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opinnäytetyöni tarkoituksena on syventyä 
Marvelous Designer-ohjelman tuomiin 
uudenlaisiin mahdollisuuksiin vaatemalliston 
suunnittelussa ja suunnittelijan työympäristönä. 
Marvelous Designer on vaatteiden mallinnukseen 
tarkoitettu 3D-ohjelma, joka on Aalto 
yliopiston muotoilun laitoksellakin käytössä 
olevan CLo-ohjelmiston sisarusversio. oman 
henkilökohtaisiin arvoihini ja kiinnostuksen 
kohteisiini perustuvan työskentelymetodin, sekä 
oman, persoonallisen ilmaisuni kehittäminen on 
keskeisessä osassa, joten osana opinnäytetyötäni 
suunnittelen ja toteutan vaatemalliston. 
Suunnittelen malliston kokonaan 3D-ohjelmaa 
käyttäen, tarkoituksenani tutkia 3D-mallinnetun 
ja fyysisen prototyypin yhdenmukaisuus ja 
toteuttaa valmis vaatemallisto 3D-ympäristössä 
luoduilla ja testatuilla kaavoilla. Mallisto tulee 
olemaan kaavoituksen osalta hyvin kokeellinen. 
haluan tuoda mallistoon kolmiulotteisia, 
veistoksellisia, mutta silti hyvin yksinkertaisia 
muotoja, joita toteutan muun muassa saumoja 
kiertämällä, kaavanosien mittasuhteita 
muuttelemalla sekä pitämällä kaavanosien 
määrän minimissään. yksityiskohdat tulevat 
yksinkertaisuudesta ja minimalismista. 
Keskiössä on vaatteen muoto väreillä, kuoseilla 
ja materiaaleilla iloittelun sijaan. Mallisto on 
kokeileva kaavoitukseltaan, mutta silti käytettävä. 
haluan myös tutkia miten 3D-ohjelma toimii 

kokeellisen, luovan ja taiteellisen työskentelyn 
alustana, ja millaista on estetiikka jota 
tietokoneella 3D-ympäristössä voi luoda.

Tulkitsen tässä työssäni vaatetusta tietynlaisena 
käytettävänä taiteena. Taiteilijan valitsema 
työväline vaikuttaa työn lopputulokseen. 
Tulevaisuuden vaatesuunnittelija työskentelee 
luultavasti mitä enenevämmässä määrin 
virtuaalisessa ympäristössä. Virtuaalisuus, 
digitalisoituminen ja automaatio auttavat myös 
vaatetusteollisuutta kestävämpään kehitykseen. 
Muutosta ei tarvitse ottaa pelottavana ilmiönä, 
tai luovuutta rajoittavana kehityksen suuntana. 
erilaiset hybridiprosessit voivat tulevaisuudessa 
olla kaikkein lupaavimpia luovalle tietokoneen 
käytölle. 

Tietokoneella vaatetta suunniteltaessa 
erilaisten mahdollisuuksien kokeileminen 
on huomattavasti helpompaa kuin fyysisellä 
materiaalilla. Tietokoneohjelmassa materiaali, 
sakset ja ompeleet ovat bittejä ja käytettävissä 
on aina ”peruuta”-komento, toisin kuin 
reaalimaailmassa. Tämä voi rohkaista hyvinkin 
kokeelliseen, taiteelliseen ja omaperäiseen 
visuaaliseen ilmaisuun. Toisaalta tietynlaiset 
toiminnot ovat virtuaalisesti vielä melko 
kömpelöitä, joten niiden kiertäminen ja pois 
jättäminen mahdollisesti ohjaavat omalta 
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osaltaan visuaalista ilmaisua. onko siis niin, 
että toisaalta tietokoneohjelma ohjaa esteettistä 
ilmettä tiettyyn suuntaan, toisaalta taas tukee 
tietynlaista estetiikkaa ja tarjoaa mahdollisuudet 
nostaa sitä uudelle tasolle rohkaisemalla 
kokeellisuuteen kaavoituksessa?

Suunnittelen osana opinnäytetyötäni kokonaan 
uuden vaatemalliston, mutta jatkan jo keväällä 
2014 suunnittelemassani vaatemallistossa 
käyttämääni ideapohjaa. Silloin lähdin 
suunnittelussa liikkeelle orgaanisista muodoista. 
otin kiinnostavan muodon, jonka siirsin suoraan 
pienoiskoossa kaksinkertaiselle kankaalle. 
ommeltuani saumat aloin sovittaa mallia 
barbienukelle. Barbienuken päällä saumoja 
kiertämällä, sekä etu- ja takakappaleiden 
mittasuhteita muuttamalla tein vaatteisiin 
istuvuutta, yksityiskohtia ja siluetin. Vaatteiden 
varsinainen kaavoitus oikeassa koossa oli 
haastavaa ja hyvin aikaa vievää, koska jouduin 
kokeilemaan kaiken kolmiulotteisena. Vaikka 
aloitinkin barbienuken kokoisista kappaleista, 

jotka vasta useamman korjauksen jälkeen 
suurensin oikeaan kokoon, vaati jokainen 
vaate monta prototyyppiä, joten kangasta 
kului prototyyppivaiheessa useita kymmeniä 
metrejä. haluan opinnäytetyössäni tutkia, 
onko samankaltainen tuotesuunnitteluprosessi 
mahdollista toteuttaa kokonaan tietokoneen 
avulla tämän hetkisillä vaatesuunnitteluun 
tarkoitetuilla 3D-ohjelmilla. 

opinnäytetyöni tarkoituksena ei ole pyrkiä 
osoittamaan, että 3D-mallinnus olisi paras 
tapa toimia. Työni tarkoituksena on tutkia 
vaihtoehtoista tapaa työskennellä ja Marvelous 
Designer-ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia 
vaatesuunnittelussa. en odota virtuaalisesti 
luotujen prototyyppien vielä vastaavan 
visuaalisesti täysin yksi yhteen valmiin malliston 
kanssa. Tarkoituksenani on selvittää, ovatko 
3D-malli ja valmis tuote kuitenkin visuaalisesti 
niin lähellä toisiaan, että kokonaisen malliston 
voisi suunnitella ja kaavoittaa virtuaalisessa 
ympäristössä ilman fyysisiä prototyyppejä. 



2.
OPINNÄYTETYÖN 

TUTKIMUSAIHE 
JA 

TUTKIMUSMENETELMÄT
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Kirjan ”Doing Research in Design” (Crouch, 
C; pearce, J. 2012) johdannossa todetaan, että 
suunnittelijalle tuottoisa tutkimus on tutkimusta, 
jossa tutkitaan suunnittelijan tapoja työskennellä, 
sitä miten design toteutetaan sekä suunnitellun 
designin vaikutusta loppukäyttäjään. 
Suunnittelijan työskentelytavat ovat teknisiä, 
älyllisiä, yksilöllisiä sekä sosiaalisia ja limittyvät 
muihin luoviin ja tieteellisiin menetelmiin.  
Tutkimuksen ymmärtäminen voi vaikuttaa 
suunnittelijan kykyyn saattaa ideansa valmiiksi 
tuotteiksi tai prosesseiksi, sekä ymmärtää 

niiden laajempia vaikutuksia ympäröivään 
maailmaan. älyllinen, emotionaalinen ja 
fyysinen ympäristömme muovautuu sekä 
suunniteltujen tuotteiden että prosessien myötä. 
Suunnitteluprosessin ja ajattelun syklisen 
luonteen ymmärtäminen auttaa suunnittelijaa 
ymmärtämään myös tutkimusprosessia. 
Suunnittelijan maailma on hyvin lähellä tutkijan 
maailmaa. perusstrategia sekä suunnittelijalle 
että tutkijalle ongelmatilanteen ratkaisussa on 
kysyä kysymyksiä. Tutkimus on yksi komponentti 
suunnittelijan työssä. (Crouch, C; pearce, J. 2012)
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3D-mallinnusohjelma Marvelous Designer on 
keskeisessä asemassa opinnäytetyössäni. halusin 
ennen kaikkea koetella rajojani suunnittelijana 
uudenlaisen, tietyin säännöin rajatun 
suunnitteluprosessin puitteissa. Minua kiinnostaa 
kokeellinen työskentely, jossa voin yhdistää 
uutta teknologiaa taiteelliseen ilmaisuuni. 
halusin jatkaa jo aiemmin aloittamaani 
ideaa ei-perinteisestä kaavamuotoilusta 
vaatesuunnitteluni lähtökohtana. Ajattelen 
hyvin suunniteltua ja taidolla valmistettua 
vaatetta jokapäiväisenä taideobjektina; tästä 
näkökulmasta minua kiinnostaa taiteen ja 
muodin keskinäinen suhde, sekä se, miten 
tietokoneohjelmalla suunnittelu vaikuttaa 
vaatteen visuaaliseen estetiikkaan. 

Vaatetusteollisuus tuottaa paljon ylimääräistä 
materiaalijätettä, joka ei ole kestävän kehityksen 
mukaista. Jätteen määrää voi vähentää monin eri 
keinoin. Fyysisten mallikappaleiden korvaaminen 
3D-mallinnetuilla kuvilla olisi yksi keino, jolla 
materiaalin ylimääräistä kulutusta voisi vähentää. 
Fyysisten mallikappaleiden korvaaminen 
lyhentäisi myös malliston suunnitteluun, 
markkinointiin ja tuotantoon saattamiseen 
kuluvaa aikaa. Minua kiinnostaa, miten hyvin 
valmis vaate vastaa sekä visuaalisuudeltaan 
että istuvuudeltaan kokonaan 3D-ohjelmassa 
virtuaalisesti suunniteltua prototyyppiä. 

opinnäytetyöni tarkoituksena on siis tutkia, 
kuinka tietokone ja 3D-ympäristö vaikuttavat 
luovuuteen, malliston estetiikkaan ja 
tuotesuunnitteluprosessiin. näistä lähtökohdista 
työni keskeiseksi tutkimusaiheeksi muodostui, 
miten tietokoneohjelma vaikuttaa suunnitteluun. 
ohjaako tietokoneohjelma esteettistä ilmettä 
tiettyyn suuntaan, tukeeko se tietynlaista 
estetiikkaa ja tarjoaako se mahdollisuudet nostaa 
sitä uudelle tasolle rohkaisemalla kokeellisuuteen 
kaavoituksessa?

Tutkimusaihe

Työhypoteeseinä tutkimuksessa toimivat 
seuraavat olettamukset:

•	 Marvelous Designer-ohjelmalla voi 
suunnitella vaatemalliston ideavaiheesta 
lopullisiin kaavoihin saakka.

•	 Marvelous Designer-ohjelman avulla on 
mahdollista suunnitella virtuaalisesti 
ei-perinteiseen kaavoitukseen perustuva 
vaatemallisto.

•	 3D-mallinnuksella voi korvata fyysisiä 
protokappaleita myös kun kyse on 
erikoisemmista ja kokeellisemmista 
vaatemalleista.



Kuva 1: Viitekehys.
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Suunnittelijalla tai taiteilijalla on oma 
uskomustensa järjestelmä, joka ohjaa yksittäisten 
tuotosten toteuttamista koko ajan. Sitä voi 
kutsua vaikka henkilökohtaiseksi design-
filosofiaksi. Tämä kokonaisvaltainen taiteellinen 
persoonallisuus on lähtökohtana kaikelle  
suunnittelulle ja tulosten muunnelmille, ja 
se myös kehittyy koko ajan. Suunnittelijalla 
on omakohtainen valikoima tietoa, taitoa ja 

näkemystä, joka koostuu kaikesta aiemmin 
kerätystä kokemuksesta ja tiedosta sillä hetkellä. 
Koska suunnittelijat myös koko ajan hienosäätävät 
uskomuksiaan, ne voivat alkaa muistuttaa teoriaa 
suunnittelusta tai johdonmukaista filosofiaa. 
Sisältö voi vaihdella vaikka moraalisista 
uskomuksista ymmärrykseen siitä, mikä 
on teknisesti toivottavaa tai optimaalista. 
(heikkinen, T. 2013: 22)

Teoreettista pohjaa: 
henkilökohtainen teoria/ design-filosofia
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Toimintatutkimus on ehkä tehokkain 
ja vapauttavin käytettävissä oleva 
tutkimusmuoto luovan alan suunnittelijalle. 
Toimintatutkimuksen filosofialla ja käytännön 
prosesseilla on likeinen yhteys, koska 
toimintatutkimuksessa ajattelun ja toiminnan 
yhteys on keskeistä tutkimusprosessissa. Vaikka 
toimintatutkimuksen yleisin käyttötarkoitus voi 
olla yksinkertaisesti tehokkuuden parantaminen, 
sillä on paljon suurempi potentiaali kun haetaan 
muutosta olemassa oleviin käytäntöihin. 

useimmissa toimintatutkimuksissa tutkimuksen 
tekijä tarkastelee ja arvioi itse omaa toimintaansa 
löytääkseen tapoja toimia parhaalla mahdollisella 
tavalla omien arvojensa mukaisesti. Tällä 
tavoin käytettynä toimintatutkimus tarjoaa 
tutkimuksen tekijälle mahdollisuuden 
kontrolloida omaa työtään paremmin, sekä avaa 
uusia mahdollisuuksia kehittää ja vahvistaa niitä 
käytäntöjä, jotka parhaiten kuvaavat sitä mikä 
on tutkimuksen tekijälle tärkeää. (Crouch, C; 
pearce, J. 2012: 143)

Toimintatutkimus

Kuva 2: Toimintatutkimuksen syklit.
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Toimintatutkimuksen tarkoitus on kehittää 
käytännöllisiä ja relevantteja ratkaisuja 
tunnistettuihin ongelmiin. Tämä lähtökohta 
erottaa toimintatutkimuksen muista 
tutkimuksen muodoista, jotka ensisijaisesti 
yrittävät kehittää uusia teorioita ja selityksiä, tai 
tuottaa uutta tietoa ilmiöistä. Toimintatutkimus 
on luonteeltaan syklistä tai iteratiivista, alkaen 
reflektoinnista ja ongelman tunnistamisesta. 
Toimintatutkimuksen sykli muodostuu 
tyypillisesti sarjasta erilaisia vaiheita 
tutkimuksessa. uusien kierrosten aikana pyritään 
paraneviin tuloksiin. yksinkertaisimmillaan 
sykli käsittää havainnoinnin, reflektoinnin, 
suunnittelun, ja toiminnan prosessit jolloin 
lopputuloksena on kehittynyt uusi tapa toimia. 
prosessi esitetään yleisesti syklinä tai spiraalina, 
joka korostaa päätösten ja toimien uudellen 
tarkistamisen ja uudelleenkäsittelyn tärkeyden 
merkitystä. (Crouch, C; pearce, J. 2012: 144-146)

oman opinnäytetyöni tutkimusprosessi 
on ollut muodoltaan toimintatutkimuksen 
kaltainen, syklinen prosessi, jossa 
henkilökohtainen työskentelymenetelmä on 
tarkentunut ja kehittynyt joka kierroksen 
myötä. henkilökohtaisen, omiin arvoihin ja 
säännöstöön perustuvan työskentelytavan 
eteenpäin kehittäminen on vaatinut paljon 
työtä, yrityksiä ja erehdyksiä. Jokainen kierros 
on kuitenkin tuonut paljon uutta tietoa, 
oivalluksia ja ymmärrystä oman työskentelyn 
parantamiseen. Alkuprosessin hämmennys ja 
epäröinti haparoivine yrityksineen saattaa oma 
idea konkreettiseen muotoon, on muuttunut 
laajaksi visuaaliseksi inspiraatiopohjaksi, sekä 
innovatiiviseksi ja persoonalliseksi tavaksi luoda 
vaatteita.
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Tausta-aineiston keräämisessä käytin laadullisen 
tutkimuksen menetelmiä. Laadullisten 
tutkimusten voidaan sanoa rakentuvan 1) 
aiemmista, tutkittavasta aiheesta tehdyistä 
tutkimuksista ja muotoilluista teorioista, 2) 
empiriisistä aineistoista sekä 3) tutkijan omasta 
ajattelusta ja päättelystä. 

