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1. Johdanto

1.1. Työn rajaus

Suunnittelin ja toteutin opinnäytteenäni tekstiili-
malliston vaatetuskäyttöön, sekä kolmet eri väri-
tykset tälle kangaskokoelmalle. Tutkin produk-
tioni kautta värin vaikutusta tekstiilikuosiin sekä 
lähdekirjallisuuden ja haastattelun kautta väritys-
ten tekemisen yleisempää merkitystä tekstiiliteol-
lisuudessa. Ohjaajani Hilkka-Maija Fagerlundin 
kanssa näimme parhaaksi rajata opinnäytemal-
listoni kankaiden määrän noin kymmeneen, sillä 
kun kankaille suunnitellaan myös kolmet eri vä-
ritykset työmäärä käytännössä kolminkertaistuu. 
Mallistooni kuuluu sekä kudottuja, että painettuja 
kankaita. Kankaiden värjäämisen hallitseminen oli 
myös oleellista opinnäytteeni väritysten toteutta-
miseksi. Opetus tekstiilitaiteen koulutusohjelmas-
sa on mallistosuunnittelupainotteista, minkä vuok-
si koen tämän opinnäytetyön rajauksen tuovan 
mainiosti esille opiskelemaani tieto- ja taitosisältöä.

Malliston teemaa valitessani minulle oli tärkeää, 
että aihe olisi yhtenäinen, mutta sisältäisi itsessään 
ristiriitaisia aihioita. Mielestäni on palkitsevaa työs-
tää mallistokokonaisuutta kontrastien kautta tasa-
painoiseen lopputulokseen pyrkien. Teemallisesti 
mallistoni käsittelee ihmisen suhdetta rakennet-
tuun tilaan ja luonnonympäristöön. Inspiraatioma-
teriaalissani ja valmiissa kankaissani rinnastuvat 
kaupungin kiilto ja karheus sekä orgaaniset luon-
non muodot. Kaupunkitilan rakentaminen ja län-
simaalaisten ihmisten kulutuskulttuurin seurauk-
set näkyvät ympäristömme tilassa. Minua kiehtoo 
ihmisen tarve rakentaa itselleen mukava, tehokas 
ja kaunis ympäristö. Nämä rakennukset ennen pit-
kää rapistuvat ja muuntuvat silmissämme vanhan-
aikaisiksi ja rumiksi. On ristiriitaista, että tämän 
prosessin seurauksena onnistumme tuhoamaan 
luonnonympäristömme, jonne kuitenkin kaipaam-
me urbaanin kiireemme keskeltä. 

Visuaalisen lähdeaineistoni kuvat löytyivät mai-
semavalokuvauksen julkaisuista sekä tämän päi-
vän uutisvirrasta. Kuvat ovat suurimmaksi osaksi 
dokumentointeja luonnonkatastrofeista, karuista 
luonnonmaisemista ja hylätyistä asuinalueista. Osa 
kuva-aineistoani syntyi myös Helsingin rakennus-
ten kulumia valokuvaamalla. Halusin lähestyä 
aihetta abstrahoivalla otteella, niin että valmiista 
kangasmallistosta välittyisi enemmänkin tunnel-
ma ja asenne, kuin selkeän osoittelevat kuvitukset. 
Tavoitteenani oli tuoda teemaa esille myös väri- ja 
materiaalivalintojen avulla.

1.2. Tutkimuskysymykset
Väri on kankaassa se elementti, jonka katsoja 
ensimmäiseksi rekisteröi (Pellonpää-Forss 2009, 
131). Tutkin opinnäytteessäni värien vaikutus-
ta kangaskokoelman välittämään viestiin. Miten 
erilaisia lopputuloksia voi saavuttaa pitämällä 
materiaali- ja kuviovalinnat samoina, mutta vaih-
tamalla kankaiden värit? Kuinka hallitseva mer-
kitys värivalinnoilla on kangaskokoelman ole-
muksen kannalta?  Tutkimustietoa aiheesta syntyi 
produktio-osan värityksiä toteuttaessani ja tulok-
set ovatkin nähtävissä lopullisissa kokoelman 
värityksissä kappaleessa 5. 

Saadakseni laajemman viitekehyksen omalle 
projektilleni perehdyin tekstiiliteollisuuden vä-
ritystentekokäytäntöihin. Pohjaan tämän tutki-
mukseni osan tekstiilimallistojen suunnittelun 
ammattilaisen haastatteluun ja tekstiiliteollisuut-
ta käsittelevään kirjallisuuteen. Vertailen myös 
omaa vapaamuotoisempaa projektiani teolliseen 
suunnitteluprosessiin.

Huomaan usein tutkiskelevani kaupunkikuvaa 
sävyjen ja väriyhdistelmien polkuja seuraillen. 

Värit ovat minulle ehtymätön innoituksen ja op-
pimisen lähde, ja onkin mieleistä, että opinnäyt-
teeni tutkimuskysymys linkittyy värien käyttöön. 
Henkilökohtainen tavoitteeni opinnäytteeni pro-
duktion ja tutkimuksen tekemisessä oli, että oi-
valtaisin enemmän väritysten tekemisestä niin 
teoriassa kuin käytännössäkin.

