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1.0 

Johdanto

Kandidaatin opinnäytetyöni koostuu produktiivisesta ja kirjallisesta osuudesta. Produktiiviseen 
osaan kuuluu kuuden asun naistenvaatemallisto. Kirjallisessa osuudessa käsittelen valitsemaani 
aihealuetta malliston pohjaksi, sekä kuvailen suunnitteluprosessia. Opinnäytetyöni ei ole 
tutkimuksellinen, eikä mallisto ole tarkoitettu kaupalliseksi, vaan lähinnä taiteelliseksi projektiksi. 

Aloitin opinnäytetyöni miettimisen syksyllä 2014. Suoritin silloin pukusuunnittelun sivuainetta, 
ja kyse oli pelkästä aiheilla leikkimisestä ja pääpiirteittäisten muotojen miettimisestä omaan 
kandimallistoon. Kandivuottani edeltävänä kesänä olin jo melko varma aihevalinnastani, joka 
kuitenkin muuttui saman syksyn aikana. Koko tänä aikana ajattelin ja työstin prosessia jatkuvasti. 
Minulla oli pitkään jonkinlainen visio mielessä, millaiselta mallisto tulisi näyttämään, mutta en 
ollut vielä osannut valita aihetta. Loppusyksystä aihe kuitenkin selkiytyi niin paljon, että sain jo 
melko vahvan mielikuvan siitä, millaisen opinnäytetyön tulisin tekemään.

1.2 

Opinnot Aallossa

Opintoni Aallossa aloitin syksyllä 2012. En ollut kovinkaan vakavissani miettinyt 
vaatesuunnittelua mahdollisena ammattivaihtoehtona aikaisemmin, mutta Aaltoon päästessäni 
mieleni muuttui siitä täysin. Lähes kaiken mitä tiedän tästä alasta, olen oppinut Aallossa, niin 
ompelun alkeista suunnittelijoiden ja muotitalojen nimiin. 

Toisena vuonna opinnoissa meille annettiin tehtäväksi toteuttaa miestenvaatemallisto  
ryhmätyönä. Ryhmääni kuului Marianne El-Khoury ja Ines Kalliala. Tämän ryhmätyö- 
projektin aikana uskon oppineeni mahdollisesti jopa eniten koko koulun  aikana.  
Ryhmätyö opetti erilaisten ihmisten kanssa työskentelyä, aikataulutusta sekä vastuun  
ottamista ja jakamista. Lisäksi opin ompelemaan itsevarmemmin, sekä miettimään  
kokonaisuuksia ja materiaaleja. Suurimmat opit tulivat virheiden kautta, jotka lopulta  
onnistuimme kääntämään onnistumisiksi, ja voitimmekin mallistollamme Diesel- 
palkinnon Aallon näytöksessä vuonna 2014. Vaikka toinen vuoteni Aallossa oli kaikessa 
vaikeudessaan kasvattava kokemus, en silti ollut täysin varma siitä, olenko vielä valmis tekemään 
opinnäytetyötäni. Tunsin epävarmuutta omasta osaamisestani ja ideoistani.

Kolmantena vuonna päätin mennä suorittamaan sivuainetta pukusuunnittelun osastolle. Olen aina 
ollut muotisuunnittelun lisäksi kiinnostunut puvustuksesta, erityisesti  
elokuvien aikakausi- ja fantasiapuvustuksesta. Tuntui luonnolliselta valita sivuaineeksi  
jotain, mitä olisin ehkä muutenkin voinut valita meneväni opiskelemaan.  
Pukusuunnittelun opinnoissa käytiin läpi karaktäärin tutkimusta ja tarinan luomista,  
produktioiden suunnittelu- ja toteutusprosesseja sekä myös muiden esiintymisasujen suunnittelua. 
Huomasin pukusuunnittelussa ja vaatesuunnittelussa paljon yhtäläisyyksiä, ja minusta nämä 
kaksi koulutusohjelmaa tukevat toisiaan hyvin. Katsaus pukusuunnitteluun laajensi osaamistani 
niin, että voisin jossain vaiheessa harkita myös pukusuunnittelua ammattina. Vuosi sivuaineen 
parissa tuntui helpottavalta, sillä vaikka se oli mielenkiintoista, tajusin että tein oikean valinnan 
päättäessäni opiskella vaatesuunnittelua. Tunsin sivuaineen suorittamisen jälkeen enemmän 
varmuutta vaatesuunnittelusta muodin näkökulmasta. 
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1.3 