Laadullisen tutkimuksen menetelmiin kuuluvat 
aineistonkeruumenetelmät, joita ovat esimerkiksi 
elämäkerrat, havainnointi, päiväkirjat sekä 
erilaisten kulttuurituotteiden kuten kuvien 
tai filmien hyödyntäminen. Laadullisessa 
tutkimuksessa huomioidaan erilaisia 
näkökulmia. Siinä ei käytetä kokeellisia asetelmia 
vaan harkinnanvaraista tai teoreettista otantaa, 
joka perustuu suhteellisen pieneen aineistoon 
ja näytteisiin sosiaalisesta todellisuudesta. 
(Saaranen-Kauppinen, A; puusniekka, A. 2006)

Laadullisessa tutkimuksessa ongelmanasettelu 
on yleensä melko joustavaa ja joissakin tilanteissa 
ei edes ole tarpeellista määritellä pikkutarkkoja 
tutkimusongelmia, vaan asettaa tutkimukselle 
yleisluontoisempi tutkimustehtävä. Laadullisissa 
tutkimuksissa, joissa usein tutkimuksen 
tavoitteena on jonkin ilmiön kuvaaminen ja 
ymmärtäminen, tutkimusongelmat ovat yleensä 
mitä- ja miten- kysymyksiä, mutta tämä ei tarkoita 
sitä etteikö laadullisessa tutkimuksessa voisi 

olla myös muuntyyppisiä, muita kysymyssanoja 
sisältäviä kysymyksiä. (Saaranen-Kauppinen, A; 
puusniekka, A. 2006)

Laadullisen aineiston analyysissa tutkijan voidaan 
odottaa oppivan uutta tutkimuksen edetessä. 
oppiminen vaatii sen, että tutkimuskohteesta 
muodostetut ennakko-oletukset tehdään itselle 
tietoisiksi ja siten huomioidaan tutkimuksen 
esioletuksina. on siis sallittua muodostaa itselleen 
työhypoteeseja, mutta aineiston hankkimisen ja 
analyysin tarkoitus ei ole niinkään hypoteesien 
todistaminen kuin niiden keksiminen. Tämän 
perusteella voidaan siis ajatella tutkimusaineiston 
antavan potkua tutkijan ajattelulle ja avaavan 
pikemminkin uusia näkökulmia kuin 
vahvistavan jo tiedettyä. (Saaranen-Kauppinen, 
A; puusniekka, A. 2006)

opinnäytetyöni tutkimusaineisto koostuu 
painetusta kirjallisuudesta ja painamattomasta 
lähdeaineistosta, oman työn havainnoinnista 
ja reflektoinnista sekä visuaalisesta 
taustamateriaalista. Lukemani painettu 
kirjallisuus käsitti lähinnä materiaalia liittyen 
muotoon, estetiikkaan, taiteen ja muodin 
suhteeseen sekä tietokoneen ja luovuuden 
suhteeseen. painamaton lähdeaineisto 
koostui suurimmaksi osaksi tutkimuksista 
ja opinnäytetöistä liittyen 3D-mallinnuksen 

Laadullinen tutkimus
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käyttöön vaatetusteollisuudessa tällä hetkellä. 
Aiheesta löytämissäni opinnäytetöissä 
3D-mallinnusta on yleensä käsitelty laajemmassa 
mittakaavassa tutkien virtuaalisuuden 
mahdollisia hyötyjä ja ongelmia yrityksen koko 
toimintaa ajatellen. Työt keskittyivät myös 
enemmän itse ohjelmistojen tekniseen esittelyyn 
ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin teoriassa. 

en löytänyt vaatetusteollisuuteen liittyvää 
3D-mallinnuksesta tehtyä tutkimusta, jossa 
tavoitteena olisi ollut suunnitella kokonainen 
vaatemallisto virtuaalisessa ympäristössä, 
ja toteuttaa sitten suunniteltu mallisto 
3D-mallinnettujen virtuaalisten prototyyppien 
pohjalta.



3.
3D-MALLINNUS
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3D-mallinnusta hyödynnetään yleisesti 
arkkitehtuurissa, auto-, huonekalu-, 
lentokone-, elokuva- ja peliteollisuudessa, sekä 
laitevalmistuksessa. Myös kenkäteollisuuden 
yrityksissä 3D-mallinnuksen käyttö on yleistynyt. 
Vaatteiden 3D-mallinnus on vielä melko uutta, 
koska pehmeiden kappaleiden 3D-mallinnus on 
huomattavasti hankalampaa kuin jäykempien 
objektien mallintaminen. Vaatetusteollisuudessa 
3D-mallinnusta hyödyntävät yritykset ovat 
suuria, globaaleja brändejä kuten Adidas, nike, 
the north Face, hugo Boss ja Louis Vuitton. 
(huhma, A. 2013) Vaatetusteollisuus kuitenkin 
suosii koko ajan enenevässä määrin CAD-
tekniikoita niin vaatteiden suunnittelussa kuin 
myös kaavoituksessa. CAD-tekniikat tarjoavat 
tehokkuutta ja aikaa säästäviä ratkaisuja moniin 
monimutkaisiin tehtäviin, sekä sallivat internet-
pohjaisen viestinnän suunnittelijoiden, tuottajien 
sekä jälleenmyyjien kesken. (Sayem, A.S.M; 
Kennon, R; Clarke, n. 2010)

yksi varhaisimmista vaatetusteollisuuden 
käyttöön tarkoitetuista 3D CAD-systeemeistä 
esiteltiin 1990-luvun alussa, kehittäjinä hinds 
ja McCartney. Systeemiin kuului skannattu 
virtuaalinen sovitusnukke, jonka päälle 
digitoituja vaatteen osia saattoi sovittaa. Tässä 
versiossa oli mahdollista kehittää ja visualisoida 
3D-vaatteita ilman, että suunnittelijan tarvitsi 

erikseen syöttää vaatteen mittoja systeemiin. 
Myöhemmin 2000-luvulla hinds ja McCartney 
esittelivät CAD-systeemin, joka tarjosi 
vaatesuunnitteluprosessiin sekä ”3D:stä 2D:ksi” 
että ”2D:stä 3D:ksi” sovellukset. Tämä systeemi 
käsitti kolme pääelementtiä: suunnittelualustan 
3D-vaatteen luomiseksi, moduulin kaavojen 
levittämiseksi sekä algoritmeihin perustuvan 
simulaation materiaalin esittämiseksi 
3D-mallissa. nämä olivat huomattavia 
edistysaskeleita vaatetusteollisuuteen 
tarkoitetussa 3D CAD kehityksessä. (Sayem, 
A.S.M; Kennon, R; Clarke, n. 2010)

Tänä päivänä vaatetusteollisuuden 3D CAD-
ohjelmiin kuuluu 2 ryhmää. ensimmäinen 
ryhmä on 3D-kuvasta 2D-kaavaksi, jossa luodaan 
vaatteen silhuetteja ja malleja 3D-ympäristössä, 
ja jotka sitten avataan 2D-kaavaksi. Toinen 
ryhmä on 2D-kaavasta 3D-kuvaksi, jossa 
luodaan ensin 2D-kaava joka sitten ommellaan 
virtuaalisesti 3D-vaatteeksi. Tähän ryhmään 
kuuluu suurin osa kaupallisista järjestelmistä, 
kuten myös käyttämäni Marvelous Designer sekä 
Aalto yliopistolla käytössä oleva CLo.

Suomessa virtuaalisen tuotesuunnittelun- 
ja hallinnan mahdollisuuksia on tutkittu 
Tekstiili- ja vaatetusteollisuus Finatex ry:n 
koordinoimassa VIRTA – virtuaalinen 

3D-mallinnus
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tuotesuunnittelu ja hallinta – projektissa, 
joka toteutettiin ajalla 1.3.2012-31.3.2013. 
projektin tavoitteena oli laatia suunnitelma 
virtuaalisovellutuksista koko tuotehallinnan 
alueelle, sekä koko toimialalle että projektiin 
osallistuville yrityksille yrityskohtaisesti. 
projektin perusteella laadittiin kaksi raporttia: 
”Virtuaalisuuden hyödyntäminen vaatteiden 
suunnittelussa” sekä ”3D-mallinnustyökalujen 
käyttö suunnittelijoiden näkökulmasta”. 

osana projektia haastateltiin 12 suomalaista 
tekstiili- ja vaatetusalan yritystä virtuaalisesta 
tuotesuunnittelusta ja hallinnasta. 
haastatteluissa kävi ilmi, että yritykset kokivat 
tuotesuunnitteluprosessin usein hitaaksi ja 

työlääksi, jonka vuoksi yrityksillä oli kiinnostusta 
sovelluksiin, joilla tuotesuunnitteluaikaa ja 
kustannuksia voisi vähentää. 3D-mallinnuksen 
hyödyiksi ja mahdollisuuksiksi nähtiin muun 
muassa eri vaihtoehtojen ja uusien ratkaisujen 
helpompi testaaminen, prototyyppien 
väheneminen sekä ideoiden havainnollistamisen 
ja hahmottamisen selkeytyminen. ongelmina 
ja riskeinä pidettiin muun muassa sitä, että 
materiaaliominaisuudet eivät välity virtuaalisesti, 
edelleen tarvitaan myös fyysinen sovitus, tuotteita 
ei voi testata riittävän luotettavasti, ohjelmisto 
on suuri investointi sekä sitä, että asiakkaalla tai 
kuluttajalla saattaa olla epäluottamus 3D-kuviin. 
(huhma, A. 2013)
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Finatex ry:n VIRTA-projektissa todetaan, 
että tekstiili- ja vaatetusteollisuus on ollut 
edelläkävijä useassa murroksessa aina teknisestä 
vallankumouksesta globaalin liiketoiminnan 
rakennemuutokseen. Myös teknisessä 
tuotesuunnittelussa muotialat ovat olleet 
suunnannäyttäjiä. Virtuaalisessa mallintamisessa 
tekstiili on kuitenkin varsin haasteellinen 
materiaali, ja siksi muotiteollisuus on ollut 
hidas omaksuja. nyt on kuitenkin saavutettu jo 
merkittävää edistystä kankaiden virtuaalisessa 
mallintamisessa, ja lähitulevaisuudessa on tulossa 
varmasti merkittävää kehitystä myös avattarien 
realistisuudessa. Vaatteiden istuvuus, elävyys 
ja tuntu ovat niin monimutkaisia systeemejä, 
että vasta nykyteknologialla päästään riittävän 
realistisiin virtuaalisiin malleihin, jotka täyttävät 
myös vaativan muotiteollisuuden kriteerit. 
(Suomen Tekstiili & Muoti ry 2013)

Kun tuote on kerran 3D-mallinnettu, voidaan 
samaa mallia käyttää tuotesuunnittelusta myyntiin 
(“one-time-cost”). Myynnissä ja markkinoinnissa 
3D-mallit voidaan välittää automaattisesti 
useisiin eri myynti- ja markkinointikanaviin 
sekä korvaamaan näin valokuvattuja tuotekuvia 
ja fyysisiä myyntinäytteitä. Virtuaalisilla 
apuvälineillä voidaan nopeasti luoda myynti- 
ja markkinointimateriaaleja ja välittää niitä 
myymälöihin, showroomeihin, verkkosivuille, 

mobiilisovelluksiin, katalogeihin jne. Myös 
asiakkaille pystytään vastaamaan nopeasti 
virtuaalisia apuvälineitä hyödyntäen. 
3D-mallinnus mahdollistaa myös uusia 
interaktiivisia toimintoja kuten esimerkiksi 
virtuaalisen sovituksen ja muotinäytöksen. 
(Mustonen, M; Mattila, h; huhma A; Kääriäinen, 
p; palmu J. 2013)

perinteinen tuotekehitys (mallistokokonaisuus, 
tuotesuunnittelu, näytekappaleet) vaatii 
paljon resursseja, sillä tuotesuunnitteluun ja 
näytekappaleisiin käytetään paljon materiaaleja, 
rahaa ja työtunteja.  Liittyen sekä muodin nopeaan 
muuttumiseen että myös kulujen karsimiseen, 
vaatetusteollisuudella onkin paineita lyhentää 
tuotekehitykseen kuluvaa aikaa sekä pienentää 
fyysisiin prorotyyppeihin liittyviä investointeja. 
Virtuaalista prototyyppiä on tarjottu ratkaisuksi 
tähän ongelmaan. 2D-kaavojen visualisointi 
3D-mallina virtuaalisen avattaren päällä ja 
materiaalin realistinen simulointi mahdollistavat 
sekä istuvuuden että kaavojen tarkistamisen 
virtuaalisesti. (Sayem, A.S.M; Kennon, R; Clarke, 
n. 2010)

Vaatteiden 3D-mallinnuksessa on silti vielä 
useita haasteita. pehmeiden kappaleiden 
3D-mallinnus on vaativampaa kuin jäykempien, 
joten visualisuudeltaan vaatteiden 3D-tuotekuva 

3D-mallinnus vaatetusteollisuudessa
 tällä hetkellä
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ei täydellisesti vastaa fyysistä tekstiilituotetta. 
Kankaan joustavuus ja laskeutuvuusominaisuudet 
vaihtelevat, jolloin sen kolmiulotteinen muoto 
on monimutkainen ja epäsäännöllinen. 
Tekstiilituotteen totuudenmukaiseen malliin 
vaikuttaa hahmomallin lisäksi kankaan väri, 
kuosi ja kangasrakenne, komponenttien 
ja lisätarvikkeiden mallinnus sekä saumat, 
tikkaukset ja muut kiinnitykset. Realistisesti 
mallinnettavia ovat helposti valmistuksessa 
ommeltavat ja käsiteltävät kankaat, vaikeampia 
ovat venyvät, rypyttyvät ja liukkaat kankaat. 
Jokainen kangaslaatu ja väri tuleekin erikseen 
analysoida ja luoda järjestelmään. Ryhdikkyyteen 
ja laskeutuvuuteen vaikuttavien ”näkymättömien” 

rakenteiden, kuten tukien ja vuorikankaan, 
mallinnus saattaa olla myös haastavaa. Lisäksi 
vaatteiden muutkin yksityiskohdat tulee 
mallintaa, kuten muotoleikkaukset, laskokset, 
rypyt, vetoketjut, vetimet, napit. 3D-suunnittelu 
on myös tehtävä täysin reaalimaailmaa 
vastaavaksi; perinteisissä piirroksissa voitiin 
oikaista ja ilmoittaa mittaluvulla, mikä osan 
oikea koko on. Tämän vuoksi 3D-mallit eivät ole 
korvanneet vaateyritysten kaikkia näytteitä, sillä 
usein uudesta tuotteesta kuitenkin valmistetaan 
ainakin yksi fyysinen protomalli. (Mustonen, M; 
Mattila, h; huhma A; Kääriäinen, p; palmu J. 
2013)
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Vaikka tarjolla on useita erilaisia metodeja 
vaatteen virtuaalista simulaatiota varten, vaatteen 
täsmällinen virtuaalinen prototyyppi on edelleen 
haaste. Vaatetusteollisuudessa vaatimukset ovat 
korkeat ei pelkästään simulaation visuaalisessa 
realistisuudessa, vaan myös laskeutuvuuden 
ja liikkeen laskennallisessa mekaanisessa 
täsmällisyydessä. Teknisiä haasteita simulointiin 
tuottaa muun muassa se, että koko vaate on 
aina simuloitava millimetrin tarkkuudella, sekä 
se, että vaatteet ovat muodoltaan vaihtelevia ja 
monimutkaisia ja toimivat kontaktissa niin kehon 
kuin myös toisten vaatekappaleiden kanssa. Vaate 
on luonteeltaan hyvin muokkaantuva, joka näkyy 
niin hienovaraisina mekaanisina variaatioina 
laskostumisessa kuin myös liikkeessä, joka 
saattaa muuttaa koko vaatteen visuaalisen ilmeen. 
(Volino, p; Magnenat-Thalmann, n. 2005)

Joitakin tutkimuksia virtuaalisen ja fyysisen 
prototyypin yhdenmukaisuudesta on tehty 
(nam, y. et al. 2007; yan, W. y. C. 2011). niiden 
perusteella 3D-simulaatio on potentiaalinen 
apuväline tuotekehitysprosessissa, mutta ei toimi 
vielä täysin itsenäisesti perinteisen prototyypin ja 
sovituksen korvaajana. Tutkimuksissa oli käytetty 
eri 3D-ohjelmia, erilaisia kankaita, erilaisia 
vaatekappaleita sekä erilaisia vartalotyyppejä. 
ne eivät ole suoraan keskenään vertailukelpoisia, 
eikä näin ollen yhtä yleispätevää syytä sille, miksi 
virtuaalinen prototyyppi ei vielä vastaa fyysistä 

vastakappalettaan, voi niiden perusteella todeta. 
Luultavasti kaikkein suurin syy on kuitenkin 
juuri kankaan realistisen simuloinnin vaikeus.

huomion arvoinen seikka on myös se, että 
tutkimukset oli tehty ottamalla olemassaoleva 
kaava, joka vietiin 3D-ohjelmaan ja sen jälkeen 
suoritettiin vertailu virtuaalisen ja fyysisen mallin 
välillä. Tutkimukset perustuivat toki visuaaliseen 
vastaavuuteen, mutta hyvin paljon painoarvoa oli 
myös teknisillä mittauksilla ja laskelmilla. omassa 
työssäni lähtökohta oli erilainen; minua kiinnosti 
nimenomaan visuaalinen vastaavuus virtuaalisen 
ja fyysisen tuotteen välillä. en odottanut 
täydellistä vastaavuutta kaikessa, vaan sitä, että 
virtuaalinen malli olisi niin yhdenmukainen 
siitä valmistetun fyysisen kappaleen kanssa että 
kaavan tarkistamiseen riittää yksi kokeiluversio 
ennen varsinaisen vaatteen valmistamista. 
Minulle 3D-ohjelma oli siis sekä luonnostelu- 
että kaavantekoväline. Tästä lähtökohdasta 
ohjelmisto toimi erittäin hyvin. olisiko siis niin, 
että yhdenmukaisuus virtuaalisen ja fyysisen 
mallin välillä toimii paremmin, jos vaate ja kaava 
suunnitellaan alusta lähtien 3D-ohjelmassa? 
oman mallistoni kohdalla virtuaalisen ja fyysisen 
mallin visuaaliseen yhdenmukaisuuteen vaikutti 
todennäköisesti suuresti myös se, että mallistoni 
on kaavoitukseltaan hyvin kokeellinen, ja 
vaatteissa on paljon volyymia. 