1.3. Työn sisältö ja rakenne
Seuraavissa kappaleissa esittelen teemoja ja ku-
via, jotka ovat inspiroineet minua kangaskoko-
elmaa ja värityksiä suunnitellessani. Mukana on 
sekä itse ottamiani kuvia, että taidekirjoista ja 
uutisista löytämääni materiaalia. Avaan innoi-
tukseni lähteitä myös sanallisesti. Kappaleessa 4 
kerron malliston toteutuksen vaiheista kudonnas-
ta kankaanpainantaan. Seuraavaksi kappaleessa 5 
esittelen kuvia valmiista kangaskokoelmasta vä-
rityksittäin jaoteltuna. Tämän jälkeen kerron teks-
tiiliteollisuuden käytännöistä värityksiin liittyen, 
sekä vertaan näitä omiin työskentelytapoihini. 
Lopuksi kerron johtopäätökseni läpikäymästäni 
oppimisprosessista.
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2. Produktion taustatutkimus

2.1. Inspiraatiomateriaali
Opinnäytemallistoni käsittelee teemallisesti län-
simaisen ihmisen suhdetta luontoon. Globaalissa 
maailmassamme luontoon suhtaudutaan usein 
suurena resurssivarastona, mikä aiheuttaa eko-
systeemien tasapainon järkkymistä. Teema on 
ajankohtainen ja löysinkin inspiraatiota itseäni 
ympäröivässä kaupunkitilasta sekä uutisvirrasta. 
Kokoelmani kuoseissa viittaan muun muassa kar-
heisiin kivipintoihin, myrkylliseen veteen ja rikki-
näisiin putkistoihin. Ideoita kuoseihin syntyi esi-
merkiksi ulkorappusen maalipinnan kulumasta 
ja portaiden kaiteen metalliristikosta. Hyvinvoin-
tiyhteiskunnassa on helpompi havainnoida uusia 
ja kiiltäviä tuotteita, kuin näiden valmistuksesta 
aiheutuvaa saastumista. Uudenkiiltävän kulutus-
kulttuurin teemaa tuon näkyvimmin esille värien 
käytön avulla Fake day – värityksessä.

Rapistuneet talojen kulmat, taloni takana virtaava 
ruosteenvärinen puro ja hyllyittäin huulikiiltoja. 
Ympäristön havainnoinnin lisäksi keräsin inspi-
raatiomateriaalia kirjastosta ja Internetistä. Huo-
mioni kiinnittyi maisemavalokuvauksen teoksiin, 
Georg Gersterin ilmavalokuvat 1970-luvun Per-
siasta vaikuttivat karuudellaan ja Brett Westonin 

mustavalkoiset lähikuvat luonnosta synnyttivät 
heti ajatuksia pintakuvioinneista. Hallitsematto-
man luonnon ja rakennetun, suunnitelmallisen 
ympäristön suhde kiinnostaa minua. On innos-
tavaa rinnastaa luonnonmuotoja mukailevaa ku-
viointia rappeutuneen geometrisyyden kanssa.

Aiheena kulutustottumuksiemme aiheuttama 
maapallon asteittainen tuhoutuminen on tietysti 
kaikkea muuta kuin kevyt. Opinnäytteeni tema-
tiikkaa ei kuitenkaan ole valittu masentuneissa 
tunnelmissa tai paasausmielessä. Haluan opinnäy-
tetyössäni tutkailla tämän päivän ilmiöitä ja visu-
alisoida pintasuunnittelun, materiaalisuuden ja vä-
rin kautta havaintojani ympäröivästä maailmasta 

Opinnäytemallistoani suunnitellessani kaupunki 
näyttäytyi alkukeväisen harmaana. Katujen loska ja 
sohjo muuntui asteittain pöllyäväksi hiekoitukseksi 
ja aurinko pysyi pilviverhon takana. Jotenkin tämä 
säätila sopi yhteen mallistoni tunnelman kanssa. 
Mallistoni värityksien lähtökohta ei kuitenkaan 
löytynyt Helsingin harmaudesta, vaan lähestyin 
värisuunnittelua tarinan kehittämisen kautta.
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3. Väritysten teemat
Haastattelemani professori Maarit Salolaisen 
mukaan yksi väritysten suunnittelun tarkoituk-
sista on tuoda malliston kuoseihin eri tunnel-
mia. Kun samaa kuosia voi ostaa useammassa 
värissä, voi ostaja löytää helpommin valikoimas-
ta itselleen sopivan. Lähtökohtani eri väritysten 
suunnittelulle tässä projektissa oli utelias tutkailu 
värin vaikutusta kohtaan, sekä halu oppia 
uutta. Vaikka opinnäytteni värityksiä ei olekaan 
suunniteltu ostajapotentiaalin laajentamiseksi, 
käytännössä eri katsojien olisi nyt helpompi löy-
tää kankaista omat suosikkinsa. 

Edellisessä kappaleessa esitelty kattoteemani toi 
minulle ajatuksen kolmen värityksen tarinalli-
sesta teemoittamisesta. Olen jaotellut kangasko-
koelmalle suunnittelemani väritykset siten, että 
jokainen väritys kuvaa ihmisen ja ympäristön 
suhteen eskaloitumisen vaiheita aikajärjestykses-
sä. Kronologisesti ensimmäinen väritys kuvaa 
nykytilannetta, toinen tilanteen kärjistymistä ja 
kolmas hiljaista luontoa ilman ihmiskuntaa. Seu-
raavat kappaleet on otsikoitu värityksien nimillä, 
ja avaan niissä tarkemmin värityksien teemoja.