Työharjoittelu

Hain työharjoitteluun Saara Lepokorvelle keväällä 2015, sivuaineen suorittamisen  
ohella. Kymmenen viikon aikana kävin hajanaisesti tekemässä assistentin töitä ja  
yhteensä olin reilun kaksi kuukautta työharjoittelijana. Työharjoittelussa toimin tiiviissä  
yhteistyössä suunnittelija Saara Lepokorven kanssa, ja opin paljon muotialan yrittäjänä olevan 
haasteista. Ensimmäisenä työnäni harjoittelussa pääsin suunnittelemaan asusteita  
syntyvään mallistoon. Olin mukana malliston suunnitteluprosessissa alusta alkaen,  
kooten taustatutkimusta, suunnitellen printtejä ja yksityiskohtia sekä miettien  
asukokonaisuuksia. Oli mielenkiintoista olla mukana malliston teossa aivan alusta siihen, kun 
se lopulta valmistuu ja tuodaan näytille. Minulla ei ole suurta vahvuutta missään tietyssä osa-
alueessa mallistoa tehdessä, kuten kaavoitus tai materiaalit, ja opin tänä aikana, että minua 
kiinnostaa jokainen osa-alue yhtä paljon. Sain myös lisää varmuutta ompeluuni sekä omaan 
suunnitteluun. Koen oppineeni ongelmanratkaisutaitoja sekä nopeassa aikataulussa työskentelyä. 
Huomasin, että ennen työharjoitteluun menoa olin ajatellut monet suunnitteluun ja vaatteiden 
toteutukseen liittyvät asiat paljon monimutkaisemmin mitä ne oikeasti ovat. 

2.0

Lähtökohdat ja tavoitteet 

Aloitettuani oman mallistoni työstämisen, tavoitteenani oli saada se seuraavan kevään 
näytökseen valmiiksi. Vaikka minulla oli kesällä ennen kandivuotta ollut villejä ideoita siitä, 
millaisen malliston toteuttaisin, tällä aikaraamilla piti kuitenkin ajatella realistisesti. Tiesin että 
materiaalien valmistus täysin itse tyhjästä veisi aikaa, mutta tavoitteenani oli kuitenkin myös itse 
tehdä mahdollisimman paljon. 

Mietin aluksi pitkään, teenkö miesten- vai naistenmalliston, sillä koin, että malliston tyyli 
ja idea olisi hyvä olla toteutettavissa sekä miehille että naisille, ja minua viehättää vaatteissa 
androgyynisyys. Vaikka minulla oli ideoita miestenvaatemallistoon, päädyin valitsemaan 
naistenvaatemalliston, sillä se tuntui tuoreemmalta näkökulmalta  taustatutkimukseeni. 

Mallistoni lähtökohtana halusin valita aiheen ja tekniikat, joissa pääsen näyttämään  
monipuolisesti osaamistani. Tutkiessani muotitalojen ja muiden opiskelijoiden mallistoja, olen 
huomannut, että itseäni eniten puhuttelevissa mallistoissa toistuu aina monta eri  
elementtiä sen sijaan, että niissä toistuisi jokin yksi elementti monta kertaa. Mahdollisimman 
monet eri tekniikat ja pinnat, materiaalit ja kuva-aiheet sekä yksityiskohdat, jotka onnistuvat 
olemaan harmoniassa, kiinnostavat minua. Monien elementtien yhteen sulauma sekä pienet, 
harkitut yksityiskohdat tuntuvat yllättävän tärkeiltä, että mallistosta tulee kiinnostava. Vaikka 
laajat pinnat ovat näyttäviä vaatteissa, kaipaan itse aina jotain kiintopistettä, johon katsoa. 