3D-mallinnettu prototyyppi
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3D-mallinnettujen tuotekuvien ja 
virtuaalisen prototyypin lisäksi vaatteen 
koko suunnitteluprosessin voi  toteuttaa 
3D-ohjelmassa. 3D-ohjelmia varmasti 
käytetään jo koko suunnitteluprosessin 
toteuttamiseen, mutta aiheesta  tehtyjä   
tutkimuksia  oli  vieläkin vaikeampi löytää, 
kuin 3D-mallinnettuun protyyppiin liittyviä 
tutkimuksia. ehkä aihetta pidetään niin itsestään 
selvänä, ettei se ole innostanut tutkimuksen 
tekoon, tai sitten kaikkea aiheeseen liittyvää 
potentiaalia ei ole vielä havaittu. Itseäni aihe 
kuitenkin kiinnostaa kovasti. A. Sayemin 
väitöskirjan ”Resizable outerwear templates  
for  virtual design  and  pattern  flattening”  
tavoitteena oli toteuttaa tietokoneavusteinen 
3D:stä 2D:ksi kaavoitustekniikka ja -alusta 
päällysvaatteille. Tutkimuksessa kehitettiin 
skaalatuvat 3D-suunnittelupohjat miesten 
paitaa ja housuja varten 3D-mallin litistämiseen 
perustuvaa tekniikkaa hyödyntäen. näiden 
suunnittelupohjien tarkoituksena oli tarjota 
vaatesuunnittelijoille 3D-suunnittelualusta 
virtuaalisen vaatteen pintakerroksen luomiseksi, 
joka on sitten mahdollista litistää perinteiseksi 
kaavaksi. Skaalautuvat suunnittelupohjat 
kehitettiin käyttämällä body-skannattua dataa 
ensisijaisena tiedonsyötteenä.

Koska päällysvaatteet eivät seuraa ihmiskehon 
geometriaa tarkasti kaikissa paikoissa, tarkka 
virtuaalinen malli ihmisen vartalosta ei 

toimi niin tehokkaasti suunnittelupohjana 
päällysvaatteille kuin tarkemmin istuvalle 
kevyelle vaatetukselle. ottaen huomioon 
käyttäjän vartalon ja täyttäen tyydyttävän 
istuvuuden ja mukavuuden vaatimukset, 
päällysvaatteen on sisällettävä väljyyttä käyttäjän 
kehon ja vaatteen välillä.  Väljyys lisätään 
vaatteeseen joko käyttäjän mukavuuden ja 
suorituskyvyn edistämiseksi, tai sitten toimimaan 
monipuolisena suunnittelullisena elementtinä 
kuten ihmisvartalosta riippumattoman siluetin 
luominen. (Sayem, A.S.M. 2012: 27)

Sayemin tutkimus pohjasi pitkälle vietyyn 
insinööritekniikkaan ja hyvin tarkkoihin 
matemaattisiin laskelmiin väljyyksien ja 
skaalautuvuuden osalta. Vartalon skannauksen 
pohjalta kehitettiin CAD-malli, joka pilkottiin 
osiin, jotta siitä pystyttiin erottelemaan 
vartalon eri osioiden kaaret. Kaarien perusteella 
rakennettiin funktioiden ja numeerisen 
analyysin avulla 3D-mallinnettu objekti, josta 
kehitettiin skaalautuva suunnittelupohja. (Sayem, 
A.S.M. 2012: 123) Tällainen tutkimus perustuu 
insinööritaitoihin, ei luovaan vaatesuunnitteluun, 
vaikka lopputuloksissa esiteltiinkin toteutetut 
miesten t-paita sekä housut.

Tutkimuksen lopussa todetaan, että käyttämällä 
kehitettyjä skaalautuvia suunnittelupohjia, 
oli mahdollista yhdistää vaatteen suunnittelu 
ja kaavan luominen yhdeksi työvaiheeksi. 

Vaatesuunnittelu 3D-ohjelmassa
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Suunnittelupohja tarjoaisi vaatesuunnittelijalle 
täysin virtuaalisen ympäristön integroituun 
suunnitteluun ja kaavan luomiseen, ja antaisi 
mahdollisuuden suurempaan vaikuttamiseen 
vaatteen kehitysvaiheessa. (Sayem, A.S.M. 2012: 
177)

Sayemin tutkimuksessa rakennettiin 
3D-tekniikkaa hyödyntäen suunnittelupohja 
vaatesuunnittelijan apuvälineeksi. Käyttämäni 
Marvelous Designer on vaatesuunnittelijalle  
hyvin erilainen työväline.  Marvelous                          
Designerissa vaatesuunnittelija  aloittaa 
suunnittelun luomalla 2D-kuvan   kaavasta, 
joka sitten simuloidaan 3D-malliksi avattaren 
päälle. Itse koen tämän kiinnostavammaksi 
tavaksi työskennellä kuin valmiin tuotepohjan 
muokkaamisen. 3D-mallin muotoilu, ja sen 
jälkeen sen litistäminen kaavaksi voisi olla 
mielenkiintoinen lähtökohta työskentelyyn, 
jos 3D-mallin muotoilua pystyisi toteuttamaan 
samalla tavoin kuin kankaan muotoilua 
sovitusnuken päälle.

Sayemin lähestymistapa erosi siis omasta 
lähestymistavastani huomattavasti. 
Sayemin tutkimuksen ja itse käyttämäni 
suunnitteluohjelman lähtökohdat ovat täysin 
erilaiset. Itse en pysty näkemään kovin suurta etua 
3D-mallista 2D-kuvaksi perustuvassa tekniikassa 
verrattuna 2D-kuvasta 3D-malliksi tekniikkaan, 

varsinkaan kun kyse on täysin perustuotteesta, 
kuten t-paita. Kiinnostava kysymys on myös, 
haluaako luovaa työtä tekevä vaatesuunnittelija 
käyttää toisen luomaa pohjaa? Valmiin 
suunnittelupohjan käyttämisessä voi toki olla 
tiettyjä etuja, kuten suunnittelun nopeutuminen, 
mutta eikö suunnittelija tarpeen vaatiessa voisi 
luoda myös omiin suunnitelmiinsa perustuvan 
suunnittelupohjakirjaston itsekin? Lisäksi myös 
Marvelous Designerissa on mahdollisuus hankkia 
valmiita vaatepohjia työskentelyyn. nämä mallit 
sisältävät myös muun muassa renderöitävät 
materiaalimallit ja tikkausmallit.

Sayemin tutkimuksen lähtökohta ja näkökulma 
oli siis erilainen kuin omani. Itse halusin 
tutkia, millaista on suunnitella ei-perinteiseen 
kaavoitukseen perustuvia kokeellisia vaatteita 
virtuaalisessa ympäristössä, jossa kaikki 
kaavalliset muutokset näkyvät koko ajan 
reaaliaikaisesti kolmiulotteisena mallina. oli 
myös erittäin kiinnostavaa kokeilla, miten 
hyvin yksi ainoa ohjelma pystyy vastaamaan 
suunnitteluprosessin eri osa-alueiden haasteisiin; 
jos luonnostelu-, suunnittelu- ja kaavoitusvaihe 
sekä printtikuosien asettelu ja prototyyppi ovat 
kaikki mahdollisia toteuttaa yhden ohjelman 
sisällä, tarjoaa se mielestäni huomattavan 
määrän uutta potentiaalia suunnittelijoille 
hyödynnettäväksi.
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Valitsin työskentelyyni Marvelous Designerin 
siitä syystä, että Aalto yliopistolle hankittu CLo-
ohjelmisto ja Marvelous Designer ovat saman 
yrityksen tuottamia rinnakkaisohjelmia. CLo 
on nimenomaan vaatetusteollisuuden käyttöön 
luotu monipuolisempi ohjelmisto, kun taas 
Marvelous Designer on enemmänkin suunnattu 
peli- ja animaatiokäyttöön. perustoiminnot ovat 
kuitenkin samanlaiset, suurin ero sovellusten 
välillä on se, että kaavoitukseen liittyvien DXF-
AAMA ja DXF-ASTM tiedostojen tuominen ja 
vieminen on mahdollista vain CLo:ssa. Toinen 
huomattava ero on se, että Marvelous Designerissa 
oletusavattaren mittojen muuttaminen ei ole 
mahdollista. Aloittaessani opinnäytetyöni 
Marvelous Designerista oli kuitenkin mahdollista 
hankkia itselle henkilökohtainen lisenssi, toisin 
kuin CLo:sta. oma ohjelmisto mahdollisti 
tehokkaan työskentelyn ilman, että oli sidottu 
pelkästään koulun tarjoamiin resursseihin. 

Marvelous Designerin ja CLo:n omat 
tiedostomuodot ovat Zprj ja Zpac. näiden 
tiedostojen avaamisen pitäisi olla mahdollista 
molemmissa ohjelmissa riippumatta siitä 
kummassa ohjelmassa tiedosto on alun perin 
luotu. Tämä ei kuitenkaan onnistunut, koska 
käyttämäni Marvelous Designer oli uudempi 
kuin koulussa syksyllä 2015 käytössä ollut versio 
CLo:sta. Tiedostojen yhteensopimattomuus 

aiheutti hieman ylimääräistä työtä, mutta ei 
kuitenkaan mitään sellaisia ongelmia jotka olisivat 
vaikuttaneet työn lopputuloksen onnistumiseen.

Marvelous Designer toimii 2D-kuvasta 
3D-malliksi periaatteella. 2D-ikkunaan 
piirretään kaava, joka simuloituu reaaliaikaisesti 
3D-ikkunaan avattaren päälle. Kaikki 
muutokset tehdään 2D-kuvaan. 3D-ikkunan 
avatarta voi käännellä ja pyörittää, jolloin 
suunniteltua vaatetta pystyy seuraamaan koko 
ajan kaikista suunnista. Kaavojen mitat voi 
pitää suunnittelun ajan näkyvissä, samoin kuin 
ommeltavien saumojen tiedot, joten kaavoitusta 
on suhteellisen helppo hallita ihan alkuvaiheesta 
lähtien. piirustustyökalut ovat helppokäyttöisiä, 
ja niitä on vain muutamia. Työkalut on jaettu 
kaavan ulkoisiin ja kaavan sisäisiin työkaluihin. 
Kaavan ulkopuolisia piirustustyökaluja käytetään 
varsinaisen kaavan luomiseen, kaavan sisäisillä 
työkaluilla työstetään esimerkiksi taskuja ja 
muotolaskoksia. ohjelmassa piirtäminen on 
saman kaltaista kuin vektorigrafiikkaohjelmissa. 

ohjelmaan voi tuoda omia printtejä ja kuoseja, 
ja ohjelmassa on työkalu, jolla printtiä tai 
kuosia voi pyörittää ja skaalata. näin kuviot 
on mahdollista asetella kaavaan juuri halutun 
kokoisena ja haluttuun kohtaan, ja kuvioiden 
jatkumista esimerkiksi saumojen kohdalla on 

Marvelous Designer/ CLo3D
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helppo tarkkailla. ohjelmassa on myös useita 
erilaisia materiaalivaihtoehtoja, jotka vaikuttavat 
vaatteen käyttäytymiseen ja laskeutuvuuteen 
3D-mallinnuksessa.

Marvelous Designerilla olisi mahdollista luoda 
myös hyvin realistisia mallikuvia suunnitelluista 
vaatteista. Tämä vaatisi kuitenkin omaa 
kuvakirjastoa käytettävistä materiaaleista, sekä 
saumoista ja lisätarvikkeista kuten vetoketjuista. 
Myös kuvien lopullista renderöintiä varten 
olisi tarpeen käyttää ohjelman ulkopuolista 
renderöintiohjelmaa. Tässä opinnäytetyössäni 
en kuitenkaan keskittynyt tuottamaan 
täysin realistisen näköisiä tuotekuvia 
suunnittelemastani mallistosta. ohjelmalla on 
mahdollista luoda myös animoitua materiaalia, 

jolloin malliston voisi esittää virtuaalisessa 
muotinäytöksessä. Myös tämä vaatisi kuitenkin 
ulkopuolisten ohjelmien käyttöä, jos haluaisi 
parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Marvelous Designer eroaa ominaisuuksiltaan 
ja käytöltään huomattavasti kovien objektien 
mallintamiseen tarkoitetuista 3D-ohjelmista 
kuten esimerkiksi Rhinoceros. Marvelous 
Designerin käyttö ei vaadi osaamista muista 
3D-ohjelmista. Marvelous Designerin 
käyttöliittymä on hyvin yksinkertainen, ja 
toiminnot on karsittu melko vähäisiksi, mikä on 
hyvä asia, koska ohjelman käyttö on näin helppoa 
ja nopeaa oppia. Toki ohjelman optimaalinen 
käyttö ja hyödyntäminen vaatii käyttäjältä intoa ja 
kiinnostusta työskennellä tietokoneavusteisesti. 



Kuva 3: Kuvakaappaus Marvelous Designerin käyttöliittymästä.