3.1. Fake Day
Ensimmäinen värityskokonaisuus kuvaa ny-
kymaailmaa. Halusin kylläisillä vihreällä, tur-
koosinsinisellä ja keltaisella väreillä ilmentää 
muovisen mainosmaailman päällekäyvyyttä. 
Lisäksi korostin pinnallisen houkuttelevaa vai-
kutelmaa neonoranssilla ja vaaleanlilalla väril-
lä sekä hologrammilangalla. Tässä väritykses-
sä on käytetty lähinnä voimakaskontrastisia 
pää- ja välivärejä. Mustaa ja valkoista esiintyy 
ainoastaan toisiinsa yhdistettynä muutamassa 
mallissa. Halusin niiden lisäävän väritykseen 
levotonta tunnelmaa, mutta myös tuovan raik-
kautta väri-ilottelun keskelle.

3.2. High water
Toinen väritys kuvaa luonnon vastaiskua tummin ja 
uhkaavin värisävyin. Tumman siniset, musta ja petro-
lin eri sävyt viittaavat hyökyaaltoon tai öljyvahinkoon. 
Käytän tässä värityksessä tummia toisiinsa sointuvia 
lähisävyjä. Sinivihreät värisävyt ovat rinnastettu tum-
manpuhuvan punaisen kanssa. Kylmät ja lämpimät 
sävyt yhdistettynä tuovat toisiaan paremmin esiin. 
Efektilankana käytin pronssinsävyistä polyamidia, 
joka sopii hyvin yhteen syvien sinisten sävyjen kanssa. 
Olin ensiksi ajatellut tälle väritykselle raastavampaa 
paniikkimaista tunnelmaa, kuten Picasson Guernica 
-maalauksessa. Päädyin kuitenkin painostavatunnel-
maisempaan eleganssiin erottaakseni värityksen en-
simmäisestä, joka pelaa pitkälti kontrasteilla. 

3.3. Dry infinity
Väritysten tarinallinen päätöspiste, värityksistä 
kolmas, kuvaa tyyntä, hiljaista ja kuollutta maas-
toa. Väritys on yleis-ilmeeltään vaalea ja harmo-
ninen, mutta ruskeaa ja korallinoranssia esiintyy 
myös keskitummina voimakkuuksina aksentin 
luomiseksi. Tässä värityksessä vaalean koralliset, 
vaaleanpunaiset ja hiekan sävyt yhdistyvät he-
leästi. Ajatus vaaleanpunasävytteisestä, herkästä 
kuolemankuvauksesta syntyi Gertsterin valoku-
vaa katsoessani, jossa ruususuolaiseen merenran-
taan oli muodostunut lämpimänruskeita maala-
uksellisia pintoja (s.7). Kylmät mintun vihreä ja 
munankuoren sininen tuovat värityksen muuten 
lämminsävyisiä värejä esiin. 
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4. Toteutusprosessi ja 
toteutusmenetelmät
Käytin puolet opinnäytteen tekemiselle varatus-
ta ajasta inspiraatiomateriaalin keräämiseen ja 
värityksien pohtimiseen. Työstin värityksiä lan-
kakierityksiä tehden sekä tietokoneella värikart-
toja suunnitellen. Kokosin inspiraatiokuvistani 
useita moodboardeja. Suunnitteluprosessi lähti 
kuitenkin virtaamaan vapaammin, kun siirryin 
tekstiilien valmistamiseen käytännössä. Kudonta, 
värjäys, ja painokangassuunnittelu limittyivät toi-
siinsa. Käytin suunnittelun apuvälineenä mallis-
tokarttoja, joihin luonnostelin pienessä mittakaa-
vassa jo valmiit mallit ja ideoin millaisia tekstiilejä 
kokoelmaan vielä tarvitsee. Tavoitteenani oli luo-
da tasapainoinen mallisto, jossa on keveitä kan-
kaita, peruslaatuja sekä paksumpia pörröisiä tun-
tuja. Usein suuren kangasmäärän valmistaminen, 
ja sitten parhaiten yhteensopivien kankaiden va-
litseminen voi olla hyvä keino suunnitella kokoel-
maa. Ajankäytön tehostamiseksi kuitenkin toteu-
tin kokoelman kankaat ajatuksen kanssa niin, että 
kankaiden valmistuttua minun ei tarvinnut karsia 
tai lisätä mitään. 

4.1. Kuosisuunnittelu 
Malliston teeman kannalta oli tärkeää, että pin-
takuvioinneissa löytyy sekä luontoon viittavia 
orgaanisempia muotoja, että urbaanimpaa hajon-
nutta tai geometristä estetiikkaa. Suunnittelin ku-
osit ensin tussipiirustuksina ja maalaten. Tämän 
jälkeen työstin kuoseja tietokoneella raporttiin. 
Vieressä vasemmalla esitän kuvia kokoelmani ku-
dotuista ja painetuista kuoseista mustavalkoisessa 
muodossa havainnollistaakseni niiden yleisilmet-
tä. Kuvassa alla Mountains -kankaan raporttia.