Tavoitteenani oli luoda mallistokokonaisuus, jossa näkyy malliston taustalla oleva  
taustatutkimus, ja se, että onnistun välittämään sen kautta jonkin tietyn tunnelman. Pyrin 
käyttämään montaa eri elementtiä, saaden silti malliston näyttämään yhtenäiseltä. Tavoitteenani 
oli myös, että mallisto olisi itseni näköinen, ja että pystyn seisomaan malliston syntyprosessin 
aikana tekemieni päätösten takana.



3.0

Taustatutkimus

Sain pukusuunnittelun opinnoista hyödyllisiä ideoita oman opinnäytteeni miettimiseen, ja 
sen takia päätinkin valita siihen puvustuksellisen lähtökohdan. Vaatehistoria on aina ollut 
suuri intohimoni, joten tiesin että tulisin valitsemaan malliston ainakin yhdeksi lähtökohdaksi 
jotain viittauksia menneeseen aikaan. Olen erityisen kiinnostunut 1900-luvun vaihteesta, sekä 
aikakausista, joita ei ole välttämättä muodissa vähään aikaan käsitelty. Pitkälle historiaan 
ulottuva vaatereferenssi (1800- ja 1900-luku) tuntui esteettisesti tuoreelta, ja aloitinkin tekemällä 
historiallisista puvuista taustatutkimusta. Kandivuoden alkusyksystä päätin vaihtaa mallistoni 
aiheen toiseen, ja valitsin aiheen, jonka kanssa olin leikkinyt mielessäni jo loppukesästä, mutta 
minkä olin useasti tyrmännyt. Päätin valita toisen pitkäaikaisen kiinnostuksen kohteeni uudeksi  
lähtökohdaksi, eli 70- ja 80- lukujen slasher-alatyypin kauhuelokuvat.

        

3.1 

Slasher-elokuvagenre

Slasher – elokuvat elivät kulta-aikaansa 80-luvulla. Tähän kauhuelokuvien alagenreen tehtiin 
muutama elokuva jo 70-luvulla, kuten Black Christmas (Rob Clark, 1974), The Texas Chainsaw 
Massacre (Tobe Hooper, 1974) sekä vuosikymmenen lopun Halloween (John Carpenter, 1978). 
Näiden suurta suosiota nauttineiden elokuvien jälkeen syntyi 1980-luvun slasher- buumi. 

Kyseiseen elokuvien genreen erikoistunut amerikkalainen tutkija Carol J. Clover  
kuvailee sitä seuraavasti: 

At the bottom of  the horror heap lies the slasher (or splatter or shocker or stalker) film: the 
immensely generative story of  a psychokiller who slashes to death a string of  mostly female 
victims, one by one, until he is subdued or killed, usually by the one girl who has survived. 

(Clover, 1992)

Kuvaus on yksinkertaistettu, mutta usein osuva kyseisen lajin elokuviin. Pohjan tälle  
kaavalle loi Halloween, ja elokuvantekijät ovat muokanneet sitä erilaisilla omaperäisillä  
tavoilla sen jälkeen. Elokuvien yhdistäviksi tekijöiksi muodostuu jopa koomisen väkivallan sekä 
epärealistisen veriroiskeen lisäksi elokuvien päähenkilöt, jotka ovat lähes aina nuoria ja kauniita 
opiskelijoita. Elokuvien miljöö on usein periamerikkalainen lukio, yliopisto-campus, kesäleiri, 
metsä, mökki tai hylätty talo. Tarina on lähes samankaltainen joka kerta; nuoret lähtevät 
pitämään hauskaa ja lopulta päätyvätkin yksitellen ”kasvottoman” ulkopuolisen tappajan saaliiksi. 
Visuaalisesti elokuvat pelaavat säikytyskohtauksilla sekä kirkkailla verisillä shokki-kuvilla 
uhreista. 
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Elokuvat, joita taustatutkimusta tehdessäni käytin ja joiden tunnelman halusin luoda myös mallis-
tooni, ovat suurimmalta osalta 1980-luvulta. Suurimpia vaikuttajia mallistooni olivat:

Halloween (1978)

Yksi tyylikkäimmistä aikansa kauhuelokuvista, ohjaaja John Carpenterin Halloween on 
onnistunut säilyttämään arvonsa vuosikymmenten ajan. Elokuvassa nuori lastenvahti saa  
piinakseen mielisairaalasta karanneen Michael Myers – nimisen potilaan. Elokuvan tunnelma on 
mukaansatempaavan ahdistava.