4.
TIETOKONE JA LUOVUUS



30

pelkästään yhden sukupolven aikana 
tietokoneet ja informaatioteknologia ovat 
muuttaneet radikaalisti tapaa kommunikoida, 
vuorovaikuttaa, oppia ja ajatella. Vaikka nämä 
teknologiat ovat jo kiinteästi integroituneet 
moderniin yhteiskuntaan, niiden toimintaa, 
suunnittelua ja potentiaalia ymmärretään vieläkin 
vain harvakseltaan. edelleen on vallalla yleinen 
vastahakoisuus nähdä tietokoneet osana luovaa 
toimintaa; koneina jotka edustaisivat uudenlaista 
potentiaalia laajentaa omaa luovuuttamme. 
(d’Iverno, M; McCormack, J. 2012)

Kirjan Computers and Creativity (d’Iverno, M; 
McCormack, J. 2012) johdannossa todetaan 
myös, että luovuus on erittäin tärkeä osa kykyä 
toimia ja kehittyä yhteiskuntana. Silti vasta 
vähitellen ohjelmointi ja tietokoneet ovat alkaneet 
vakiinnuttaa paikkaansa luovassa ja taiteellisessa 
toiminnassa. Teknologian kehitys voi synnyttää 
täysin uudenlaista luovuutta tarjoamalla sellaisia 
mahdollisuuksia, jotka eivät ole aiemmin 
olleet saavutettavissa. Koko ajan lisääntyvästi 
teknologia-riippuvaisessa maailmassa 
uudenlainen luovuus on myös välttämätön 
ominaisuus tulevaisuuden monimutkaisten 
haasteiden kohtaamiseen. pelkän työkalun 
sijasta tietokonetta voi tulevaisuudessa ajatella 
myös ”luovana kumppanina”. (d’Iverno, M; 
McCormack, J. 2012)

Luova työ niin taiteessa, sunnittelussa, kuin 
muillakin aloilla riippuu toisaalta ideoista, 
toisaalta taas taidoista. Aina kuitenkaan 
idea ja taidot eivät kohtaa; jollakin saattaa 
olla loistava idea, mutta ei kykyä tai 
mahdollisuutta toteuttaa sitä konkreettisesti. 
Joskus tarvitaan avuksi toinen ihminen, jolta 
löytyy tarvittava tietotaito, joskus taas apuna 
voi toimia parhaiten kone. Viimeisimmät 
edistysaskeleet tietokoneteknologiassa ovat 
johtaneet ohjelmistotyökaluihin, joiden 
joustavuus ja autonomisuus ohittaa jo kaiken 
sen, mikä aiemmin on ollut mahdollista. uudet 
mahdollisuudet voivat muuttaa suhdetta käytössä 
oleviin työkaluihin sekä uudelleen muokata 
luovia prosesseja. Luovuus ottaa vaikutteita sekä 
kokemuksista että mahdollisuuksista. (Jones, D; 
Brown, A. R; d’Iverno, M. 2012: 194-195)

Joka päiväisessä elämässä erilaisten työkalujen 
käyttö on ihmiselle niin itsestäänselvää, 
ettemme edes huomaa miten johdamme 
toimintojamme fyysisten objektien kautta. 
haarukan ja veitsen, tietokoneen näppäimistön 
tai kotiavaimen käyttö on niin luonnollista, 
että niihin kiinnitetään huomiota vasta, jos ne 
eivät toimi odotetulla tavalla. Kynän ja paperin 
avulla pystyy hahmottamaan ajatusrakenteita 
konkreettisemmin. Ajatusten ja ideoiden 
fyysinen siirtyminen käden ja kynän kautta 

Tietokone ja luovuus
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paperille ja näkemisen kautta takaisin mieleen 
on olennainen osa ajatteluprosessia. Käyttäjän 
ja käytettävän työkalun kausaalinen suhde on 
aina vastavuoroista sisältäen takaisinkytkennän. 
(Jones, D; Brown, A. R; d’Iverno, M. 2012: 196)

nietzsche tutki kirjoituskonetta kirjoittamisen 
välineenä,  ja pani merkille, että työväline 
osallistuu luovasti kirjoittamisprosessiin. 
Kirjoittaminen muuttui sekä mekaanisesti että 
mentaalisesti. Silti kirjoitus pysyy kirjoittavan 
henkilön omana kirjoituksena, koska itse 
kirjoituskone ei yksin kirjoita mitään. henkilö on 
se joka kirjoittaa, vaikkakin erilailla käyttäessään 
joko kynää tai kirjoituskonetta. (nake, F. 2012: 
72-73)

nietzschen huomio, että työkalu vaikuttaa 
ajatteluumme, on totta. Saman voi huomata 
vaikkapa piirtäessä. prosessi, ja myös lopputulos 
on aivan erilainen riippuen siitä, mitä välinettä 
käyttää. hiili on erilainen väline kuin muste, 
sivellintä käyttää erilailla kuin bambupiirrintä. 
Vaatesuunnittelussa koko työskentelyn luonne 
muuttuu, jos jättää pois luonnostelun ja fyysisen 
kankaan muotoilun, ja toimii pelkästään 
virtuaalisesti. Valittu väline vaikuttaa väistämättä 
visuaaliseen ilmaisuun, estetiikkaan, jota 
lopullinen työ edustaa.

Itsensä poistaminen fyysisen materiaalin 
välittömästä läheisyydestä synnyttää tavallaan 
uudenlaisen tavan tuottaa suoraan aivoilla 
käsillä tuottamisen sijaan. Suunnittelija on 
edelleen itse luovana osapuolena, ja pysyy 
tuotoksensa luojana. Vaikka tietokonetta 
käytettäisiin vain ohjelman suorittamiseen, on 
muutos silti suuri verrattuna käsin tuottamiseen. 
Välttämättömänä seurauksena on ajattelun  
muuttuminen. erilaisia taitoja tarvitaan, ja 
erilainen ajattelu on välttämätöntä ja pakollista. 
Taiteelliseen ilmaisuun vaikuttaa siis selvästikin 
käytettävien työkalujen valinta. Työkalu liittyy 
kompleksiseen käyttäytymiseen, ja näin ollen 
sallii ajatuksenkulun, joka ei olisi muutoin 
mahdollinen. Ideoita miettii luonnollisesti siitä 
näkökulmasta kuinka ne toteuttaisi käytettävissä 
olevilla työkaluilla. Mielikuvitus on laaja-alainen 
kenttä, joka rakentuu käytännöstä ja opiskelusta, 
tietämyksestä käytössä olevista työkaluista, 
sekä siitä mitä on oppinut työkalujen käytön 
tuloksista, niin omissa kuin muidenkin töissä. 
(Dahlstedt, p. 2012: 208-209)

Monilla aloilla, ja varsinkin visuaalisessa 
taiteessa, se kuinka artefakti on tuotettu vaikuttaa 
myös siihen kuinka ihmiset arvottavat työn. 
Tämä johtaa varsin yleiseen, ja ymmärrettävään 
puolueellisuuteen siitä, että ihmisen luomaa 
teosta arvostetaan enemmän kuin tietokoneella 
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luotua. (Turingin) testeillä on kuitenkin osoitettu, 
että ihmiset eivät kykene kertomaan eroa 
ihmisen ja tietokoneen luoman artefaktin välillä, 
kun ne esitetään kontekstinsa ulkopuolella. 
Tietokone ei kuitenkaan ole ihminen, joten miksi 
toisaalta edes pitäisi piilottaa sitä tosiasiaa, että 
jokin artefakti on tietokoneella tai tietokoneen 
avustuksella luotu? Taidetta ei ole ilman 
taidokasta työtä, ja jatkuva teknisten taitojen 
kehitys on välttämätöntä taiteilijalle. Miksi 
pitäisi tehdä ero sen välille, onko taito fyysisen 
materiaalin suoraa muokkaamista vai tiettyjen 
käskyjen, määritelmien ja valintojen tekemistä 
virtuaalisessa tilassa? (Colton, S.  2012: 34-35)

Frieder nake kuvaa artikkelissa Construction 
and Intuition: Creativity in early Computer Art 
digitaalisen taiteen pioneerin Manfred Mohrin 
töitä varhaisina esimerkkeinä tietokoneen 
hyödyntämisestä luovassa työskentelyssä. 
Vuodesta 1973 Manfred Mohr on käyttänyt 
kuutiota inspiraation lähteenä töissään. päätös 
alkaa tutkia kolmiulotteista kuutiota lähteenä 
esteettisille objekteille ja prosesseille asetti 
Manfred Mohrin samalle viivalle kaikkien 
niiden taiteilijoiden kanssa, jotka uransa 
aikana ovat lähestyneet yhtä ja samaa aihetta 
yhä uudelleen ja uudelleen. Manfred Mohrin 
kiinnostuksella kuutioon ja hyperkuutioon 
(analogia kolmiulotteisesta kuutiosta neljässä tai 

useammassa ulottuvuudessa) ei kuitenkaan ollut 
mitään pedagogista motiivia. hänelle kuutio 
merkitsi rationaalista lähtökohtaa visuaaliseen 
luomistyöhön. (nake, F. 2012: 80-81)

Kuutio neljässä tai useammassa ulottuvuudessa 
on puhtaasti mentaalinen tuote; sen pystyy 
kuvittelemaan, mutta sitä ei pysty visualisoimaan. 
hyperkuution voi ottaa visuaalisten esteettisten 
tapahtumien lähtökohdaksi, mutta sitä 
ei pysty esittämään sanan varsinaisessa 
merkityksessä. Manfred Mohrin älyllinen 
tutkimus useissa ulottuvuuksissa on hänen 
inspiraationsa algoritmeilla luotuihin kuviin. 
pystyäkseen luomaan taidettaan hän tarvitsee 
tietokonetta. Manfred Mohrin työt nousevat 
esiin niin dramaattisesti siitä syystä, että niitä on 
mahdotonta tehdä ilman algoritmejä. Manfred 
Mohrin töissä on paljon luovuutta, ja ne ovat 
tietokoneavusteisia siinä triviaalissa mielessä, 
että tietokonetta on tarvittu välineeksi realisoida 
taiteilijan mielessä olevat ideat. (nake, F. 2012: 
80-81)

Kognitiotieteen professori Margaret A. Bodenin 
mukaan luovuus on kyky tuoda esiin ideoita 
tai artefakteja jotka ovat uusia, yllättäviä ja 
arvopohjaisia. Luovuutta esiintyy lähes kaikilla 
elämänalueilla. Luovuus ei ole erityiskyky, vaan 
yksi osa-alue ihmisen älykkyydessä yleisesti. 
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Luovuus pohjaa jokapäiväisiin taitoihin kuten 
käsitteelliseen ajatteluun, havainnointiin, 
muistiin ja reflektoivaan itsekritiikkiin. 
Luovuuteen sisältyy siis jonkin uuden ja 
kiinnostavan esiintulo. Tällaisen uuden idean 
on kiinnostavuuden lisäksi oltava myös 
ymmärrettävä. Vaikka uusi idea olisi kuinka 
erilainen, sen on oltava myös ymmärrettävissä 
aiemman tiedon pohjalta. usein luova idea on 
uusi ja arvopohjainen yhdistelmä jo entuudestaan 
tuttuja ideoita. (Boden, M. A. 1994)

uusi idea tai artefakti voi olla yllättävä kolmella 
tapaa. ensimmäinen tapa sisältää ei-totutun, tai 
jopa epätodennäköisen ratkaisun; olemassaolevia 
asioita yhdistyy uudenlaisella tavalla. Toinen 
tapa yllätyksellisyydessä on odottamattoman 
idean sopiminen olemassaolevaan ajatteluun; 
yllätys tulee siinä, että kyseistä ideaa ei ole 
huomannut aiemmin. Kolmas tapa on kaikkein 
mielenkiintoisin. Se on yllätys, jonka kokee kun 
kohtaa ilmeisen mahdottoman idean, jollainen ei 
voisi syntyä kenenkään päässä, ja silti sellainen 

idea onkin yhtäkkiä syntynyt. Tällainen idea voi 
jopa synnyttää uusia ideoita, joita on aiemmin 
pitänyt yhtälailla mahdottomina. (Boden, M. A. 
1994)

Luova ajattelu on luontaista mahdollisuuksien 
tutkimista oman ajattelun käsitteellisessä 
tilassa. Toisin kuin fyysistä tilaa, käsitteellisen 
tilan muotoa voi muuttaa perinpohjaisesti. 
Tällaisten muutosten tuloksena syntyy uusia 
mahdollisuuksia ja uutta mentaalista potentiaalia. 
Monet luovat saavutukset ovat käsitteellisen 
tilan systemaattisen ja mielikuvituksellisen 
tutkimisen lopputulos. Luova kumppani, kuten 
tietokone, voi auttaa tutkimaan käsitteellistä 
tilaa uudenlaisella tavalla. (Boden, M. A. 1994) 
Mielekäs ja kestävä suhde työkaluun tai luovaan 
kumppaniin, on se sitten ihminen tai tietokone,  
vaatii luottamusta. Saadun vastineen täytyy 
korreloida relevantisti omien intentioiden 
kanssa. Kasvava ymmärrys työvälineen tai luovan 
kumppanin käyttäytymisestä opettaa ja kehittää 
vuorovaikutusta ja lisää tietoa. 
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Arkkitehtuurissa 3D CAD suunnittelu on ollut 
käytössä jo neljäkymmentä vuotta. yleisesti 
tietokoneavusteinen   suunnittelu arkkitehtuurissa 
on  nähty kehityksenä parempaan designiin 
ja luovuuden lisääntymiseen. on silti myös 
näkökulmia, joiden mukaan CAD ei lisäisi 
luovuutta tai parantaisi suunnittelun laatua. 
Arkkitehti ja psykologi Bryan Lawson perehtyy 
artikkelissaan ”CAD and creativity: does the 
computer really help?” CAD suunnittelun 
ongelmakohtiin arkkitehtuurin näkökulmasta. 
Lawsonin artikkelin argumentit ovat kuitenkin 
relevantteja ja huomioon otettavia muillakin 
CADia hyödyntävillä suunnittelun aloilla. 
(Lawson, B. 2002)

Artikkelissa todetaan, että piirtäminen 
on keskeisessä asemassa arkkitehdin 
suunnitteluprosessia. piirroksia ei käytetä 
pelkästään ideoiden kommunikointiin muille, 
vaan ne toimivat työvälineenä suunnittelijan 
ajatusprosessissa. Artikkelissa nostetaan 
esiin kysymys siitä, ohjaavatko aivot kynää 
vai toisinpäin. Taiteellisessa työskentelyssä 
piirtämisen voi antaa vapaasti johdattaa johonkin 
lopputulokseen, mutta suunnittelijan työssä 
kynällä tuodaan jo syntyneet ideat visuaaliseen 
muotoon. Taiteen ja suunnittelun tärkeäksi eroksi 
nostetaan siis se, onko kuvan tekeminen suoraa 
vai epäsuoraa toimintaa. (Lawson, B. 2002)

Visuaalisissa taiteissa taiteilijat voivat nykyään 
käyttää tietokonetta yhtenä työvälineenä 
kuvien luomiseen. Generatiivinen taiteellinen 
työskentely voi synnyttää hyvinkin vaikuttavia 
ja originelleja teoksia. Monet tietotekniikkaa 
käyttävät taiteilijat myös katsovat, että 
tietokoneen tarjoamat mahdollisuudet lisäävät 
luovuutta työskentelyssä. Tietokoneen luovuutta 
lisäävä käyttö edellyttää kuitenkin, että käytettävä 
ohjelmisto tarjoaa uusia mahdollisuuksia sekä 
sitä, että ohjelmiston käyttäjä omaa muutoinkin 
kyvyn luovaan tuottamiseen. (Lawson, B. 2002)

3D-suunnittelussa tilanne on toinen, koska siinä 
tietokoneohjelmistoa käytetään apuvälineenä 
tarjoamaaan mahdollisimman realistisesti 
mallinnettu kuva lopullisesta tuotteesta. 
Kuvien suunnittelu tällaisessa prosessissa on 
ongelmallista, koska kuvat itsessään eivät ole 
lopullinen tuote vaikka usein niin käykin. 
Arkkitehtuuripiirroksia ja mallinnuksia 
esitellään gallerioissa kuin taideobjekteja. Tämä 
aiheuttaa hämmennystä taiteen ja suunnittelun 
välisestä suhteesta. (Lawson, B. 2002) Myös 
vaatesuunnittelijoiden luonnoksia esitetään 
taiteena.

hyvä suunnittelu on holistista. ongelmien 
ratkaisu vaatii valtavasti älyllistä innostusta; 
ongelmien ratkaisu luovalla ja originellilla tavalla 

Vasta-argumentteja tietokoneavusteiseen 
suunnitteluun
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vaatii lisäksi pitkälle kehittyneitä kognitiivisia 
taitoja. Suunnittelussa tulee aina vastaan 
lukuisia ristiriitoja, ja todellinen luovuus on 
sitä, että löytää ratkaisun kaikkiin vastakkaisiin 
ongelmiin. helppo, ei todellista luovuutta vaativa 
tapa taas on ohittaa vaikealta tuntuvat ongelmat ja 
yksinkertaisesti vain suunnitella jotain kaunista 
ensimmäisen idean pohjalta. (Lawson, B. 2002)

