoa voidaan käyttää konseptien arvioinnissa. Onko luotu konsepti
elinkelpoinen vaatetusteollisuuden toimintaympäristössä?
Jatkuvan muutoksen huomioiminen on tärkeää, sillä materiaalien täytyy pystyä mukautumaan aina erilaisiin trendeihin. Nuutisen värimieltymysten pyramidin (kuva 7)
perusteella luonnonvärisille kuiduille on kysyntää sesongista toiseen. Jos kuidun oma väri olisi ollut vähemmän
neutraali, vaikkapa limenvihreä, materiaalin kykyä kestää
aikaa olisi syytä epäillä. Arviointi trendimekanismeja vasten voi myös auttaa määrittelemään materiaalilta kaivattavia ominaisuuksia. Esimerkiksi kuidun tapauksessa olisi
hyvä kyetä säätelemään värin lisäksi kuidun kiiltoa silkkimäisestä täysin mattapintaiseen, jolloin materiaali olisi
monikäyttöisempi.
Kolmanneksi trendejä ilmiönä voi hyödyntää konseptin esittelyssä. Materiaali kannattaa lanseerata mahdollisuuksien mukaan silloin, kun se on kiinnostavimmillaan.
Esimerkiksi pahvin ruskea kannattaisi lanseerata silloin,
kun murretut ja pehmeät värit ovat suosiossa. Jos sesongin
vallitseva värimaailma on täynnä kirkkaita värejä, yksittäinen beige voi näyttää mitäänsanomattomalta ja epäajankohtaiselta. Trendien leviämismekanismeja voitaisiin
myös hyödyntää konseptin esittelyssä. Jos halutaan suunnittelijoiden ja alan toimijoiden kiinnostuvan konseptista,
kannattaa uuden materiaalin ja siihen liittyvien konseptien
kanssa suunnata messuille. Jos taas haetaan jonkin tietyn
kuluttajaryhmän kiinnostusta, kannattaa yrittää näkyä sellaisessa ympäristössä, missä kyseisen ryhmän edelläkävi-
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jät voivat havaita konseptin ja lähteä levittämään sitä esimerkiksi verkossa.
Trenditieto voi siis toimia inspiraationa, tietona
toimintaympäristöstä, konseptien arvioinnin tukena ja
konseptin esittelyn apuvälineenä. Mega- ja elämäntapatrendeille näen vielä yhden mahdollisen roolin. Ne ovat
konseptisuunnittelun tienviittoja. Varsinkin jos suunnitteluprosessi lähtee liikkeelle valitusta teknologiasta, nämä
trendityypit auttavat määrittelemään, mihin ilmiöön materiaalilla on tarttumapintaa ja mihin suuntaan sen kanssa
kannattaa lähteä. Esimerkiksi asiakkaiden kiinnostus
hyvinvointia ja suorituskykyä kohtaan oli yksi syy lähteä
kehittämään 3D-tulostettuja rakenteita urheilutekstiileihin.

trendit

=
trendit

=

a l a k o h ta i n e n
m e k a n i sm i

i n s p i r a at i o

trendit

=
t i e n v i i t ta

konseptisuunnittelu

Kuva 11. Trendien roolit
konseptisuunnittelussa.
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6. Pohdintaa
Konseptointi osoittautui toimivaksi menetelmäksi
tässä kontekstissa. Myös konseptoinnin kohdistaminen
kolmeen eri aihelaueeseen oli avartavaa, joskin systeemiin
keskittyvä konseptointi oli selkeästi haastavampaa kuin
fyysisten materiaalien parissa tehty. Systeemin tasolla realistisen, mutta silti uuden ratkaisun löytäminen tuntui hetkittäin ylivoimaiselta tehtävältä. Jos jäljitettävyyteen olisi
olemassa toteutuskelpoinen toimintatapa, se olisi jo todennäköisesti löydetty ja kaupallistettu, sillä tekstiiliteollisuuden tuotantoketjun eettisistä ongelmista on puhuttu paljon
ja pitkään.
Jatkossa lähestyisin systeemitasoa konseptoinnin sijasta esimerkiksi skenaariotyöskentelystä käsin.
Skenaarioiden avulla voisi olla helpompaa kartoittaa
mahdollisuuksia tulevaisuuden tuotannolle ja lähteä sitten miettimään konsepteja näihin uudenlaisiin tuotantoverkostoihin. Toinen vaihtoehto lähestyä systeemiä olisi
luoda tuotteita ja miettiä, miten ne vaikuttavat nykyiseen
systeemiin. Päädyinkin tämäntyyppiseen lähestymistapaan pohtiessani 3D-tulostuksen ja kuidun värin roolia
tuotteen jäljitettävyydessä.
Asetin alussa konseptointiprosessille varsin paljon
reunaehtoja koskien käytettäviä teknologioita ja aikajännettä. Rajausten määrä näkyykin toteutuneiden konseptien lukumäärässä. Konseptointia olisi voinut tehdä myös
spontaanimmin heittelemällä paljon ideoita ja jaottelemalla
niitä eri konseptikategorioihin visionäärisestä kehittävään
ja julkisuushakuiseen. Näiden kaikkien konseptien tarkastelu vaatetusteollisuuden trenditietoa vasten ei toisaalta
olisi ollut perusteltavissa ja kyseessä olisi ollut toisentyyppinen opinnäyte.
Tekstiilisuunnittelija on perinteisesti toiminut jossain tuotantoketjun varrella ja suunnitellut yritykseltä
toiselle myytäviä tuotteita, kuten kankaita. Uusien valmistusmenetelmien tullessa markkinoille ketju voi lyhetä
huomattavasti. Tulevaisuudessa tuotteen valmistus voi
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olla olennainen osa tuotteeseen liittyvää palvelua, varsinkin kun puhutaan räätälöidyistä ja massaräätälöidyistä
tuotteista. Siksi olisi tarpeellista laajentaa konseptisuunnitteluosaamista myös tuote-palvelu-konseptien suuntaan,
mihin ei tässä työssä paneuduttu.
Kiinnostavuus tavoitteena tuntui hetkittäin olevan
ristiriidassa materiaalikehityksen lähtökohtien kanssa.
Menestyvää materiaalia pitäisi voida käyttää useissa
mahdollisissa sovelluksissa ja sen olisi syytä muokkautua moneksi, kun taas konseptilla pitäisi olla jokin selkeä,
omaperäinen ja rajattu näkökulma, jotta se voisi olla kiinnostava. Ristiriita on kuitenkin ratkaistavissa sillä, että
kiinnostavien konseptien esittely voi edistää myös yrityksen perinteisten tuotteiden myyntiä (Keinonen ja Jääskö,
2004, 21).
Kiinnostavuuden lisäämisen voisi nähdä jopa keskeiseksi tekijäksi muotoilijoiden ja materiaalitutkijoiden
yhteistyössä. Materiaalitutkimusryhmän kanssa työskentelevällä muotoilijalla on mahdollisuus pysähtyä miettimään, mikä tekee juuri tästä materiaalista kiinnostavan.
Yrityksillä taas on yleensä halu tehdä yrityksestä kiinnostava ja käyttää uutta materiaalia imagon kohottamisessa.
Silloin riskinä on, että yritys näyttäytyy edelläkävijänä, ei
materiaalin kehittäjä tai tuottaja. Muotoilija voi varmasti
auttaa nostamaan kehitettävien materiaalien imagoa, jotta
yksittäisen yrityskumppanin sijasta mahdollisimman
moni kentällä oleva yritys, suunnittelija ja asiakas haluaisi
käyttää niitä.
Vaikka opinnäytteessä tehdyt konseptit eivät ole
loppukäyttäjälle suunnattuja tuotteita, en näe niiden esittelyssä loppukuluttajalle mitään ongelmaa. Muiden B2B
-tuotteiden (business to business) markkinoinnista loppuasiakkaille on onnistuneita esimerkkejä. Esimerkiksi Intel
on mainostanut prosessorejaan suoraan loppukäyttäjille
ja saanut siten asiakkaat suosimaan Intelin prosessoreilla
varustettuja tietokoneita, mikä taas on luonut painetta tietokoneteollisuudelle käyttää Intelin tuotteita (Lindberg-
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Repo, 2009, 27).
En käsitellyt konseptoinnissa lainkaan materiaalin nimeämistä, vaikka se on olennainen osa materiaalin
imagon muodostumista. Esimerkiksi nailonin nimeämistä
mietittiin aikanaan ankarasti, sillä naisten ei uskottu haluavan pukeutua ”heksadekametyleenidikarboksyyliin”
(Handley, 1999, 36). Koska materiaalin käyttösovellukseksi
suunniteltiin sukkahousuja, yksi ehdotus sen nimeksi oli
norun eli no run, ei silmäpakoa. Koska tuotekehityksessä
huomattiin, että silmäpakoja kaikesta huolimatta esiintyy,
nimi muunneltiin useiden ehdotusten jälkeen nyloniksi
perustuen muun muassa sen helppoon lausuttavuuteen.
(Handley, 1999, 37) Materiaalin nimeäminen voisikin olla
itsessään eräänlainen suunnitteluprojekti.
Kaiken kaikkiaan opinnäytteen teko oli antoisa
kokemus. Olin aiemmin katsellut trendejä varsin tyypillisestä näkökulmasta. Niitä voi seurata ja tehdä niistä
koosteita ja raportteja, mutta niiden yhteyden omaan
suunnitteluun kieltäisi mieluusti kokonaan, jotta oma suunnittelijaidentiteetti pysyisi selkeänä. Trendimekanismeihin
liittyvän tiedon soveltaminen suunnittelutyöhön oli itselleni uusi lähestymistapa ja monen ajatuksellisen harhapolun päässä. Uskon että trenditiedon tarkastelu soveltamisnäkökulmasta kuitenkin lisäsi ymmärrystäni omista
työskentelytavoistani ja siitä, miten tekemäni päätökset
suhtautuvat ympärilläni tapahtuviin asioihin.
Konseptisuunnittelu mainittiin alussa innovaatiohakuiseksi toiminnaksi. Muotoilulähtöisen innovaation on
nähty syntyvän esimerkiksi esteettisen tai merkitykseen
liittyvän oivalluksen kautta (Rampino, 2011). Siinä missä
tuoteinnovaatioihin pyrittäessä pyritään tulkitsemaan
tuotteen, tai jonkin sen osan merkitys uudelleen (Verganti,
2000), materiaali-innovaatioissa voitaisiin pyrkiä oivaltamaan materiaalin, tai jonkin sen ominaisuuden, merkitys
uudelleen. Mitä muuta on väri kuin visuaalinen elementti?
Mikä on suunnitellun painokuosin tarkoitus ja onko sillä
toiminto? Mitä tuotteen alkuperä merkitsee?
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Liite A
Haastatellut henkilöt
Tiia-Maria Tenhunen 		
Yibo Ma			
Michael Hummel		
Tiina Härkäsalmi		
Jukka Itälä			
Minttu Somervuori		
Anna Leinonen 		
Raija Koivisto 			

30.9.2014 ja 8.12.2014
2.10.2014 ja 10.12.2014
8.9.2014 ja 8.12.2014
9.12.2014
9.12.2014
9.12.2014
19.12.2014
11.12.2014

haastattelurungot

Materiaalitutkijoiden haastattelun kysymykset
▫▫ Kuvailisitko lyhyesti, mitä kauan olet perehtynyt
tähän aiheeseen? Mitä olet tähän mennessä tehnyt?
▫▫ Oletko aiemmin työskennellyt yhdessä muotoilijan kanssa? Millaisessa yhteydessä? Miten
meni?
▫▫ Missä vaiheessa muotoilu astui kuvaan tässä prosessissa ensimmäisen kerran?
▫▫ Koitko jo sitä ennen tarvitsevasi muotoilijan osaamista? Miksi/miksi et?
▫▫ Mitä odotat, että muotoilu tuo tähän
_____________ ?
▫▫ Seuraatko työssäsi jonkin alueen tulevaisuutta,
minkä?
▫▫ Mihin asioihin kiinnität huomiota, kun arvoit
tulevaisuuden näkymiä?
▫▫ Keräätkö tarkoituksella tietoa tulevaisuudesta?
▫▫ Miten käsittelet tietoa?
▫▫ Mietitkö yleensä mitkä ovat työsi tulevaisuuden
vaikutukset? Millaisia vaikutuksia toivoisit?
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Konseptien arviointiin liittyvät haastattelut
Haastattelujen tukena käytin seuraavaa Power Point -esitystä.

ideas for
apparel cellulose textile
materials in the 2020s
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Kustakin konseptista esitin seuraavat kysymykset:
▫▫ Mitä lyhyt esittely tuo mieleesi?
▫▫ Saatko kiinni ideasta vai jääkö liian abstraktiksi?
▫▫ Voisitko kuvitella, että tällainen konsepti olisi
mahdollinen tulevaisuudessa?
▫▫ Mikä siinä epäilyttää?
▫▫ Mikä sinut vakuuttaisi (vai vakuuttaisiko ollenkaan)
▫▫ tarjotun infromaation tasolla?
▫▫ konseptin esittelyn tasolla?

100

Liite B
Värjäysprosessi
Liemivärjäyksen perusmenetelmä
Värjäyskokeissa on käytetty liemivärjäyksen perusmenetelmää (Forss, 2002, 136):
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Materiaalin kuivapaino kaikissa erissä: 4g
Liemisuhde 1:30
Värin ja apuaineiden määrät eri vahvuisille väreille
Värin vahVärin
Kalsinoitu Glaubersuola
vuus (%)
määrä (g) sooda (g/l) (g/l)
0,1
0,2
0,5
1
2
4
0

0,0004
0,0008
0,002
0,04
0,08
0,16
0,00

3
4
5
7,5
12,5
20
20

20
22,5
30
50
70
80
80

Värjäykset tehtiin Linitest-laitteella, jolloin väri ja apuaineet liuotettiin veteen ja lisättiin värjäysastiaan järjestyksessä vesi, väri, suola, märkä materiaali ja emäs. Pienten
värimäärien vuoksi värit mitattiin sopivia laimennussuhteita käyttäen. Neutralointi tehtiin etikan avulla.
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J OHDANTO

3

1.1 TEKSTIILISUUNNITTELU

TEKNOLOGIAHANKKEESSA

Tämä opinnäyte lähti liikkeelle tilaisuudesta tehdä yhteistyötä uusia tekstiilimateriaaleja kehittävien tutkimusryhmien kanssa. Yhteistyön mahdollisti hanke Design Driven
Value Chains in the World of Cellulose (DWoC). Se on Tekesin
rahoittama strateginen tutkimusavaus, jossa ovat mukana
Aalto-yliopisto, Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Tampereen Teknillinen Yliopisto. Hankkeen tavoitteena on tuoda muotoiluajattelua ja muotoilun prosesseja osaksi teknologiakehitystä (Tekes, 2013).
Opinnäytteeni on tehty tekstiilitaiteen koulutusohjelmassa, eikä tekstiilisuunnittelun yhdistäminen pitkän aikavälin teknologiakehitykseen ole aivan tavallista.
Valmiiden toimintamallien puuttuessa prosessi alkoi
lähestymistavan etsimisellä. Itselleni luontevin tapa lähestyä uutta materiaalia olisi tehdä runsaasti materiaalikokeiluja ja etsiä sitä kautta materiaalille ominaista ilmaisua ja
sen tarjoamia mahdollisuuksia. Vielä laboratoriomittakaavassa olevien teknologioiden kohdalla tämä ei kuitenkaan
ole mahdollista. Kokeilujen määrä rajoittuu muutamaan
pieneen näytteeseen, jos materiaalia annostellaan viiden
millilitran ruiskulla tai kuituja on saatavilla joitakin kymmeniä grammoja.
Tekstiilisuunnittelu on osa muotoilun kenttää.
Kokeellisen materiaalisuunnittelun ollessa poissa laskuista lähdin etsimään, josko joltain muulta muotoilun osa-alueelta löytyisi tilanteeseen sopivia välineitä.
Tällä vuosituhannella on kirjoitettu runsaasti siitä,
miten muotoilijalle ominaista ajattelua voitaisiin käyttää myös liiketalouden työvälineenä (Collins, 2013).
Muotoiluajattelukeskustelussa ollaan siten ainakin osittain
saman aiheen äärellä kuin DWoC-hankkeessa; miten muotoilu auttaa muiden alojen menestyksessä. Vaikka muotoiluajattelua koskevan kirjallisuuden määrä on kasvanut
jatkuvasti 90-luvun puolivälistä saakka, sen määritelmästä
ei ole päästy yksimielisyyteen ja muotoiluajattelukeskustelu jakautuu useisiin erillisiin koulukuntiin (Johansson-
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Sköldberg, Woodilla ja Çetinkaya, 2013).
Yksi muotoiluajattelusta toistuvasti esiin nostettava piirre kuitenkin kiinnitti huomioni. Herbert Simon
(1969) totesi kirjassaan The Sciences of Artificial, joka katsotaan ensimmäiseksi muotoiluajattelua käsitelleeksi julkaisuksi, että muotoilija on kiinnostuneempi siitä, miten asiat
voisivat olla, kuin siitä, miten ne ovat. Bryan Lawson (2006,
112) puolestaan kuvailee tulevaisuuden, tai ainakin joidenkin sen osien, luomisen olevan muotoilijan työn ytimessä.
Vaikka muotoiluajattelua koskevassa kirjallisuudessa ei
juurikaan mainita tekstiilisuunnittelua, tulevaisuusorientoituneisuus saattaa olla piirre, joka yhdistää kaikkia eri
muotoilun osa-alueilla työskenteleviä.
Tulevaisuuteen suuntautuvalle ajattelulle onkin
tarvetta juuri teknologiayhteistyössä. On vaikea arvioida,
milloin DWoC-hankkeessa kehitteillä olevat materiaalit ja
teknologiat olisivat markkinoilla, eikä teknologian valmiusaste ole kaikille materiaaleille sama. Niiden tutkimusryhmien osalta, joiden kanssa tein yhteistyötä, puhutaan mahdollisesti noin viiden vuoden aikajänteestä, joko hieman
alle tai yli. Joka tapauksessa kyseessä on selkeästi pidempi
aikajänne kuin teollisessa tekstiilisuunnittelussa yleensä.
Miten yhdistetään materiaalitutkimus, tekstiilisuunnittelun osaaminen ja tulevaisuusnäkökulma? Konkreettisen
työkalun löytämiseksi käänsin katseeni muotoiluajattelusta muotoilun prosesseihin.
Konseptisuunnittelu on suunnittelun tapaista toimintaa, jossa katsotaan tavallista tuotekehityksen aikajännettä pidemmälle tulevaisuuteen, eikä tähdätä tuotannon
aloittamiseen tai tuotteen markkinoille tuloon. Sen on mainittu soveltuvan muun muassa radikaalisti uusien ratkaisujen hakemiseen, tulevaisuuden kartoittamiseen ja kuluttajien kiinnostuksen herättämiseen. (Keinonen ja Jääskö,
2004) Konseptisuunnittelusta muotoilussa on kirjoitettu
lähinnä teollisen muotoilun kontekstissa, mutta siitä löytyy mainintoja myös vaatesuunnittelussa (esim. Nuutinen,
2004, 56). Päätin siis lähestyä tekstiilimateriaaleja teknologiayhteistyössä konseptisuunnittelun keinoin.
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1.2 TULEVAISUUSTIETOA

KONSEPTISUUNNITTELUN TUEKSI

Suunniteltaessa tulevaisuuteen sijoittuvia konsepteja olisi
hyödyllistä olla jokin aavistus siitä, mitä tulevaisuus tuo
tullessaan. Mutta miten saada tietoa jostain, mitä ei ole
vielä olemassa? Tulevaisuuden tarkasteluun on kehitetty
muutamia menetelmiä. Niitä käytetään tulevaisuuden
tutkimuksessa, joka on ”tieteellisin perustein tapahtuvaa tai siitä mallia ottavaa tulevaisuutta koskevan tiedon
hankintaa ja tulevaisuudesta tietämistä[.]” (Malaska ja
Mannermaa, 1985, 42).
Joitain ehdotuksia tulevaisuuden tutkimuksen yhdistämiseksi konseptisuunnitteluun on tehtykin.
Esimerkiksi osana Tekesin MASINA-teknologiaohjelmaa
toteutetun Tutti – Tulevaisuuden tuotekonseptit –projektin lopputuloksena syntyi visioiva tuotekonseptointi. Se
on skenaariotyöskentelyä hyödyntävä menetelmä tulevaisuuden tuotekonseptien suunnitteluun. Skenaario on johdonmukainen kuvaus tapahtumasarjasta, joka johtaa mahdolliseen tulevaisuuteen. Skenaarioita käytetään erityisesti
vaihtoehtoisten kehityskulkujen tarkastelussa, joten niiden avulla voidaan tarkastella useita erilaisia mahdollisia
tulevaisuuksia, myös epätodennäköisiä tai ei-haluttavia.
(Kokkonen ym., 2005) Skenaariotyöskentelyä on yhdistetty teollisten muotoilijoiden luomiin konsepteihin myös
Notre Damen yliopiston opiskelijaprojektissa (Miller,
2014). Skenaariotyöskentelyn ja visioivan tuotekonseptoinnin aikaperspektiivit voivat kuitenkin olla jopa viisitoista
vuotta (Kokkonen ym., 2005), eli selkeästi pidempiä kuin
opinnäytteessäni.
Tulevaisuuden tutkimuksen menetelmät toimivatkin parhaiten pitkän aikavälin, eli noin 15−20 vuoden ennakoinnissa, mutta konseptisuunnittelussa ollaan useimmiten tekemisissä lyhyemmän aikajänteen kanssa (Keinonen
ja Jääskö, 2004, 160). Tekstiilimateriaalien tapauksessa tällainen lyhyemmän aikavälin muutoksiin keskittynyt tulevaisuuden tutkimuksen haara löytyy yllättävän läheltä.
Nuutisen (2004, 242) mukaan ”[v]aatetussuunnittelun
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monimuotoistuvassa tehtäväkentässä suunnittelusta on
eriytymässä myös trendianalyytikon ammatti. Se on valmisvaate- ja tyyli- sekä kulutustavarateollisuuden tulevaisuuden tutkimusta.”
Vaatetusteollisuuden trendiennakointi jaetaan
lyhyen ja pitkän aikavälin ennakointiin. Lyhyen aikavälin
ennakointi kurottaa maksimissaan kahden tai kolmen vuoden päähän pidemmän yltäessä sen yli. Pitkän aikavälin
ennakointiin sisältyvät esimerkiksi erilaiset elämäntyyleihin (lifestyle) liittyvät trendit, joissa tapahtuvat muutokset
vaikuttavat kymmenenkin vuoden aikajänteellä. Pitkän
aikavälin muutoksiksi on myös mainittu muun muassa
sosiaaliset ja taiteeseen liittyvät trendit. (Brannon, 2000,
28−29) Keinonen ja Jääskö (2004, 84) mainitsevat myös
elämäntavat ja ajankohtaiset trendit osana konseptoinnin käyttäjätietoa. Lyhyen aikavälin ennakointia ei sen
sijaan ole liitetty uuden luomiseen. Nuutisenkin (2004, 58)
mukaan konkreettiset, lyhyen aikajakson kuvaamiseksi
tehtävät ennakoinnit (forecast) toimivat välineenä esikuvien seuraamisessa ja vallitsevan tyylin soveltamisessa,
kun taas konseptisuunnittelu yhdistyy foresight-ajatteluun.
Siinä ”esimerkiksi yhteiskuntaan, teknologiaan, tieteeseen
ja talouteen liittyviä asioita ja ilmiöitä tarkastellaan toisiinsa kytkeytyvinä systeemisinä kokonaisuuksina, joiden
nykyisyys ja tulevaisuus kytkeytyvät myös erottamattomasti toisiinsa[.]” (Nuutinen, 2004, 19).
Vaatetusteollisuuden lyhyen aikavälin trendit
vaihtuvat myös liian nopeasti, jotta niiden avulla voitaisiin
tehdä päätöksiä uusista tuotekategorioista, brändi-imagosta tai uusista jälleenmyyntikonsepteista (Brannon,
2000, 28). Edellä mainitut asiat voisivat kaikki olla konseptisuunnittelun tavoitteita, joten lyhyen aikavälin muotitrendit eivät selvästi ole hyödynnettävissä ainakaan kaikentyyppisiin konseptisuunnitteluprosesseihin.
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1.3 MIKÄ

TAVOITTEEKSI KONSEPTOINNILLE ?