Friday the 13th (1980)

Kaksi vuotta Halloweenin julkaisun jälkeen ilmestyi Sean S. Cunninghamin Friday the 13th, joka 
jatkoi Slasher-elokuvien suosiota 80-luvun alussa. Elokuva onnistui nousemaan 1980-vuoden 
menestyneimpien elokuvien joukkoon. Elokuva kertoo nuoriso-ohjaajista, jotka aloittavat juuri 
uudelleen avatulla pahamaineisella Camp Crystal Lakella, jonka synkkä menneisyys paljastuu 
elokuvan aikana.

The Evil Dead (1981)

Yksi slasher-elokuvagenren kulmakivistä on The Evil Dead. Silloin vain 22-vuotiaan Sam 
Raimin 1981- vuonna ohjaama The Evil Dead on ohjaajan esikoisteos. Minimaalisella budjetilla 
toteutettu elokuva on noussut yhdeksi 80-luvun kekseliäimmistä kauhuelokuvista. Ohjaajan 
oman kaveriporukan voimin toteutetussa elokuvassa viisi nuorta lähtevät autolla metsän keskellä 
sijaitsevalle mökille. Myös zombie-elokuvien sarjaan kuuluva elokuva onnistuu säikäyttämään 
aikalaiset katsojansa.

Sleepaway Camp (1983)

Robert Hiltzikin ohjaama ja käsikirjoittama elokuva nautti jo 80-luvulla suosiota slasher-genren 
ja Friday The 13th elokuvan ystävien keskuudessa. Elokuva kertoo kahdesta nuoresta jotka 
joutuvat Arawak-nimiselle leirille. Elokuvan mysteeritappaja selviää vasta elokuvan viimeisillä 
sekunneilla. Kohtaus on niin yllättävä, että elokuva on melkein vain sillä kulttimaineensa 
ansainnut.

Suspiria (1977)

Dario Argenton intensiivinen kauhuelokuva kertoo amerikkalaisesta balettitanssijasta, joka 
muuttaa Saksaan opiskelemaan tunnetussa balettikoulussa. Elokuvassa on vahva visuaalinen ilme 
ja värimaailma, ja kauhuelementit elokuvassa ovat tyylikkäitä ja teatraalisia.

Muita slasher-elokuvia, joista hain inspiraatiota taustatutkimusta tehdessäni olivat mm. The 
intruder (Scott Spiegel, 1989), Summer Camp Nightmare (Bert L. Dragin, 1987), The Burning 
(Tony Maylam, 1981), Dead Alive (Peter Jackson, 1992), Phenomena (Dario Argento, 1985), 
Hellraiser (Clive Barker, 1987) sekä Inferno (Dario Argento, 1980).

Huomasin, että valitsemastani elokuvagenrestä löytyi melko heikosti kirjallisuutta, joten kokosin 
taustatutkimustani niistä lähinnä ottaen kuvankaappauksia elokuvista, jotta voin palata niiden 
tunnelmaan myöhemmin. Elokuvagenrenä slasher-elokuvia ei ole tutkittu kovin laajasti, eikä se 
ole elokuvakriitikoiden suosikkigenrejä. Film Internationalin artikkelin A Historical Approach 
to the Slasher film (Petridis, 2014) mukaan alagenre ei ole akateemisesti tutkittu kuin pariin 
otteeseen, vaikka se on pysynyt suosiossa kulta-kaudestaan (1970-1989) postmoderniin kauteen 
(1990-2000), sekä neo-slasher aikakauteen (2000-).
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3.2 

80-luvun nuortenmuoti

Vaatteellisten lähtökohtien tuominen taustatutkimukseen kävi luontevasti, sillä elokuvissa näkyi 
jo esimerkkejä historiallisesta vaatetuksesta, eli 80-luvun nuoriso- ja sporttimuodista. Elokuvien 
henkilöt pukeutuvat lähes samalla tavalla valitsemissani elokuvissa, eli sen ajan mukaisesti. 
Kyseinen vuosikymmen on kiinnostava lähtökohta, sillä minusta tuntui haastavalta löytää siihen 
tuore näkökulma.