Joissain asioissa tietokoneet suoriutuvat 
ihmistä paremmin, joissain taas huonommin. 
3D CAD ohjelmasta saattaa olla valtava hyöty 
suunnittelijalle, jolla on hyvä kolmiulotteinen 
hahmotuskyky, mutta jonka piirustustaidot ovat 
rajalliset. CAD-ohjelmisto saattaa myös auttaa 
luomaan pidemmälle kehiteltyjä kolmiulotteisia 
muotoja sekä rohkaista suunnittelijaa 
suurempaan kokeellisuuteen.  CADista saattaa 
olla etua myös projektin hallinnassa sekä datan 
koordinoinnissa. Lawsonin artikkeli kuitenkin 
esittää, että on myös kokemukseen pohjaavia ja 
anekdoottisia todisteita siitä, että CAD-ohjelmat 
saattavat toimia luovaa ajattelua vastaan. 
(Lawson, B. 2002)

Suunnittelua opiskeltaessa töiden on tarkoitus 
kehittää opiskelijan suunnitteluprosessia ja 
tekniikkaa. Tietokoneavusteisessa suunnittelussa 
saattaa käydä kuitenkin niin, että näennäisesti 
vaikuttavan ja vakuuttavan tietokoneella luodun 

esityksen taustalta löytyy silti pohjimmiltaan 
huono design. Tämä herättää kysymyksen siitä, 
saattaako CAD joissain tilanteissa jopa kannustaa 
huonoon suunnitteluun? CAD mahdollistaa 
tietynlaisten kolmiulotteisten muotojen 
luomisen jonka myötä kriittinen visuaalinen 
editointi saattaa unohtua. CADilla voi helposti 
rakentaa ennennäkemättömiä kolmiulotteisia 
kokonaisuuksia, jotka saattavat vaikuttaa luovilta, 
mutta ovat todellisuudessa hyvin vaikeita 
toteuttaa manuaalisesti. pelkkä abstraktina 
esitetty muoto ei kerro mitään todellisesta 
rakenteesta tai materiaalisuudesta. Tästä 
näkökulmasta Lawson esittää huolenaiheena sen, 
että tietokoneohjelmistolle annetaan liikaa valtaa 
perinteisten suunnittelullisten periaatteiden ja 
tietotaidon ohi. (Lawson, B. 2002)

Vaatesuunnittelu ja arkkitehtuuri jakaa paljon 
yhteneväisyyksiä. Myös vaate voidaan nähdä 
tekniikoiden ja materiaalien suhteen puettavana 
suojana, joka on sosiaalisen tilan komponentti. 
Kuten arkkitehtuuri, myös muoti osoittaa 
kyvykkyyttä sekä vastata tunteisiin että myös 
rakentaa niitä, liittäen henkilökohtaisen/ 
yksilöllisen sosiaaliseen. painovoiman ja ihmisen 
mittasuhteiden lait määräävät että niin rakennus 
kuin myös vaate täytyy koota tiettyjen sääntöjen 
mukaan. Myös vaatesuunnittelijat tulkitsevat 
vaatetusta tilallisten rajoitusten mukaan, ja 
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rakentamisen taito on samankaltaista kuin 
arkkitehdeillä tai insinööreillä. niin muoti 
kuin arkkitehtuurikin pyörii olemassaolevien 
muotojen ympärillä, ja vaatii näin ymmärrystä 
massasta kuten myös tyhjästä tilastakin. (Quinn, 
B. 2003: 206) Myös vaatetta suunniteltaessa 
täytyy siis tietää tietyt periaatteet, pelkkä 
abstrakti mielikuva kiinnostavan oloisesta 
kokonaisuudesta ei riitä.



5.
MALLISTON ESTETIIKKA
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Koska iso osa opinnäytetyöni tutkimusprosessista 
liittyy oman suunnittelutapani kehittämiseen 
oman henkilökohtaisen suunnittelufilosofiani 
pohjalta, koin tarpeelliseksi syventää ja 
taustoittaa näkemyksiäni. Määrittelemieni 
konkreettisten sääntöjen lisäksi minulla on tietyt 
henkilökohtaiset ajatusmallit, jotka vaikuttavat 
työskentelyni taustalla. Itse koen hyvin 
suunnitellun ja huolella valmistetun vaatteen 
jokapäiväisenä taideobjektina. olen myös hyvin 
kiinnostunut uuden teknologian, erityisesti 
tietokoneohjelmien, tuomista mahdollisuuksista. 
näen tietokoneen apuvälineenä, joka voi tarjota 
täysin uudenlaisen ulottuvuuden omaan luovaan 
prosessiini, ja auttaa minua toteuttamaan ideoita, 
jotka ilman tietokonetta olisivat hyvin työläitä ja 
aikaa vieviä. Tietokone on näyttäytynyt minulle 
mahdollisuutena uudenlaiseen ja innovatiiviseen 
työskentelyyn. 

Vaate taiteena, sekä tietokone osana luovaa 
prosessia ovat saaneet minut pohtimaan 
myös estetiikan näkemyksiä. Toisaalta minua 
kiinnostaa se, muokkaako tietokoneavusteinen 
suunnitteluprosessi mallistoani johonkin 
tiettyyn visuaaliseen suuntaan, ja jos muokkaa, 
niin millaista tämä visuaalinen estetiikka 
on, ja miten sitä olisi mahdollista arvioida. 
Tietokoneen läsnäolo suunnitteluprosessissa 
herättää mielessäni myös kysymyksen siitä, 
voisiko tietokone tulevaisuudessa osallistua 
vaatekappaleen esteettiseen arviointiin jo 
suunnitteluvaiheessa? 

osana suunnittelu- ja tutkimusprosessia 
kartoitin siis myös omia näkemyksiäni vaatteesta 
taidemuotona sekä henkilökohtaisia esteettisiä 
arvojani. huolimatta teknisistä lähtökohdista, 
kuten 3D-ohjelmisto ja digitulostus, sekä 
älyllisestä ja geometrisestä lähestymisestä 
kaavoitukseen taiteellisella ilmaisulla on 
opinnäytetyössäni merkittävä painoarvo. 
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Vaikka historioitsijat ja akateemikot voivat 
haastaa muodin vaatimuksen tulla lailliseksi 
taidemuodoksi, kukaan ei voi kuitenkaan kieltää 
sitä perusteellista vaikutusta, joka sillä on ollut 
taiteeseen, arkkitehtuuriin, valokuvaukseen, 
elokuvaan sekä muihin muotoilun aloihin. 
Suhde taiteen, muodin ja arkkitehtuurin välillä 
varhaisessa avant-gardessa on erottamattomasti 
linkitetty modernismin alkuun. Kaupallisuudella 
on kuitenkin tiukka ote mainstream-muodissa, 
joten luovimmat ilmaisut eivät pääse oikeuksiinsa 
kaupallisessa maussa. Gallerioissa, museoissa 
ja taideinstallaatioissa muodin innovaatiot 
ovat kuitenkin kohonneet pinnallisten arvojen 
yläpuolelle. (Quinn, B. 2003: 136)

90-luvulla suunnittelijoita vedettiin lähemmäs 
taiteellista toimintaa ja käsitteellinen muoti syntyi, 
kun teknologia ja innovaatiot muodostuivat 
käytännöllisyyttä, funktionaalisuutta ja 
käytettävyyttä suuremmiksi filosofisiksi 
avainkysymyksiksi. Vaatteissa nähtiin uutta 
räätälöintitekniikkaa ja älyllisesti monimutkaisia 
lähtökohtia suunnitteluun. Vaatesuunnittelijat 
eivät enää halunneet lokeroida töitään ja rajoittaa 
suunnitteluaan. Muodin muutokseen perustuvan 
ytimen vuoksi siitä saattaa kuitenkin vaikuttaa 
puuttuvan sellaisia ominaisuuksia kuin totuus 
tai ideaalinen kauneus, jotka yleisesti liitetään 
korkeataiteeseen kuuluviksi ominaisuuksiksi. 
(Geczy, A; Karaminas, V. 2012: 9)

Llewellyn negrin pohtii artikkelissa ”Aesthetics: 
Fashion and Aesthetics – A Fraught 
Relationship” muotia taidemuotona. Koska 
muoti erottamattomasti yhdistyy ulkopuoliseen 
kiinnostukseen ja tarkoitusperiin, muodin 
ei ole katsottu olevan filosofisen esteettisen 
tarkastelun kannalta kiinnostava asia. Muodin 
poissulkeminen esteettisestä filosofisesta 
keskustelusta on kuitenkin saanut teoreetikkoja 
kiinnostumaan aiheesta. he argumentoivat, 
että muoti tulisi nähdä taidemuotona ja lisätä 
filosofisten esteettisten konseptien joukkoon 
ja taidehistorian metodologiaan muoti ja 
muodin analyysi. negrin lainaa artikkelissaan 
taidehistorioitsija Anne hollanderia, joka 
sanoo, että ”vaate on visuaalisen taiteen muoto, 
luotu kuva omasta näkyvästä itsestä. Tärkein 
aspekti pukeutumisessa on se, miltä näyttää: 
kaikki muut näkökohdat ovat satunnaisia ja 
ehdollisia.”  Väitteen ”muoti on taidetta” tukijat 
argumentoivat, että muodin ensisijainen 
tarkoitus ei ole käytännöllinen tai utilitaristinen, 
vaan luovan mielikuvituksen toteuttaminen. 
(negrin, L. 2012: 43-47)

hollanderin mukaan muoti on siis ihan 
yhtä paljon visuaalisen taiteen muoto 
kuin maalaus tai kuvanveistokin. Muodin 
evoluutio on määriteltävissä ensisijaisesti 
esteettisistä näkökohdista ennemmin kuin 
sosiaalisista, poliittisista, taloudellisista tai 

Vaate taidemuotona
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funktionaalisista välttämättömyyksistä. 
Vaikka usein pukeutumisen historia selittää 
muodin muuttumista ulkoisista tekijöistä, 
kuten luokkaerot tai halu herättää seksuaalista 
kiinnostusta, hollander esittää, että muodin 
muuttuminen pitäisi ymmärtää ensisijaisesti 
esteettisenä kokeilunhaluna ja innovaationa. 
Lisäksi, mieluummin kuin analysoida muotia 
sen sosiaalisen merkityksen kautta, hollander 
kuuluu sen lähtökohdan puolestapuhujiin, jotka 
tarkastelevat muodin visuaalista muotoa sinänsä. 
”Muoti on modernia taidetta, koska muutos sen 
muodossa kuvaa ajatusta prosessin jatkuvasta 
muutoksesta kuten muukin nykytaide on 
tehnyt. Muoti lisää historiaan oman kerroksensa 
omista lähtökohdistaan omilla työvälineillään, 
joilla on oma historiansa; se ei pelkästään luo 
suoraa visuaalista kuvaa kulttuurisista faktoista.” 
(negrin, L. 2012: 43-47)

Tämä johdattaa minut omaan tulkintaani, että 
muoti, tai vaate, on visuaalinen taidemuoto, jota 
voisi siis tarkastella estetiikan näkökulmasta. 
Jokainen vaate ei silti ole taideobjekti. Filosofi, 
taidekriitikko Arthur Danto teki Andy Warholin 
Brillo boksin nähtyään sarkastisen päätelmän 
”Mikä vaan voi olla taidetta.”. (Danto, A. 1964) 
Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki olisi 
taidetta. Kaiken ei myöskään tarvitse olla 
taidetta eikä jokaisen suunnitellun vaatteen 

tarvitse olla luokiteltavissa taideobjektiksi. Itse 
pidän merkittävänä sitä, mikä on suunnittelijan 
intentio vaatetta suunniteltaessa. Taiteilija tai 
suunnittelija tietää, mitä on tekemässä, vaikka 
ei pystyisi ilmaisemaan sitä sanallisesti. prosessi 
on tärkeä; kaikki tietotaito, tunteet ja energia, 
jotka ohjaavat suunnittelijan työtä, välittyvät 
lopulliseen tuotokseen luoden sen merkityksen 
ja arvon.

näkisin myös, että mikä koetaan taiteeksi, on se 
sitten vaate, muoti, tai joku muu taiteen muoto, 
riippuu siitä, mikä on tulkitsijan oma suhde 
taiteeseen. Ihmiset, joilla on joko ammatillinen 
tai muu henkilökohtainen suhde taiteeseen, 
tarkastelevat asioita aivan erilaisista lähtökohdista 
ja näkökulmista kuin he, joiden kiinnostus ei ole 
yhtä syvälle menevää. Ihminen, jolle vaatetus 
merkitsee lähinnä pakollista suojaa tai välinettä 
itsensä koristamiseen, ei välttämättä ole edes 
ajatellut, että vaate voisi edustaa visuaalisen 
taiteen muotoa.

Kirjassa ”Computers and Creativity” (d’Iverno, 
M; McCormack, J. 2012) todetaan, että taide 
ja estetiikka konsepteina liittyvät kiinteästi 
toisiinsa, mutta silti on tärkeää eriyttää ne 
toisistaan. Taideteoksen taiteellinen arvo 
riippuu monista tekijöistä, kuten muoto, 
sisältö, kulttuurinen konsepti ja uutuudellisuus. 
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Kun tiedostaa näiden kaikkien tärkeyden, voi 
keskittyä erityisesti taideteoksen esteettisiin 
ominaisuuksiin ja määritellä estetiikan itse 
muodon tutkimuksena riippumatta sisällöstä, 
kontekstista ja kaikista muista tekijöistä. ne ovat 
relevantteja taiteellisesta näkökulmasta, mutta 
eivät johdu yksinomaan muodosta eivätkä niin 
ollen voi tulla analysoiduksi, kun keskitytään 
vain muotoon. ominaisuudet kuten symmetria, 
tasapaino, rytmi, kontrasti, mittasuhteet, 
toisto, yhtenäisyys, vallitsevuus, vaihtelevuus ja 
jatkuvuus ovat esteettisesti relevantteja ja näin 
huomioonotettavissa estetiikan näkökulmasta. 
(Romero, J; Machado, p; Carballal, A; Correia, J. 
2012: 296)

Muoto ja sisältö eivät silti ole itsenäisiä tekijöitä. 
Muoto vaikuttaa ja joskus myös määrittää, miten 
sisältö koetaan ja ilmaistaan, ja yhtenäisyys tai 
kontrasti muodon ja sisällön välillä voidaan 
ottaa tutkittavaksi. Vaikka taideteos olisi täysin 
abstrakti, ei voi poistaa mahdollisuutta, että 
tarkkailija, vaikka tiedostamattomallakin tasolla, 
kokee sisällössä jotain, joka herättää tunteita ja 
näin ollen vaikuttaa reaktioon teosta kohtaan. 
Toisin sanoen, ihmiselle saattaa olla mahdotonta 
keskittyä pelkästään muotoon, mikä tekee 
estetiikan tiedonalasta melko tavoittamattoman 
päämäärän.  (d’Iverno, M; McCormack, J. 2012: 
296)
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Sen lisäksi että pohdin vaatteen ja taiteen 
suhdetta ja vaatteen esteettistä arviointia taiteen 
näkökulmasta, olen miettinyt myös omia 
esteettisiä arvojani. Länsimainen estetiikka ja 
kauneuskäsite eivät täysin sovi omaan ajatteluuni. 
Länsimaisen estetiikan teoria on monimutkaista, 
ja mielestäni jossain määrin kapeakatseista ja 
tiukkoihin rajoihin sidottua. Kauneuskäsite 
taas korostaa klassista kauneutta ja symmetriaa. 
Käsitykseni länsimaisesta estetiikasta perustuvat 
opinnäytetyöni tausta-aineistoksi lukemiini 
teoksiin ”Taide ja Kauneus. Johdatus estetiikkan” 
(haapala, A; pulliainen u. 1998) ja ”estetiikka” 
(Dickie, G. 1981). oma ajatteluni yhdistelee 
erilaisia asioita ja käsityksiä, kuten juuri 
vaatteen ja taiteen suhde, tai käytännöllisyyden 
ja kauneuden suhde. Vaatesuunnittelijana 
ilmaisuuni liittyy muun muassa yksinkertaisuus, 
epäsymmetria, kokeellisuus, musta väri ja 
yksinkertaiset peruskankaat.