Tuotekonseptointia voidaan käyttää lukemattomiin eri
tarkoituksiin, kuten tuotekehitykseen valmistautumiseen,
radikaalisti uusien ratkaisujen tavoitteluun, ideapankkien
luomiseen, välittömien tuoteparannusten löytämiseen,
strategisen yhteistyön käynnistämiseen, vaihtoehtojen
konkretisointiin ja tulevaisuuden kartoittamiseen, suunnittelijan luovuuden verryttelyyn, markkinoiden odotuksiin vaikuttamiseen, kuluttajien kiinnostuksen lisäämiseen
ja mittaamiseen sekä yrityksen imagoon vaikuttamiseen
(Keinonen ja Jääskö, 2004).
Tuotekehitykseen valmistautuminen ja välittömien
tuoteparannusten tekeminen ovat poissuljettuja tavoitteita,
kun konseptisuunnittelua tehdään tutkimushankkeessa.
Suunnittelijan henkilökohtaisen luovuuden verryttelyn
asettaminen ensisijaiseksi tavoitteeksi yhteistyöprojektissa
ei myöskään tunnu mielekkäältä. Ideapankkien luominen
ei välttämättä kannata, sillä tutkimusprojekteilla ei ole yrityksen kaltaista jatkuvuutta ja ideapankki saattaisi kadota
projektin päättyessä.
Jäljelle jäävistä tavoitteista markkinoiden odotuksiin vaikuttaminen ja kuluttajien kiinnostuksen herättäminen vaikuttavat tarkoituksenmukaisilta tavoitteilta,
etenkin jos lähdetään yhdistämään vaatetukseen ja tyyliin liittyviä trendejä teknologiahankkeeseen. Esimerkiksi
Whirlpool on käyttänyt julkisuushakuista konseptisuunnittelua lisätäkseen markkinoiden, asiakkaiden ja sijoittajien kiinnostusta (Keinonen ja Jääskö, 2004, 26). Kyseisten
tahojen kiinnostuksen lisääminen on varmasti myös materiaalikehittäjien mielessä. Whirlpoolin esimerkki biologiseen, hitaan pesun periaatteeseen perustuvasta pyykinpesulaitteesta (Keinonen ja Jääskö, 2004, 26) on myös hyvä
esimerkki siitä, että kiinnostavuuteen keskittyminen ei
ole este radikaalienkaan uusien ehdotusten tekemiselle.
Whirlpoolin tapauksessa yritys myös oppi konseptoinnin kautta ymmärtämään kuluttajia puhuttelevia aiheita.
Kiinnostuksen herättämisen lisäksi strategisen yhteistyön
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käynnistäminen, vaihtoehtojen konkretisointi ja tulevaisuuden kartoittaminen voisivat olla tavoitteena tässä
yhteydessä.
Yleensä tavoite toiminnalle asetetaan ennen toimintaan ryhtymistä. Tässä projektissa keskitytään kuitenkin muotoilun menetelmien hyödyntämiseen teknologian
kehittämisessä. Etukäteen valitun tavoitteen sijasta onkin
kiinnostavampaa kysyä, mihin tavoitteisiin konseptisuunnittelulla kannattaa pyrkiä tämäntyyppisessä yhteistyössä.

1.4 AIHEEN

RAJAUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET

Opinnäytteeni lähti siis liikkeelle mahdollisuudesta soveltaa muotoilun, ja omassa tapauksessani erityisesti tekstiilisuunnittelun, näkökulmaa teknologiakehitykseen. Päädyin
siihen, että konseptisuunnittelu on varteenotettava menetelmä tavoitteen toteuttamiseksi. Seuraavan vuosikymmenen alkupuoliskolle suuntautuvien konseptien tueksi olisi
kuitenkin suotavaa saada tietoa tulevaisuudesta.
Tulevaisuustiedon hyödyntämiseen konseptisuunnittelussa on tarjolla useita, osin eriäviäkin näkökulmia. Pitkän aikavälin tyyli- ja kulutustavarateollisuuden
trendit voivat hyvinkin soveltua konseptisuunnittelun
tueksi. Lyhyen aikavälin trendien hyödyntäminen on
kyseenalaisempaa, mutta ehkäpä niillä on rooli konseptin esittelyssä tai liiketoimintaympäristöön tutustumisessa. Yhteiskunnalliset, pitkän aikavälin laaja-alaiset trendit mainitaan konseptisuunnittelun yhteydessä
niin usein, että niitä ei ole perusteltua jättää huomiotta.
Konseptisuunnittelun tavoitteen jätin tarkoituksella avoimeksi.
Tältä pohjalta rajasin tutkimuskysymyksiksi seuraavat kysymykset:
Mitä tavoitteita tekstiilimateriaalien konseptisuunnittelulle kannattaa asettaa teknologiahankkeessa?
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KUIDUN

LANGAN

NEULOJAT &

VALMISTAJAT

VALMISTAJAT

KUTOJAT

VAATTEEN
SUUNNITTELU &
VALMISTUS

JÄLLEENMYYNTI

Kuva 1. Tekstiili- ja vaatetusteollisuuden tuotantoprosessi. Sovellettu (Brannon, 2000, 29).

Mikä on tyyli- ja vaatetusteollisuuden trendejä koskevan
tiedon sekä laaja-alaisten, pitkän aikavälin trendien rooli tekstiilimateriaalien konseptisuunnittelussa?
En perehdy opinnäytteessä ennakoinnin menetelmiin, sillä trendien tunnistaminen ja analysoiminen on
oma tutkimusaiheensa. Niiltä osin kuin olen tarvinnut
tietoa trendeistä, olen koonnut sen yhteenvetona muiden
tekemistä trendiraporteista.
Olen rajannut konseptisuunnittelun vaatetustekstiilimateriaalien kontekstiin, sillä jälkimmäisen tutkimuskysymyksen tarkastelu jossain muussa sovellusalueessa
olisi vaikeasti perusteltavissa. Vaatetustekstiilimateriaalien
konteksti on edelleen laaja käsite, joten sitä kannattaa purkaa hieman pienempiin osiin.
Itselleni tutuin alue sijaitsee tuotantoketjun (kuva
1) puolivälissä, kankaan ja neuloksen tasolla. Siellä kiinnitetään huomiota mm. rakenteeseen, tuntuun ja kuvioihin
sekä tietysti myös väriin, joka liittyy useaan eri tuotannon
vaiheeseen (Brannon, 2000, 29). Toinen kiinnostava alue on
kuidut ja langat, jotka ovat omasta näkökulmastani raaka-aineita ja vaikuttavat siten suunnittelun mahdollisuuksiin. Vaatteen suunnittelu ja valmistus menevät jo vaatetussuunnittelun puolelle ja konseptisuunnittelu tällä alueella
olisi oma aiheensa. Tekstiilimateriaalien näkökulmasta
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tarkasteltavaksi jää kuitenkin systeemin taso. Vaikka tuotekonseptoinnista on saatavilla enemmän muotoilijalle
suunnattua menetelmäkirjallisuutta kuin systeemitason
konseptoinnista, jälkimmäisen tarkasteluun on painavia
syitä. Yksittäiset tuotteet ovat aina systeemin osia, ja mitä
pidemmälle tulevaisuuteen katsotaan, sitä tärkeämmäksi
käy systeemien tarkastelu tuotesuunnittelumaisen näkökulman sijaan (Keinonen ja Takala, 2006, 192−193). Tämän
hahmottelun pohjalta päätin tehdä konseptisuunnittelua
tekstiilimateriaaleissa kolmella eri tasolla:
▫ raaka-aineen
▫ kankaan
▫ systeemin tasolla.
Ensimmäisessä ja toisessa tapauksessa olen tehnyt
yhteistyötä DWoC-hankkeen materiaalitutkijoiden kanssa.
Kolmannen taustatyössä minulla oli tukena yritys, Stora
Enso Oyj.
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M ENETELMÄT
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Erilaisten trendien osuutta vaatetustekstiilimateriaalien
konseptoinnissa voisi lähestyä ainakin kahdella tavalla.
Projekti voisi lähteä liikkeelle perehtymisestä trendeihin
ja edetä siitä konseptisuunnitteluprosessiin, tai sen voisi
aloittaa konseptisuunnittelusta, jota täydentäisi perehtyminen trendeihin. Ensimmäisen lähestymistavan haaste
on siinä, että trendeihin perehtyessä olisi vielä epäselvää,
millaisia haasteita konseptisuunnitteluprosessi tuo tullessaan ja millaista tietoa trendeistä mahdollisesti tarvitaan.
Jälkimmäisessä konseptisuunnitteluprosessin joutuisi
tekemään osin vaillinaisin tiedoin. Toisaalta kaikki suunnittelu on lopulta suunnittelua vaillinaisin tiedoin, sillä
kaikkien näkökulmien ja informaation ottaminen huomioon etukäteen ei ole mahdollista. Päädyin lopulta jälkimmäiseen vaihtoehtoon luettuani seuraavan väitteen:
”Tuotesuunnittelun tuloksena syntyvät tuotteet eivät
nimittäin ole vain lähtötietojensa summa, vaan vasta uuden
tuotteen hahmottaminen mahdollistaa tarkennetun kysymyksenasettelun, ymmärryksen siitä millaista tietoa tarvitaan ja olemassa olevan tiedon merkityksen ymmärtämisen[.]” (Keinonen
ja Jääskö, 2004, 32).
Prosessini eteni siis siten, että suunnittelin konseptit yleisiä konseptisuunnittelun periaatteita noudattaen
ja hain niiden tueksi sellaista tietoa tulevaisuudesta, jota
joko yleensä suositellaan käytettävän, tai jota koin tarvitsevani. Konseptisuunnitteluosion jälkeen sukelsin tyyliteollisuuden trenditietouteen löytääkseni mahdollisesti
käyttämättä jääneitä mahdollisuuksia, ja jäsentääkseni jo
käyttämieni trendien roolia. Tällä lähestymistavalla yritin
välttää sen sudenkuopan, että lähtisin konsepti- ja trendikirjallisuuden perusteella rakentamaan uutta tekstiilimateriaalien konseptointimenetelmää, mikä ei ole tavoitteena.
Eri työvaiheissa olen käyttänyt apuna seuraavaksi esiteltäviä menetelmiä.

13

2.1 KONSEPTISUUNNITTELU
Konseptisuunnittelu on siis suunnittelua muistuttavaa toimintaa, joka eroaa tavoitteiltaan varsinaisesta tuotesuunnittelusta. Konseptisuunnittelu voi pitää sisällään hyvin
erilaisia toimintoja, kuten tavallinen suunnittelukin. On
kuitenkin mahdollista löytää joitain ominaisuuksia, jotka
yhdistävät ja erottavat konseptointiprosesseja eri yhteyksissä. Tämä luku käsittelee erityisesti fyysisten tuotteiden
konseptisuunnittelua.
Konseptisuunnittelulle on ominaista suunnittelun huolellinen taustatyö ja innovaatiohakuisuus. Se voi
sisältää tiedon hankkimista tuotteen käyttäjästä, alan tulevaisuudesta tai markkinoista. (Keinonen ja Jääskö, 2004,
50−54) Itse konsepti on Keinosen ja Jääskön mukaan (2004,
36−37) sellainen kuvaus tuotteesta, joka
▫ ennakoi, eli tapahtuu ennen varsinaista tuotesuunnittelua
▫ on perusteltu, eli sen rinnalla tarjotaan materiaalia, joka auttaa ymmärtämään tehtyjä valintoja
▫ keskittyy oleelliseen eikä mene tuotteen yksityiskohtaiseen määrittelyyn
▫ on esitetty helposti ymmärrettävässä muodossa.
Konseptisuunnittelun on ehdotettu sisältävän
yleisesti kolme vaihetta (kuva 2). Taustatutkimuksessa
kartoitetaan mahdollisuuksia pohjautuen asiakastarpeisiin, teknologiaennakointeihin ja liiketoimintaympäristöön. Konseptin luomisessa alustavaa ideaa laajennetaan useammiksi vaihtoehtoisiksi ratkaisuiksi. Arviointi
sisältää konseptien vertailua ja arviointia valittujen kriteerien pohjalta. Palautetta myös hyödynnetään ja prosessi voi sisältää toistuvia kierroksia. Kolmea päävaihetta
seuraa vielä sopivan konseptin valinta ja sen hyödyntäminen esimerkiksi tuotesuunnittelun lähtökohtana
tai kommunikoinnissa. (Keinonen & Takala, 2006, 60)
Edellä käsiteltiin konseptisuunnittelussa yleisesti
esiintyviä piirteitä. Kaikki tuotekonseptit eivät kuitenkaan
ole toistensa kaltaisia vaan ne voidaan jakaa neljään eri
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Kuva 2. Konseptisuunnittelun vaiheet. Sovellettu (Keinonen ja Takala, 2006, 60).

tyyppiin (kuva 3). Visioiva ja kehittävä konseptointi katsovat varsin pitkälle tulevaisuuteen kun taas määrittelevä
ja ratkaiseva konseptointi liittyvät tuotekehitysprosessiin.
Visioivassa tuotekonseptoinnissa työskennellään tyypillisesti yli kymmenen vuoden päähän tulevaisuuteen ja
hyödynnetään skenaariotyöskentelyä. Kehittävässä konseptoinnissa aikajänne on taas 5-10 vuotta ja sitä voidaan
käyttää esimerkiksi lupaavien teknologioiden ja nousevien
käyttäjätarpeiden arvioinnissa. (Kokkonen ym., 2005, 17)
Varsinkin yhteistyössä materiaalitutkimusryhmien
kanssa tehdyt konseptit asettuvat luontevasti kehittävän tuotekonseptoinnin kategoriaan, sillä ne pohjautuvat
kehitteillä olevaan teknologiaan ja myös aikaperspektiivi
on sama kuin opinnäytteessäni.

2.2 PROTOTYPOINTI

VALINTA

JA MATERIAALIKOKEILUT

Koska konseptisuunnittelu on tuotesuunnittelun kaltaista
toimintaa, siinä voidaan käyttää apuna tuotesuunnittelun

HYÖDYNTÄMINEN
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Kuva 3. Konseptisuunnittelun eri kategoriat (Kokkonen ym., 2005, 20).

työtapoja (Keinonen ja Jääskö, 2004, 50). Esimerkiksi ahkeran prototypoinnin ja visualisoinnin on väitetty edistävän
innovaatiokykyä (Keinonen ja Jääskö, 2004, 54).
Prototyypit voivat olla luonteeltaan joko fyysisiä
tai abstrakteja, ja sisällöltään kattavia (comprehensible) tai
keskittyneitä (focused). Kattava prototyyppi on täysikokoinen tuotteen malli, joka sisältää kaikki siihen kaavaillut toiminnot. Keskittyneessä prototyypissä keskitytään tuotteen
jonkin ominaisuuden tarkasteluun. (Rodgers ja Milton,
2011, 101)
Tekstiilisuunnittelussa on yleisempää puhua materiaalikokeiluista kuin prototyypeistä. Käsitteissä onkin
paljon samaa. Olen tehnyt niiden välille kuitenkin seuraavan eron: materiaalikokeiluissa kiinnostus on itse materiaalissa ja sen ominaisuuksissa. Prototyyppi taas tehdään
sitä varten, että sen avulla kommunikoidaan jotain muuta,
ideaa tuotteesta tai sen ominaisuudesta.
Prototyyppisanan käyttöön materiaalikokeilujen
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rinnalla on syynä myös se, että saatavilla olevan materiaalin määrä rajoitti vahvasti materiaalikokeilujen tekemistä.
Esimerkiksi kuitumateriaalia oli käytössä hieman alle 50
grammaa per materiaali, josta 38 grammaa saatiin jalostettua langaksi. Koska useisiin uusintakierroksiin ei ollut
mahdollisuutta, prototyyppien teossa piti pitää huoli, että
ne onnistuvat jo ensimmäisellä yrittämällä ja kommunikoivat ainakin pääideat. Tämä tietenkin rajoitti kaikkein villeimmät kokeilut pois.

2.3 TEEMAHAASTATTELU
Kolmas projektiosuudessa hyödynnetty menetelmä
on puolistrukturoitu haastattelu eli teemahaastattelu. Se on
haastattelun muoto, joka sopii sellaisten ilmiöiden selvittämiseen, joista tiedetään vain vähän. Teemahaastattelussa
kysymykset on valmisteltu etukäteen valittujen teemojen
pohjalta, mutta myös haastattelurungon pohjalta versovaan vapaaseen keskusteluun annetaan tilaa. (Hirsjärvi ja
Hurme, 2001)
Käytin teemahaastatteluja konseptisuunnittelun
tukena kahdessa erässä. Ensimmäisellä haastattelukierroksella haastattelin kolmea materiaalikehityksen parissa
työskentelevää tutkijaa, joiden kanssa tein yhteistyötä.
Taltioin haastattelut mp3-soittimella. Haastattelun kautta
hain erityisesti tietoa siitä, millaisia odotuksia heillä oli
työskentelylle muotoilijan kanssa. Toivoin tämän vastaavan jo osittain ensimmäiseen tutkimuskysymykseen
koskien konseptoinnin tavoitteita. Lisäksi kysyin heidän
näkemyksistään tulevaisuuden ennakoinnista selvittääkseni, millä lailla suunnittelija voisi täydentää tutkijoiden
näkökulmaa.
Toisella kierroksella haastattelin samat kolme
materiaalitutkijaa ja sen lisäksi kolme projektissa työskentelevää muotoilijaa sekä kaksi hankkeen ennakointityöryhmässä työskentelevää henkilöä. Toisen haastattelukierroksen pohjana olivat lähes valmiit konsepti-ideani
hyvin niukkasanaisesti esitettynä. Toinen haastattelukier-

17
ros toimi konseptien väliarviointina, jonka jälkeen jatkoin
konseptien kehittämistä.
Haastatteluissa keräsin haastateltavien mielipiteitä
ensisijaisesti sen pohjalta, mikä oli heidän roolinsa projektissa. Koska haastattelujen onnistumisen edellytyksenä oli
avoin keskustelu, en siteeraa haastateltavien kommentteja
nimillä. Ratkaisu johtuu myös siitä, että kyseessä on vielä
käynnissä oleva projekti ja haastattelukysymyksissä kyseltiin sekä asenteista että työskentelytavoista. Toinen haastattelukierros taas sisälsi ideoideni arviointia, jolloin luottamuksellinen ilmapiiri oli tärkeää aitojen mielipiteiden
dokumentoimiseksi. Lista haastatelluista henkilöistä on
kuitenkin opinnäytteen liitteenä, kuten myös molempien
haastattelujen rungot.

2.4 KIRJALLISUUSKATSAUS

JA OPINTOMATKAT

Tyyli- ja vaatetusteollisuuden trendeihin olen
perehtynyt kirjallisuuden ja opintomatkojen avulla.
Tarkastelun keskiössä olivat erityisesti muotiin liittyvät
trendit, erilaiset elämäntavat ja trendien leviäminen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.
Opintomatkoilla vierailin FILO International Yarns
Exhibition –lankamessuilla Milanossa lokakuussa 2013,
tekstiiliteknologiaan keskittyvässä konferenssissa AachenDresden International Textile Conference marraskuussa 2013
ja Première Vision sekä Texworld –messuilla Pariisissa helmikuussa 2014. Olen hyödyntänyt messu- ja konferenssihavaintoja sekä konseptien teossa että tekstiilitrendeistä
kirjoittamisessa.
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3.1 SUUNNITTELUPROSESSI
Konseptisuunnittelun kuvaaminen suoraviivaisesti työvaiheesta toiseen kulkevana prosessina ei vastaa todellisuutta.
Varsinkin alkuvaiheeseen (fuzzy front end) kuuluu epämääräisiä prosesseja (Keinonen ja Jääskö, 2004, 51). Kuva 4 on
siten yksinkertaistettu kuvaus konseptoinnin kulusta sisältäen pääkategoriat ja niihin liittyneet työvaiheet jonkinlaisen ajallisen jatkumon kautta. Todellisuudessa sinkoilua
työvaiheesta toiseen ja takaisin oli runsaasti.
Prosessi lähti liikkeelle alustavasta ideasta sekä raaka-aineen, kankaan että systeemin kohdalla. Materiaaliin
keskittyvien konseptien tapauksessa valitsin teknologian,
josta lähdin rakentamaan konsepteja. Teknologiavalinnasta
liikkeelle lähtevää prosessia puolsi materiaalitutkijan kommentti ensimmäiseltä haastattelukierrokselta.
“Mutta meillä on nämä tietyt materiaalit, minkä kanssa
me työskennellään, ja joihin meidät on tavallaan sidottu. Ei me
voida yhtäkkiä päättää, että nyt tarvitaan joku metallihomma,
koska me ei olla sen alan.”