4.2. Kudonta
Kudottuja kankaita suunnitellessaan tekstiili-
suunnittelija pääsee valitsemaan kankaaseen 
haluamansa kudemateriaalit ja sidosrakenteet. 
Loimilangatkin voi päättää itse, mutta usein ne 
valitaan kudonnan studiossa tai tehtaassa val-
miiksi käytössä olevista vaihtoehdoista, sillä 
loimen rakentaminen on työlästä. Kokoelmani 
kudotut kankaat toteutettiin sekä varsipuumallei-
na, että jacquard -kudonnan keinoin. Varsipuilla 
kudonta mahdollistaa materiaalisten ja rakenteel-
listen efektien suunnittelua, sekä kuviosuunnitte-
lua pienehkössä skaalassa. Kuvioaiheiden koko 
määräytyy kangaspuiden varsilukumäärän ja nii-
sinnän mukaisesti. Käyttämäni varsikangaspuut 
olivat 16- 24 -vartisia, sekä tietokoneohjattuja. 
Kudoin yhteensä kolme varsipuumallia. Näistä 
Glow ja Soaked ovat pintamaisempia materiaa-
likontrasteilla pelaavia kankaita, kun taas Fence 
on kokonaan puuvillainen ja kuvioinniltaan sel-
keän geometrinen. Kangasmallit ovat nähtävissä 
nimettyinä sivuilla 18-20.

Jacquard -kudonnan keinoin on mahdollista to-
teuttaa suuriraporttisia, monivärisiä ja -kerroksi-
sia kankaita, sillä jacquard -kudontalaitteissa jo-

kaista lankaa voi ohjata erikseen. Kaksi jacquard 
-kangasnäytteistäni on kudottu yliopistomme 
TC2 -kudontalaitetta käyttäen. Wear out -nimises-
sä damastissa yhdistyy mohairkuteen pörröisyys 
ja loimen puuvillan himmeä kiilto. Merseroidun 
puuvillan kiilto korostui värjättäessä, mikä toimi 
mallin eduksi. Planeta terra -mallissa on kaksi si-
dosaluetta. Molemmat niistä ovat onteloita, joissa 
on käytetty 5-vartisia satiineja. Sidostin suurem-
man kuvioalueen kankaat yhteen 10-vartisella 
satiinilla, jotta kangas tulisi rakenteeltaan kestä-
vämmäksi

Mountains -nimisen mallin kudottaminen italia-
laisen Lodetex -yrityksen tiloissa mahdollistui 
kudonnan kurssimme yritysyhteistyön kautta. 
Tämä kangas suunniteltiin siten, että valmiin kan-
gasnäytteen mukaisille sidoksille ja materiaaleille 
suunniteltiin kangaskuosi ja valittiin kuteen väri. 
Tässä mallissa sidoksina on kuderipsi ja voimak-
kaasti ripsiosasta kohoava ontelo. Suunnittelema-
ni vuoristoa kuvaava kuosi sopi hyvin tähän si-
dokseen. Kangas on hyvin kevyt ja läpikuultava, 
mutta aihe välittyy silti mainiosti.
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4.3. Värjäys
Kankaiden värjäys oli opinnäytteessäni oleellista 
sekä kudottujen että painettujen kankaiden vii-
meistellyn toteuttamisen kannalta. Kaikki osta-
mani painokangaspohjat olivat valkoisia, kuten 
myös käyttämieni kangaspuiden loimilangatkin. 
Kankaiden värjäys oli välttämätöntä saadakseni 
samasta kangasmallista kolme toisistaan voimak-
kaasti poikkeavaa lopputulosta. Käytin värjäyk-
sessä selluloosa- ja valkuaiskuitujen kattilame-
netelmiä sekä kastoseisotusmenetelmää yhden 
villamallin värjäämiseksi. 

Valitsemieni kangaspuiden loimilangat olivat 
kermanvärisiä tai valkoisia luonnonkuituja. Oli 
mahdollista kutoa kaikki kolme näytettä yksillä 
kudemateriaaleilla, ja värjätä näytteet eri värein 
jälkikäteen. Tällöin kuteiden kannatti olla vaaleita 
ja loimilankojen kanssa samalla menetelmällä vär-
jäytyviä. Tein näin sekä Soaked, että Mountains 
-mallien kanssa. Lopputuloksena oli yksivärisiä 
kankaita, joiden kuviointi tulee esiin materiaali- ja 
rakennekontrastein. Lodetexin yritysyhteistyö-
kankaita pystyttiin kudottamaan yhdessä väri-
tyksessä mallia kohden, joten valitsin muuten 
keinokuituisista vaihtoehtoisista pellavakuteisen. 
Olikin mielenkiintoista nähdä, kuinka voimak-
kaasti luonnollisen vaalean Mountains -kankaan 
ilme muuttui lilaksi ja mustaksi värjätessä.

Jos valitsin toteuttaa kangasnäytteet loimen vä-
ristä poikkeavilla kudelangoilla tuli niiden olla 
sellaisia, että ne eivät ota väriä, tai tummempia 
ja saman sävyisiä kuin loimilankojen värjäykseen 
käytettävä väri. Tummimpaan väritykseen ku-
doin sekä Fence, että Planeta terra -mallit mustilla 
ja valkoisilla kuteilla. Näin pystyin värjäämään 
valkoisen kuvioalueen haluamallani värillä il-
man, että musta osa kärsisi. Glow -mallin keino-
kuituiset kuteet eivät puolestaan ottaneet väriä, 
mikä mahdollisti välikuteen ja loimilangan siistin 
värjäämisen.