omia esteettisiä arvojani pohtiessa ja tutkiessa 
olen tutustunut japanilaiseen estetiikkaan. 
Japanilainen arvomaailma ja estetiikka 
poikkevat peruslähtökohdiltaan länsimaisesta 
siinä, että japanilaisessa kulttuurissa esteettiset 
arvot ja esteettinen kokemus liittyvät koko 
ympäröivän maailman, tilan, esineiden ja 
elämäntavan kokonaisvaltaiseen kokemiseen. 
ominaista japanilaiselle estetiikalle on 

epäsymmetria, karuus, yksinkertaisuus, 
ankaruus, vaatimattomuus, intiimiys sekä 
teeskentelemättömän eheyden arvostus luonnon 
kohteissa ja prosesseissa. esteettinen kokemus 
ulottuu myös arkipäiväisen elämän askareisiin. 
Japanilaiselle kulttuurille on tunnusomaista 
korostunut esteettisyys, mielentila, joka herkistää 
kyvylle nähdä ja etsiä kauneutta arjesta. (eväsoja, 
M. 2008: 23)

Japanilaisessa estetiikassa kauneus ei tarkoita 
vain esteettisesti miellyttävää vaan pikemminkin 
suuria tunteita herättävää kokemusta. Kauneutta 
voi olla ulkoisesti jopa rumassa esineessä. 
Kauneus herättää ihailua; se on mielenkiintoista 
ja yllättävää. yksi japanilaisen estetiikan 
tunnusomainen piirre on karu pelkistyneisyys. 
Japanilaiselle estetiikalle on tyypillistä 
myös varjojen maailma, joka luo tiettyä 
luonteenomaista ilmapiiriä niin arkkitehtuuriin 
kuin plastillisiin taiteisiin ja tekstiilitaiteisiinkin. 
(eväsoja, M. 2008: 23)

Japanilaisten esteettiset termitkään eivät 
sellaisenaan kuvaa kauneutta kohteessa, 
vaan pikemminkin tiettyä tunnetta tai 
mielentilaa, joka tietyssä tilanteessa ja tietyn 
esteettisen kokemuksen kautta saa kokijassa 
aikaan mielihyvää tuottavan elämyksen, 
joka tekee kohteesta ihailtavan. Japanilaisen 

esteettinen näkemys
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esteettisen termistön kenttä on laaja ja se 
sisältää länsimaalaisille vieraampia esteettisiä 
arvoja, kuten rumuuden, karuuden, viileän 
tai nahistuneen kauneuden arvot. perinteisiä 
japanilaisia esteettisiä arvoja kuvaavia käsitteitä 
ovat esimerkiksi wabi (epätoivo, karu, köyhä) 
sekä sabi (surumieleinen, syrjäänvetäytyvä). 
(eväsoja, M. 2008: 23)

Japanilaisen estetiikan laajakatseisuus, 
rehellisyys ja maanläheisyys sopii omiin 
ajatuksiini hyvin. Löydän paljon yhtymäkohtia 
omiin      näkemyksiini. Minua kiinnostavat 
suunnittelulliset lähtökohdat, joihin kuuluvat 
muun  muassa määritelmät ei muotolaskoksia, 
ei laskoksia, kaavankappaleet minimiin, 
vaatturin tekniikat, ei-perinteinen kaavoitus, 
veistoksellisuus, yksinkertaisuus, perinteinen 
– uusi, sekä saumattomuus, sopivat hyvin 
japanilaisen estetiikan arvoihin.



Kuva 4: hiilipiirros Taika Joensuu. originaali ja negatiivi.
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Visuaalisella materiaalilla on työssäni aivan yhtä 
suuri merkitys kuin luetulla lähdeaineistolla. 
Visuaalinen taustatyö toimi inspiraation 
lähteenä ja muodosti pohjan koko suunnitellulle 
mallistolle. Minulle on aina ollut hankalaa 
työskennellä keräämällä eri lähteistä inspiroivia 
kuvia ja rakentaen moodboardeja. Tarvitsin 
kuitenkin paljon visuaalista taustamateriaalia 
työni aloittamisen tueksi. halusin löytää erilaisia 
muotoja, joiden pohjalta voisin aloittaa malliston 
suunnittelun. Koin myös, että ajatus taiteen 
ja vaatteen suhteesta tarvitsee tuekseen itse 
luotua taiteellista pohjaa, jolloin taide kulkisi 
mukana koko prosessin ajan, ei pelkästään 
lopputuotokseen liitettynä argumenttina. 

Aloin tuottaa omaa visuaalista materiaaliani 
piirtämällä naishahmoja liikkeessä ja 
ääriasennoissa. näiden hahmojen pohjalta 
aloin luoda outoja, orgaanisia muotoja ja 
kuvioita. Menin syvälle muotojen tutkimiseen 
ja loin itselleni laajan visuaalisen kokoelman, 
jonka pohjalta aloin suunnitella mallistoani 
3D-ohjelmassa. Visuaalinen taustatyöni käsittää 
muotoja täyteen piirretyn luonnoskirjan sekä 
suuria, A0-kokoisia piirroksia. Tein myös 
hiilellä, mustaliidulla ja nestemäisellä tussilla 
ekspressionistisia, abstrakteja viivateoksia, 
joita ajattelin voivani hyödyntää mallistossani 
mahdollisina kuoseina. hiilen, mustaliidun 

ja tussin esteettisyys linkittyy mielessäni 
japanilaisen estetiikan arvoihin. piirroksista ja 
maalauksista syntyi kansiin sidottu taidekirja, 
jota voi käyttää vaikka inspiraation lähteenä.

oman visuaalisen ideapohjan piirtäminen 
ja maalaaminen toi työn hyvin läheiseksi ja 
henkilökohtaiseksi. erilaiset muodot muuttuivat 
sitä konkreettisemmiksi mitä enemmän niitä 
piirsi, ja mitä erilaisempia lähestymistapoja 
niihin otti. Itse löydettyjen muotojen käyttäminen 
3D-ohjelmassa suunnittelun ja kaavoituksen 
pohjana sai projektin tuntumaan täysin omalta. 
Muodot myös innostivat menemään koko 
ajan pidemmälle kokeellisuudessa. orgaaniset 
muodot kääntyivät ja taittuivat 3D-ohjelman 
avulla veistoksellisiksi ja persoonallisiksi 
vaatteiksi.



Kuva 5: Kuvakollaasi: visuaalista taustatyötä.





Kuva 6: Kuvakollaasi: visuaalista taustatyötä.



6.
MALLISTON SUUNNITTELU 

JA VALMISTUS



Kuva 7: Työskentelysäännöstö.
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Aloittaessani opinnäytetyön laadin itselleni 
tietyn säännöstön ja rajat, joita työssä noudatan. 
nämä rajat muodostuivat sen perusteella, 
mikä minua henkilökohtaisesti kiinnostaa, 
ja miten olin osittain toiminut jo edellistä 
mallistoa suunnitellessani. nyt halusin viedä 
ajatuksissani jo pidempään kehittelemäni 
menetelmän seuraavalle tasolle ja samalla 
haastaa itseni määrittelemällä uudenlaisen 
suunnitteluprosessin rajat vielä tarkemmin. 

Vaatturitaustani kautta haluan tuoda työhöni 
perinteiseen vaatturin työhön kuuluvia 
elementtejä, kuten käsin tikatut pistot, muotoon 
prässäämisen sekä miesten puvusta vaikutteita 
saaneet taskuratkaisut. näiden elementtien 
myötä materiaaleiksi valikoituvat kankaat, 
joiden työstämisessä vaatturitekniikoita pystyy 
parhaiten hyödyntämään, esimerkiksi villa. 
Vaatteen muoto ja siluetti on kiinnostanut minua 
aina enemmän kuin erikoiset kankaat, värit tai 
kuviot. Tästä syystä pitäydyn musta-harmaa-
valkoisessa väriskaalassa. Kiinnostus vaatteen 
muotoon on inspiroinut minua etsimään uutta 
tapaa kaavoittaa ja suunnitella vaate. 

Kaavoituksessa ja suunnittelussa olen 
määritellyt työlleni seuraavat säännöt: kaavan 
pohjana on orgaaninen muoto; vaate koostuu 
mahdollisimman vähistä kappaleista; yhdistäviä 
saumoja on mahdollisimman vähän; vaatteissa ei 
ole muotolaskoksia tai laskostusta; en luonnostele 

vaatteita paperille; en käytä fyysistä kangasta ja 
muotoilua, vaan teen kaiken suunnittelutyön 
3D-ohjelmassa; jätän tilaa sattumanvaraisuudelle.

Kun aloitin opinnäytetyön, olin käyttänyt 
Marvelous Designer-ohjelmaa muutaman 
kerran. Silloin olin vienyt ohjelmaan valmiit 
kaavat, jotka halusin mallintaa avattaren päälle. 
en ollut ennen opinnäytetyötä suunnitellut ja 
kaavoittanut ohjelmassa yhtään vaatetta. Minulla 
oli mielikuva siitä, mitä haluaisin tehdä, ja miltä 
toivoisin lopputuloksen näyttävän, mutta alussa 
minulla ei ollut mitään käsitystä siitä, kuinka 
toteutan visioni. Alku oli hyvin haparoivaa 
ja kokeilin monia erilaisia lähestymistapoja 
kaavan ja vaatteen tuottamiseksi. Minulla ei ollut 
valmista ideaa siitä, millaisia muotoja käyttäisin 
tai mistä niitä löytäisin. 

Kokeilin alussa muutamia hyvin yksinkertaisia 
kulmikkaita muotoja ja  yhdistelin niitä 
ohjelmassa eri tavoin. Tämä ei kuitenkaan 
tuottanut mieleistäni tulosta. Kaikki vaatteet 
näyttivät melko samanlaisilta eikä ajatukseni 
vain muutamasta saumasta toteutunut. Kokeilin 
myös lähestymistapaa, jossa taivutin kappaleen 
sylinterin muotoon avattaren ympärille ja sen 
jälkeen tein kappaleeseen aukkoja kättä, jalkaa 
tai saumaa varten. Tämäkään lähestymistapa ei 
tuottanut hyvää lopputulosta. palasin takaisin 
yksinkertaisten muotojen pariin, ja aloin miettiä, 
mistä löytäisin paljon kiinnostavia muotoja, 

Malliston suunnittelu ja valmistus
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joita voisin käyttää vaatteiden pohjana. Tässä 
vaiheessa toimintatutkimukseen liittyvät 
syklit olivat hyvin selkeät; kokeilin erilaisia 
toimintatapoja, tarkastelin tuloksia ja muutin 
toimintaani tulosten mukaan. 

olen kuitenkin aina pitänyt tietokoneohjelmilla 
työskentelystä, joten en kokenut alun 
hankaluuksia turhauttavana. yrityksen, 
erehdyksen ja erilaisten kokeilujen jälkeen asiat 
asettuivat kohdilleen. Aloin ymmärtää, kuinka 
haluan kaavat toteuttaa, minkälaisia muotoja 
haluan käyttää kaavojen pohjana sekä sen, miten 
minä, ohjelma ja muodot toimimme parhaiten 
yhteistyössä, jotta lopputulos olisi sisäistä 
visiotani vastaava. 

Kun aloin piirtää naishahmoja liikkeessä ja 
liikkeiden perusteella erilaisia orgaanisia 
muotoja, löysin kaipaamani pohjan mallistolle. 
näiden muotojen myötä aloin saada vaatteisiin 
hakemaani epäsymmetriaa, veistoksellisuutta ja 
saumattomuutta. Suunnittelutyö 3D-ohjelmassa 
eteni edelleen sykleittäin. Tein erilaisia malleja, 
havainnoin työskentelytapaani ja tuloksia. 
Valitsin mielestäni parhaiten onnistuneet mallit, 
mietin kuinka olin ne toteuttanut, ja kuinka 
voisin kehittää työskentelytapaani eteenpäin. 
Alkuvaiheessa lähdin 3D-ohjelmassa useimmiten 
liikkeelle tekemällä valitsemastani muodosta 
etu- ja takakappaleen, jotka ompelin avattaren 
päälle, ja sen jälkeen ryhdyin muokkaamaan 

vaatetta muuttamalla kappaleiden keskinäisiä 
mittasuhteita sekä kiertämällä saumoja. 
Myöhemmässä vaiheessa huomasin, että 
kolmiulotteinen ajatteluni kehittyi, ja että 
pystyin jo mielessäni hahmottamaan millaisin 
tavoin pelkästään yhden kaksiulotteisen 
kappaleen pystyisi taivuttamaan vaatteeksi. 
Toimintatutkimukselliset syklit siis auttoivat 
ehdottomasti oman työskentelytavan 
kehittämisessä eteenpäin.

Toisaalta    mietin    suunnitteluvaiheessa 
paljon myös muita näkökulmia, kuten että 
muokkautuuko ajatteluni ja toimintani 
tiedostamatta sen mukaan, mitä tiedän 
3D-ohjelman pystyvän tai ei pystyvän tehdä? 
yritänkö päästä helpommalla ja alitajuisesti 
torjun mielestäni ideoita, joiden tiedän olevan 
hankalia kokeilla? Mutta vaikka näin olisi, niin 
olisiko siinä kuitenkaan toisaalta mitään väärää? 
Mikäli lopputulos on joka tapauksessa juuri 
sellainen mallisto, minkä olen aina halunnut 
tehdä, niin silloinhan se on todiste siitä, että 
koko prosessi on toiminut niin kuin sen pitikin 
toimia huolimatta siitä, millä perusteella olen 
valintojani tehnyt.

Kaava on tärkeä osa mallistoani, mutta mallistoa 
ei kuitenkaan missään tapauksessa voi tulkita 
pelkkänä kaavoituskokeiluna. Siirsin tutkimani 
ja piirtämäni muodot ohjelmaan, ja sen 
jälkeen ohjelmassa aloin kokeilla minkälaisen 
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kolmiulotteisen vaatteen saan kaksiulotteisesta 
muodosta. pystyin koko ajan seuraamaan 
vaatteen syntyä kaikista suunnista; miehustassa 
tapahtuu erilaisia asioita kun selässä tai sivulla. 
pystyin myös reaaliaikaisesti näkemään, miten 
tekemäni muutokset vaikuttavat vaatteen 
istuvuuteen tai ilmiasuun. ohjelman avattarella 
on useita erilaisia oletusasentoja. Kokeilin 
suunnitteluvaiheessa useaan kertaan kaikki 
asennot läpi nähdäkseni, kuinka vaate käyttäytyy 
eri asennoissa. Voisi siis sanoa, että mallisto 
syntyi kolmiulotteisen luonnostelun pohjalta. 
Vaikka jätin paljon tilaa sattumanvaraisuudelle, 
minulla oli hyvin selkeä mielikuva siitä, millaista 
visuaalista estetiikkaa haluan valmiin malliston 
edustavan. halusin malliston olevan muodoltaan 
minimalistinen mutta kiinnostava. halusin luoda 
persoonallisia vaatteita, jotka ovat yksinkertaisen 
tyylikkäitä, ja kokeilevasta kaavoituksestaan 
huolimatta käytettäviä.

Löysin oman tapani työskennellä Marvelous 
Designer-ohjelmalla, mutta joitakin sellaisia 
puutteita ohjelmassa oli, jotka jossain määrin 
hidastivat ja hankaloittivat työntekoa. näitä olivat 
esimerkiksi se, että avattaren mittoja ei voinut 
kustomoida, sekä se, että käytössäni olleessa 
ohjelmaversiossa kaavaa ei pystynyt leikkaamaan 
halki. Tätä ominaisuutta olisin tarvinnut useaan 
kertaan kun muutin saumojen paikkoja. nyt 
jouduin piirtämään aina uuden kaavan vanhan 
päälle. 