Tyylisuuntia tutkiessa 80-luku oli muodillisesti vaihtelevaa ja kokeilevaa aikaa. Kun miettii 
vaatteellisia lähtökohtia 80-luvulta, tulee helposti ensimmäisenä mieleen neon- ja pastellivärit, 
suuret olkatoppaukset, David Bowie ja Vivienne Westwoodin merirosvo-punk sekä Lontoon Blitz 
kids. Monet 80-luvun muotivillitykset kiehtoivat yliampuvuudessaan, mutta halusin kuitenkin 
syventyä aikakauden nuorten – sekä urheilumuotiin taustatutkimukselleni uskollisena. 

Artikkelissa 80-luvun muodista Oxford Student- sivuston kirjoittaja Ellie Grange teki huomion, 
että 80-luvun muodissa on toistuvana teemana androgyynisyys. 

Men and women alike were patrons of  acid-washed denim jeans with jumpers tucked into the 
waist.  A popular trend for over-sized, baggy men’s shirts and jackets reached its nadir in the 
huge t-shirts worn by women as mini-dresses with the hem gathered to one side and tied in a 
knot at the hip. In coiffure, men grew their hair long at the back in tatty mullets, while girls 

cut theirs as short as they could in a mimic of  the 1950s wholesome American boy.  
(Grange, 2013)

Naisten pukeutumisessa alkoi ilmentyä enemmän viittausta miestenvaatetukseen 70-lukuun 
verrattuna, ja miesten pukeutuminen sai naisellisia piirteitä. Päätin siksi että en aio rajoittaa 
vaatereferenssejä vain naistenmuotiin, vaan tutkin nuortenmuotia yleisesti sukupuolesta 
riippumatta.

Inspiraatiota vaatteisiin etsin 80-luvun nuortenlehdistä, sen ajan vaatekatalogeista sekä 
etsin myös käytettyjä 80-luvun vaatteita kirpputoreilta. Yliopisto-campus pukeutumiseen 
etsin referenssejä yliopistojen omista katalogeista. Hyviä esimerkkejä klassisesta yliopisto-
pukeutumisesta sain vuonna 1965 julkaistusta kirjasta Take Ivy, jossa on Teruyoshi Hayahidan 
valokuvia sen ajan amerikkalaisten Ivy League-yliopistojen opiskelijoista. 

Näistä kuvista päädyin valitsemaan mallistooni sekä sporttisempaa että klassisempaa 80-luvun 
vaatereferenssiä. Monissa aikakauden taustatutkimuskuvissani toistuva baseball-takki ja farkut 
sekä erilaiset urheiluasut olivat ensimmäisiä vaatelähtökohtia, joista aloitin, ja joihin aloin 
yhdistää muita elementtejä. Sportti- ja nuorisomuodin lisäksi laajensin aihetta saman aikakauden 
leiri- ja partiovaatteisiin kauhuelokuvissa esiintyvän leirikuvaston takia. Niissä erityisesti 
kiinnostivat partio-merkit. Halusin myös pitää vaatteissa tietynlaisen mökkitunnelman, ja flanelli- 
sekä vilttiruutuprintin kautta päädyin materiaaleissa ruutuvillakankaaseen, sekä neulottuihin ja 
virkattuihin osiin, jotka sekoittuvat muihin materiaaleihin. Halusin että vaatteiden pohjalla näkyy 
muotoina perinteisiä vaatekappaleita, joihin sekoittaa abstraktimpia elementtejä.
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Kuvat: Teuyoshi Hayahidan,Take Ivy 
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3.3

Thomas Albdorfin valokuvat

Kauhuelokuvien sekä 80-luvun vaatelähtökohdan lisäksi koin tarvetta saada jotain tarkempaa 
visuaalista materiaalia taustatutkimukseeni. Päätin valita kolmanneksi visuaaliseksi inspiraatioksi 
Austrialaisen Thomas Albdorfin valokuvakokoelmat Woodwork (2010-2011), Former Writer 
(2013) sekä Forest Chants (2013-2014). 