Opinnäytekokoelmani toteuttamisen aikana vär-
jäsin yhteensä kahdeksantoista kangasta. Vär-
jäyskertojen määrä oli melko suuri, ja esimerkiksi 
tummimman värityksen näytteistä kaikki paitsi 
digitulostettu kangas tarvitsivat värjäystä lopulli-
sen ilmeen luomiseksi. Värikeittiössä vietetyt lu-
kuisat tunnit ja onnistuneet värjäystulokset toivat 
varmuutta tekemiseeni. Kattilavärjäyksen perus-
periaatteet ja prosessi tulivat sen verran tutuiksi, 
että opin myös soveltamaan ja improvisoimaan 
hiukan kankaita värjätessäni.

4.4. Kankaanpainanta 
Valitsin painokangaspohjikseni eri paksui-
sia ja kiiltoisia kankaita tuodakseni vaihtele-
vuutta painokangaskuosieni ulkonäköön. Näin 
kokoelman tekstiileistä löytyisi myös kankaita 
eri vaatekappaleiden toteuttamiseksi.  Painopoh-
jamateriaalejani ovat näyttävä viskoosisatiini, 
himmeäkiiltoisempi puuvillasatiini, sekä ohu-
en läpikuultava silkki. Toteutin yhteensä kolme 
painokangaskuosia laakapainona ja yhden digi-
taalista kangastulostusta käyttäen. Painomallin 
väritysten kokeileminen ja toteuttaminen pig-
menttivärein on mielekästä, sillä haluttuja paino-
värisävyjä voi sekoittaa nopeasti. Kuosin ilmeen 
eri väreissä testaaminen on nopeampaa kuin kan-
gasta kudottaessa. 
Painomallin toteutus painetuksi kankaaksi kä-
sinpainaen on suunnittelun alusta loppuun asti 
luovaa toimintaa. Usein malli kehittyy vielä pai-
noprosessin aikana. (Pellonpää-Forss 2009, 103.) 
Värikokeilujen kautta saakin usein ideoita siitä, 
mihin suuntaan työtä kannattaa viedä. Muuten-
kin käsinpainettu jälki tuki paremmin mallistoni 
teemaa, kuin digitaalitulosteiden siloisuus. 

Kaksi painokangaskuvioinneistani on suunnitel-
tu yhdellä pigmenttipainovärillä painettaviksi. 
Kuvioltaan kaareilevan orgaanisen Wave -kan-
kaan painopohja on läpikuultava silkki. Corner 
- mallissa on rouhea piirustusjälki ja se on painet-
tu puuvillasatiinille. Eroavien pohjamateriaalien 
ja kuosien ansiosta näiden kankaiden lopulliset 
ilmeet ovatkin hyvin erilaiset. Kolmas laaka-
painomalli Pavement on suunniteltu siten, että 
seulaa kääntämällä ja uudestaan painamalla saa 
kaksivärisen pintamaisen lopputuloksen. Painoin 
kuvioinnin kiiltävälle viskoosisatiinille ensin läpi-
kuultavalla reaktiivivärillä ja sen jälkeen peitto-
pigmenttivärillä. Kiillon ja matan vaihtelu tekee 
tästä kuosista eläväisen näköisen. Digitaalisena 
tulosteena ohuelle villalle toteutettu Woods -kuo-
si on maalauksellinen ja monisävyinen.
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5. Kangasmalliston esittely

5.1. Kuvat kangasmallistosta
Suunnittelemani kankaat tasapainottelevat usein 
herkän runollisen ja särmikkään kontrastisen 
tyylin välivaiheilla. Opinnäytekokoelmassani 
tämäntyyppinen vastakkainasettelu on saanut 
tavallistakin enemmän jalansijaa, sillä pystyin 
eri värityksien sisällä luomaan hyvin poikkea-
via ilmeitä kankaille. Jokaisessa värityksessä 
kattoteeman ideat tulevat esille omalla taval-
laan.
Kokonaisuuksien hallitseminen ja pohtiminen 
on minulle kiinnostavampaa, kuin yksittäisten 
kankaiden rakenteiden kehitteleminen äärim-
mäisyyksiin asti. Tämä näkökulma näkyy myös 
opinnäytekokoelmassani; teknisesti useat kan-
kaat ovat yksinkertaisia, mutta niillä on omat 
paikkansa kokoelmassa.
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Fake Day High Water

Glow Pavement Wear Out Planeta Terra

Fence Woods Soaked Mountains

CornerWave

Glow Pavement Wear Out Planeta Terra

Fence Woods Soaked Mountains

CornerWave
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5.2. Väritysten simulointi vaatteisiin
Kuvassa on kaksi kokoelmani kankaista vaate-
tuskangaskäyttöön simuloituina. Kankaita toteut-
taessani mietin minkä vaatekappaleen mistäkin 
kankaasta voisi valmistaa. Otin tämän näkökul-
man huomioon myös kankaiden paksuuksia ja 
tuntuja suunnitellessani. Tässä pienessä simulaa-
tiossa havainnollistan, kuinka erityylisiä asuko-
konaisuuksia eri väritysten kankaista syntyisi.