Koska kaavoitukseni on erikoista ja vaatteet 
rakentuvat vain yhdestä tai kahdesta kaavan 
osasta, kaavat ovat hyvin suurikokoisia. 
Lopullista vaatetta  valmistaessa käytettävän 
kankaan mitoilla on siis erittäin suuri merkitys. 
Tämä tosiasia ei tullut mieleeni ennen kuin 
vasta siinä vaiheessa, kun aloin tarkistaa kaavoja 
niiden tulostamista varten. Minulla oli valittuna 
materiaaleja, joiden leveys oli 145 cm. osa 
kaavoista ei olisi mahtunut tähän leveyteen, joten 
jouduin tekemään muutoksia, jotta sain kaikki 
kaavat sovitettua kyseiseen kangasleveyteen. 
Asiaa hankaloitti se, että ohjelmassa ei 
ole mahdollisuutta piirtää apuviivoja 
kaavoitusikkunaan. Kaikki mitä piirtää, ohjelma 
käsittää kaavan osina, jotka sitten vaikuttavat 
ohjelman kapasiteettiin 3D-simulaatiossa. Tässä 
vaiheessa ohjelma kaatui useaan kertaan. 

Kaavojen leveyteen liittyvän ongelman 
lisäksi huomasin, että kaavojen huolellinen 
tarkistaminen on välttämätöntä ennen kuin 
tulostaa valmiit kaavat. 3D-simulaation ja aidon 
materiaalin eroavaisuuksista johtuen otin tarkat 
oikeat mitat ja tarkistin sitten ohjelmassa pääntiet, 
rinnan-, vyötärön-, ja lantionympärykset, hihan- 
ja lahkeensuut sekä hihan- ja lahkeenpituudet. 
Lisäksi tarkistin kaikkien yhteen ommeltavien 
saumojen pituudet. Koska lantion ympärys on 
Marvelous Designerin oletusavattarella hyvin 
pieni, muutaman vaatteen takasauman kaaren 
jyrkkyys huolestutti.                                                           



Kuva 8: Työskentelymenetelmä: muoto - kaava - valmis vaate.



Kuva 9: Muistiinpanoja työskentelyn ajalta.





Kuva 10: Kuvakollaasi: projektin dokumentointia.
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ohjelmassa kangas kyllä venyi ja sauma asettui 
avattaren päälle sulavasti, mutta tiesin, ettei 
niin tule tapahtumaan oikeassa vaatteessa. 
Kokemuksen perusteella päättelin saavani 
aikaan kauniimman muodon kun kierrätän 
takasauman kulkemaan keskeltä sivulle. 
huolellisuus ja tarkkaavaisuus kannatti, koska 
tehtyäni huomaamani korjaukset 3D-ohjelmassa 
en joutunut tekemään fyysisten prototyyppien 
perusteella muutoksia kuin neljään kaavaan. 

Marvelous Designerista puuttuvan DXF-
vientiominaisuuden vuoksi jouduin tekemään 
myös kaavojen tulostamista varten hieman 
ylimääräistä työtä. DXF-tiedosto olisi 
mahdollistanut kaavan viemisen suoraan 
erilliseen kaavaohjelmaan tulostamista varten. 
nyt jouduin piirtämään kaavat vektoroituun 
muotoon Adoben Illustratorissa. Sijoitin ensin 
Marvelous Designerissa kaavan ympärille 
laatikon, joka vastasi mitoiltaan valmista vaatetta 
varten tarvittavan kankaan leveyttä ja pituutta. 
näin sain myös tarkistettua kaavoihin oikeat 
langansuunnat. otin näyttökuvan kaavasta ja sitä 
ympäröivästä laatikosta ja käytin kuvaa kaavan 
vektoroinnin pohjana Illustratorissa. Käyttämällä 
laatikon mittoja sain kaavoille eksaktin koon. 
Tarkistin kaavojen mitat ja saumojen pituudet 
Marvelous Designerin mittojen perusteella. 
Vaikka jouduinkin tekemään ylimääräisen 
työvaiheen, ei Illustratorissa vektoroituihin 

kaavoihin kuitenkaan syntynyt kuin millimetrien 
heittoja Marvelous Designerin kaavoihin 
verrattuna.

Tulostettuani kaavat tein lakanakankaasta protot 
ennen varsinaisten kankaiden leikkaamista. 
en uskaltanut luottaa täysin ohjelmaan ja 
jättää kaavoja tarkistamatta, vaikka ajatus 
houkuttelikin. Jälkeenpäin ajatellen se olisi 
ollut mahdollista; jouduin tekemään niin pieniä 
muutoksia kaavoihin, että jos olisin tarkistanut 
muutamia mittoja vielä huolellisemmin ennen 
kaavojen tulostamista, en olisi tarvinnut lainkaan 
lakanakangasprotoja. 

3D-mallinnetun kuvan ja valmiin tuotteen 
visuaalinen vastaavuus oli niin hyvä, että siinä 
mielessä 3D-ohjelmalla olisi voinut korvata 
fyysisen protokappaleen. Sama päti myös 
kaavojen mitoitukseen, vaikka siinä vaadittiinkin 
kaavan mittojen huolellista tarkistamista. 
Mallistoa ommellessani tulin kuitenkin 
huomaamaan, että ohjelma ei korvannut fyysistä 
mallikappaletta siinä, mitä tulee tiettyihin 
sisärakenteisiin, kuten taskuihin, tukikankaisiin 
sekä erilaisten materiaalien käyttäytymiseen 
niitä yhdistettäessä. Kokeneempi ompelija olisi 
luultavasti tietotaitonsa avulla välttänyt monet 
niistä virheistä, joita itse tein ompeluvaiheessa. 
omat virheeni liittyivät  tukikankaisiin sekä 
taskuissa käyttämiini materiaaleihin.
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en toisaalta edes yrittänyt rakentaa vaatetta 
ohjelmassa täysin valmiiksi kaikkine 
sisärakenteineen ja vuorituksineen. Tein 
ohjelmassa vaatteen päällimmäisen kerroksen 
sekä kokeilin taskujen paikat. Suhtaudun silti 
hieman epäillen siihen, pystyisikö 3D-ohjelmalla 
vielä mallintamaan aivan täysin paikkansa 
pitävästi kaikkien rakenteiden käyttäytymisen 
reaalimaailmassa, vaikka  jokaisen käytössä 
olevan  materiaalin ominaisuudet olisikin 
syötetty ohjelmaan. 

Alkujaan mallistooni olisi kuulunut enemmän 
digitaalisesti tulostettuja kankaita. Koska olin 
asetellut printtikuosit kaavoihin Marvelous 
Designerissa, olisin halunnut tulostaa 
printit valmiiden kaavojen muodossa, en 
metrikankaana. Tätä vaihtoehtoa mietittäessä 
suurimmaksi ongelmakohdaksi muodostui 
kankaan kutistuvuus, joka saattaa olla eri pituus- 
ja leveyssuunnassa. uskon, että printtikankaan 
tulostaminen valmiina kaavana olisi täysin 
mahdollista, mutta ajanpuutteen vuoksi en voinut 
ruveta tekemään kutistuvuuskokeiluja, joten 
päätin tulostaa printit metrikankaana. Myös 
tässä kaavojen koko ja kankaan leveys tuottivat 
haasteita. Digitaalisia printtejä suunnitellessani 
en ollut ottanut huomioon, että tulostuksessa 
käytettävien silkkikankaiden maksimileveys on 
vain 135 cm. Kapeammasta kankaasta johtuen 
en voinut toteuttaa ajatustani digitaalisesti 

tulostetuista vuorikankaista, jotka olisivat 
mahdollistaneet vaatteiden käytön käännettävinä 
tuotteina. 

hankaluudet olivat kuitenkin vähäisiä, ja kaikista 
niistä opin jatkon kannalta huomionarvoisia 
asioita. Tässä opinnäytetyössä 3D-ohjelman 
tuomat hyödyt olivat huomattavasti 
merkittävämpiä kuin muutamat kohtaamani 
ongelmat. 3D-ohjelman käyttö kannusti ja innosti 
uudenlaiseen kokeellisuuteen ja persoonalliseen 
ilmaisuun suunnitteluprosessin aikana. 

Lopullinen opinnäytemallisto koostuu 21 
vaatteesta, joita voi yhdistellä keskenään eri 
tavoin. Jokaisen vaatteen pohjana on liikkeessä 
olevan naishahmon kautta haettu kaksiulotteinen 
orgaaninen muoto, joka on 3D-ohjelmassa 
muutettu kolmiulotteiseksi vaatteeksi. 
Materiaaleiksi mallistoon valikoitui villakreppi, 
puuvillabatisti, puuvillasametti, puuvillastretch, 
viskoosijersey, silkki sekä nahka. Inspiraation 
lähteeksi piirrettyjä hiilipiirroksia on käytetty 
digiprinttinä silkkikankaissa. hiilipiirrokset 
toimivat materiaalillisina ideapohjina myös 
nahkasuikaleista kootuille nahkavaatteille, 
suikaleiksi revitystä silkistä virkatulle neuleelle 
sekä tikkikangasvaatteille, joissa tikkaukset 
mukailevat hiilipiirrosten ronskeja viivoja. 



Kuva 11: 3D-malli ja sitä vastaava kaava 3D-mallinnusohjelmassa.



Kuva 12: 3D-malli ja sitä vastaava kaava 3D-mallinnusohjelmassa.



Kuva 13: Malliston 3D line-up.



Virkattu neule
Materiaali: suikaleiksi revitty 
silkkikangas

Jakku
Materiaali: villakreppi

Kapeat housut
Materiaali: nahkasuikaleet

Toppi
Materiaali: puuvillabatisti ja 
digiprintattu silkki

Svetari
Materiaali: tikkikangas puuvillastretch

Käännettävä housuhame
Materiaali: tikkikangas 
puuvillastretch; villakreppi

Kuva 14: Malliston line-up.



Kuva 15: Malliston 3D line-up.



Mekko
Materiaali: puuvillasametti

paitamekko
Materiaali: digiprintattu silkki

Kapeat housut
Materiaali: puuvillasametti

paitajakku
Materiaali: puuvillabatisti

Leveät housut
Materiaali: puuvillabatisti

Kuva 16: Malliston line-up.



Kuva 17: Malliston 3D line-up.



Takkimekko
Materiaali: villakreppi

Mekko
Materiaali: puuvillabatisti

puolihaalari
Materiaali: villakreppi

Kuva 18: Malliston line-up.



Kuva 19: Malliston 3D line-up.



Jakku
Materiaali: nahkasuikaleet

housut
Materiaali: puuvillabatisti

Toppi
Materiaali: digiprintattu silkki

Leveät housut
Materiaali: digiprintattu silkki

Sama toppi toteutettu myös 
villakrepistä ja tärkätty 
kolmiulotteiseen muotoon

puolihuppari
Materiaali: tikkikangas 
viskoosijerseystä

Kuva 20: Malliston line-up.



Kuva 14: Mallistossa käytetyt kaavat 3% koossa.



7.
MUODON MUUTOS



piirrokset ja maalaukset:
Taika Joensuu

Valokuvat:
paula Lehto

Malli:
Jenni Jokela













































8.
LÖYDÖKSET JA PÄÄTELMÄT



Reaalimaailma on kolmiulotteinen käsittäen pituuden, leveyden ja syvyyden. objektien ymmärtäminen 

tässä kolmiulotteisessa maailmassa vaatii enemmän kuin yhden näkökulman, koska objektien ulkonäkö 

muuttuu katsottaessa eri etäisyyksiltä tai kulmista, tai erilaisissa valaistuksissa. Kolmiulotteisen 

todellisuuden ymmärtäminen vaatii visuaalisen informaation lajittelua eri kulmista ja etäisyyksiltä. 

Suunnittelijan, joka työskentelee kolmiulotteisten objektien parissa ”pitäisi olla kykenevä mielessään 

visualisoimaan koko muoto ja pystyä kääntelemään sitä mielessään niin kuin se olisi hänen kädessään”.  

(hann, M. 2012: 129-130) 



96

Vaatesuunnittelussa 3D-ohjelmaa voi käyttää 
joko valmiiden kaavojen sovittamiseen ja 
mallintamiseen avattaren päällä, tai sitten 
holistisesti vaatteen suunnitteluun, kaavoitukseen 
ja mallintamiseen. Valmiiden kaavojen 
käyttö ohjelmassa ei vaadi suunnittelijalta 
niin paljon tarkkuutta ja tietotaitoa kuin 
vaatteen suunnittelu ja kaavoitus alusta lähtien 
virtuaalisessa 3D-ympäristössä. 3D-ohjelman 
käyttö onnistuneeseen vaatteen suunnitteluun 
ja kaavoitukseen vaatii suunnittelijalta 
kuitenkin hyvin paljon ymmärrystä vaatteesta 
ja vaatteen rakenteesta, materiaaleista, 
kiinnityksistä, saumoista ja langansuunnista. 
Lisäksi täytyy olla ymmärrys kaavan mitoista 
ja vaatteen mittasuhteista. esimerkiksi 
Marvelous Designerista puuttui ominaisuus 
avattaren mittojen muuttamiseen. ohjelmassa 
oletusavattarella on kapea lantio, joten kaavaa on 
suurennettava lantion kohdalta vaikka samalla 
istuvuus avattaren päälle kärsii. Suunnittelijan 
on pystyttävä luottamaan omaan kokemukseensa 
ja tietämykseensä, vaikka mallinnus ohjaisikin 
silmämääräisesti erilaisiin ratkaisuihin.  Kangas 
myös venyy eri tavalla 3D-simulaatiossa, 
joten sekä  mittojen että saumaratkaisujen 
tarkistaminen on aivan välttämätöntä. Tässäkin 
tarvitaan tietoa, jotta ymmärtää eroavaisuudet 
3D-mallin ja fyysisen kappaleen välillä. 
3D-ohjelman käyttö suunnitteluun ei siis 

automaattisesti takaa kokonaisvaltaisesti hyvää 
suunnittelullista lopputulosta, vaan suunnittelijan 
kokemus ja tietotaito ovat ratkaisevia tekijöitä, 
jotta ohjelmaa pystyisi käyttämään parhaalla 
mahdollisella tavalla.

olin oikeastaan aika yllättynyt siitä, miten 
hyvin 3D-mallinnettu kuva vastasi fyysistä 
prototyyppiä, ja miten hyvin kaavojen mitoitus 
onnistui 3D-ohjelmassa. Tässä projektissa 
täytyy toki muistaa, että käytin ohjelmaa 
luonnostelu- ja suunnittelutyökaluna. en 
vienyt 3D-mallinnusta niin pitkälle, että olisin 
tehnyt vaatteista    täydelliset tuotekuvat oikeine 
materiaaleineen ja kaikkine rakenteineen. näin 
ollen 3D-mallinnetut kuvat eivät ole yksi yhteen 
valmiiden tuotteiden kanssa. 3D-kuvien rooli 
tässä projektissa oli sama kuin käsin piirrettyjen 
luonnoskuvien. 

Marvelous Designer ja CLo3D-ohjelmien käyttö 
on helppoa yksinkertaisen käyttöliittymän 
ansiosta. Kuitenkin, pehmeiden materiaalien 
realistisen simuloinnin vaikeuden lisäksi, 
ohjelmissa on edelleen paljon myös kehittymisen 
varaa. oman työni aikana kohtasin toistuvasti 
tiettyjä ongelmia, joiden myötä tuli esiin 
muun muassa seuraavia näkökulmia, jotka 
parantaisivat 3D-ohjelman käytettävyyttä ja  
käyttömukavuutta:

Löydökset
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•	 ohjauskäsky tai määritelmä, jolla voisi 
osoittaa missä kohden vaatteessa on aukko 
josta esimerkiksi käden pitäisi tulla ulos.

•	 Mahdollisuus piirtää 2D-ikkunan gridiin 
apuviivoja, jotka eivät näy 3D-ikkunassa tai 
vaikuta 3D-ikkunan simulaatioon.

•	 pysyvät työskentelylayerit, joilla voisi erottaa 
eri vaatekappaleiden tai kangaskerrosten 
keskinäisen järjestyksen.

•	 Avattarelle lisää erilaisia oletusasentoja, 
joiden avulla voi arvioida vaatteen 
käyttäytymistä erilaisissa liikkeissä.