TAUSTATYÖ

KONSEPTOINTI

ARVIOINTI
OMA ARVIO

ALUSTAVA

TRENDI -

IDEA

KATSAUKSET

KRITEERIEN
LOPULLISET

POHJALTA
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AIHEKOHTAINEN
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Kuva 4. Suunnitteluprosessin vaiheet

PERUSIDEA

HAASTATTELUT
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Jos olisin lähtenyt liikkeelle trendiennakoinnista,
olisin todennäköisesti päätynyt ehdottamaan sellaisia
konsepteja, jotka eivät ole toteutettavissa tämän projektin
materiaaleilla. Nyt lähdin alustavan idean ja valitun teknologian kanssa tarkastelemaan, mitä teknologian avulla
olisi mahdollista tehdä. Taustatyönä tehdyt trendikatsaukset, jotka pitävät sisällään PESTE-analyysin ja katsauksen elämäntapatrendeihin, yhdistävät kaikkia aihealueita
ja esitellään ennen konsepteja. Muut työvaiheet esitellään
konseptien esittelyn yhteydessä.
Konseptointi on yleensä yhteistyötä, joka tavallisesti tapahtuu muutaman hengen ydinryhmässä. Muiden
asiantuntijoiden osaamista voidaan hyödyntää tarvittaessa. (Keinonen ja Jääskö, 2004, 53) Itse hyödynsin projektin ammattilaisia haastattelujen avulla.
Lopuksi arvioin konseptit suhteessa valitsemiini
arviointikriteereihin. Arviointiin sisällytin:
▫ teknisen toteutettavuuden
▫ asiakasnäkökulman huomioinnin
▫ eettisen näkökulman huomioinnin
▫ markkinatilanteen eli mahdolliset kilpailijat.
Pidän ensimmäistä kriteeriä tärkeänä, sillä konseptit on tehty yhteistyössä teknologiahankkeen kanssa,
enkä näkisi mielekkäänä ehdottaa sellaisia konsepteja,
jotka eivät olisi edes periaatteessa toteutettavissa tulevaisuudessa. Asiakasnäkökulman huomiointi on olennainen
osa mitä tahansa suunnittelua. Eettisen näkökulman keskeinen rooli on osin henkilökohtainen arvovalinta, osin
seurausta tulevaisuusnäkökulmasta; meillä ei ole enää
varaa tehdä ekologisesti tai sosiaalisesti kestämättömiä
valintoja. Tuotekonseptien mittaamisessa ja arvioinnissa
voitaisiin käyttää myös taloudelliseen kannattavuuteen,
itse tuotteeseen, strategiseen sopivuuteen, organisaation
kyvykkyyteen tai määräysten mukaisuuteen pohjautuvia
kriteerejä (Keinonen ja Jääskö, 2004, 63). Koska kyseessä
on yrityksen ulkopuolella tapahtuva, kehitteillä oleviin
teknologioihin pohjautuva konseptisuunnittelu, olen
sivuuttanut ne kriteerit, joita ei vielä pysty arvioimaan.
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Konseptien valinta ei ole tässä tapauksessa kovin
tärkeää, sillä prosessissa ei ole tarkoitus edetä yhden vaihtoehdon kanssa kohti toteutusta.

3.2 KONSEPTEILLE

YHTEINEN TAUSTATYÖ

3.2.1 PESTE-ANALYYSI
PESTE-analyysi on laaja-alainen ja systemaattinen
tiedonkeruumenetelmä poliittisten, ekonomisten, sosiaalisten, teknologisten ja ekologisten muutostekijöiden
kartoittamiseen (Keinonen ja Jääskö, 2004, 143) ja sitä käytetään yleisesti konseptisuunnittelun taustatyössä. PESTEanalyysi kattaa toisessa tutkimuskysymyksessä mainittujen laaja-alaisten, pitkän aikavälin trendien osuuden tässä
opinnäytteessä. Olen kerännyt PESTE-taulukossa mainitut
tekijät suomalaisista ja kansainvälisistä megatrendiraporteista sekä tekstiili- ja vaatetusteollisuutta käsittelevistä
julkaisuista. Megatrendi on globaali ilmiö, jonka kehitykseen voi vaikuttaa vähän tai ei ollenkaan (Nuutinen, 2004).
Tasaisuudessaan ja pitkäikäisyydessään megatrendit sopivat pitkän aikavälin tarkasteluun.
Osa taulukon ilmiöistä kaivannee selvennystä.
Euroopan rakenteiden rapistumisella viitataan EU:n kasvaneeseen kokoon ja byrokratiaan, joka hidastaa Euroopan
kykyä reagoida muutoksiin. Valtasuhteiden siirtyminen tarkoittaa erityisesti Aasian valta-aseman nousua.
Elämystaloudessa on kysymys tuotteiden merkityksistä;
siitä että keskitytään pelkän kuluttamisen sijasta käyttökokemukseen ja haetaan elämyksiä. Niche-tuotteiden kysynnän oletettu kasvu perustuu siihen, että eri elämäntapoja
edustavat ryhmät erottautuvat yhä vahvemmin yhteiskunnassa.
Globaaleilla vertaisverkostoilla tarkoitetaan uudenlaista, informaatioteknologian mahdollistamaa yhteisöllisyyttä. Yhteisö ei enää muodostu lähellä olevista ihmisistä,
vaan sosiaalinen media yhdistää saman arvopohjan, tyylin
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Kuva 5. PESTE-analyysi. 1 (Sitra, 2014) 2 (Heinonen, 2013) 3 (Kjaer Global, 2013a) 4 (The Fiber Year 2013)
5 (Dachs, Zahradnik ja Weber, 2011)
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tai elämäntilanteen omaavat ihmiset globaalisti. Esineiden
internet viittaa internetin seuraavaan vaiheeseen, jossa tuotantovälineet, liikennevälineet ja ihmisen henkilökohtaiset
tavaratkin ovat liitettyinä verkkoon ja kommunikoivat
keskenään. Big Data on vielä varsin huonosti määritelty
käsite, mutta sillä viitataan jatkuvasti kasvaviin tietomääriin ja niiden käsittelyn haasteisiin. Ekologisen kengän
puristaminen on varsin sievä ilmaus sille, että planeettamme kantokyky on jo osin ylitetty. Lisäksi käytettävissä
olevat luonnonvarat jakautuvat epätasaisesti, mikä saa
aikaan konfliktien lisääntymisen. Enoughism on asenne,
joka toteutuessaan saisi ihmiset keskittymään materiaalisen kuluttamisen sijasta muihin hyvän elämän tekijöihin.

3.2.2 KATSAUS

ELÄMÄNTAPATRENDEIHIN

Englanninkielinen termi lifestyle voi tarkoittaa
joko elämisen tapaa (esimerkiksi uskonnollinen elämäntapa) tai elämisen tyyliä (esimerkiksi mieltymys ylelliseen
elämätyyliin ja esineisiin) (Vejlgaard, 2010, 27). Tässä katsauksessa en ole erotellut näitä määritelmiä toisistaan,
sillä molemmilla on vaikutusta kulutuskäyttäytymiseen.
Elämäntapoja koskevissa trendeissä on päällekkäisyyttä
PESTE-analyysin sosiaalisiin tekijöihin, mutta elämäntapatrendeissä kuvaillaan yksityiskohtaisemmin erilaista
elämäntapaa edustavien ryhmien mieltymyksiä. Lifestyle
–ajattelun voidaan nähdä johtaneen siihen, että vaatemuoti yhdistyy myös muihin muoteihin, kuten sisustukseen (Nuutinen, 2004, 56). Seuraavan aukeaman katsaus
koostuu julkisissa trendiraporteissa ehdotetuista 2020luvun elämäntavoista täydennettynä omilla havainnoilla.
Jaottelin havaitut elämäntavat neljään kategoriaan sanaparien perinteinen-futuristinen ja yksilöllinen-yhteisöllinen
avulla. Ihmisten jakaminen ryhmiin elämäntavan mukaan
on lähellä stereotyyppistä ajattelua, joten on syytä muistaa,
että elämäntavoissa ei puhuta yksilöistä, vaan ryhmistä ja
niiden yleistetyistä piirteistä (Vejlgaard, 2010, 9−10).

24

YKSILÖLLISET ELÄMÄNTAVAT
DIY, Do it yourself3
Avainsanat: pyrkimys omavaraisuuteen, maailmaa ”pakeneminen” ja
kriiseihin varautuminen, itse tekemisen tarve.
Slow life3
Avainsanat: Halu hidastaa tahtia elämän kaikilla osa-alueilla. Omaan
rytmiin eläminen. Vastaisku tehokkuusvaatimuksille.
”Urbaani leikkikenttä”1
Avainpiirteet: alkuperäisyyden arvostaminen, luova työ, mukavuus/
käytännöllisyys.
Elämäntavan nousuun liittyvä
signaali:
Tummanharmaalla natural,
vaaleanharmaalla original.
Kuvakaappaus Google-trendshakutuloksesta 10.12.2014.

YHTEISÖLLISET ELÄMÄNTAVAT
”Tasapainotettu arki”1
Avainsanat: älyteknologia, yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen, tietoinen
kuluttaminen
LOHAS, Lifestyle of Health and Sustainability3
Avainsanat: oma terveys, ympäristön terveys, eettisyys ja vastuullisuus
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FUTURISTISET ELÄMÄNTAVAT
Biohacking4
Avainsanat: oman fysiologian seuraaminen, biologian ja teknologian liitto, suorituskyvyn parantaminen, ”hakkeriasenne”
”Moderni alkemia”1
Avainpiirteet: valikoivuus, epätavanomaisuus, taiteen ja tieteen sulautuminen.
Elämäntapaan liittyvä signaali:
Bakteereilla värjättyä kangasta
(Natsai Audrey, 2014).
Kuva: Natsai Audrey.

PERINTEISIIN NOJAAVAT ELÄMÄNTAVAT
”Perusasiat”1
Avainpiirteet: perinteisyyden arvostaminen, kausiajattelu, merkityksellisyyden hakeminen. ”Globaali paikallisuus” (glocal).
LOVAS, Lifestyle of Voluntary Simplicity3
Avainsanat: ”kulutusholismista parantuminen”, merkityksellisiin kokemuksiin keskittyminen, kaiken turhaksi koetun vähentäminen6
Elämäntapaan liittyvät signaalit:
Paleodieetti, eli metsästäjä-keräilijäkulttuurin tapaiseen ruokavalioon rajoittuminen.2 Paljasjalkakengät ja paljasjalkajuoksu, usko luonnolliseen liikerataan parhaana mahdollisena.5
1 (Kjaer Global, 2013b) 2 (Paleo Helsinki, 2015) 3 (Heinonen, 2013) 4 (Quantified Self & Biohacking Finland,
2014) 5 (Huippukuntoon, n.d.) 6 (Article Myriad, 2012)
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3.3 KONSEPTIT

ERI TARKASTELUTASOILLA

3.3.1 RAAKA-AINEEN

TASO : I ONCELL - KUIDUT

ALUSTAVA IDEA JA TAUSTATYÖ SEN POHJALTA

Vasemmalla: Kuvassa keskellä kierrätyspahvia sellaisenaan ja esikäsiteltynä.
Pahvin takana lautasilla
ligniiniä ja liukosellua.
Kuva: Minttu Somervuori.
Oikealla: Ioncell-kuituja
kolmesta eri raaka-aineesta, koivuliukosellusta
(valkoinen), kierrätyspahvista (beige) ja ligniinin ja
liukosellun sekoituksesta
ruskea).

Raaka-aineessa keskityn kierrätyspahvista tehtyihin ja ligniiniä sisältäviin Ioncell-F menetelmällä kehrättyihin kuituihin.
Ioncell-F on hiljattain kehitetty prosessi selluloosamuuntokuitujen valmistukseen. Liuottimena on lyocellprosessissa käytettävän NMMO:n (N-metyylimorfoliiniN-oksidi) sijasta ioninen liuotin, mutta muuten menetelmä
muistuttaa lyocellin valmistusta. Ioncell-kuiduille on ominaista muun muassa korkea vetolujuus. (Hummel ym.,
2014.)
Korkea vetolujuus on hyödyllinen ominaisuus
tekstiilien prosessoinnissa ja tietyissä tuotesovelluksissa,
mutta se tuskin on suurelle osalle kuluttajista tekstiilin
kiinnostavin ominaisuus. Sen sijaan väri on asiakkaalle
tärkeä ominaisuus (Nakano, 2007, 10). Innostuinkin
kovasti nähtyäni tutkimusryhmän kierrätyspahvista kehräämät kuidut sekä puun ligniiniä sisältävät kuidut, sillä
valmistuksessa käytetty raaka-aine näkyi kuidun värissä.
Ligniini, eli sellukuidut yhteen liittävä ”liima”, pyritään
yleensä poistamaan sellunkeiton yhteydessä ja hyödynne-
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tään polttamalla se energiaksi (Metsäyhdistys, 2014).
Väri on olennainen osa tekstiilituotetta. Vaatteen
ostopäätökseen vaikuttaa ensisijaisesti tuotteen väri ja
ulkonäkö sekä tuntu (Nakano, 2007, 10). Väri herättää asiakkaan huomion, ”vetää” tämän tuotteen luo ja vaikuttaa
myös emotionaalisen suhteen syntymiseen tuotteen ja asiakkaan välille (Brannon, 2000, 117).
Värit herättävät voimakkaitakin tunteita ja mielleyhtymiä. Värimieltymykset ovat osin yksilöllisiä, osin
kulttuurisidonnaisia. Eri kielissä on elinympäristöstä riippuen eri määrä sanoja kuvaamaan erilaisia sävyjä, tunnettuna esimerkkinä vaikkapa inuiittien lukuisat ilmaisut
valkoisen eri sävyille. (Brannon, 2000, 120) Markkina-alue
vaikuttaa väreissä myös siten, että trendivärejä voidaan
joutua muokkaamaan esimerkiksi kohderyhmän ihon
sävyyn sopiviksi (Nuutinen, 2004, 169).
Väri voidaan saada kuituun missä vaiheessa prosessia hyvänsä. Se voidaan lisätä jo kuiduksi kehrättävään
liuokseen, jolloin saadaan värillistä kuitua. Materiaalin
voidaan värjätä myös kuituna, kankaana tai valmiina tuotteena. Muodin uusia tuulahduksia esittelevissä raporteissa
mainitaan usein, millä tavalla materiaali on värjätty halutun visuaalisen efektin saavuttamiseksi. (Brannon, 2000,
165)
Värjäys on myös ympäristökysymys, sillä se
aiheuttaa myrkkypäästöjä vesistöihin esimerkiksi Kiinassa.
Tekstiilien värjäys, painaminen ja viimeistely kuluttavat
myös huomattavia määriä vettä verrattuna muihin teollisuuden aloihin (Roy Choudhury, 2013, 38). Koska markkinoilla arvioidaan olevan yli 27 000 tekstiilien värjäämiseen
tarkoitettua tuotetta, on niiden kaikkien turvallisuuden
takaaminen haastavaa (Roy Choudhury, 2013, 42), vaikka
asiaan on viime vuosina kiinnitetty yhä enemmän huomiota. Joka tapauksessa ”[t]uotteen elinkaaren aikaisissa
ympäristövaikutuksissa tekstiiliväreillä, apuaineilla ja
värimenetelmillä on merkittävä osuus[.]” (Forss, 2002, 32).
Nykyään yleisesti käytössä olevat reaktiivivärit
ovat kenties ympäristön kannalta paras valinta, varsinkin
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jos värisaanto saadaan korkeaksi ja värjäyslämpötila minimoitua (Roy Choudhury, 2013). Uusilla reaktiiviväreillä
värisaanto on jopa 90 % (Forss, 2002, 55). Vaikka luonnonvärien käyttö teollisuudessa loppui lähes kokonaan
synteettisten värien keksimisen myötä, kiinnostus niitä
kohtaan on kasvanut viime vuosina. Synteettisten väriaineiden etu suhteessa luonnonväreihin on parempi saatavuus, pesun- ja valonkesto, edullisempi hinta ja laajempi
värivalikoima, mutta luonnonvärien puolesta puhuu niiden biohajoavuus verrattuna synteettisiin väreihin (Sekar,
2014). Värjäyksessä on kuitenkin myös täysin uusia tuulia.
Tällainen on esimerkiksi värin rakentaminen kristallisen
nanoselluloosan (NCC) avulla, jolloin pinnan hienorakenne heijastaa vain tiettyjä aallonpituuksia ja saa aikaan
havaittavan värin (Dumanli ym., 2014).
Koska ligniiniä sisältävien kuitujen värjäämisestä

Kiinnostus luonnonvärejä
kohtaan näkyi myös tekstiilimessuilla. Texworldmessuilla esiteltiin My
Sustainable Lounge
-osiossa granaattiomenalla
värjäystä. Pellavalanka
on Filo -lankamessuilta
ja sen värjäyksessä on
käytetty mm. indigoa.
Granaattiomenvärjäys:
Betty de Paris, lanka Assia
Filati s.r.l.
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ei ollut tarjolla lähdeaineistoa, tein värjäyskokeita reaktiiviväreillä. Samassa värjäyserässä oli aina neljää lankaa.
Yksi langoista oli referenssinä toiminut Toika Tencel®,
kolme muuta oli tehty Ioncell-kuiduista. Valkoisen kuidun
raaka-aineena oli koivuselluloosa, vaaleanruskean kierrätyspahvi, ja tummanruskeaan oli lisätty liukoselluloosaan
15 % ligniiniä ennen kuidun kehräystä. Tein värjäyksiä
hennoilla ja vahvemmilla sävyillä sekä kahdella eri vahvuisella mustalla. Lisäksi värjäsin yhden erän ilman väriä,
jotta pystyin arvioimaan alkuperäisen värin mahdollista
haalenemista värjäysprosessissa. Tarkempi kuvaus värjäyskokeista on liitteessä B.

Vasemmalla: värisarjat
erivahvuisilla väreillä.
Vasemmassa reunassa
ligniiniä sisältävät kuidut,
sen jälkeen pahvista tehdyt,
sitten valkoinen Ioncell ja
oikeassa reunassa Toika
®
Tencel .
Alla: Ylempi sarja Ioncellkuituja on käynyt läpi
värjäysprosessin, alempi on
käsittelemätön. Ligniiniä
sisältävä lanka on haalistunut hieman ja valkoinen
puolestaan ottanut väriä.
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PERUSIDEA JA KOMMENTIT HAASTATTELUISTA

Kuitujen oman ruskean värin peittäminen voimakkaalla värillä tuntui keinotekoiselta. Siksi ehdotin, että kuituja käytetään joko sen värisinä kuin ne ovat, tai värjätään esimerkiksi koivun lehdistä tai nanoselluloosasta tehdyllä värillä, jolloin väri ja
kuitu ovat ”puhuvat samaa kieltä” asiakkaalle. Samalla kierrätys voisi helpottua, sillä
tiedettäisiin mistä väri on peräisin, ja kuitu voitaisiin tunnistaa helpommin kun se
palautuu kiertoon.

MUOTOILIJOIDEN
KOMMENTIT

”Ehdottomasti olisi tosi vahva
mielikuva, jopa niinku brändi.
Mun mielestä kuulostaa hyvältä
kilpailuvaltilta.”
”Jos maailma perustuu vaan
beigeen ja ruskeaan niin ei.”
”Kun tehdään reaktiiveilla, niin
siihen on kehitetty kustannustehokkaat ja suhteellisen ympäristömyötäiset menetelmät.”
”Tuotteen laatuhan on sitä, että
se väri pysyy”.
”Miten paljon pystyisi saamaan variaatioita? Kyllähän
sitä tarvitaan jonkun verran
sitä skaalaa, että riittäisi se kattaus väreissä.”
”Kuvittelen, että voisi olla kiinnostusta, jos se yhdistyisi sinne
brändi-imagoon. Mä mietin siis
nyt jo valmiina vaatteena […]”
”Tietysti kuidun toimittajan

pitää olla aika joustava, kun on
ne määrät ja toimittaa monille
brändeille. Mitä jos kaivataan
jotain intensiivisempää, vaikka
joku Nike.”

”Tietyllä tavalla radikaali ajatus ja sillä mä tykkään siitä.”

”Alkuperä antais kyllä sille
värille syvemmän merkityksen
kuin että se on ainoastaan visuaalinen elementti […] kaiken
kaikkiaan tosi mahtava idea, että
jotain materiaalia voisi promota
sen kautta, että on intuitiivisesti havaittavissa, että ahaa,
tämä on pahvin väristä, tämä
on tehty kierrätyspahvista. Tai
mistä tahansa muusta, missä
se väri kertoo sen mistä se on
tehty”

”Mä en tiedä olisinko mä henkilökohtaisesti
kohderyhmää,
mutta kyllä mä uskon, että on
ihmisiä joita se kiinnostaa.”

ENNAKOIJIEN KOMMENTIT
”Kautta maailman ajan värit
on otettu luonnosta, se on siten
erittäin luonnollinen ajatus.”
”Hyvä ettei vaadita kuluttajalta
mitään ekstraa, se voi edelleen mennä sinne kauppaan ja
valita.”

MATERIAALIKEHITTÄJIEN
KOMMENTIT

”Kierrättämisen kannalta erittäin hyvä idea, mutta voisi toimia minkä tyyppisellä värillä
tahansa.”
”Pitäisi tarkemmin määritellä,
mitä tässä tarkoitetaan luonnonvärillä.”
”Täytyykö värin olla kuidussa,
eikö voida vain värjätä lankaa?”
”Se, että väri olisi myös puusta,
olisi hienoa.”
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LOPULLISET KONSEPTIT

Haastattelujen perusteella suhtautuminen väreihin
vaihtelee niin paljon ihmisestä riippuen, että jaoin idean
kolmeen teemaan, jotka on suunnattu eri kohderyhmille.