Dry Infinity

Glow Pavement Wear Out Planeta Terra

Fence Woods Soaked Mountains

CornerWave

Esimerkin asukokonaisuus on tyyliltään melko 
elegantti ja yksinkertainen. Mielestäni kokoelma-
ni kankaat voisivat kuitenkin toimia myös rönsy-
levemmässä tai kerrostetummassa vaatetusrat-
kaisussa.
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6. Tekstiiliteollisuus ja 
väritykset
Väritysten avulla tekstiilialan yritys voi kohdentaa 
tuotteitaan eri asiakasryhmille. Tämä on hyödyl-
listä kaupallisesta näkökulmasta, sillä kun samaa 
tuotetta on tarjolla useissa eri väreissä, saavuttaa 
se enemmän ostajapotentiaalia. Niin vaatetus- 
kuin sisustustekstiilienkin trendien muutokset 
näkyvät katukuvassa ja kauppojen esillepanoissa. 
Muutokset väreissä saavat tutut tuotteet näyttä-
mään taas raikkailta ja kiinnostavilta. 
Kangastrendit ovat jatkuvassa muutoksen tilassa. 
Kun tietty yhdistelmä värejä, ajatuksia ja tekstuu-
reja alkaa näkymään katukuvassa, trendiennusta-
jat, jotka työskentelevät konseptien kanssa kaksi 
vuotta etukäteen, ovat jo valmiiksi päättäneet 
mitä tulemme haluamaan seuraavana sesonkina. 
(Gale & Kaur 2002, s.134) Väritysten tekemisellä 
on tärkeämpi rooli sisustustekstiilien maailmassa, 
kuin vaatetustekstiilejä suunniteltaessa. Väritys-
ten tekeminen olikin opinnäytteessäni tarkoitettu 
enemmän värinkäytön harjoittamiseksi, kuin yri-
tykseksi simuloida teollisuuden prosessia.

6.1. Väritysten merkitys tekstiilialan 
yritykselle
Värien tarkalla koordinoimisella on tekstiilialan 
yritykselle useita etuja. Sisustustekstiilien maail-
massa värien koordinointi auttaa hallinnoimaan 
laajoja kangasmääriä. Haastattelemani Maarit 
Salolainen työskentelee intialaisen F&F -sisus-
tustekstiiliyrityksen luovana johtajana. Salolai-
sen mukaan väritysten merkitys on kiteytetysti 
se, että tavara kiertää varastosta ja että saadaan 
myyntiä. F&F:llä, kuten muissakin tekstiilialan 
suurissa yrityksissä, varastoa hallinnoidaan vä-
reittäin. Yrityksessä kerätään informaatiota siitä, 
kuinka paljon mitäkin väriä varastosta löytyy. 
Värisävyt koordinoidaan tarkasti niin, että suun-
nittelijoiden käyttöön voidaan myös tuottaa dataa 
parhaiten myyvistä sävyistä. Tätä informaatiota 
voi näin ollen hyödyntää seuraavan kokoelman 
värejä suunniteltaessa.

Käyttämällä tyylilleen ominaisia värisävyjä ja – 
yhdistelmiä sesongista toiseen yritys vahvistaa 
ja luo imagoaan. Näin yrityksen tuotteet vetoa-
vat samaan asiakasryhmään sesongista toiseen, 
ja yritys voi kerryttää luottavaista asiakaskuntaa. 
Kudottuja kankaita valmistavan yrityksen ei oli-
si myöskään taloudellisista syistä järkevää uusia 
käyttämäänsä väripalettia kokonaan sesongin 
vaihtuessa. Materiaalit ovat hinnakkaita, ja loi-
milankojen vaihtamisen ajaksi koneet täytyisi py-
säyttää. ”Klassikkomalleista säilytetään 70–80% ja 
loput vaihdetaan ja järjestetään vesiputoukseen 
uudelleen tuoden ajankohtaisia värejä esille. Yri-
tyksen täytyy kontrolloida, että tarjolla on sekä 
tietyn sesongin lookin luomiseksi tarvittavia vä-
rejä, että turvallisempia värejä jotka myyvät koko 
kokoelmaa”(Salolainen, 26.3.2015). Trendikkäät 
värit saavat asiakkaat kiinnostumaan kangasko-
koelmasta, vaikka lopulta nämä päätyisivätkin 
hillitympiin värivalintoihin. Huomasin tämän il-
miön myös käytännössä työskennellessäni sisus-
tuskankaiden esittelijänä ja myyjänä tekstiiliedi-
tori Lauritzonilla. 