Albdorf  kuvaa teoksissaan tosielämää tavalla, jollaisena kuvittelen mallistoni miljöön.  
Kuvat kertovat paikasta, joka näyttää arkiselta mutta niissä on jotain aavemaista ja epärealistista. 
Erityisesti Woodwork, jossa Albdorf  kuvaa erilaisia objekteja ja pintoja metsässä, tuntuivat 
olevan suoraan kauhuelokuvista. Hän kuvaa paikkaa, jossa on tapahtunut jotain selittämätöntä, 
ja tapahtuman henkilöt ovat poistuneet paikalta, jättäen vain objektit paikoilleen. Katsojalle 
jää epäselväksi, mitä on tapahtunut. Albdorfin kuvat ovat kiehtova tapa katsoa arkisia esineitä 
ja paikkoja, ja käytin pysähtyneitä kuvia kuvailemaan miljöötä ja tunnelmaa, johon mallistoni 
sijoitan.
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Kuvat: Thomas Albdorf: Former Writer, Woodwork
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Research-kuvia
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4.0 

Prosessi

Taustatutkimuksen rajaamisen ideana on se, että se tiivistää malliston visuaaliset  
lähtökohdat selkeäksi paketiksi. Tästä paketista tulisi saada selville värit, vaatteiden tyyli ja 
muodot sekä malliston kokonaistunnelma. Kun taustatutkimukseni alkoi olla jonkin verran 
kasassa, aloin rajata aihetta niihin elementteihin ja referensseihin, jotka tuntuivat mielekkäiltä ja 
sopivat toisiinsa muodostaen kokonaisuuden. Lopulta onnistuinkin tekemään taustatutkimuksesta 
tiiviin rajauksen, joka kertoo, kuka on malliston taustatutkimuksen henkilö tai ketkä ovat 
malliston kohderyhmä, mikä on kuvitteellinen sijainti, johon heidät sijoitan ja mikä on koko 
malliston yleistunnelma. 

Kun minulla oli suunnilleen mielessäni malliston lähtökohdat, aloin miettiä millaisen 
kokonaisuuden aion niistä rakentaa. Mietin taustatutkimuskuvieni perusteella, minkä tyyppisiä 
materiaaleja haluaisin mallistossa käyttää. Ideoin materiaaleja myös konkreettisten vaatteiden 
perusteella, joita käytin malliston lähtökohtana. Olin kuitenkin jo kauan ennen projektin 
aloittamista päättänyt, että mallistoni olisi väreiltään ja  materiaaleiltaan melko pelkistetty, ja että 
tahdon käyttää ensisijaisesti paksuja ja pehmeitä materiaaleja, kuten villakangasta ja neuletta. 
Nämä elementit sopivatkin taustatutkimukseeni hyvin. Samanaikaisesti mietin materiaaleihin 
kuoseja, sekä myös yleistä siluettia malliston pohjaksi. 

4.1 

Materiaalikokeilut ja luonnostelu

Sekä ennen luonnostelua että sen aikana aloin tekemään materiaalikokeiluja. Keräsin  
tilkkuja minua kiinnostavista materiaaleista, ja mietin mitä niillä voisi tehdä. Sain paljon 
ideoita vaatteisiin materiaalikokeiluista ja erilaisista tekniikoista. Inspiraatiota erilaisiin 
materiaalipintoihin sain esimerkiksi hylätyistä taloista, joista sain idean kuluneen näköiseen 
printtiin sekä lasipalasiin pintana. Tein kokeiluja myös pehmeiden kankaiden pinnoittamisesta 
kiiltävän näköiseksi, niin kuin ne olisivat märkiä, sekä vaatteiden ja materiaalien yhdistelystä 
saumattomasti keskenään. Materiaalikokeilut helpottivat luonnostelua, kun pystyi jo ajattelemaan 
vaatteita materiaalien kanssa. Myös pelkkä materiaalitesti saattoi innoittaa suunnittelemaan 
jonkin vaatteen. Testasin myös käsin kirjontaa, maalausta, printtiä, hapsuttamista ja huovutusta. 