MITÄÄN LISÄÄMÄTTÄ
Pelkästään kuidun oman värin käyttäminen tekee myös
kuidun alkuperän kommunikoimisen intuitiiviseksi: ruskea tulee puusta, vaaleanruskea pahvista, valkoinen koivusta. Lukuisia erilaisia ruskeita voisi saavuttaa käyttämällä vaihtelevia määriä ligniiniä. Ligniiniä sisältävän
kuidun värin valonkestosta ei ole vielä tietoa. Konseptiin
liittyykin ajatus siitä, että aidot asiat saavat ikääntyä. Miksi
edes haluttaisiin valmistaa biohajoavia tekstiilejä lähes
ikuisesti kestävällä värillä?
Konseptin havainnollistamista varten neulottiin
kolme neulenäytettä Stoll CMS –teollisuusneulekoneella.
Yksiväriset neulokset molemmista ruskean sävyistä ja kolmas näyte, joka kuvaa neuletekniikan ja Ioncell-lankojen
yhdistämisen mahdollisuuksia: kolmivärinen kuvio on
saatu aikaan täysin ilman värjäystä tai painamista.

Kuidun omaa väriä
käyttäen tehdyt neulokset.
Kuva: Eeva Suorlahti.

Vasemmalla: Erisävyisistä
kuiduista kehrätyt kolme
lankaa.
Alla: Kuvioneuleen nurja
puoli käy myös kuviosta.
Kuva: Minttu Somervuori.
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KUIDUN

OMA VÄRI VÄRIKARTAN LUOMISESSA

Tuskin kukaan haluaa täysin luopua värien käytöstä ja
joillekin beige on kauhistus. Palautteen perusteella värien
demonisointikaan ei ehkä ole tarpeen. Ligniini- ja kierrätyspahvilangoista neulottu kuvioneule havainnollistaa
reaktiivivärien ja kuidun oman sävyn yhdistämisen mahdollisuuksia: myös värikkyys on mahdollista ruskeista
kuiduista huolimatta.
Ruskean sävyisistä kuiduista saadaan helposti
pehmeitä, harmonisia värimaailmoja, kun niitä yhdistetään valkoiseen kuituun ja värjätään jopa samassa erässä
valkoisten lankojen kanssa. Käyttämällä kuidun omaa
väriä osana lopullisen värin muodostumista voidaan säästää kemikaaleja, kun pienempi pigmentin ja apuaineiden
määrä riittää esimerkiksi punaisen saavuttamiseksi.
Vasemmalla: Tumma lila
on värjätty tummanruskeasta kuidusta, muut värit
kierrätyspahvikuidusta.
Vaaleanruskea sävy on
käsittelemätön. Kuva:
Minttu Somervuori.
Oikealla: Värjäämällä
viisi erää, jossa kolmea eri
Ioncell-sävyä kussakin, on
saatu viidentoista sävyn
värikartta.
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”BIOHAKKEROITU” VÄRI
Ligniinin ruskeaa sävyä voidaan myös muunnella kemiallisesti niin, että siitä saadaan violettia, sinistä, voimakasta
punaista tai vaaleaa vihreää (Crocker, 1921). Näin ligniinipitoisia kuituja voitaisiin valmistaa tekemällä myös väri
ligniinistä, kuten selluloosakuitujen väri voitaisiin tehdä
nanoselluloosasta. Konsepti yhdistää kuidun alkuperän
ja värin, mutta antaa silti mahdollisuuden näyttävään
pukeutumiseen. Markkinointinäkökulmasta idea on helposti kommunikoitavissa: kuidut selluloosasta ja ligniinistä, väri selluloosasta ja ligniinistä.

KONSEPTIEN ARVIOINTI JA VERTAILU

Tekninen toteutettavuus: Ensimmäisen konseptin
tekniseen toteutettavuuteen tuskin liittyy ongelmaa.
Reaktiiviväreillä värjätessä ongelmia saattaa muodostua
lähinnä siitä, että kaikkia haluttuja sävyjä ei saada värjättyä, ja että värjäämöiden täytyy tehdä työtä löytääkseen
oikeat värireseptit, koska myös kuidun väri vaikuttaa lopputulokseen. Viimeinen konsepti on pisimmälle tulevaisuuteen kurottuva. Nanoselluloosaväriä on jo saatu tehtyä
laboratoriossa, mutta sen käyttöön tekstiileissä on vielä
pitkä matka, eikä kehitystyö todennäköisesti olisi valmis
5−10 vuoden kuluessa.
Asiakasnäkökulman huomiointi: Ensimmäinen konsepti liittyy vapaaehtoiseen niukkuuden ja alkuperäisyyden arvostamiseen. Kaikessa ehdottomuudessaan konsepti
on ehkä kiinnostavin, sillä se tarjoaa selkeästi jotain uutta.
Ajatus vaatteen väristä metsän osana tai merkkinä kierrätyksestä on myös emotionaalinen kokemus käyttäjälle.
Toinen konsepti antaa enemmän tilaa itseilmaisulle.
Mutta kuidun oman värin osittainenkin peittäminen värjäyksen alle voi kadottaa viestin materiaalin alkuperästä.
Mistä asiakas voi tietää, mikä osa pehmeästä punaisesta
väristä on peräisin puusta? Uuden kuidun ja perinteisen
värjäysmenetelmän yhdistäminen on teollisuuden kan-
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nalta tärkeä näkökulma, mutta ei ehkä tarjoa asiakkaalle
mitään erilaista.
Viimeinen konsepti yhdistää edellisten asiakasnäkökulmat, halun materiaalinkäytön puristisuuteen mutta värikkäisiin vaatteisiin. Konsepti pyrkii jo nimensäkin puolesta
yhdistymään biohacking-ilmiöön ja ”moderniin alkemiaan”, jotka mainittiin elämäntapatrendien yhteydessä.
Asiakasnäkökulman huomioimista on tässä tapauksessa
myös konseptin liittäminen aiheisiin, jotka kiinnostavat
tällä hetkellä. Tekstiilimessujen perusteella kuituja langaksi kehräävällä teollisuudella on selkeää kiinnostusta
kierrätetyn raaka-aineen käyttöön (Première Vision, 2014).
Eettisen näkökulman huomiointi: Kaikissa konsepteissa
pyritään ympäristövaikutusten minimointiin, mutta ensimmäinen konsepti jättää koko värjäysprosessin väliin ja vaatii siten vähiten kemikaaleja ja vettä. Nanoselluloosalla
tehtävän värjäyksen ympäristövaikutuksista tai värjäykseen vaadittavasta energiasta ei ole vielä tietoa. Ja kierrätys
on toki itsessään ympäristövalinta.
Mahdolliset kilpailijat: Pelkkä sävyskaala valkoisesta
beigen kautta ruskeaan on liian niukka suurimpaan osaan
tuotteista, joten kilpailijana ovat selkeimmin valkoiset selluloosamuuntokuidut, etenkin lyocell. Toisaalta kaikkia
tekstiilituotteita ei valmisteta saman kuitutehtaan kuiduista ja ruskeille sävyillekin voi löytyä tarvittava markkinaosuus. Värin avulla markkinointi voi myös auttaa
erottautumaan muista markkinoilla olevista ”bulkkikeinokuiduista”. Kierrätyksessä vahva kilpailija on polyesteri.
Joissakin PET-pulloista tehdyistä tekstiileissä on säilytettykin kierrätettävän materiaalin oma väri (Patagonia, 2013).
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YHTEISTYÖSSÄ
IONCELL-KUIDUN TUTKIMUS JA KEHRÄYS

Professori Herbert Sixta
Tutkijatohtori Michael Hummel
Jatko-opiskelijat Yibo Ma (pahvi- ja ligniinikuidut) sekä
Anne Michud ja Shirin Asaadi (koivusellusta kehrätyt
kuidut)
Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulu,Puunjalostustekniikan laitos, Biojalostamot -tutkimusryhmä

PAHVIN ESIKÄSITTELY

Erikoistutkija Marjo Määttänen
VTT

LANGAN KEHRÄYS

Vanhempi lehtori Anders Persson
Teknikko Anders Berntsson
Boråsin yliopisto, Swedish School of Textiles
Tekstiilitaiteen opiskelija Eveliina Netti
Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu,
Muotoilun laitos

NÄYTTEIDEN NEULOMINEN

Studiomestari Anna Leinonen
Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu,
Muotoilun laitos
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3.3.2 KANKAAN

TASO :

3D-TULOSTUS

ALUSTAVA IDEA JA TAUSTATYÖ SEN POHJALTA

VTT:llä on tutkittu osana DWoC-projektia selluloosapohjaisten materiaalien 3D-tulostusta. Innostuin heti
nähtyäni kankaalle tulostetut 3D-rakenteet. Siitä, miten
3D-tulostus korvaa perinteiset valmistusmenetelmät, on
puhuttu paljon. Menetelmän käyttäminen perinteisten
materiaalien lisänä tuntui kuitenkin raikkaalta ja realistiselta idealta.
Ensimmäiset selluloosajohdannaisista Direct Write
–menetelmällä tulostetut näytteet olivat pieniä ja värittömiä. Se, mihin niitä voisi tai kannattaisi käyttää, oli vielä
avoinna. Tutkimuksen alla on kolme erilaista tulostusmateriaalia; kirkas ja joustava, kirkas ja kova sekä sellukuitua
sisältävä mattavalkoinen.
Ajatus urheilutekstiileistä sovelluskohteena syntyi tapaamisessa tutkija Tiia-Maria Tenhusen kanssa.
Materiaalin ajateltiin soveltuvan urheilusovelluksiin, sillä
se ei ime vettä ja 3D-tulostus mahdollistaa personoidut
ratkaisut, joille on tilausta nimenomaan urheilukäytössä.
Urheilutekstiilit ovat kiinnostavia siitäkin syystä, että alan
kasvu on ollut huomattavaa uudenlaisten, hyvinvointiin
keskittyvien elämäntyylien takia (Shishoo, 2005, 1) ja se
näyttää myös jatkuvan tulevaisuudessa (Forbes, 2013).
Alueella ylivoimaisesti käytetyin yksittäinen kuitu
on polyesteri, mutta myös polyamidia ja elastaania käytetään yleisesti. Hyvä suorituskyky on erittäin tärkeää
urheilutekstiileille. Tavoitteeseen voidaan päästä funktionaalisten kuitujen tai kuidun viimeistyskäsittelyjen
avulla. Viimeksi mainittua tehdään erityisesti villalle, josta
saadaan käsittelyjen avulla hyvä kuitu myös urheilutarkoitukseen. Kankaissa erityisesti erilaisten kudottujen ja
neulottujen kerrosrakenteiden kehityksessä on ollut paljon
edistystä. Tarvittava toiminnallisuus voidaan saavuttaa
myös viimeistyskäsittelyn (esim. laminointi), tuotteeseen
integroidun teknologian tai luontoa imitoivan rakenteen
(kuten lootuksenlehtiefekti) avulla. Teknisen suoritusky-
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vyn lisäksi myös tuotteen ulkonäkö on urheilutekstiileissä
tärkeää, mutta teknologia saa perinteisesti näkyä tuotteen
ulkonäössä tai jopa määrittää sitä. Myös mukavuus ja vammoilta suojautuminen ovat olennaisia ominaisuuksia tekstiileille, joita käytetään liikkuessa. (Shishoo, 2005, 1−15)
Urheiluvaate asettaa useita eri vaatimuksia materiaaleille. Käyttökohteesta riippuen voidaan vaatia hyvää
hengittävyyttä, lämmönsäätelyä, suojaa ympäristöltä,
sopivaa joustoa, pitoa, istuvuutta ja tietysti mahdollisuutta
säilyttää ketteryys ja herkkyys liikkeessä. Suunnittelijat
konsultoivatkin yleisesti ammattiurheilijoita sopivien ominaisuuksien määrittämiseksi. Johtuen vahvasta yhteydestä
erilaisiin elämäntyyleihin suunnittelijan on tärkeää tietää
kunkin asiakasryhmän senhetkiset mieltymykset, kuten
mikä juuri nyt on trendikästä lumilautailijoiden keskuudessa. (Shishoo, 2005, 44−61)
Taustatyöhön sisältyi myös materiaalikokeiluja.
Testasimme materiaalin tulostamista ensin erilaisille kankaille sopivan pohjamateriaalin ja tulostusjäljen löytämiseksi. Pohjakankaaksi valitsin lopulta puuvillatrikoon,
jotta materiaaliyhdistelmä olisi kokonaan selluloosapohjainen.

Alla kuva ensimmäisistä
kokeiluista: kirkas tulostusmateriaali mustalla
puuvillalla. Kovan materiaalin tapauksessa kutistuminen on haaste. Yllä
tulostussuunnitelma ja alla
lopputulos.

Vasemmalla: tulostin
toiminnassa. Tahnamainen
materiaali tulostetaan
ruiskun avulla.
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PERUSIDEA JA KOMMENTIT HAASTATTELUISTA

Perusidea oli loppukäyttäjälle suunnattu tuote-palvelu-konsepti, joka koostui mallistosta sporttivaatteita, ja niihin sopivista kuvioista, joiden toiminnallisuuden
ja sijainnin asiakas voi itse päättää. Asiakas itse on yleensä oman liikuntaharrastuksensa asiantuntija. Konsepti mahdollistaisi esimerkiksi suojauksen tulostamisen juuri
sinne, missä sitä rullaluistimilla kaatuessa tarvitaan, jolloin asiakas välttyy erillisen
polvisuojan käyttämiseltä. Myös muut toiminnallisuudet, kuten pito ja tuki, voitaisiin myös sijoittaa juuri tarvittaviin kohtiin. Tulostaminen vain mallistoon kuuluville
tuotteille varmistaisi tulostusjäljen laadun ja pysyvyyden sekä mahdollistaisi tuotteiden suunnittelun siten, että ne sopivat asetettavaksi tulostuslaitteeseen.

MUOTOILIJOIDEN
KOMMENTIT

”Ajatus siitä, että mä voisin
mennä jonnekin ja printauttaa
omaan vaatteeseen jonkin jutun,
niin joo. Mutta ei niin, että olisi
jonkun malliston varassa.”
”Jos meneekin päin p****ttä se
tulostus, niin miten sitten se
palautus?”
”Tätähän on tehty kauan aikaa
jo, mutta ei urheiluvaatteissa.
Siis vanha tapa tehdä pukuja
on se että sä menet vaatturille ja
hän mittaa.”
”Left Shoe Companylla on
jo
käytössä
3D-skanneri.
Yhtä lailla sen raajan voisi
3D-skannata ja sijoittaa ne toiminnot sinne, ehkä jopa yhdistellä erilaista biometristä dataa,
vaikka lääkäriltä, jos on huippu-urheilija”

ENNAKOIJIEN KOMMENTIT
”Näiden
tulostuspalvelujen
kanssa voisi olla joku muu palvelu, jota hyödyntää odottaessa,
vaikka verenpaineen mittaus.
Mun mielestä asiakaskokemus
tulee määrittelemään tulevaisuuden liiketoiminnan. Ne
saattaa olla ihan hullujakin eri
palvelujen yhdistämiset.”
”Mulla herää tässä kysymys,
että mikä se on se materiaali,
miten se hyödynnetään.[…]
Tuotteen kanssa se vaatis sen
teknologian myös, että millä
se tulostetaan. Vaikka Xeroxin
tyyppinen palvelu, että ne tuo
ne printterit ja käy vielä huoltamassa ne.”
”Tätä voi olla vaikea kommunikoida ilman niitä esimerkkejä,
että mitä ne tuotteet sitten olis.
[…] Tai no tietysti yks tapa
miettiä, jos ei halua mennä sii-

hen tuotteeseen, on että noita
functioneita voisi jotenkin kommunikoida, että onko se johtavuutta vai suojaamista vai…”

M ATERIAALITUTKIJOIDEN
KOMMENTIT
”Joo, ihmiset on tosiaan eri
kokoisia,
vaikka
samassa
M-koossa voi polvet olla ihan
eri korkeudella.”

”Ehkä kaikesta voisi olla pieni
kuluttajatutkimus,
testataan mitä mieltä ihmiset on.
Maksaisiko ne tästä?”
”Kunhan käyttöliittymä saadaan sopivaksi, että voi netissä
syöttää sopivat parametrit
ja ohjelma laskee ja sijoittaa
toiminnallisuuden
suoraan
oikeaan paikkaan.”
”Näitä voisi käyttää myös työvaatteissa.”
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LOPULLINEN KONSEPTI

Haastattelujen perusteella huomasin, että olin
vienyt konseptin liian pitkälle kohti valmista tuotetta.
Keskustelussa ei juuri noussut kommentteja materiaaliin
liittyen, vaan lopullinen palvelukonsepti ja kustomoinnin
toteutustapa puhuttivat enemmän. Otinkin askeleen taaksepäin. Tuote-palvelukonseptin tarjoaminen asiakkaalle
on lopulta yrityksen tehtävä, mutta materiaalin valmistaja
voisi tarjota toiminto-materiaalikokonaisuuden.

KUSTOMOITUA

TOIMINNALLISUUTTA

Lopputuloksena syntyi valikoima toiminnallisia materiaaleja, jotka on suunnattu urheilutekstiileihin. Prototyypit on
tulostettu kuvastamaan mahdollisia toiminnallisuuksia.

1

1 Tuen säätelyä kerroskuvioinnin avulla.
2 Parempi tarttumapinta ja
pito kustomoidun kuvioinnin avulla.
3 kankaan venymissuunnan ohjaus kuvioinnin
avulla
4 tukirankojen tekeminen
kankaaseen kovasta materiaalista
5 verkkorakenne ja tuki
tulostettuna osin päällekkäin, rajaton materiaalien
kerrostus ja yhdistelymahdollisuus
6 materiaalin tulostus käytettäväksi sellaisenaan
Kuvat: Minttu
Somervuori.
+ toive sähköä johtavasta
tulostusmateriaalista. Sillä
saisi rakennettua virtapiirejä suoraan kankaalle ja
yhdistettyä kankaita erilaisiin älysovelluksiin.

2

3

4

5

6

+
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KONSEPTIN ARVIOINTI

Tekninen toteutettavuus: Materiaalin suorituskykyyn
liittyy kysymyksiä, joita ei ole vielä ratkaistu, kuten pysyvyys pesussa ja kulutuksessa. Mutta aikajänteen huomioiden toteutumisen mahdollisuudet ovat realistiset.
Asiakasnäkökulman huomiointi: Urheilu-tekstiilit tai
mitkä tahansa toiminnalliset tekstiilit ovat niin laaja-alue,
että tarkkojen tuotetarpeiden määrittäminen ilman tietoa
tuotteesta tai sen käyttäjästä on mahdotonta. Toisaalta
käyttäjien tarpeista hyvin tietoiset tahot, kuten fysioterapeutit tai muotoilijat, eivät halua mennä materiaalikehityksen alueelle, vaan tilata oman liikeidean toteuttamiseen tarvittavan osaamisen muualta. Toiminnallisuuksien
havainnollistaminen auttaa ymmärtämään, mitä teknologian avulla voi tehdä. Konsepti liittyy PESTE-analyysissä
havaittuun niche-tuotteiden kysynnän kasvuun, sillä tässä
pyritään siihen, että eri alojen ammattilaiset voivat luoda
pieniä, erikoistuneita yrityksiä.
Eettisen näkökulman huomiointi: Tuotteen ympäristövaikutuksia ei ole konseptissa juuri huomioitu.
Puuvilla valittiin pohjakankaaksi, jotta koko tuote olisi
selluloosaa ja siten ehkä kierrätettävissä tulevaisuudessa.
Ympäristönäkökulman täysi huomioiminen vaatisi materiaalien tarkempaa kehittämistä ja tietoa siitä miten niitä voi
kierrättää, kompostoida tai hävittää polttamalla.
Mahdolliset kilpailijat:
Tällä hetkellä kilpailua räätälöidyissä tuotteissa ei
ole kovin paljon, mutta viiden vuoden päästä tilanne on
todennäköisesti toinen. Erilaiset interaktiiviset materiaalit, kuten muotonsa muistavat polymeerit (Shishoo, 2005,
5) voivat olla asiakkaiden mielestä houkuttelevampia toiminnallisuuksia. Sähkönjohtavuus olisi myös tärkeää, jotta
tuotteet saadaan toimimaan yhdessä erilaisten älysovellusten kanssa. Suurimmat kilpailijat löytyvät todennäköisesti
synteettisistä materiaaleista.
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YHTEISTYÖSSÄ
MATERIAALITUTKIMUS

Tutkija Tiia-Maria Tenhunen
Erikoistutkija Tuomas Hänninen
VTT

KUOSIEN MUUNTAMINEN CAD-MALLEIKSI

Tutkimusapulainen Jukka Itälä
Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu,
Muotoilun laitos, Sustainable Design Research -ryhmä NODUS

3D-TULOSTUS

Tiedostojen muuntaminen tulostuslaitteelle:
Tutkimusinsinööri Mika Jokipii
Tulostimen käyttö:
Tutkimusinsinööri Hanna Iitti
VTT
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3.3.3 SYSTEEMIN