6.2. Väritysten suunnittelu 
yritysympäristössä verrattuna omaan 
projektiini 
Kaupallisessa tekstiilisuunnittelussa on otettava 
huomioon asiakasanalyysi, yrityksen imago, väri-
ennusteet ja trendit. Opinnäyteprojektissani väri-
tyssuunnittelun konteksti oli vapaampi. Väritys-
ten tekemisen yhteydessä pystyin leikittelemään 
eri tyyleillä ja etsimään suunnittelijaidentiteettiä-
ni. Halusin kehittyä värinkäyttäjänä, sekä oppia 
luomaan tasapanoisia värityskokonaisuuksia. 
Yrityskontekstin paineita miellyttää asiakaskun-
taa tai yritysjohtoa ei ollut. 
Toimivien väriyhdistelmien suunnittelussa on 
sekä taiteellisissa että kaupallisissa projekteissa 
eduksi tuntea väriopin lainalaisuuksia. Värien il-
maisulliset mahdollisuudet kuuluvat psykologian 
asiantuntemukseen. Taiteilijan tulee hallita värin 
sekä aineelliset että psykologiset tietosisällöt, näin 
hän pääsee käsiksi värin estetiikkaan. Esteettisen 
värien tutkimisen perusta on värien rinnakkais-
asettelun vaikutusten tunteminen. (Itten 1961, 13.) 

Salolainen kertoo, että suunnitteluprosessin en-
simmäinen vaihe on päättää tulevan kokoelman 
teema. Tämän jälkeen mietitään väritykset ja kat-
sotaan, että kaikki väritykset ovat merkityksellisiä 

teeman kannalta. ”Yritysmaailmassa on tärkeää, 
että kokoelman teemat esitetään analyyttisesti 
ja selkeästi myös väriplansseissa, niin että saa-
daan havainnollistettua myös pomoille ja kaikil-
le kaupan ihmisille, mitä on tulossa” (Salolainen 
26.3.2015). Opinnäytteeni teemojen esillepano ei 
missään vaiheessa muodostunut kovin jäsennel-
lyksi tai tarkaksi. Tämä oli myös tietoinen valin-
ta, sillä toivon suunnitteluprosessissa olevan tilaa 
spontaaniudelle eri teemojen painottamisen ja 
väriyhdistelmien suhteen. Minulla oli käytös-
säni kansio johon kokosin inspiraatiokuvia sekä 
myöhemmin ideaplanssi teemojen jäsentelemisen 
tueksi. Näiden lisäksi tein jokaiselle väritykselle 
omat pelkistetyt värikarttansa. Teemojen eri tun-
nelmien esiintuominen myös väriplansseissa olisi 
kuitenkin voinut olla selkeyttä antava suunnitte-
lun apuväline.

Kuosi-ideoille, materiaalivaihtoehdoille ja väri-
tyksille kootaan myös omat ideakarttansa. Näiden 
avulla voidaan miettiä missä laaduissa ideat toteu-
tetaan: valmistetaanko tietty kuosi-idea printtinä 
vai kudottuna kankaana. (Salolainen 26.3.2015.) 
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Ideakarttoja on useita eri suunnittelun osa-alueita 
varten, mikä varmasti selkeyttää suuren projektin 
hallitsemisessa useiden suunnittelijoiden kesken. 
Ideakartat toimivat sekä suunnittelun apukeino-
na, että kollektiivisina muistamisen välineinä. 
Hilkka-Maija Fagerlund kertoo maisterin opin-
näytteessään, ettei kaikkia suunniteltuja malleja 
valmisteta kaikissa värityksissä. ”Väritysten mää-
rä vaihtelee ja riippuu malliston käyttötarkoituk-
sesta, mutta yleensä niitä tehdään n. 5-8 per mal-
li. Kaikkia malleja ei kuitenkaan tarvitse löytyä 
joka värityksestä.”(Fagerlund, 2006.) Kolmessa 
värityksessä valmistetun kymmenen kuosin ko-
koelmani kaikki mallit toteutettiin kaikissa väri-
tyksissä. Mallistoni olisi pienuutensa vuoksi vai-
kuttanut vaillinaiselta, jos olisin jättänyt jonkun 
kuosin toteuttamatta jossain värityksessä.

Saamani mallistonsuunnittelullinen koulutus on 
tähdännyt teollisen tekstiilisuunnittelun opettami-
seen. Tämän vuoksi käyttämäni suunnittelumeto-
diikka osoittautui hyvin samantyyppiseksi kuin 
tekstiiliteollisuudessa käytetty. Suurimmat eroa-
vaisuudet käytetyissä suunnittelutavoissa johtuivat 
projektien mittakaavan, ammattimaisuuden ja kau-
pallisen tason eroista. En ollut suunnitteluprosessin 
alkuvaiheessa perehtynyt väritysten tekemisen käy-
täntöihin paljoa, minkä vuoksi en myöskään ollut 
tietoinen joistakin suunnittelukäytännöistä.

6.3. Trendiennusteet ja suunnittelijan 
ilmaisun vapaus 
Usein teemme ostopäätöksiä tarjolla olevan väri-
valikoiman perusteella. Onkin vaikeaa sivuuttaa 
ne ihmiset, jotka tekevät päätöksiä värivalikoimaa 
koskien. Ketkä päättävät mitkä värit tulevat ole-
maan muodikkaita? Yleensä näitä päätöksiä eivät 
tee suunnittelijat; tekstiilisuunnittelijat valitsevat 
samasta värivalikoimasta jota muutkin suunnitte-
lijat lopulta käyttävät. (Gale & Kaur 2002, s. 133)
 Kun kysyin Maarit Salolaiselta trendivärikartto-
jen käytöstä, vastaus oli ilahduttava. Hän kertoi 
itse käyttävänsä värikarttoja vasta väritysten val-
mistuttua, lähinnä pomonsa vakuuttamistarkoi-
tuksissa. Ajankohtainen ilme syntyy Salolaisen 
suunnittelutiimissä siis intuitiivisesti ja ajankoh-
taisia ilmiöitä tarkkaillen. Kun lopputulos vastaa 
esimerkiksi IC Finlandin tekemiä väriennusteita, 
voi postista kolahtavien ennusteiden avulla to-
dentaa, että nämä asiat ovat tosiaan tulossa. 

saadaan erilaistettua toisistaan. Usein vaikuttei-
den imeminen tapahtuu suunnittelijalle melko 
luonnostaan. Trendivärien ja -materiaalien tark-
kailu voi oikeastaan sekä antaa ideoita, että tasa-
päistää suunnittelijoiden työtä.