•	 Kehitys vielä enemmän esimerkiksi 
arkkitehtien käyttämän ArchiCADin 
suuntaan: 2D-suunnittelun ja kaavoituksen 
sekä 3D-simulaation lisäksi ohjelmassa olisi 
vielä tekninen viivapiirros.

opinnäytetyön taustaksi kerätty aineisto 
tietokoneen ja luovuuden suhteesta ei tuottanut 
varsinaisesti mitään täysin uutta tietoa. Se 
kuitenkin laajensi omia näkökulmia sekä kannusti 
työskentelyssä vahvistamalla omaa olemassa 
olevaa ajatusta siitä, että tietokoneen käyttö 
myös luovassa työssä voi olla täysin perusteltua, 
eikä se laske työn arvoa verrattuna käsin tehtyyn 
työhön. Tietokoneen käyttö vaatii erilaisia 
taitoja kuin käsillä tekeminen, mutta se on silti 
samanarvoista taitoa. Myös sitä taitoa täytyy 
opetella ja kehittää, ainakin jos haluaa erottautua 
oman yksilöllisen ilmaisun kautta. Tietokoneen 

käyttö luovassa työssä on täysin perusteltavissa, 
jos sen avulla pystyy tukemaan persoonallista 
ilmaisuaan ja jos se auttaa nostamaan omaa työtä 
uudelle tasolle. Luvussa ”Vasta-argumentteja 
tietokoneavusteiseen suunnitteluun” esitettiin 
B. Lawsonin näkemys siitä, että tietokoneen 
luovuutta lisäävä käyttö edellyttää, että käytettävä 
ohjelmisto tarjoaa uusia mahdollisuuksia sekä 
sitä, että ohjelmiston käyttäjä omaa muutoinkin 
kyvyn luovaan tuottamiseen. 

Siinä vaiheessa, kun aloin kehittää 
opinnäytetyössäni käyttämääni tapaa 
työskennellä, varhaisia innoituksen lähteitä 
minulle olivat Tapio Wirkkalan upeat 
vaneriveistokset,     joissa puunsyyt kiertävät 
objektia saumattoman näköisesti, sekä 
peltiseppien levitysoppi, jossa kolmiulotteinen 
muoto avataan kaksiulotteiseksi kuvaksi. 
Totesin kuitenkin, että tällaisten asioiden ja 
muotojen visualisointi pelkästään mielessä 
on, ei aivan mahdotonta, mutta melkoisen 
vaativaa. prosessin voisi tietysti toteuttaa 
kankaalla nuken päälle, mutta kangasta kuluisi 
suunnattomat määrät jo ennen kuin mallisto 
olisi edes prototyyppivaiheessa. prosessi olisi 
kangasta käyttäen myös hyvin hidas ja aikaa 
vievä. Tietokonetta apuna käyttäen erilaisten 
vaihtoehtojen kokeileminen helpottuu ja 
nopeutuu huomattavasti. 
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Tietokone voi tuoda paljon lisäarvoa luovan työn 
tekijälle, ja joskus se saattaa olla jopa välttämätön 
apu ideoiden realisoinnissa. Luvussa ”Tietokone 
ja luovuus” todetaan, että M. A. Bodenin 
mukaan luovuus pohjaa jokapäiväisiin taitoihin 
kuten käsitteelliseen ajatteluun, havainnointiin, 
muistiin ja reflektoivaan itsekritiikkiin, ja 
uusia ideoita syntyy kokemusten ja opitun 
pohjalta. Boden esittää myös, että luova ajattelu 
on luontaista mahdollisuuksien tutkimista 
oman ajattelun käsitteellisessä tilassa.  Monet 
luovat saavutukset ovat käsitteellisen tilan 
systemaattisen ja mielikuvituksellisen 
tutkimisen lopputulos, ja luova kumppani, kuten 
tietokone, voi auttaa tutkimaan käsitteellistä 
tilaa uusilla tavoilla. Tietokone voi siis tarjota 
suunnittelijalle aivan uudenlaisen tavan 
kanavoida luovuuttaan. 3D-mallinnusohjelmassa 
suunnittelija näkee suunnittelemansa tuotteen 
koko ajan reaaliaikaisesti joka suunnasta. 
Jokainen tehty muutos ja sen vaikutukset 
välittyvät suunnittelijalle välittömästi. erilaisia 
mahdollisuuksia voi kokeilla rajattomasti, koska 
työskenneltäessä ilman fyysistä materiaalia 
mitään peruuttamatonta ei voi tapahtua. 
Tällainen rohkaisee kokeellisuuteen, jonka myötä 
saattaa syntyä aivan uusia, yllättäviä ideoita ja 
toimintatapoja. 

Koen, että omassa työskentelytavassani 
sekä tietokone että 3D-mallinnusohjelma 
ovat toki hyvin keskeisessä asemassa, mutta 
tarvitsen myös käsin tekemistä päästäkseni 
parempaan lopputulokseen. usein suunnittelijan 
visuaaliseen tutkimukseen ja inspiraatioon 
kuuluu runsaan kuvamateriaalin kerääminen 
esimerkiksi kameran ja tietokoneen avulla, jonka 
jälkeen luonnostelu ja kankaan muotoilu tehdään 
käsin. Minä tein oikeastaan toisinpäin; piirsin 
ja maalasin oman inspiraationi, yritin sisäistää 
erilaisia muotoja tutkimalla ja piirtämällä niitä, 
ja siirryin sen jälkeen käyttämään tietokonetta 
malliston luonnosteluun ja suunnitteluun. 

Tämän kaltainen hybridiprosessi oli minulle 
hyvin tehokas ja innoittava tapa työskennellä. 
Käsin tuotettu kuvallinen materiaali yhdistettynä 
3D-mallinnusohjelmaan on auttanut minua 
löytämään persoonallisen, energisen ja 
innovatiivisen tavan suunnitella vaatteita. 
Suunnitteluvaiheessa yritin pitää mieleni täysin 
avoimena ja toimia tavallaan vuorovaikutuksessa 
piirtämieni ja tutkimieni muotojen kanssa; 
en päättänyt etukäteen esimerkiksi, että 
nyt minun pitää suunnitella hame. Lähdin 
vain kokeilemaan, mitä tietystä muodosta 
voisi syntyä. pidän tällaisesta vapaudesta ja 
tietynlaisesta sattumanvaraisuudesta. näkisin, 
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että 3D-mallinnusohjelman mahdollistama 
sattumanvaraisuus ja yllätyksellisyys 
suunnitteluprosessissa oli M. A. Bodenin 
mainitsemaa oman käsitteellisen tilan uudenlaista 
tutkimista.

henkilökohtaisella tasolla opinnäytetyöni 
toimintatutkimuksellinen puoli auttoi siis 
uudenlaisen työskentelytavan kehittämisessä. 
3D-mallinnusohjelma sopi hyvin omaan 
työskentelyyni, auttoi realisoimaan visioni 
sekä tuki tavoittelemaani esteettistä ilmettä. 
3D-ohjelma myös kehitti kolmiulotteista 
hahmotuskykyäni, ja sitä myöten rohkaisi 
suurempaan kokeellisuuteen. Kokeellisuudesta 
huolimatta mallisto on täysin käytettävä. 
3D-ohjelmassa on siis mahdollista suunnitella ja 
kaavoittaa innovatiivinen vaatemallisto. Koska 
iso osa opinnäytetyöni tutkimusprosessista 
liittyi oman suunnittelutapani kehittämiseen 

oman henkilökohtaisen suunnittelufilosofiani 
pohjalta, hain uusia näkökulmia myös 
omiin arvoihini vaatteen ja taiteen suhteesta 
sekä japanilaisesta estetiikasta. Lopullisessa 
mallistossa opinnäytetyön tutkimuksen kaikki 
eri osat yhdistyvät yhdeksi kokonaisuudeksi.

Vaatetukseen liittyvästä 3D-mallinnuksesta 
on edelleen löydettävissä vain vähän 
tutkimustietoa, joten vaikka opinnäytetyö 
ei varsinaisesti tuottanut täysin uutta tietoa, 
pidän silti melko merkittävinä löydöksinä sitä, 
että 3D-ohjelmalla pystyy suunnittelemaan 
ja kaavoittamaan innovatiivisesti kokonaisen 
malliston, että virtuaalinen ja fyysinen 
prototyyppi vastaavat toisiaan niin hyvin sekä 
visuaalisesti että mitoitukseltaan sekä sitä, 
että 3D-mallinnusohjelman käyttö kehittää 
kolmiulotteista hahmotuskykyä.
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opinnäytetyön alussa keskeiseksi 
tutkimusaiheeksi esitettiin se, miten 
tietokoneohjelma vaikuttaa suunnitteluun. 
ohjaako tietokoneohjelma esteettistä ilmettä 
tiettyyn suuntaan, tukeeko se tietynlaista 
estetiikkaa ja tarjoaako se mahdollisuudet nostaa 
sitä uudelle tasolle rohkaisemalla kokeellisuuteen 
kaavoituksessa?

Kuten luvussa ”Tietokone ja luovuus” mainitussa 
Manfred Mohrin tapauksessa, luovan työn tekijä 
tarvitsee joskus välttämättä tietokonetta avukseen 
pystyäkseen luomaan töitään ja realisoidakseen 
mielessään olevat ideat. Tietokone voi myös 
toimia luovana kumppanina, joka auttaa 
löytämään täysin uudenlaisia mahdollisuuksia. 
Tietokoneohjelman avulla voi syntyä uusia 
ja yllättäviä ideoita, joita ei ole aiemmin 
edes ajatellut. Toisaalta joissain tapauksissa 
tietokoneohjelmistolle saatetaan myös antaa 
liikaa valtaa perinteisten suunnittelullisten 
periaatteiden ja tietotaidon ohi.

Tietokone ei välttämättä sovi kaikkeen 
työskentelyyn, mutta joissakin tapauksissa 
sen avulla voi toteuttaa asioita, jotka olisivat 
muuten hyvin hankalia tai melkein mahdottomia 
toteuttaa. Monet muut luovat alat, joilla tuotetaan 
kolmiulotteisia objekteja, ovat hyödyntäneet 
3D-mallinnusta jo pitkään. Kun luo oman 
harkitun ja perustellun toimintatapansa, 
tietokoneen voi ottaa mukaan luovaan prosessiin, 
ja päästä sen avulla parempaan lopputulokseen. 

Työssä käytetyt työvälineet vaikuttavat 
taiteelliseen ilmaisuun, ja tietokoneella 
suunnittelu vaatii erilaista ajattelua ja 
erilaisia taitoja kuin käsillä tuottaminen. 
Suunnittelija on kuitenkin myös tietokoneella 
työskennellessään edelleen itse luova osapuoli, 
ja miettii ideoitaan siitä näkökulmasta, kuinka 
toteuttaa ne käytössään olevalla välineellä. Koska 
3D-mallinnusohjelma ei yksinään suunnittele 
mitään, suunnittelijan tietotaito, kokemus 
ja näkemykset ovat suurimmassa roolissa 
työn onnistuneen lopputuloksen kannalta. 
Suunnittelija voi kehittää oman henkilökohtaisen 
tapansa työskennellä 3D-ohjelmassa, ja sitä 
myöten myös esteettinen ilmaisu muovautuu 
johonkin tiettyyn suuntaan. 

Suunnittelija tekee itse omat valintansa oman 
visionsa pohjalta, joten tietokoneohjelma ei 
autonomisesti määrää suunnitellun malliston 
esteettistä ilmettä. Valittujen suunnittelullisten 
periaatteiden ja lähtökohtien pohjalta ohjelma voi 
kuitenkin auttaa tukemaan tietynlaista esteettistä 
ilmettä, koska oman työskentelytavan löytämisen 
jälkeen erilaisten vaihtoehtojen kokeileminen on 
nopeaa, ja arvioinnin ja valintojen tekeminen 
helppoa. Se, että 3D-mallinnusohjelman 
käyttö kehittää aikaa myöten kolmiulotteisten 
muotojen hahmottamista, rohkaisee suurempaan 
kokeellisuuteen. Kaksiulotteisista muodoista 
pystyy jo mielessään visioimaan erilaisia 
kolmiulotteisia objekteja, joiden toimivuutta on 
helppo kokeilla 3D-ohjelmassa.

päätelmät
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Ihminen on kolmiulotteinen, joten myös 
vaatesuunnittelu on kolmiulotteista. Vaate 
nähdään jatkuvasti niin edestä ja takaa, kuin myös 
sivuprofiilista. yleisimmin vaate rakennetaan 
etu- ja takakappaleesta, jolloin saumat 
sijoittuvat sivuun. Tämä on tietysti loogisin ja 
helpoin ratkaisu johtuen jo pelkästään ihmisen 
fysiologisista tekijöistä. Minua kiehtoo kuitenkin 
se, että ihmisen ja vaatteen kolmiulotteisuudesta 
johtuen asian ei tarvitse olla niin. Saumojen paikat 
voivat olla muuallakin, ja vaatteen kappaletta 
tai kappaleita voi taivuttaa ja kiertää ihmisen 
päälle myös toisella tavoin niin, että muodostuu 
kolmiulotteinen objekti. 

Lopullinen mallisto on visuaalisesti näennäisen 
helppo ja yksinkertainen. Vaatteissa on paljon 
epäsymmetriaa sekä veistoksellisia muotoja. 
3D-ohjelman käyttö tuki minun kohdallani näitä 
esteettisiä elementtejä. ohjelma ei kuitenkaan 
yksinään ohjannut minua epäsymmetriseen 
tai veistokselliseen ilmaisuun suunnittelussa. 
yksinkertaisuus, epäsymmetria ja veistoksellisuus 
olivat jo lähtökohtaisesti niitä asioita, joita lähdin 
mallistossani tavoittelemaan. ohjelma kannusti 
kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja, ja mallistoon 
valikoituneiden vaatteiden lisäksi minulla on 
tallennettuna huomattavasti suurempi määrä 
potentiaalisia malleja. 

Tässä projektissa määrittelin melko tiukat rajat 
työskentelylle sen suhteen, mitkä asiat teen 
pelkästään tietokoneella, ja mihin asioihin 
käytän fyysistä materiaalia. halusin myös pitää 
kaavan osat minimissään, ja käyttää vain yhtä 
muotoa jokaisen vaatteen kaavan pohjana. osa 
mallistoon valikoituneista vaatteista on saman 
muodon ja kaavan eri variaatioita, ja osa malleista 
on toteutettu kahdesta eri materiaalista. Ajattelin 
tämän tuovan mallistoon harkittua tasapainoa 
ja yhdenmukaisen konseptin.  oli myös 
kiinnostavaa kokeilla miten erilaiselta sama malli 
voi näyttää erilaisesta materiaalista toteutettuna. 
Jälkeenpäin ajatellen olisin voinut ehkä mennä 
vielä pidemmälle suunnittelussa; liioitella 
muotoja ja mittasuhteita vielä enemmän. halusin 
kuitenkin säilyttää mallistossa myös oikean 
käytettävyyden ja kaupallisen potentiaalin.

uskon, että jatkossa 3D-mallinnuksen 
käyttö tulee koko ajan lisääntymään 
vaatetusteollisuudessa. ohjelmat kehittyvät 
koko ajan, ja jo nyt voi todeta monia hyötyjä ja 
mahdollisuuksia, joita 3D-mallinnus voi tarjota 
suunnitteluprosessiin, kommunikointiin sekä 
markkinointiin. 3D-ohjelma ei kuitenkaan 
itsestään suunnittele hyvää tuotetta, eikä se pysty 
ainakaan vielä täysin korvaamaan fyysistä mallia 
tai materiaalia. Ihmisellä on edelleen suurin 
rooli myös tietokoneavusteisessa suunnittelussa. 
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3D-ohjelman käyttö vaatteen suunnitteluun 
ja kaavoitukseen vaatii ymmärrystä vaatteesta 
ja vaatteen rakenteesta, materiaaleista, 
kiinnityksistä, saumoista ja langansuunnista sekä 
kaavan mitoista ja vaatteen mittasuhteista.

Suunnittelijalle, joka pitää tietokoneella 
työskentelystä, ja joka on kiinnostunut 

opettelemaan ja kokeilemaan uusia vaihtoehtoja, 
3D-mallinnusohjelma voi ehdottomasti 
tarjota paljon potentiaalia persoonallisen 
suunnittelutavan kehittämiseen. Itse pidin 
3D-ohjelman avulla työskentelystä niin paljon, 
että aion jatkaa sitä myös tulevaisuudessa. 
Minulle ohjelma toimii luovana kumppanina, 
joka tukee omaa esteettistä ilmaisuani. 
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