TASO : KOHTI AVOIMEMPAA

PROSESSIA

ALUSTAVA IDEA JA TAUSTATYÖ SEN POHJALTA

Vaatetusteollisuuden tuotantoketju on ollut viime
aikoina paljon uutisissa mm. työntekijöiden oloihin liittyvien uutisten kautta. Erityisesti bangladeshilaisten työntekijöiden olot ovat puhuttaneet vuoden 2012 tulipalon
jälkeen, jossa kuoli 111 tehdastyötekijää (WWD, 2014).
Hiljattain Kambodžaan hikipajatyöhön viedyt norjalaiset
muotibloggaajat järkyttyivät kyyneliin asti ymmärrettyään,
missä oloissa heidän vaatteensa on tehty (Ecouterre, 2015).
Tuotantoketjun eettisyys on siis luonteva lähtökohta koko
systeemin tarkastelulle. Mikä tekee aiheesta niin haastavan,
että edes asian eteen ponnistelevat eurooppalaiset
vaateyritykset eivät ole saaneet tuotantoketjuaan kuntoon?
Yksi iso este tuotantoketjun eettisyyden tavoittelulle on
jäljitettävyyden puute, joten lähdin pureutumaan siihen.
Tuotannon eettisyyden tarkastelulle on myös taloudelliset
perusteet, sillä ekologisesti, sosiaalisesti ja ekonomisesti
kestävien tekstiilien ja vaatteiden trendin on oletettu
kasvavan edelleen (Europe INNOVA Sectoral Innovation
Watch, 2011, 41).
Jäljitettävyydellä tarkoitetaan tuotteen historian
tuntemista. Jäljitettävyys on arkipäivää joillakin teollisuuden aloilla, kuten ruokatuotannossa ja lääketeollisuudessa,
lähinnä siksi että näillä aloilla lainsäädäntö vaatii sitä
(Pigni, Crave ja Aurelio, 2007). Näiltä rakenteeltaan varsin
erilaisilta aloilta on kuitenkin vaikea etsiä toimintamalleja
tekstiiliteollisuuteen, sillä suurimmat haasteet vaatteiden
jäljitettävyydelle löytyvät tekstiilin tuotantoketjun luonteesta ja toimijoista.
Jäljitettävyys on osa tuotannon läpinäkyvyyttä,
joka koostuu:
▫ jäljitettävyydestä, eli tuotantoketjun eri toimijoiden tuntemisesta
▫ kestävän kehityksen kriteereistä, eli miten ympäristönäkökulma ja sosiaaliset tekijät on huomioitu
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tuotantoketjussa esimerkiksi erilaisten sertifiointijärjestelmien avulla
▫ ostokäytäntöjen avaamisesta. Tapa, jolla yritys
tekee ostopäätöksiä, vaikuttaa alihankkijoiden toimintaan. Jos yritys esimerkiksi kilpailuttaa pelkkään hintaan perustuen, se painaa omalla toiminnallaan alihankkijoiden hintoja ja työskentelyoloja
alas. (Egels-Zandén ym., 2014)
Jäljitettävyydellä voidaan tavoitella useita eri
asioita. Sillä voidaan dokumentoida materiaalin alkuperää, mainostaa yrityksen vastuullisuutta, nostaa tuotteiden
arvoa kuluttajien silmissä (Pigni, Crave ja Aurelio, 2007),
parantaa luottamusta sidosryhmän eri toimijoiden välillä
(Egels-Zandén, Hulthén ja Wulff, 2014), mahdollistaa tuotteen ympäristövaikutusten analyysi (Roy Choudhury,
2013), taistella kopiointia vastaan (etenkin luksustuotteissa) ja parantaa laadunvalvonnan mahdollisuuksia
(Gupta, 2014).
Jäljitettävyys voi toteutua yrityksen sisällä tai täysin julkisesti. Monet yritykset haluavat välttää tietojen
julkistamista, sillä tuotantoketjuun liittyvää informaatiota pidetään kilpailuvalttina. Varsinkin agentit, jotka
eivät itse valmista mitään, vaan ostavat tavaraa ja myyvät sitä edelleen, suhtautuvat kielteisesti tuotantoketjun
avaamiseen. Heidän vastahakoisuutensa takana on pelko
siitä, että alihankkijoiden nimien paljastuessa agentit ohitetaan ja yrityksymkavat tehdä hankintoja suoraan tehtaista. Vaatebrändit taas eivät suhtaudu jäljitettävyyteen
järin innokkaasti, sillä ne haluavat välttää avoimuuden
kautta tapahtuvaa altistumista mustamaalauskampanjoille. Liian jyrkät vaatimukset avoimuudesta voivat myös
saada aikaan riitoja tuotantoketjun eri toimijoiden välillä.
Pahimmillaan jokin osapuoli kieltää aiemmin tehdyt valvontakäynnit kokonaan, jos ne uhataan julkistaa sellaisenaan. Tällöin vaatimus avoimuudesta kääntyy itseään vastaan ja valvonta ketjussa vähenee. (Egels-Zandén, Hulthén
ja Wulff, 2014)
Vaikka varsinaista tekstiiliketjun jäljitettävyyteen
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keskittyvää standardia ei vielä ole olemassa, jäljitettävyyttä
on käsitelty viime vuosina muutamissa kansallisissa ja kansainvälisissä projekteissa, esimerkkeinä Italialainen Traccia
ja EU-projekti nimeltään Transition (Pigni, Crave ja Aurelio,
2007). Lisäksi useat alalla käytettävät sertifiointijärjetelmät
sivuavat jäljitettävyyden teemaa. Luomupuuvillaan liittyvässä standardissa vaaditaan myös dokumentoitua jäljitettävyyttä kuidusta tuotteeksi (Gupta, 2014). Fair Labour
Association (FLA) tekee auditointeja, joiden perusteella
julkaistaan kestävää kehitystä koskeva arvio tuotannosta
toimijoiden nimiä paljastamatta (Egels-Zandén, Hulthén ja
Wulff, 2014).
Sertifiointinäkökulmaan liittyy sekä etuja että haittoja. Sertifikaatit ovat luotettavia, lahjomattomia ja niiden
käyttö voi parantaa yrityksen brändiä. Kokonaiskuvan
muodostamiseksi tuotantoketjun eri osissa käytettävien
sertifikaattien tulisi kuitenkin muodostaa katkeamaton
ketju. Sertifikaatit lisäävät myös kustannuksia ja niihin voi
liittyä sekavuutta, jos samaan aihealueeseen on tarjolla liian
monta vaihtoehtoista sertifikaattia. (American Apparel &
Footwear Association, 2014) Lisäksi liian yhdenmukaisen
toiminnan vaatiminen erilaisilta ja eri maissa sijaitsevilta
yhteistyöyrityksiltä voi johtaa juuri välien huononemiseen, mikä puhuu osaltaan sertifiointilähestymistapaa vastaan (Egels-Zandén, Hulthén ja Wulff, 2014).
Kourallinen vaatetusyrityksiä on jo avannut tuotantoprosessiaan julkisesti. Koska tuotantoketjun läpinäkyvyys on epäselvästi määritelty käsite, avoimuuden
lisäämiseen tai täysin avoimeen tuotantoketjuun pyrkivät
yritykset ovat ratkaisseet jäljittämisen ja tiedon julkistamisen kukin omalla tavallaan.
H&M on julkaissut listan kaikista yrityksistä, jotka
toimittavat tavaraa suoraan heille. Tietoa hankintaketjun eettisyydestä tai alihankkijoista ei kuitenkaan anneta.
Belgialainen Honest By on yksi kiinnostavimmista esimerkeistä, sillä heidän verkkosivuillaan kerrotaan hinnan
muodostuminen jokaisen tuotteen osalta. Laskelmaan
on sisällytetty niin kankaat, vetoketjut ja niiden toimitta-
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jat kuin myynnin kustannuksetkin. Vaikka jäljitettävyys
koko ketjun osalta ei kaikissa tuotteissa toteudu, Honest By
kertoo ostokäytännöistään ja hankintaketjustaan huomattavasti kilpailijoitaan avoimemmin. Ruotsalainen Nudie
Jeans Co on asettanut tavoitteekseen tulla maailman läpinäkyvimmäksi yritykseksi, mutta törmännyt useisiin ongelmiin. Yritys esimerkiksi sai selville intialaisen alihankkijan
käyttävän lapsityövoimaa, mutta päätti olla julkistamatta
tätä tietoa. (Egels-Zandén, Hulthén ja Wulff, 2014) Päätös
tiedottamatta jättämisestä on yrityksen kannalta ymmärrettävä, mutta vesittää pahasti jäljitettävyyden ideaa ja luotettavuutta.
Myös Patagonia ja Icebreaker ovat tunnettuja esimerkkejä tuotantoketjun avaamisesta. Yritykset ovat kiinnittäneet huomiota mm. untuvan ja villan eettiseen tuottamiseen. (WSA, 2013) Icebreakerin Baacode-palvelun avulla
oman merinovillaneuleen voi jäljittää lampaat kasvattaneelle tilalle asti. Eläinperäisten tuotteiden lisäksi luomupuuvillasta tuotettujen tekstiilien tuotantoketjua seurataan
tarkasti, sillä luomupuuvillaan liittyy standardoitu seurantajärjestelmä (Gupta, 2014). Jäljitettävyys luonnontuotteissa on kuitenkin helpompaa kuin tekokuiduissa johtuen
pienestä tai ainakin rajallisesta eräkoosta verrattuna jatkuviin tuotantoprosesseihin, kuten viskoosin kehräykseen.
Selluloosamuuntokuitujen ympärillä on kuitenkin aistittavissa jäljitettävyyteen liittyvää liikehdintää.
Eurooppalaiset kuituvalmistajat Kelheim ja Lenzing ovatkin jo huolehtineet, että heidän puunsa on korjattu sertifioiduista metsistä. Kanadalainen voittoa tavoittelematon
organisaatio Canopy on ottanut tavoitteekseen kuluttajien
tietoisuuden lisäämisen selluloosamuuntokuitujen alkuperästä, jotta ihmiset näkisivät ”metsän kuiduilta”. Tällä
hetkellä tavallisen viskoosivaatteen ostajalla ei olekaan
juuri mahdollisuutta varmistaa, että kuitu ei ole peräisin
laittomasti hakatusta puusta. Canopy tekee yhteistyötä
H&M:n ja Stella McCartneyn kanssa. (WSA, 2014)
Tekstiilien valmistusprosessi tapahtuu nykyään
valtaosin Suomen ulkopuolella. Pohjois-Karjalasta löy-
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Kuva: Minttu Somervuori

tyy kuitenkin yksi merkittävä toimija aivan tuotantoketjun alkupäästä. Vierailin syyskuussa 2014 Stora Enson
Enocell-sellutehtaalla Uimaharjussa. Yksi tehtaan tuotantolinjoista valmistaa liukosellua, joka on selluloosamuuntokuitujen valmistuksen raaka-aine. Vierailulla tekninen
asiakaspalvelupäällikkö Sirpa Välimaa ja kehityspäällikkö
Harri Snellman vastasivat kysymyksiini heillä käytettävän puun alkuperästä. Stora Ensolla on käytössä kaksi
yleistä metsäsertifiointijärjestelmää, PEFC (Programme
for the Endorsement of Forest Certification) ja FSC (the Forest
Stewardship Council). Vierailulla keskustelimme sertifiointijärjestelmien hyödyistä ja haasteista. Sertifikaatit ovat toki
luotettavia ja sisältävät standardien toteuttamisen valvontaa, mutta toisaalta kahden erilaisen, keskenään kilpailevan sertifiointijärjestelmän soveltaminen ei ole aina ongelmatonta.
Olin haaveillut vaatteessa käytettävän materiaalin
jäljittämisestä metsäpalstan tarkkuudella, mutta todellisuus aukeni tehtaalla, kun hahmotin valtavan eräkoon
ja näin tehtaan tontilla seisovan koivuhakevuoren. Stora
Enson liukosellun raaka-aineena käytetään suomalaista
ja venäläistä koivua ja haapaa. Haapaa tulee koivumetsien hakkuiden seassa, sillä sen korjuu ei ole yksinään
kannattavaa pienten määrien vuoksi. Tehtaalla tiedetään
tarkalleen, mistä heille saapuva puu tulee, mutta logistisista syistä eteenpäin lähtevän sellun alkuperä kerrotaan
ostajalle tiliperiaatteella; toisin sanoen yritys voi myydä
esimerkiksi PEFC-sertifioitua materiaalia eteenpäin korkeintaan sen prosenttimäärän, mikä tehtaalle on saapunut.
Myös eräkohtainen jäljitettävyys olisi mahdollista, mutta
vaatisi paljon enemmän pinta-alaa puun varastointiin ja
lisäisi sitä kautta kustannuksia. Kun otetaan lisäksi huomioon kuidun, langan ja kankaan valmistus, joka myös
tapahtuu joko jatkuvana prosessina tai suurissa erissä, käy
yksittäisen vaatteen alkuperän jäljittäminen metsäpalstan
tarkkuudella lähes mahdottomaksi.
Tehdasvierailulta jäi kuitenkin päällimmäisenä
mieleen yrityksen halu kommunikoida loppukäyttäjälle
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yrityksen tarinaa ja ponnisteluja toiminnan eettisyyden
varmistamiseksi. Tällä hetkellä haaste on etenkin kuituteollisuudessa. Ajatus avoimesta prosessista vesittyy, jos
kuitua ei pystytä valmistamaan viskoosia ympäristömyötäisemmällä menetelmällä. Siinä kiteytyykin yksi tekstiilien jäljitettävyyden suurimmista haasteista; jotta koko
tuotantoketju voidaan tehdä läpinäkyväksi, kaikkien sen
osasten tulisi olla katseen kestäviä.
Eettiseksi itseään mainostavalta vaatebrändiltä
odotetaankin vastuunkantoa koko tuotantoketjun varrelta

Sellunvalmistusta
Uimaharjun tehtaalla.
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(Egels-Zandén, Hulthén ja Wulff, 2014). Loppuasiakas ei
halua jäljitettävyyttä markkinoinnin tai viherpesun muodossa, vaan rehellistä informaatiota ostopäätöksen (tai
ostamatta jättämisen) tueksi.
Jäljitettävyyteen liittyy ainakin kahdenlaista teknologiaa, materiaalin ”matkanteon” seuraamista helpottavaa teknologiaa ja jäljitettävyyden kommunikoimiseen
(asiakkaille ja liikekumppaneille) liittyvää teknologiaa.
Jäljitettävyys on mahdollista myös täysin ilman teknologiaa, jolloin materiaaliin liittyvät dokumentit luovutetaan
paperimuodossa aina seuraavalle ketjun osalle (Pigni,
Crave ja Aurelio, 2007). Dokumentoinnin totuudenmukaisuutta valvoo yleensä jokin puolueeton osapuoli, kuten
serfiointijärjestelmä. Jäljittämistä voidaan kuitenkin helpottaa teknologian avulla.
Nanoteknologia saattaa olla tulevaisuuden
ratkaisu kopioitujen tuotteiden vastaisessa taistelussa
(Ene ja Mihăescu, 2014). Valmiin tuotteen merkitseminen
”nanokoodin” avulla on kuitenkin huomattavasti
helpompaa kuin raaka-aineen merkitseminen tavalla, joka
säilyisi läpi tuotannon eri vaiheiden, ei aiheuttaisi ongelmia
eri jalostusvaiheissa, eikä lisäisi ympäristökuormitusta.
Materiaalin liikkeitä voidaan myös seurata lisäämättä itse materiaaliin mitään. Sen voi tehdä esimerkiksi
radiotaajuustunnistimien (Radio Frequency Identification,
RFId) avulla. Silloin materiaalierän mukana kulkisi pieni
lähetin/vastaanotin, joka voisi myös tallentaa tietoa matkan varrelta, esimerkiksi mitaten lämpötilaa tai keräten
käyttäjätietoa (Pigni, Crave ja Aurelio, 2007). Tällaisten
lähettimien yleistyessä informaation väärentäminen kävisi
huomattavasti vaikeammaksi. Tuotantoketjun toimijat
voisivat reaaliaikaisesti seurata, missä erä on menossa.
Jäljitettävyyteen liittyvän informaation viestiminen on
myös sidoksissa informaatioteknologiaan. Esimerkiksi
Icebreakerin Baacode-järjestelmässä tuotteessa oleva koodi
täytyy käydä syöttämässä verkkosivulle informaation saamiseksi.
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PERUSIDEA JA KOMMENTIT HAASTATTELUISTA

Ensimmäinen konseptiehdotukseni perustui siihen, että tuotteiden loppukäyttäjille annettaisiin mahdollisuus alkuperän jäljittämiseen eräänlaisen ”jäljitettävyystoimiston kautta”, joka käyttäisi verkostojaan ja laboratoriokokeita alkuperän määrittämiseksi. Tarkoituksena oli toisaalta luoda painetta tekstiiliketjun
suuntaan, toisaalta asiakkaan suuntaan. Ehkä asiakas voisi itsekin tehdä jotain?

MUOTOILIJOIDEN

ENNAKOIJIEN KOMMENTIT

KOMMENTIT

”No jos se lisää kustannuksia
niin siitähän se varmaan on
kiinni kun kuluttajat ei suostu
maksamaan.”
”Yritykset on lähteneet kehittämään jäljitettävyyttä, se on niin
iso kupru, kun ne jää kiinni.”
”Sen pitää olla yhteistyössä
eri toimijoiden kanssa, ettei se
ole niin kuin rangaistuslaitos.
Mutta toisaalta riippumaton,
niin, se on kaksipiippuinen
asia.”
”Sertifiointijärjestelmä ei kerro
kuluttajalle ihan hirveesti, se on
kuitenkin aika kasvoton, eikä
kuluttaja näe niiden sertifiointikriteerien taakse. Mutta jos
se tietäisi, että Pekka Räsänen
Pohjois-Karjalasta on kasvattanut nämä puut alun perin, niin
se on heti paljon henkilökohtaisempaa.”

”Mulla on sellainen kutina,
mitä on tullut vastaan noissa
ennakointijutuissa, että jäljitettävyys on oleellinen ja mä
uskon, että se tulee olemaan
yksi niitä avaintekijöitä tulevaisuudessa.”
”Se on vielä se perinteinen ajattelu siellä tuottajapuolellakin,
että ei ole väliä mihin se materiaali menee, kunhan joku siitä
maksaa. Eli ketjun on varmaan
lähdettävä avautumaan sieltä
loppukäyttäjän päästä.”
”Mulle tulee tästä mieleen, että
se tuotantoketju pitäisi saada
lyhyemmäksi.”
”Jos haluaa olla vastuullinen
kuluttaja, niin se on varmasti
muutakin kuin materiaalikysymys, siinä tulee työolot ja
kuinka paljon vaikka ompelijat
saa palkkaa, lapsityövoimat ja
muut.”

”Tätä mun on vaikea nähdä
sieltä kuluttajanäkökulmasta,
ehkä pitäisi keskustella niiden
alan toimijoiden kanssa.”

MATERIAALIKEHITTÄJIEN
KOMMENTIT

”Jäljittäminen laboratorioanalyysin perusteella olisi hyvin
vaikeaa useista syistä. Suurin
osa vaatteista on enemmän tai
vähemmän sekoitteita ja eri
materiaalit pitäisi ensin erottaa toisistaan […] ja etenkin
sellun alkuperän jäljittäminen
regeneroidusta kuidusta olisi
lähes mahdotonta […] tai mikä
tahansahan on mahdollista,
mutta sitten on kysymys hinnasta.”
”Uskon, että tuotteeseen kiinnitetty lappu toimisi ja ihmiset
ostaisivat. Toki kestää hetken,
että ihmiset tunnistaisivat
Cellulose from Finland –merkin, mutta luulen että se myisi.”
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LOPULLISET KONSEPTIT

Jäljitettävyyden systeemitasoinen konseptointi
osoittautui hankalaksi. Sellaisen organisaation tai järjestelmän kehittäminen, joka järkevästi ratkaisisi jäljitettävyyteen liittyvät ongelmat nykyisessä systeemissä näyttää
melko toivottomalta yritykseltä. Haastattelun perusteella
eri asiakkaita voivat kiinnostaa myös hyvin erilaiset asiat,
kuten puun alkuperämaa, lapsityövoiman käyttö tai työolosuhteet. Siksi kehitin konseptin, jonka on tarkoitus testata asiakkaiden asenteita. Toisaalta systeemitason tarkastelu otettiin yhdeksi aihealueeksi sen takia, että tuotteet
ovat aina osa jotain systeemiä. On siis järkevää tarkastella
kahden edellisen aihealueen konsepteja osana jäljitettävyyskuviota.

EPÄTÄYDELLISYYDEN

SIETOA

Lähtökohta: systeemissä nykytilanne, asiakkaan ja yrityksessä
asenteissa muutos
Konsepti pyrkii parantamaan yritysten ja asiakkaiden välistä kommunikointia. Konseptin toteutustapa
on organisaatio, joka tekee sopimuksen yrityksen kanssa.
Siinä yritys sitoutuu tuotantoketjunsa asteittaiseen avaamiseen ja kehittämiseen. Tuotteessa on lappu ”Heading to
100 % open” ja linkki verkkosivulle, jossa kerrotaan, mitä
tuotantoprosessista tällä hetkellä tiedetään. Asiakkaat
voivat äänestää, mitä he pitävät tärkeimpänä, ja yrityksen täytyy avata tuotantoprosessia tietyn verran vuosittain tämän palautteen pohjalta ja dokumentoida muutokset. Organisaatio valvoo dokumentoinnin oikeellisuutta,
markkinoi ” Heading to 100 % open” merkkiä ja valvoo sen
käyttöä. Myös verkkosivu on organisaation ylläpitämä.
Konsepti ei pyri lisäämään painetta yritysten
suuntaan, mikä oli vielä alustavan konseptin ideana.
Näkökulma on käännetty siltä osin täysin. Ehkä osa yrityksistä ei uskalla lähteä tuotantoketjun avaamiseen, sillä
heiltä odotetaan liikaa, liian nopeasti ja liian suurella ris-
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killä. Järjestelmän on tarkoitus kannustaa yrityksiä lisäämään avoimuutta vähitellen ja tehdä tästä vaihtoehdosta
houkutteleva ilman pelkoa julkisesta ristiinnaulitsemisesta. Yhteistä tälle ja alustavalle konseptille on asiakkaan
sitouttaminen jäljitettävyyden parantamiseen.

SHARE YOUR
VIEW AT

HEADING TO

OPEN

Heading to 100% Open -- Help us to improve our production

NEW INFORMATION!

Forest areas harvested 2014

WE KNOW
WE DON’T KNOW YET
NEW INFORMATION!
Use of chemicals report

WE KNOW
WE DON’T KNOW YET
NEW INFORMATION!

Fair Labour Certificate achieved

WE KNOW
WE DON’T KNOW YET

HEADING TO

OPEN

NEW INFORMATION!

NEW INFORMATION!