Tietoisuus trendeistä ja trendiennusteista on elin-
tärkeää tekstiiliteollisuuden eri osa-alueille lan-
gan- ja kankaanvalmistajista jälleenmyyjään ja 
suunnittelijaan (Gale & Kaur 2002, 133).  Tämän 
tietoisuuden olisi kuitenkin hyvä tulla suunnitte-
lijalta itseltään, jotta hän voisi tulkita ajankohtai-
sia teemoja mielenkiintoisella tavalla. Erityisesti 
vaatetuskankaita suunniteltaessa on toivottavaa, 
että tekstiilit erottuisivat muiden suunnittelijoi-
den kankaista. Vaikka samat teemat ja materiaa-
li- ja värivalinnat ovatkin muodikkaita yhtä aikaa, 
suunnittelijan vision ja tulkinnan avulla tuotteet 
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7. Lopuksi
Opinnäyteprojektini tehtävänannossa oli sopivas-
ti haastetta. En ollut aiemmin suunnitellut väri-
tyksiä, ja kolmen värikokonaisuuden hahmotta-
minen yhtäaikaisesti tuntuikin välillä hankalalta. 
Kokemus oli opettavainen, ja itsenäisen työsken-
telyn taitoni kohentuivat projektin aikana. Ha-
luaisin myös muistuttaa tulevaisuuden itseäni, 
että konkreettinen materiaalin kanssa työskentely 
on minulle tärkeä työväline ja ideoiden lähde. 

Opinnäytetyöni ollessa alkutekijöissään olin kir-
jannut tavoitteikseni dynaamisen, mutta tasapai-
noisen vaatetuskangasmalliston luomisen. Tämän 
lisäksi halusin toteuttaa kolme toisistaan selkeästi 
erottuvaa väritystä näille kangasmalleille, sekä 
kehittää värisilmääni ja kokoelmanhallintataito-
jani. Nyt kun kangaskokoelma värityksineen on 
valmis, voin sanoa olevani tyytyväinen lopputu-
lokseen. 

Ympäri maailmaa muotoilun aloille valmistuvien 
ihmisten koulutuskokemuksista suuri osa liittyy 
heidän luovien vahvuuksiensa, suunnittelufilo-
sofiansa ja uratavoitteidensa löytymiseen (Gale 
& Kaur, 2002, 52). Opinnäytemallistoa suunnitel-
lessani kehityin suunnittelijana, mutta olen myös 
erittäin iloinen teoreettisen osan työstämisen aikana 

saadusta perspektiivistä. Lukemisen ja haastatte-
lun kautta saatu tieto työelämän käytännöistä ja 
tekstiilisektorin toimintamalleista antoi omalle 
toiminnalleni koulun ulkopuolisen viitekehyk-
sen. Tekstiilien maailma on uskomattoman laaja 
ja opittavaa riittää. Toivottavasti tulevaisuudes-
sakin voin työskennellä tekstiilien ja värikoordi-
noinnin parissa.

”Väri on kutojan ilmaisuvoimaisempia työväli-
neitä. Värivalinnoillaan hän pystyy vaikuttamaan 
voimakkaasti katsojan tunteisiin. Värisommit-
telun tavoite on niin näkyvän kuin mielleyhty-
miinkin perustuvan kokonaisuuden luominen 
kankaan värein, samoin kuin niiden välisen tasa-
painoisuuden ja yhtenäisyyden saavuttaminen. 
Tavoitteeseen on päästy, jos katsojan kiinnostus 
kokonaisuuteen säilyy” (Willman & Forss, 1996, 
130.) Toivottavasti opinnäytetyöni kuosit ja vä-
rityskokonaisuudet näyttäytyvät kiinnostavina 
myös lukijan silmissä. 
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Liitteet

Haastattelukysymykset Maarit Salolaiselle:
1. Mikä on väritysten merkitys tekstiilikokoelmalle yrityksen näkökulmasta? 

2. Miten väritysten suunnittelu etenee ja limittyy koko kokoelman suunnitteluprosessiin teollista
    kokoelmaa suunniteltaessa?

3. Kuinka samanlaisena tai erilaisena yksittäinen kuosi pyritään pitämään eri värityksissä?
    Halutaanko saman kuvioalueen nousevan esiin kaikissa värityksissä? 

4. Mikä on suunnittelijan intuition / värisilmän rooli? Kun työskentelyssä huomioidaan 
    trendiväriennusteet, asiakasanalyysi, yrityksen imago..?

5. Mitkä ovat tärkeimmät huomioon otettavat seikat värityksiä suunniteltaessa?

6. Millainen on onnistunut tekstiilikokoelman väritys?
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