WE KNOW
WE DON’T KNOW YET

WE KNOW
WE DON’T KNOW YET

waste water analysis

working hours report

VOTE
HERE TO
MAKE US
CHANGE
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MUUTTUNEET

MARKKINAT

Lähtökohta: 3D-tulostus tai muu tekstiilin jalostukseen liittyvä
innovaatio on merkittävästi lyhentänyt tuotantoketjua ja jäljitettävyys alkaa olla arkipäivää.
Tämä konsepti pohtii jäljitettävyyden hyödyntämistä kustomoidussa markkinoinnissa. Pääkommunikointivälineenä on tuotteeseen kiinnitetty lappu, joka
koostuu kahdesta osasta
▫ tuotannosta esille nostettu osa
▫ linkki verkkosivulle.

KOIVUA
POHJOISKARJALASTA
Lue tuotteen
koko tarina:

TRACED

Koska jäljitettävyys on arkipäivää, sen takaaminen ei yksin riitä. Tuotelappu sisältääkin yhden tuotannon
osan esille nostamisen, jotta tuotteelle saadaan kasvot jäljitettävyyden kautta. Samaa tuotetta voitaisiin markkinoida
Suomessa kotimaisen puuraaka-aineen avulla ja Saksassa
esimerkiksi tulostinvalmistajan kautta. Tuotelappu on
äärimmilleen kiteytetty kommunikointimuoto, mutta linkin kautta pääsee tutustumaan tuotteen historiaan, materiaaleihin, valmistajiin ja suunnittelijaan.
Tuotantoketjun lyheneminen voi myös tehdä tuotteen raaka-aineesta kiinnostavampaa, sillä aihe ei enää
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hämärtyisi toisella puolella maailmaa tapahtuvan tuotannon ja sen ongelmien taakse. Tätä asetelmaa kannattaisi
hyödyntää eräkohtaista jäljitettävyyttä kehittämällä, jotta
tuotteen kylkeen saataisiin mahdollisimman houkutteleva
tarina.

UUSI

KUITU

= PAREMPI JÄLJITETTÄVYYS

Lähtökohta: nykyisenlainen systeemi, mutta uusi kuituvalmistaja markkinoilla.
Uusi, ympäristömyötäisempi kuituvalmistaja voisi
muuttaa jäljitettävyyttä kahdella tavalla. Jos tehdas sijaitsisi Euroopassa, tuotantoketjun kontrollointi olisi helpompaa. Myös kuidun valmistajalla olisi halu viestiä kuidun
alkuperää, mikä ei nyt toteudu kiinalaisten viskoosinvalmistajien osalta. Toisaalta ensimmäisissä konsepteissa
mietitty kuidun väri voi myös auttaa jäljitettävyydessä.
Tällöin jäljitettävyys voisi perustua materiaalin alkuperän
tunnistamiseen kuidun avulla. Jos tuotteen väri (joko alkuperäinen tai suoraan kuituun lisätty) ja sen kemiallinen
koostumus on kuituvalmistajan tiedossa, kuitu voidaan
tunnistaa ketjun loppupäässä esimerkiksi sen sisältämän
ligniinin avulla.

KONSEPTIEN ARVIOINTI

Tekninen toteutettavuus: Ensimmäinen konsepti ei
vaadi uutta teknologiaa. Kaksi jälkimmäistä ovat vielä
kehitysasteella. Alkuperän kommunikointiin käytettävä
tuotelappu oli kaikissa konsepteissa esimerkinomainen
ratkaisu. Esimerkiksi 3D-tulostetussa tekstiilissä se voisi
myös olla tuotteeseen tulostettu.
Asiakasnäkökulman huomiointi: Ensimmäisessä konseptissa annetaan yrityksille aikaa oppia tuntemaan tuotantoketjunsa ja parantamaan sitä hiljalleen, jotta täysi
avoimuus olisi mahdollista tulevaisuudessa. Toisessa konseptissa on kiinnitetty huomiota siihen, että osallistuvat
yritykset saisivat taloudellista hyötyä. Tuotantoketjun osit-
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tainen avaaminen voi myös aiheuttaa eettisissä kuluttajissa
epäilyä viherpesusta, siksi tarkemman tiedon avaaminen
nettisivuilla olisi tärkeää.
Kolmannessa konseptissa asiakkaiksi voidaan ajatella
sekä liukosellun, ligniinin että kuidun valmistajat, ja heidän tarpeensa oman yrityksen vastuullisuuden ilmaisemiseen muusta tuotantoketjusta huolimatta.
Eettisen näkökulman huomiointi: Ensimmäisessä konseptissa pyritään kohti täysin avointa tuotantoketjua, jolloin toiminnan eettisyyttä voitaisiin parantaa useilla eri
tavoilla tuotantomenetelmien ja työolojen parantamisen
kautta. Toisessa konseptissa eettisyysnäkökulma ei ole
vahvasti esillä, vaikka se välillisesti jäljitettävyyteen liittyykin. Muiden tekijöiden, kuten valmistusteknologioiden tai
lainsäädännön, oletetaan huolehtivan myös ympäristövaikutuksista. Kolmannessa on kyse myös kopioinnin estämisestä kuidun tunnistamisen avulla. Muihin tuotannon
vaiheisiin ei kuitenkaan pystytä välttämättä puuttumaan
millään tavalla.
Mahdolliset kilpailijat: Mahdollisia kilpailijoita ovat kaikissa tapauksissa muut merkit ja sertifikaatit, sekä yritysten omat logot, joissa jäljitettävyyttä luvataan asiakkaalle.
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T RENDIT

TIETONA JA ILMIÖNÄ
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Päätin palata trendeihin produktio-osuuden jälkeen jäsentääkseni niiden roolia konseptisuunnittelussa. Havaitsin
konsepteja tehdessäni, että trendien vaikutusta voisi lähestyä kahdesta eri näkökulmasta. Ensimmäinen on tieto siitä,
mitä trendejä on tällä hetkellä; ilmasto lämpenee, yksinkertaistaminen kiinnostaa elämäntapana ja kuoseissa näkyy
tarinankerronta. Toinen tapa nähdä trendit on tunnistaa
ne muodille ominaiseksi ilmiöksi, johon kuuluu muun
muassa muutoshalu ja trendien leviäminen sosiaalisessa
vuorovaikutuksessa.
Lähestymistapojen välillä on yksi merkittävä ero.
Tieto siitä, mitkä ovat hallitsevia trendejä, vaihtuu koko
ajan. Trendien tarkastelu ilmiönä ei sen sijaan ota kantaa
siihen, mikä on trendikästä tällä hetkellä. Tieto trendien
roolista vaatetusteollisuudessa säilyy niin kauan kuin teollisuuden toimintaan tai sosiaaliseen vuorovaikutukseen ei
tule selkeitä muutoksia.

4.1 PERUSKÄSITTEITÄ
Trendillä voidaan tarkoittaa suoraviivaiseksi ajateltua
pitkän aikavälin kehityssuuntaa tai sellaista nykyhetken
piirrettä, joka voidaan jäljittää ja jonka jatkumista tulevaisuudessa voidaan ennakoida (Nuutinen, 2004, 20). Tässä
opinnäytteessä käytetään jälkimmäistä määritelmää, eli
ilmiötä voidaan kutsua trendiksi, kun se on havaittu ja sillä
näyttää olevan kehityssuunta.
Trendin määritelmä jonkin ilmiön havaittavasta
kehityssuunnasta ei ota kantaa siihen, minkä mittakaavan ilmiöstä on kyse. Joskus on tarpeen korostaa trendin luonnetta lisämääreellä, joka kertoo millaisesta trendistä on kyse. Trendeissä on myös eräänlaista hierarkiaa.
Megatrendit muuttavat elinympäristöämme huomattavasti, kun taas muotitrendit voivat muuttua kahdesti vuodessa maailman mullistumatta (Nuutinen, 2004).
Muoti voi tarkoittaa useita asioita. Sitä voidaan
käyttää yksinkertaisesti kuvaamaan jonkin ajan kaikkein
suosituinta tyyliä. Laajasti määritellen se pitää sisällään
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sellaiset kulutustavara- käyttäytymis- ja pukeutumistyylit, jotka joukko kuluttajia on kollektiivisesti hyväksynyt.
Jälkimmäiseen määritelmään voivat sisältyä siis myös meikit, kampaukset, vartaloihanne, eleet ja jopa tavat liikkua ja
puhua. (Nuutinen, 2000, 60)
Trendien lisäksi tulevaisuuteen vaikuttavat myös
huonommin ennakoitavissa olevat ilmiöt. Heikko signaali
on muutoksen ensimmäinen merkki. Ajan myötä se joko
vahvistuu ja muuttuu trendiksi tai kuolee. Vanhojen trendien näyttäytyessä olosuhteina hiljainen signaali voidaan
havaita kiinnostavana poikkeamana tai häiriönä olosuhteissa; uutena trendinä. Villi kortti on täysin odottamaton
muutos. Heikon signaalin tapaan sillä ei ole historiaa. Siten
villien korttien ja heikkojen signaalien ennakoiminen ei ole
mahdollista. Villin kortin todennäköisyys on hyvin pieni,
mutta toteutuessaan sillä saattaa olla merkittävä vaikutus
tulevaisuuteen. (Nuutinen, 2000, 23−26)
Kaikkien trendien elinkaari ei kehity samalla
tavalla. Flopiksi kutsutaan huippulyhyttä pintamuotia.
Sen odotettiin menestyvän markkinoilla, mutta odotukset jäivät täyttämättä. Pintamuoti (fad) on lyhytikäinen
muoti-ilmiö, joka kestää tavallisesti vain yhden sesongin.
Massamuoti (fashion) kestää kahta edellistä kauemmin,
mutta hiipuu lopulta vähitellen. Pitkäikäiset tyylit (ford)
ovat klassikoita, perusvaatteita ja kertautuvia tyylejä.
Klassikkovaatteet voivat myös välillä nousta takaisin muotiin. (Nuutinen, 2000, 66)

MÄÄRÄ
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FLOP

FAD

FASHION

FORD

AIKA

Kuva 5. Flop, fad, fashion ja ford (Nuutinen, 2004, 66).

4.2 TRENDIT

NYT

Laaja-alaisia ja elämäntapoihin liittyviä trendejä käsiteltiin jo konseptoinnin taustatyössä, joten en palaa niihin
enää tässä luvussa. Huomion kiinnittäminen kuluttajien
elämäntapoihin on itsessään nouseva trendi. Erilaisten
elämäntapojen kasvavaan merkitykseen vaikuttavat mm.
kuluttajien lisääntynyt liikkumavara iän suhteen (age elasticity); ihmisten ei enää tarvitse kokea, että henkisen iän olisi
vastattava fyysistä ikää (Vejlgaard, 2010, 16).
Muodin kulutus liittyy myös elintasoon. Hyvin
toimeentulevat ryhmät ovat kiinnostuneempia tyylistä,
sillä heillä on aikaa, energiaa ja varaa kiinnittää huomiota
esteettisiin arvoihin ja itsensä ilmaisuun. Jos taloudellinen
kehitys nostaa yhä suuremman osan maailman ihmisistä
taloudellisesti parempaan asemaan, myös tyyliin kohdistuvan kiinnostuksen voi olettaa kasvavan. (Vejlgaard, 2008,
23−24)
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Visuaalisen ilmaisun korostuminen onkin trendi.
Arkipäivän estetisoituminen on olennainen osa postmodernia kulttuuria. Hyödyllisyys ja tuotteen tekninen suorituskyky on nykyisin itsestäänselvyys ja sen sijasta yksilöitä
kiinnostavat tuotteen tarjoama esteettinen houkuttelevuus,
elämykset ja arvot. Tämä on johtanut tuotteiden markkinointiin myös niihin liittyvien arvojen kautta. (Cova ja
Svanfeldt, 1993) Myös innovaatioita on alettu tarkastella
teknisten uutuuksien sijasta tuotteen merkityksen uudelleenmuotoilun kautta (Verganti, 2009).
Tekstiilien trendeihin vaikuttaa myös se, mikä
on teknisesti uutta (Potočič Matković, 2010). Aachenissa
järjestetyssä tekstiilikonferenssissa käsiteltiin mm.
LED-valojen integroimista tekstiileihin, antibakteerisia
käsittelyjä, 3D skannauksen käyttämistä kustomoitujen
hansikkaiden valmistuksessa ja 3D-kudontaa (AachenDresden International Textile Conference, 2013).

Tieteen, taiteen ja biologian liittozx näkyi myös
Texworld-messujen trendikatalogissa (Texworld,
2014) sesongille kevät/
kesä 2015. Kuva katalogin
sivusta.
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Tämän hetken tekstiilimateriaalitrendejä on lukemattomasti, jos otetaan huomioon kaikki kankaan tuntuun, paksuuteen, väriin ja kuviointiin liittyvät trendit.
Alla kuitenkin joitakin nostoja messumatkoilta havainnollistukseksi kevään-kesän 2015 trendeistä ja tyypillisistä
messuilla tarjottavista trendiraporteista.

Yllä: kuva Première
Vision- messujen Indigokuosisuunnittelukoosteesta.
Kevään ja kesän 2015 kuositrendejä ovat mm. kuvitusmaisuus, muotokuvista
inspiroituminen, ihmismäiset eläimet ja geometrinen
etnisyys (Influences, 2014).
Alla: värikartta ja tunnelmakuvia Texworldkatalogista.
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Filo International Yarns
Exhibition -messuilla
lokakuussa 2013 esiteltiin
lankatrendejä kevätkesä sesonkiin 2015. Ilmeistä
oli meleerattujen värien
ja bukleelankojen paljous,
pehmeät sävymaailmat ja
luonnonsävyjen runsas
käyttö.
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4.3 TRENDIT

ILMIÖNÄ

4.3.1 TRENDIT

MUUTOKSENA

Koko muotiteollisuus pyörii muutoksen voimasta, ja tuota
muutosta voidaan nimittää trendiksi (Mackinney-Valentin,
2013). Jatkuva muutos on kannattavaa teollisuuden näkökulmasta, sillä se saa asiakkaat ostamaan uusia tuotteita.
Tuotteiden ikääntymiseen vaikutetaankin myös
tietoisesti. Muodille tyypillisin vanhenemisen muoto on
tyylin vanheneminen. Asiakkaat saadaan korvaamaan
vielä käyttökelpoiset tuotteet uusilla pelkästään sen takia,
että ne alkavat näyttää vanhanaikaisilta. Vanhenemiseen
voidaan vaikuttaa hinnan alentamisella ja myymälässä
vähempiarvoiseen paikkaan sijoittamisella, kuten alennusmyynneissä tehdään. Periaatteessa koko muotoilijan
ammatti perustuu pitkälti siihen, että tuotteiden ulkomuoto suunnitellaan uudelleen, vaikka mitään toiminnallista tarvetta siihen ei olisi. (Nuutinen, 2000, 87−89)
Vaatetusteollisuudessa esiintyy erityisesti kolmenlaisia ajallisia muutoksia. Nuutisen (2004, 28) mukaan
”lineaarinen aika liittyy massateollisuuden tuotekehitysprosessiin, jossa on olennaista synkronoida ajankäyttö.”
Syklisen ajan toistuva luonne ilmenee muodissa esimerkiksi eri aikakausien tyylien kertautumisena (Nuutinen,
2004, 29) tai periodisesti etenevinä muutoksina väreissä
(Brannon, 2000, 130). Esimerkki heilurimaisesta muutoksesta on heilahtelu paljastavan ja ylipukeutuvan tyylin
välillä naisten pukeutumisessa, ja niiden väliin sijoittuva
maltillinen kausi (Nuutinen, 2004, 30), tai muodin vaihtelu
yksinkertaisen ja koristeellisen välillä (Vejlgaard, 2008, 21).
Asiakkaita ei kuitenkaan voida pakottaa muutokseen, vaan
muotia muutetaan vähitellen, jolloin ihmisillä on aikaa tottua uusiin trendeihin ja luopua vanhoista (Nuutinen, 2004,
89).
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KIRKKAIDEN
VÄRIEN KAUSI

SINIPUNAISTEN

HILLITTYJEN VÄRIEN

VÄRIEN KAUSI

KAUSI

AKROMAATTINEN

LUONNONVÄRIEN

KAUSI

KAUSI

Kuva 6. Väritrendien periodista muutosta kuvaava
ympyrä on hyvä esimerkki
trendin asteittaisesta muutosprosessista (Brannon,
2000, 130).

Vaikka väreissä on syklistä vaihtelua, kaikki värit
eivät muutu sesonkien välillä. Värit voidaan sijoittaa kolmioon (kuva 6) sen mukaan, miten nopeasti ne vaihtuvat.
Huipulla olevat trendivärit ovat kasvavia värejä ja muotivärit sesongin mukaisia kaupallisia värejä. Suosituista
väreistä pidetään sesongista riippumatta. Ympäristön värit,
joita ovat sekä luonnonvärit että rakennetun ympäristön
värit, vaihtuvat kaikkein hitaimmin. (Nuutinen, 2004, 112)

TRENDIVÄRIT
MUOTIVÄRIT

SUOSITUT VÄRIT
YMPÄRISTÖN VÄRIT

Kuva 7. Värimieltymysten
pyramidi (Nuutinen, 2000,
112).
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Värien lisäksi myös kankaiden kuviot muuttuvat
sesongista toiseen. Kuvioiden vaihtelulle on tyypillistä
vaihtelu runsaasti kuvioitujen ja kuvioimattomien kausien
välillä (Brannon, 2000, 166). Vaihtelut painokuvioissa eivät
juuri aseta erityisiä vaatimuksia käytettävälle materiaalille.
Muutoksia on myös materiaaleissa. Täysin
uudenlaisten kuitujen tulo markkinoille on harvinaista.
Useammin kehitys tapahtuu kemiallisten ja mekaanisten
viimeistyskäsittelyjen avulla. Langassa vaihtelua tapahtuu
tekstuurissa kovasta pehmeään ja karkeasta sileään, tunnussa (hand) ja laskeutuvuudessa. Kaksi viimeksi mainittua
voivat vaihdella myös uuden kuidun, kuten mikrokuidun,
käyttöönoton myötä. Kudotuissa kankaissa ja neuloksissa
vaihtelu on lähes rajatonta, mitä tulee erilaisiin kuvioihin
ja rakenteisiin. Uutta ilmettä voidaan hakea myös kankaiden viimeistelyllä. (Brannon, 2000, 163−166)
Materiaalin rooli muodissa vaihtelee kausittain.
Välillä se on taustan asemassa ja kiinnostavinta on vaikkapa se, miten vaate on leikattu tai mikä sen väri on. Välillä
keskiössä on juuri erityyppisten, kiiltävien ja mattapintaisten tai raskaiden ja ohuiden materiaalien välinen jännite. Välillä arvostetaan rujoa, viimeistelemätöntä ilmettä,
välillä kaivataan eleettömyyttä ja minimalistista ilmaisua.
(Brannon, 2000, 159)
Kuidutkaan eivät ole immuuneja suosion vaihtelulle. Luonnonkuitujen suosio on vaihdellut eri vuosikymmenien välillä, sillä niiden vaatima huolto ja rypistyvyys
on välillä nähty haittana, välillä hyvänä asiana esimerkiksi rennon tyylin tavoittelussa (Brannon, 2000, 159).
Sama ilmiö koskee myös keinokuituja. Hyvä esimerkki on
Handleyn (1999) kuvaus nailonin menneisyydestä: 1930luvun lopussa markkinoille tulleen nailonin sekä muiden
synteettisten kuitujen imago romahti 70-luvulla nousseen
ympäristötietoisuuden myötä. Hetken aikaa vaikutti siltä,
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ettei niistä tulisi enää koskaan kaupallisesti suosittuja
materiaaleja. Toisin kävi, sillä 80-luvun japanilaiset suunnittelijat tekivät vaatteita, jotka yhdistivät teknologian taiteelliseen ilmaisuun. Tuotteet olivat aivan uudennäköisiä
länsimaisten markkinoiden näkökulmasta, ja samalla kiinnostus synteettisiä materiaaleja kohtaan syttyi uudelleen
myös lännessä.

4.3.2 TRENDIEN

KOORDINOINTI

Muoti muodostuu ja leviää vaatetusteollisuuden läpi neljässä vaiheessa. Ensimmäisenä aloitetaan värien ennakointi, noin kaksi vuotta ennen myyntiä. Seuraava askel
ovat lanka- ja kangasmessut. Siellä esitellään värejä, kuoseja ja materiaaleja seuraavaksi vuodeksi. Kangasmessuja
seuraavat muotimessut, joissa esitellään kokoelmat seuraa-
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INTERCOLOR
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KANGAS-

MESSUT

MESSUT

VAATE- JA
SISUSTUS-

VAATE- JA
SISUSTUS-

MESSUT

KAUPPA

KOKOUS

Kuva 8. Muodin leviämis- ja omaksumisprosessin neljä vaihetta (Nuutinen, 2004, 101).

vaksi puoleksi vuodeksi. Viimeinen vaihe on media, jonka
merkitys on suuri. Media kerää trendikatsauksia kahdesta
suunnasta; mitä muotitalot esittelevät ja mitä kiinnostavaa
näkyy katumuodissa. (Nuutinen, 2004, 101)
Väriennusteiden laatiminen tapahtuu delfoimenetelmää muistuttavan prosessin kautta (Nuutinen, 2004, 43).
Delfoimenetelmässä hyödynnetään asiantuntijoita useiden kyselykierrosten ja kontrolloidun palautteen kautta
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(Keinonen ja Jääskö, 2004, 143). Esimerkiksi Intercolorin
prosessi alkaa siten, että eri maiden edustajat tekevät henkilökohtaiset ehdotukset väreiksi, toisella kierroksella
muodostetaan maakohtainen näkemys yhdessä maan
muiden edustajien kanssa ja lopulta eri maiden edustajat
kokoontuvat Pariisissa, jossa luodaan kansainvälinen väriennuste (Nuutinen, 2004, 43). Intercolorin lisäksi väriennakointeja julkaisevat The Color Marketing Group (CMG) ja
The Color Association of the United States (CAUS) ja Pantone
(Nuutinen, 2004, 98).
Varsinkin taloudellisesti epävarmoina aikoina
ennusteet tuovat taloudellista turvaa. Värejä valmistava
teollisuus joutuu varautumaan trendeihin kaksi vuotta
ennen jälleenmyyntiä ja virhearviot tulisivat kalliiksi.
Väriennakoinneilla on kuitenkin kääntöpuolensa. Jos
suunnittelija on riippuvainen ostomateriaaleista, muotivärit rajoittavat suunnittelijan valinnanvapautta, sillä massamyynnin myötä värikartat supistuvat tiettyihin vaihtoehtoihin, eikä yksilöllisten toiveiden huomioiminen ole enää
mahdollista. (Nuutinen, 2000, 169)
Messuilla on suuri merkitys trendien viestinnässä,
sillä kymmenettuhannet ihmiset näkevät saman viikonlopun aikana samat asiat, jonka jälkeen he palaavat takai-

Trendialue FILO
International Yarns
Exhibition –lankamessuilla
lokakuussa 2013. Messuilla
on yrityskohtaisten kojujen
lisäksi trendialueita ja –
foorumeita, jossa esitellään
temaattisten trendikategorioiden avulla otos
messujen tarjonnasta.
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sin työnsä ääreen vieden ajatukset ja ideat mukanaan.
Messuilla käy useita ihmisryhmiä, joilla on kaikilla eri
tavoitteet. Yritysten edustajat menevät etsimään uusia
toimittajia ja tekemään tilauksia, suunnittelijat hakevat
inspiraatiota ja trendianalyytikot etsivät vihjeitä muodin
muutoksista (Brannon, 2000, 173). Lankamessuja ovat mm.
Expofil Pariisissa ja Pitti Filati Italiassa, Euroopan vaikutusvaltaisin kangasmessutapahtuma on Pariisissa järjestettävä Première Vision (Brannon, 2000, 175). Myös kuituvalmistajat ovat mukana kangasmessuilla esittelemässä
viimeisimpiä uutuuksiaan (Première Vision, 2014).
Valmiit vaatekokoelmat esitellään muotiviikoilla
Lontoossa, Milanossa, Pariisissa ja New Yorkissa. Kevään
valmisvaatemallistot (ready-to-wear) esitellään edeltävän
vuoden loka-marraskuussa. Syksyn ja talven mallistot mallistot esitellään kaupungista riippuen maalis-huhtikuussa.
(Brannon, 2000, 191) Haute couture –muoti on tilaustyönä
valmistettavaa eksklusiivista muotia (Brannon, 2000, 194),
joka lähentelee taidetta. Couture-mallistojen tekeminen
ei itsessään ole edes taloudellisesti kannattavaa, mutta
niitä valmistavat muotitalot uskovat taloudellisen panostuksen tulevan takaisin lisääntyneen brändiarvon kautta
(Brannon, 2000, 195).
Messujen lisäksi alalla toimivat kaupalliset trenditoimistot osallistuvat trendien viestimiseen. Niitä on
tullut alalle vastaamaan valmisvaateteollisuuden tarpeeseen luotettavasta trenditiedosta. Useat trenditoimistot
tekevät sekä pitkän aikavälin ennakointia että tuottavat
tietoa lyhytaikaisista trendeistä. Tunnetuimpia trenditoimistoja ovat Promostyl, Li Edelkoortin perustamat Trend
Union ja Studio Edelkoort sekä verkossa toimiva WGSN.
(Nuutinen, 2004, 97−99.)
Edellä kuvattu trendien koordinointi on nykyään
murroksessa. Ensimmäiset väriennusteet julkaistaan kahta
vuotta ennen myyntiä, ”mutta tavarantoimittajat, sisäänostajat ja suunnittelijat kiirehtivät niiden edelle ja toteuttavat
niitä heti.” Seurauksena markkinoille saapuu epäkypsiä
trendejä ja kopioita jo ennen kuin trendi on kunnolla synty-
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nyt. Tällainen ”sääntöjen rikkominen” on osasyynä siihen,
että muodin kierto tuntuu koko ajan kiihtyvän. (Nuutinen,
2000, 102.)
Muodin mekanismeja muuttavat tällä hetkellä
myös trendi-informaation leviäminen vapaasti verkossa,
globalisaatio, tasa-arvoistuminen ja kuluttajan vahvistuva
rooli suunnittelijana. Rakenteen hierarkian mureneminen
saattaa tulevaisuudessa synnyttää tilaa aivan uudenlaisille
trendimekanismeille. (Mackinney-Valentin, 2013, 75.)

4.3.3 TRENDIT

SOSIAALISENA ILMIÖNÄ

Muoti ei ole suunnittelijan saneltavissa, vaan muutos muodissa syntyy kollektiivisen valinnan kautta. On todettukin,
että ”[v]aatteet ovat neutraaleja, mutta niiden käyttö on
sosiaalista[.]”(Nuutinen, 2004, 72−73). Muodin leviämistä
onkin kuvattu useilla eri teorioilla.
Trickle-down-teoria on nimensä mukaisesti muodin
leviämistä ylhäältä alas, suunnittelijalta asiakkaalle ja eliitiltä alemmille yhteiskuntaluokille. Trickle-down-ilmiö oli
aiemmin yleinen, mutta tuotannon ja kulutuksen nopeutumisen takia se ei enää kuvaa tilannetta kovin hyvin. Trickledown näkyy nykyään lähinnä Haute Couture –muodissa.
Huippusuunnittelijoiden kärjistetyt ja rajoja rikkovat vaatteet on tarkoitettu herättämään huomiota ja siten muuttamaan senhetkistä muotia. (Nuutinen, 2004, 74−75)
Trickle-up-teoria kuvaa muodin leviämistä kuluttajalta suunnittelijalle, alakulttuureista ja jopa alamaailmasta
kohti yläluokkaa. Alakulttuureja yhdistää yleensä se, että
niissä voidaan kokeilla uusia tyylejä vapaasti ja sosiaalisen statuksen kärsimättä. Vapaa kokeilu taas edesauttaa
uuden syntymistä. Trickle-across-teoriassa muodin alkua
ei ole sidottu mihinkään yhteiskuntaluokkaan ja trendit
leviävät kunkin luokan sisällä edelläkävijöiden ansiosta.
(Nuutinen, 2004, 76−77)
Edelläkävijöihin perustuva trendin leviäminen on
malli, jota käytetään kuvaamaan innovaatioiden leviämistä
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TRENDIN LUOJAT
EDELLÄKÄVIJÄT 5%

TRENDIN SEURAAJAT 10%
VARHAINEN ENEMMISTÖ 20%

ENEMMISTÖ 40%

MYÖHÄINEN ENEMMISTÖ 15%
KONSERVATIIVIT 10%
ANTI-INNOVAATTORIT

Kuva 9. Trendin leviämisen timanttimalli (Vejlgaard, 2008, 64-75).

(Nuutinen, 2004, 81). Mallin voi kuvata timantin muodossa
(kuva 9).
Timantin huipulla ovat trendien luojat, jotka ovat
hyvin heterogeeninen ja pieni ryhmä. Trendin luoja eroaa
edelläkävijästä (trendsetter) siinä, että trendin luoja keksii
jonkun uuden asian ja edelläkävijä on ensimmäinen, joka
omaksuu sen. Edelläkävijät ovat eräänlaisessa portinvartijan roolissa. Trendi ei lähde leviämään ilman että se näkyy,
ja se näkyy edelläkävijöiden kautta. Trendin seuraajat ovat
seuraava ryhmä. He omaksuvat uudet trendit nopeasti,
mutta vasta nähtyään jonkun toisen toteuttavan niitä.
Näitä seuraa enemmistö kolmessa eri ryhmässä. Timantin
pohjalla ovat kaikkein skeptisimmin uusiin trendeihin
suhtautuvat konservatiivit. Anti-innovaattorit on ryhmä,
johon trendi ei vaikuta ollenkaan ja siten trendien leviämisen kannalta merkityksetön ryhmä. Edellä luetelluille
ryhmille on arvioitu prosenttiosuudet. Trendin luojien
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ja anti-innovaattoreiden määrä on noin yhden prosentin
luokkaa. (Vejlgaard, 2008)
Vaatetusteollisuudessa kilpailukyky perustuu
huomattavassa määrin muihin tekijöihin kuin tuotteen
tekniseen suorituskykyyn ja brändi-indentiteetin rakentaminen on keskeisessä roolissa markkinamenestyksen
kannalta (Dachs, Zahradnik ja Weber, 2011). Tämä johtuu varmasti osittain siitä, että vaatteet ovat osa ihmisen
identiteettiä (Vejlgaard, 2010, 39). Vaate on tuote, jonka
avulla muokataan ulkonäköä ja vaatteen ostaminen onkin
sekä rationaalisesti että emotionaalisesti haastava päätös,
jossa pohditaan hintaa ja hyödyllisyyttä suhteessa tuotteen
herättämiin mielikuviin (Brannon, 2000, 4−5).
Jos vaatteet ovat itseilmaisun väline, mihin tarvitaan muodin muutosta? Itseilmaisun lisäksi vaatteita
käytetään myös ryhmään kuulumisen välineenä ja ”[m]
uodikkaasti pukeutunut yksilö ei ole koskaan yksin[.]”
(Nuutinen, 2004, 73). Identiteetti voi olla sidoksissa myös
johonkin rooliin trendin leviämisen timanttimallissa. Jos
yksilö kokee itsensä edelläkävijäksi tai trendin seuraajaksi, hänen on löydettävä koko ajan kiinnostavia ilmiöitä
ja muututtava trendien mukana välttääkseen muuttumista
konservatiiviksi.
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J OHTOPÄÄTÖKSET
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5.1 KONSEPTOINNIN

TAVOITTEET

5.1.1 TUTKIJOIDEN

TAVOITTEET

Haastattelujen perusteella konseptisuunnittelu lähestymistapana oli onnistunut valinta. Vaikka konseptisuunnittelusta menetelmänä ei erikseen keskusteltu tutkijoiden
kanssa, esille nousi ajatuksia, jotka puolsivat konseptoinnin käyttöä. Kysymykseen odotuksista yhteistyölle
muotoilijan kanssa tuli seuraavia vastauksia:
”Tämän (tutkimus)konseptin täyden potentiaalin arviointi.
Emme nyt odota, että määritellään tarkka tuote.”
Tutkijoilla oli myös selkeästi prototypointiin liittyviä tarpeita:
“Me ei olla saatu malleja, oikein mitään cad-malleja tai muita
keneltäkään muulta. Lähinnä se on ollut sellaista materiaalitestausta.”
”Me ollaan sovellusvetoisia. Totta kai on hauskaa tehdä perustutkimusta[…], mutta tässä tapauksessa meillä oli aina tuote
mielessä ja siihen kaipasimme palautetta ja mielipidettä muotoilijalta, että onko tämä käyttökelpoista.”
Toivomus kauniiden asioiden suunnittelusta toistui. Sen voisi ajatella liittyvän tavoitteeseen asiakkaiden
kiinnostuksen herättämisestä, kuten jälkimmäisestä sitaatista ilmenee:
“Toivon, että ne hyvät ideat ja kauniit jutut tulisi sieltä muotoilun puolelta[…], siis jos me alettaisiin suunnitella jotain täällä
keskenämme niin se kuitenkin tyrmättäisiin.”
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”Mielestäni muotoilu, mitä se tekee, on yrittää houkuttaa
ihmisiä. Siis kun tuote suunnitellaan, niin halutaan että ihmiset
näkee sen ja ne haluaa ostaa sen. Jotain sellaista, tehdä kauniita
asioita.”
Seuraavan kommentin voisi ajatella liittyvän vaihtoehtojen kartoittamiseen. Tutkija vaikuttaa toivovan, että
suunnittelija ilmaisee, mitä toiminnallisuuksia materiaaleihin tarvitaan kannalta, jotta niitä ei kehitettäisi turhaan.
”Kyllähän me aina yritetään miettiä esimerkiksi jotain toiminnallisuutta näihin materiaaleihin. Sekin olisi hyvä tehdä
yhteistyössä suunnittelijoiden kanssa, koska ei ole mitään järkeä
tehdä länttiä johtavaa rakennetta, jos sillä ei ole mitään muuta
pointtia kuin se, että se johtaa. Että mentäisiin vähän lähemmäs
sitä valmista tuotetta.”
Kysyttäessä tulevaisuuden tavoitteista omalle
työlle vastaukset vaihtelivat käytännöllisten ongelmien
ratkaisemisesta arvokysymyksiin.
”Meidän täytyy miettiä raaka-ainetta ja myös prosessia. Jos
emme voi alentaa tuotteiden kustannuksia, niin missä muualla
voimme käyttää materiaalia.”
“Toivoisin että tästä jonkunnäköinen tuote saataisiin, tai
tuoteperhe, tai edes materiaaleja joihinkin tuotteisiin joita ei ole
vielä kehitetty. Mutta se kai näissä on aina, että nämä yritetään
muuttaa kaupallisiksi, rahaksi ja tuotteiksi.”
“Olemme realistisia, otamme hyvin pieniä askelia kerrallaan ja
katsomme miten se menee.”
“Ehkä me kaikki haluamme kehittää kestävän kehityksen mukaisia tuotteita, mutta toivon, että siitä voisi seurata myös kestävän
kehityksen mukaista kuluttajakäyttäytymistä. Olen optimistinen.”
Prosessin parantamisessa ja kustannusten alenta-
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misessa konseptisuunnittelu tuskin voi auttaa. Toisaalta
suunnittelija voi auttaa löytämään sellaisen tuotekategorian tai brändi-imagon, että asiakas on valmis maksamaan
tuotteesta enemmän. Myös asiakkaan asenteiden muuttaminen voi olla mahdollista, joskin hidasta ja työlästä.

5.1.2 MAHDOLLISET

TAVOITTEET PROJEKTIN

PERUSTEELLA

Keinosen ja Jääskön (2004) mainitsemia tavoitteita, jotka
voisivat olla käyttökelpoisia tämäntyyppisessä kontekstissa, olivat radikaalisti uusien ratkaisujen tavoittelu, strategisen yhteistyön käynnistäminen, vaihtoehtojen konkretisointi ja tulevaisuuden kartoittaminen,
markkinoiden odotuksiin vaikuttaminen, kuluttajien
kiinnostuksen lisääminen ja mittaaminen. Lisäksi pohdin johdannossa materiaalin ja tutkimusaiheen imagon
parantamista
konseptisuunnittelun
avulla.
Vaihtoehtojen kartoittaminen oli tavoite, joka
täyttyi jollakin tapaa konseptisuunnittelussa kaikilla kolmella tasolla, joskin hieman eri tavoin. Merkittävintä se
kuitenkin vaikutti olevan 3D-tulostusta koskevien konseptien kohdalla, sillä kyseessä on aivan uusi materiaali
ja teknologia. Uuden teknologian yhteydessä vaihtoehtoja voi kartoittaa monella tasolla. Mitkä ovat materiaalin mahdolliset toiminnallisuudet? Mille sovellusalueille
sen kanssa kannattaa mennä? Millaista liiketoimintaa,
palveluja ja tuotteita voisi syntyä? Viimeisestä kysymyksestä voisi jatkaa takaisin ensimmäiseen, mitä toiminnallisuuksia tarvitaan löydetyissä tuotteissa, mihin
muualle näitä sovelluksia voisi käyttää ja niin edelleen.
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KANKAAN
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MAHDOLLISET
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...

Toinen helposti kuviteltava tavoite on kiinnostuksen lisääminen. Uusi teknologia voi olla kiinnostavaa
jo sellaisenaan, esimerkkinä vaikkapa 3D-tulostuksen tai
nanomateriaalien saama palstatila mediassa. Kun mennään
perinteisemmille alueille, kuten tekstiilikuituun ja vaatetustekstiileihin, kiinnostavuuden pohtiminen on paljon tärkeämpää. Miten erottaudutaan alalla jo olevista toimijoista
ja tehdään omasta materiaalista kuluttajan kannalta kiinnostavampi? Kiinnostavuuden herättäminen kuluttajissa ja
rahoittajissa sekä markkinoiden odotuksiin vaikuttaminen
on erityisen tärkeää, jos mennään alueelle, jossa aloituskustannukset ovat suuret. Puun ja kierrätyspahvin omien
värien käyttö kuosisuunnittelussa voisi toimia kiinnostusta
lisäävänä konseptina. Konseptissa ei ehdoteta uutta sovellusalaa eikä uusia tuotesovelluksia, vaan vedotaan uudenlaiseen tapaan nähdä materiaalin alkuperä tuotteen tasolla.
Markkinoiden kiinnostuksen herättäminen on tärkeää myös
vaatetusteollisuuden mielikuvapainottuneisuuden takia.

Kuva 10. Vaihtoehtojen
kartoittamista eri tasoilla
3D-tulostuksen yhteydessä.
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Radikaalien vaihtoehtojen hakeminen konseptisuunnittelun keinoin onnistuu myös, mutta silloin yhteys
materiaalitutkimukseen ei ole niin suora. Esimerkiksi
selluloosaa ja ligniiniä sisältävien kuitujen värjääminen
vain selluloosasta ja ligniinistä peräisin olevalla värillä
on melko radikaali ehdotus. Sillä ei myöskään ole mitään
tekemistä sen kanssa, mitä tutkimusryhmä tutkii tällä hetkellä. Radikaalien ehdotusten luominen on kuitenkin tärkeää myös vaihtoehtojen kartoittamisen kannalta. Ennen
kaikkea siitä saattaa seurata strategista yhteistyötä, jos
muutkin pitävät ideaa hyvänä ja sitä lähdetään kehittämään eteenpäin. Radikaalien ehdotusten avulla suunnittelija saa sanotuksi, minkä hän haluaisi olevan mahdollista.
Erityisesti systeemitason konseptisuunnittelu
soveltui tulevaisuuden kartoittamiseen. Muiden tavoitteiden toteutumista sen kautta on vaikeampi nähdä. Kuten
totesin konseptisuunnittelun yhteydessä, uusien systeemitason ratkaisujen rakentaminen on äärimmäisen hankalaa. Varsinkaan tuotekonseptoinnin menetelmä ei riitä
työkaluksi. Siksi päätinkin lopulta keskittyä lähelle tuotetasoa myös systeemitason yhteydessä. Mikä on asiakkaalle tarjottavan informaation muoto eri tapauksissa ja
mihin sillä pyritään? Tuotantoketjun osittaiseen avaamiseen perustuvan konseptin voisi myös nähdä pyrkivän
kiinnittämään asiakkaiden huomiota siihen, että liiallisen
täydellisyyden vaatiminen yrityksiltä saattaakin hidastaa
avoimuuden lisääntymistä. Tällöin tavoitteena on oikeastaan asioiden tilaan vaikuttaminen. Nuutinen (2004, 58)
mainitseekin asioiden tilaan vaikuttamisen yhtenä elementtinä konseptisuunnittelussa vaatetussuunnittelun
kontekstissa. Kahdessa muussa systeemitason konseptissa
on pohjimmiltaan kyse muiden konseptien, kuidun värin
ja 3D-tulostuksen vaikutuksista systeemiin. Systeemien
konseptoinnin suurin anti onkin ehkä siinä, että voidaan
tarkastella mahdollisten tulevaisuuden systeemien vaikutusta kehitettäviin materiaaleihin, ja tutkittavien materiaalien vaikutusta nykyiseen systeemiin. On tärkeää tiedostaa
miten materiaalit voivat muuttaa systeemiä, vai täytyykö
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systeemin muuttua, jotta konsepti on mahdollinen.
Materiaalin imagoon vaikuttaminen vaikuttaa
myös mahdolliselta tavoitteelta. Kuten nailonista kerrottu
esimerkki paljasti, materiaalin imagolla on merkitystä
myös kuitutasolla. Siksi on myös imagosyistä syytä miettiä,
mitä ovat ne tuotteet joiden kanssa mennään markkinoille.
Hyvä esimerkki imago-ongelmasta kärsivästä materiaalista on vaikkapa kuitukangas. Sen tekniset ominaisuudet
kehittyvät koko ajan niin, että se on mahdollinen tulevaisuuden vaatetusmateriaali. Mutta vain sillä ehdolla, että
siihen liittyvät mielleyhtymät hygieniatuotteista, halvoista
kauppakasseista ja leikkaussalivaatteista saadaan murrettua.
Tutkimusalan imagoon on vaikea vaikuttaa yksittäisten konseptien kautta, mutta laaja joukko konsepteja
sopivasta teemasta voisi sen tehdäkin. Palautteen kerääminen potentiaalisilta asiakkailta voisi toimia kiinnostuksen mittaamisessa. Konseptisuunnittelun avulla markkinoilta saadaankin hyvissä ajoin tietoa siitä, mistä asiakkaat
kiinnostuneita, ja näin voidaan määritellä projektin suunta
entistä varhaisemmassa vaiheessa (Keinonen ja Jääskö,
2004, 26).
Konseptisuunnittelulle voisi tekstiilimateriaalien kontekstissa asettaa myös yhden tavoitteen, johon
en törmännyt lähdekirjallisuudessa. Kun esittelin
3D-tulostettuihin tekstiileihin liittyvää konseptia, haastateltavat innostuivat kukin visioimaan, mihin käyttötarkoitukseen kankaalle tulostettuja rakenteita voisi käyttää
ja millaista liiketoimintaa siitä voisi syntyä. Kuten tekstiilirakenne on välttämätön välivaihe materiaalin matkalla tuotteeksi, materiaalia käsittelevä konsepti voi olla
hyvä apuväline yhdistettäessä materiaaleja tulevaisuuden
tuotteisiin ja ideoitaessa vielä syntymättömiä brändejä.
Yksi onnistuneen konseptin kriteeri tekstiilimateriaalien
kontekstissa voisikin olla, että sen pohjalta voi ideoida
mahdollisimman monia tuotteita ja liiketoimintamalleja.
Tekstiilimateriaalien yhteydessä kiinnostavan tuotteen
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konseptointi ei riitä, sillä yksittäinen tuote on yksittäisen
yrityksen asia ja materiaalivalmistajan täytyy pystyä myymään materiaalia monille yrityksille.

5.2 TRENDITIEDON

HYÖDYNTÄMINEN

5.2.1 MATERIAALITUTKIJOIDEN

NÄKÖKULMAN

TÄYDENTÄMINEN

Tutkijat seuraavat oman alansa tutkimusta ja omaan
tutkimusaiheeseensa liittyviä julkaisuja, mutta varsinainen tulevaisuuden miettiminen ei näytä kuuluvan työnkuvaan. Kysymykseen tulevaisuuden tarpeiden kartoittamisesta tuli seuraavanlaisia vastauksia:
“Kyllähän me luetaan artikkeleita, lähinnä ne liittyy kyllä tähän
biomateriaalipuoleen. [...] Jos mä tiedän, että joku tekee samaa
asiaa, niin kyllä me sanotaan, että nyt on löydetty joku aiheeseen liittyvä hyvä artikkeli, kyllä me siitä toisiamme
briiffataan.”
“Jos on jokin tietty aihe, niin pitäähän sitä vähän kartoittaa,
mutta en mä nyt oikein tiedä tehdäänkö me mitään
systemaattista.”
”Nyt kun kirjoitan julkaisuani, olen hankkinut tietoa. Olen
yrittänyt etsiä samankaltaisia raaka-aineita kuin materiaalini.”
”No se ei oikeastaan ole sellaista mitä tekisin tarkoituksellisesti.
Minkä havaitsin hyvin valaisevaksi, erityisesti viime vuoden
aikana, on muiden alojen ihmisten kanssa työskentely ja heidän
näkökulmansa saaminen.”
Konseptisuunnittelun tuoma tulevaisuusnäkökulma voi siis olla toimiva täydennys materiaalitutkijoiden
työskentelyyn. Huomasin myös epätietoisuutta ja epäilyksiäkin tulevaisuuden ennakointia kohtaan.
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”Oikeastaan en ollenkaan tiedä miten ne
toimii, nää ennakointijutut.”
”No se on mun mielestä vähän sellaista arvailua
Eihän ne tiedä mitä tapahtuu.”
“Yritän seurata, mikä on ongelma nyt ja mikä on kehitys nyt.”
Tämä asettaa toki haasteita trendien roolin kommunikoimiselle. Jos konsepti liittyy liian vahvasti oletettuihin tulevaisuuden trendeihin, se voi näyttäytyä arvailuna.
Jos pyritään mahdollisimman monen osapuolen mielestä
uskottaviin konsepteihin, perusteluina olisi hyvä käyttää
sekä tulevaisuusnäkökulmaa että tällä hetkellä havaittuja
haasteita ja tarpeita. Selkeää tutkijoiden työssä oli kuitenkin elämäntapoihin tai kuluttajia kiinnostaviin ilmiöihin
liittyvien trendien systemaattisen havainnoinnin puute.
Vaikka haastatteluun osallistui vain kolme materiaalitutkijaa, tulosta voi pitää suuntaa antavana. Tutkijoiden seuratessa tieteellisiä julkaisuja ja markkinoilla olevia materiaaleja suunnittelija voi tarjota täydentävää näkökulmaa
hankkimalla informaatiota kuluttajia kiinnostavista ilmiöistä ja elämäntavoista.
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5.2.2 TRENDITIETO

KONSEPTISUUNNITTELUSSA

Totesin edellä trenditiedon koostuvan kahdesta erillisestä
osasta, tiedosta tällä hetkellä vallitsevista trendeistä ja tiedosta trendeihin liittyvistä ilmiöistä. Nämä kaksi trenditiedon tyyppiä näkyivät konseptisuunnittelussa ja valmiissa
konsepteissa eri tavoilla.
Tieto tämänhetkisistä trendeistä toimi inspiraationa useissa prosessin vaiheissa. Nuutisenkin (2004, 211)
mukaan kaupallisen muodin suunnitteluprosessi lähtee
liikkeelle ”heräämisestä”, joka voi syntyä mistä tahansa
ympäröivän maailman ilmiöstä, joka herättää suunnittelijan huomion. Vasta sen jälkeen kaupallisia trendejä, yrityksen omia trendejä ja tavarantoimittajien trendejä aletaan tulkita ja niiden pohjalta muodostetaan oma näkemys
kyseisestä sesongista.
Trendien ennakoiminen ekstrapoloimalla perustuu siihen oletukseen, että ilmiöt muuttuvat tulevaisuudessa, kuten ne ovat tähänkin asti tehneet (Malaska ja
Mannermaa, 1985, 288). Trendien havainnoinnin ei kuitenkaan tarvitse johtaa tunnistettujen ilmiöiden kyseenalaistamattomaan seuraamiseen ja kopioimiseen. Pikemminkin
kyse on kyvystä seurata maailmanmenoa ja löytää tällä
hetkellä kiinnostavat visuaaliset ilmiöt ja tarinat ja liittää
ne suunnittelutyöhön omalla, persoonallisella tavalla.
Vaikka en käsitellyt opinnäytteessäni trendien
ennakointia, yhtä ennakointitapaa ei voi jättää mainitsematta. Se on suunnittelijan intuitio, joka on tehokas väline
uusien trendien huomaamiseen. Väitänkin, että ajankohtaisten trendien vaikutus konseptisuunnitteluun tulee
suurelta osin intuition kautta. Muulla kuin intuitiolla on
vaikea selittää, miksi osaan hankkeen teknologioista teki
välittömästi mieli tarttua. Niissä oli jotain puoleensavetävää, mitä toisissa taas ei ollut.
Intuitio liittyy vahvasti suunnittelijan tapaan työskennellä. ”Muotitieto on usein intuitiivista itsestään selvää uskomustietoa, jonka varmuutta suunnittelija ei pysty
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todistamaan[.]” (Nuutinen, 2004, 118). Usein päätöksenteko perustuukin vahvaan tunteeseen siitä, mitä pitää
tehdä ja suunnittelijan kanssa työskentelevät voivat ajan
kanssa oppia luottamaan tähän tunteeseen (Nuutinen,
2004, 215). Intuitio tai vaisto eivät kuitenkaan ole pelkkää
synnynnäistä kykyä (Nuutinen, 2004, 102). Ammatillinen
intuitio on kyky, joka syntyy kokemuksesta työskennellä
jollain alalla (Raymond, 2010, 75). Ilmiöstä on käytetty
myös ilmaisua ”nenä” kuvaamaan kykyä ”haistaa”, mitä
uutta on ilmassa (Raymond, 2010, 50).
Intuition hyödyntäminen monialaisessa yhteistyössä voi olla haastavaa, sillä intuitiivisten valintojen
kommunikointi ei ole helppoa, eikä aina edes kiinnostavaa. Huomasin esimerkiksi Ioncell-kuituun liittyvissä konsepteissani yhteyksiä ajankohtaisiin elämäntapa-, lanka- ja
väritrendeihin. En kuitenkaan lähtisi selittämään konsepteja niiden avulla. Ajankohtaisuuden pitäisi näkyä konsepteissa itsessään ja niiden visuaalisessa esityksessä, muttei
konseptien sanallisessa kuvauksessa. Värjäsin esimerkiksi
yhden Ioncell-langoista tarkoituksella epätasaiseksi, koska
en pitänyt pelkkien kompaktien väripintojen synnyttämästä vaikutelmasta. Vasta jälkeenpäin huomasin, että
Milanon lankamessut olivat olleet täynnä epätasaiseen vaikutelmaan pyrkiviä lankoja tasaväristen neulosten ollessa
selkeässä vähemmistössä. Yhteys tämänhetkisiä trendejä
kohtaan on siten olemassa, mutta yhteyden sanallinen selvittäminen ei tunnu tarpeelliselta, tai ainakaan lisää konseptien kiinnostavuutta. Yksinkertaistaen voisi todeta, että
trendit näkyvät kaikessa suunnittelutyössä ajan hengen
kautta. Ajan henki on aikakauden kulttuurinen ilmasto,
joka muokkaa ihmisten ajattelua ja kulutuskäyttäytymistä
(Nuutinen, 2004, 66).
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Trendit ilmiönä vaikuttavat konseptisuunnitteluun rationaalisemmalla ja helpommin kommunikoitavalla tavalla. Löysin niille kolme roolia konseptisuunnitteluprosessissa.
Trendimekanismeihin perehtyminen voi toimia
osana liiketoimintaympäristöön tutustumista. Muodin
alueella olisi jokseenkin mahdotonta aloittaa ja ylläpitää
liiketoimintaa ymmärtämättä eri tuotannon vaiheiden
ajoittamista suhteessa vaihtuviin sesonkeihin.
Toisaalta trendien toimintaa koskevaa tietoa voidaan käyttää konseptien arvioinnissa. Onko luotu konsepti
elinkelpoinen vaatetusteollisuuden toimintaympäristössä?
Jatkuvan muutoksen huomioiminen on tärkeää, sillä materiaalien täytyy pystyä mukautumaan aina erilaisiin trendeihin. Nuutisen värimieltymysten pyramidin (kuva 7)
perusteella luonnonvärisille kuiduille on kysyntää sesongista toiseen. Jos kuidun oma väri olisi ollut vähemmän
neutraali, vaikkapa limenvihreä, materiaalin kykyä kestää
aikaa olisi syytä epäillä. Arviointi trendimekanismeja vasten voi myös auttaa määrittelemään materiaalilta kaivattavia ominaisuuksia. Esimerkiksi kuidun tapauksessa olisi
hyvä kyetä säätelemään värin lisäksi kuidun kiiltoa silkkimäisestä täysin mattapintaiseen, jolloin materiaali olisi
monikäyttöisempi.
Kolmanneksi trendejä ilmiönä voi hyödyntää konseptin esittelyssä. Materiaali kannattaa lanseerata mahdollisuuksien mukaan silloin, kun se on kiinnostavimmillaan.
Esimerkiksi pahvin ruskea kannattaisi lanseerata silloin,
kun murretut ja pehmeät värit ovat suosiossa. Jos sesongin
vallitseva värimaailma on täynnä kirkkaita värejä, yksittäinen beige voi näyttää mitäänsanomattomalta ja epäajankohtaiselta. Trendien leviämismekanismeja voitaisiin
myös hyödyntää konseptin esittelyssä. Jos halutaan suunnittelijoiden ja alan toimijoiden kiinnostuvan konseptista,
kannattaa uuden materiaalin ja siihen liittyvien konseptien
kanssa suunnata messuille. Jos taas haetaan jonkin tietyn
kuluttajaryhmän kiinnostusta, kannattaa yrittää näkyä sellaisessa ympäristössä, missä kyseisen ryhmän edelläkävi-
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jät voivat havaita konseptin ja lähteä levittämään sitä esimerkiksi verkossa.
Trenditieto voi siis toimia inspiraationa, tietona
toimintaympäristöstä, konseptien arvioinnin tukena ja
konseptin esittelyn apuvälineenä. Mega- ja elämäntapatrendeille näen vielä yhden mahdollisen roolin. Ne ovat
konseptisuunnittelun tienviittoja. Varsinkin jos suunnitteluprosessi lähtee liikkeelle valitusta teknologiasta, nämä
trendityypit auttavat määrittelemään, mihin ilmiöön materiaalilla on tarttumapintaa ja mihin suuntaan sen kanssa
kannattaa lähteä. Esimerkiksi asiakkaiden kiinnostus
hyvinvointia ja suorituskykyä kohtaan oli yksi syy lähteä
kehittämään 3D-tulostettuja rakenteita urheilutekstiileihin.

TRENDIT

=
TRENDIT

=

A L A K O H TA I N E N
MEKANISMI

I N S P I R A AT I O

TRENDIT

=
T I E N V I I T TA

KONSEPTISUUNNITTELU

Kuva 11. Trendien roolit
konseptisuunnittelussa.
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6. POHDINTAA
Konseptointi osoittautui toimivaksi menetelmäksi
tässä kontekstissa. Myös konseptoinnin kohdistaminen
kolmeen eri aihelaueeseen oli avartavaa, joskin systeemiin
keskittyvä konseptointi oli selkeästi haastavampaa kuin
fyysisten materiaalien parissa tehty. Systeemin tasolla realistisen, mutta silti uuden ratkaisun löytäminen tuntui hetkittäin ylivoimaiselta tehtävältä. Jos jäljitettävyyteen olisi
olemassa toteutuskelpoinen toimintatapa, se olisi jo todennäköisesti löydetty ja kaupallistettu, sillä tekstiiliteollisuuden tuotantoketjun eettisistä ongelmista on puhuttu paljon
ja pitkään.
Jatkossa lähestyisin systeemitasoa konseptoinnin sijasta esimerkiksi skenaariotyöskentelystä käsin.
Skenaarioiden avulla voisi olla helpompaa kartoittaa
mahdollisuuksia tulevaisuuden tuotannolle ja lähteä sitten miettimään konsepteja näihin uudenlaisiin tuotantoverkostoihin. Toinen vaihtoehto lähestyä systeemiä olisi
luoda tuotteita ja miettiä, miten ne vaikuttavat nykyiseen
systeemiin. Päädyinkin tämäntyyppiseen lähestymistapaan pohtiessani 3D-tulostuksen ja kuidun värin roolia
tuotteen jäljitettävyydessä.
Asetin alussa konseptointiprosessille varsin paljon
reunaehtoja koskien käytettäviä teknologioita ja aikajännettä. Rajausten määrä näkyykin toteutuneiden konseptien lukumäärässä. Konseptointia olisi voinut tehdä myös
spontaanimmin heittelemällä paljon ideoita ja jaottelemalla
niitä eri konseptikategorioihin visionäärisestä kehittävään
ja julkisuushakuiseen. Näiden kaikkien konseptien tarkastelu vaatetusteollisuuden trenditietoa vasten ei toisaalta
olisi ollut perusteltavissa ja kyseessä olisi ollut toisentyyppinen opinnäyte.
Tekstiilisuunnittelija on perinteisesti toiminut jossain tuotantoketjun varrella ja suunnitellut yritykseltä
toiselle myytäviä tuotteita, kuten kankaita. Uusien valmistusmenetelmien tullessa markkinoille ketju voi lyhetä
huomattavasti. Tulevaisuudessa tuotteen valmistus voi
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olla olennainen osa tuotteeseen liittyvää palvelua, varsinkin kun puhutaan räätälöidyistä ja massaräätälöidyistä
tuotteista. Siksi olisi tarpeellista laajentaa konseptisuunnitteluosaamista myös tuote-palvelu-konseptien suuntaan,
mihin ei tässä työssä paneuduttu.
Kiinnostavuus tavoitteena tuntui hetkittäin olevan
ristiriidassa materiaalikehityksen lähtökohtien kanssa.
Menestyvää materiaalia pitäisi voida käyttää useissa
mahdollisissa sovelluksissa ja sen olisi syytä muokkautua moneksi, kun taas konseptilla pitäisi olla jokin selkeä,
omaperäinen ja rajattu näkökulma, jotta se voisi olla kiinnostava. Ristiriita on kuitenkin ratkaistavissa sillä, että
kiinnostavien konseptien esittely voi edistää myös yrityksen perinteisten tuotteiden myyntiä (Keinonen ja Jääskö,
2004, 21).
Kiinnostavuuden lisäämisen voisi nähdä jopa keskeiseksi tekijäksi muotoilijoiden ja materiaalitutkijoiden
yhteistyössä. Materiaalitutkimusryhmän kanssa työskentelevällä muotoilijalla on mahdollisuus pysähtyä miettimään, mikä tekee juuri tästä materiaalista kiinnostavan.
Yrityksillä taas on yleensä halu tehdä yrityksestä kiinnostava ja käyttää uutta materiaalia imagon kohottamisessa.
Silloin riskinä on, että yritys näyttäytyy edelläkävijänä, ei
materiaalin kehittäjä tai tuottaja. Muotoilija voi varmasti
auttaa nostamaan kehitettävien materiaalien imagoa, jotta
yksittäisen yrityskumppanin sijasta mahdollisimman
moni kentällä oleva yritys, suunnittelija ja asiakas haluaisi
käyttää niitä.
Vaikka opinnäytteessä tehdyt konseptit eivät ole
loppukäyttäjälle suunnattuja tuotteita, en näe niiden esittelyssä loppukuluttajalle mitään ongelmaa. Muiden B2B
-tuotteiden (business to business) markkinoinnista loppuasiakkaille on onnistuneita esimerkkejä. Esimerkiksi Intel
on mainostanut prosessorejaan suoraan loppukäyttäjille
ja saanut siten asiakkaat suosimaan Intelin prosessoreilla
varustettuja tietokoneita, mikä taas on luonut painetta tietokoneteollisuudelle käyttää Intelin tuotteita (Lindberg-
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Repo, 2009, 27).
En käsitellyt konseptoinnissa lainkaan materiaalin nimeämistä, vaikka se on olennainen osa materiaalin
imagon muodostumista. Esimerkiksi nailonin nimeämistä
mietittiin aikanaan ankarasti, sillä naisten ei uskottu haluavan pukeutua ”heksadekametyleenidikarboksyyliin”
(Handley, 1999, 36). Koska materiaalin käyttösovellukseksi
suunniteltiin sukkahousuja, yksi ehdotus sen nimeksi oli
norun eli no run, ei silmäpakoa. Koska tuotekehityksessä
huomattiin, että silmäpakoja kaikesta huolimatta esiintyy,
nimi muunneltiin useiden ehdotusten jälkeen nyloniksi
perustuen muun muassa sen helppoon lausuttavuuteen.
(Handley, 1999, 37) Materiaalin nimeäminen voisikin olla
itsessään eräänlainen suunnitteluprojekti.
Kaiken kaikkiaan opinnäytteen teko oli antoisa
kokemus. Olin aiemmin katsellut trendejä varsin tyypillisestä näkökulmasta. Niitä voi seurata ja tehdä niistä
koosteita ja raportteja, mutta niiden yhteyden omaan
suunnitteluun kieltäisi mieluusti kokonaan, jotta oma suunnittelijaidentiteetti pysyisi selkeänä. Trendimekanismeihin
liittyvän tiedon soveltaminen suunnittelutyöhön oli itselleni uusi lähestymistapa ja monen ajatuksellisen harhapolun päässä. Uskon että trenditiedon tarkastelu soveltamisnäkökulmasta kuitenkin lisäsi ymmärrystäni omista
työskentelytavoistani ja siitä, miten tekemäni päätökset
suhtautuvat ympärilläni tapahtuviin asioihin.
Konseptisuunnittelu mainittiin alussa innovaatiohakuiseksi toiminnaksi. Muotoilulähtöisen innovaation on
nähty syntyvän esimerkiksi esteettisen tai merkitykseen
liittyvän oivalluksen kautta (Rampino, 2011). Siinä missä
tuoteinnovaatioihin pyrittäessä pyritään tulkitsemaan
tuotteen, tai jonkin sen osan merkitys uudelleen (Verganti,
2000), materiaali-innovaatioissa voitaisiin pyrkiä oivaltamaan materiaalin, tai jonkin sen ominaisuuden, merkitys
uudelleen. Mitä muuta on väri kuin visuaalinen elementti?
Mikä on suunnitellun painokuosin tarkoitus ja onko sillä
toiminto? Mitä tuotteen alkuperä merkitsee?
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LIITE A
HAASTATELLUT

HENKILÖT

Tiia-Maria Tenhunen
Yibo Ma
Michael Hummel
Tiina Härkäsalmi
Jukka Itälä
Minttu Somervuori
Anna Leinonen
Raija Koivisto

30.9.2014 ja 8.12.2014
2.10.2014 ja 10.12.2014
8.9.2014 ja 8.12.2014
9.12.2014
9.12.2014
9.12.2014
19.12.2014
11.12.2014

HAASTATTELURUNGOT

MATERIAALITUTKIJOIDEN HAASTATTELUN KYSYMYKSET
▫ Kuvailisitko lyhyesti, mitä kauan olet perehtynyt
tähän aiheeseen? Mitä olet tähän mennessä tehnyt?
▫ Oletko aiemmin työskennellyt yhdessä muotoilijan kanssa? Millaisessa yhteydessä? Miten
meni?
▫ Missä vaiheessa muotoilu astui kuvaan tässä prosessissa ensimmäisen kerran?
▫ Koitko jo sitä ennen tarvitsevasi muotoilijan osaamista? Miksi/miksi et?
▫ Mitä odotat, että muotoilu tuo tähän
_____________ ?
▫ Seuraatko työssäsi jonkin alueen tulevaisuutta,
minkä?
▫ Mihin asioihin kiinnität huomiota, kun arvoit
tulevaisuuden näkymiä?
▫ Keräätkö tarkoituksella tietoa tulevaisuudesta?
▫ Miten käsittelet tietoa?
▫ Mietitkö yleensä mitkä ovat työsi tulevaisuuden
vaikutukset? Millaisia vaikutuksia toivoisit?
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KONSEPTIEN ARVIOINTIIN LIITTYVÄT HAASTATTELUT
Haastattelujen tukena käytin seuraavaa Power Point -esitystä.

ideas for
apparel cellulose textile
materials in the 2020s
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Kustakin konseptista esitin seuraavat kysymykset:
▫ Mitä lyhyt esittely tuo mieleesi?
▫ Saatko kiinni ideasta vai jääkö liian abstraktiksi?
▫ Voisitko kuvitella, että tällainen konsepti olisi
mahdollinen tulevaisuudessa?
▫ Mikä siinä epäilyttää?
▫ Mikä sinut vakuuttaisi (vai vakuuttaisiko ollenkaan)
▫ tarjotun infromaation tasolla?
▫ konseptin esittelyn tasolla?
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LIITE B
VÄRJÄYSPROSESSI
LIEMIVÄRJÄYKSEN PERUSMENETELMÄ
Värjäyskokeissa on käytetty liemivärjäyksen perusmenetelmää (Forss, 2002, 136):
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Materiaalin kuivapaino kaikissa erissä: 4g
Liemisuhde 1:30
Värin ja apuaineiden määrät eri vahvuisille väreille
Värin vahVärin
Kalsinoitu Glaubersuola
vuus (%)
määrä (g) sooda (g/l) (g/l)
0,1
0,2
0,5
1
2
4
0

0,0004
0,0008
0,002
0,04
0,08
0,16
0,00

3
4
5
7,5
12,5
20
20

20
22,5
30
50
70
80
80

Värjäykset tehtiin Linitest-laitteella, jolloin väri ja apuaineet liuotettiin veteen ja lisättiin värjäysastiaan järjestyksessä vesi, väri, suola, märkä materiaali ja emäs. Pienten
värimäärien vuoksi värit mitattiin sopivia laimennussuhteita käyttäen. Neutralointi tehtiin etikan avulla.
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