Materiaalikokeilujen kautta kiinnostuin eri materiaalien yhdistelystä niin, että materiaali näyttäisi 
muuttuvan liukuen toiseksi täysin eri materiaaliksi. Testasin esimerkiksi farkun ja villakankaan 
yhdistämistä hapsuttamalla materiaalien vastakkaiset reunat, ja liittämällä hapsuttavat langat 
lomittain toisiinsa muodostaen tasaisen, liukuvan pinnan. Tein kokeiluja villakankaan ja neuleen 
yhdistämisestä niin, että huovutin neuleen purkautuvan reunan villakankaaseen kiinni, ja painoin 
päälle flokkikuviota, jolla sain aikaiseksi materiaalien liukuvan efektin. Halusin tuoda klassiseen 
ruutuprinttiin jotain uutta, joten tein kokeiluja, joissa printti liukuu vaatteeseen ja katoaa osittain, 
sekä printin yhdistämistä spraymaalattuihin kohtiin vaatteessa. Muokattu ruutukuvio tuntui 
tarpeeksi vahvalta yksinään, enkä halunnut mallistoon enempää kuoseja.
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Luonnoksia ja materiaaleja 
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Muotoiluja
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Pohjana vaatteiden luonnosteluun käytin materiaalitestien lisäksi muotoiluja. Muotoilin 
kirpputoreilta löytyneitä vaatteita mallinuken päällä, ja lähdin luonnostelemaan uusia vaatteita 
niistä ottamieni kuvien perusteella.Tein jokaisesta vaatekappaleesta muutamia variaatioita, jotka 
skannasin tietokoneelle, ja jossa kokeilin eri printti-, materiaali- ja väriyhdistelmiä. Tulostin myös 
malleja vaatteista, ja piirsin niiden päälle muotoja. Lopputuloksena tästä oli monta kymmentä eri 
asuyhdistelmää, ja myös monta erityylistä suuntaa, joita voisin lähteä jatkamaan. 

Kokonaisuus ei meinannut pysyä kasassa, koska en osannut luopua mistään ideoista. Ohjaajan 
avulla sain kuitenkin rajattua luonnoksia toisiinsa sopivaan suuntaan. Asuvaihtoehdoista 
poimittiin ne, jotka olivat yhtenäisimpiä ja taustatutkimukselle uskollisimpia. Niiden pohjalta 
tein lisää vaihtoehtoja ja muutin vaatekappaleisiin lisää muissa toistuvia elementtejä. Koska 
elementtien määrä kasvoi, mutta asujen määrä pieneni, tiesin että jotain täytyi mallistossa 
pelkistää, ja päätin keskittyä vain muutamaan eri materiaalintyöstötekniikoista. Päätin myös 
käyttää lopullisessa mallistossa vain kolmea eri väriä; mustaa, punaista ja valkoista. 

4.2 

Prototyypit

           

Joulukuussa 2015 aloitin rajaamaan kaikkea, jota siihen mennessä oli kertynyt  
kokonaisuudeksi, sekä työstämään ensimmäisiä prototyyppejä vaatteista. Prototyyppejä 
vaatekappaleista aloin kaavoittaa heti, kun olin tarpeeksi tyytyväinen kyseiseen tuotteeseen 
paperilla. Ennen kuin pystyin aloittamaan lopullisten vaatteiden valmistusta, oli hiottava 
vaatteiden prototyypit loppuun.

Päätin tehdä mallistoni vaatteet melko yksinkertaiseksi kaavoitukseltaan, sillä halusin, että 
niiden pinnassa ja kuoseissa tapahtuu enemmän kuin itse mallissa. Vaatteiden tulisi olla muuten 
tunnistettavia, mutta jokaisessa vaatekappaleessa olisi kuitenkin oltava jotain uutta ja yllättävää. 
Esimerkiksi housujen mallina halusin pitää perus farkut, mutta levensin niiden lahkeita. 
Yläosatkin ovat tunnistettavia tavallisia vaatteita jollain erikoisuudella, kuten neule, joka on tehty 
ohuesta mesh-kankaasta ja jonka alle on vain tikattu neuleesta leikeltyjä palasia. Pitkän takin 
kaava on otettu Levi’s:in vintage baseball-takista, jonka helmaa on pidennetty.

Kaavoitus ei ole vahvimpia osaamisalueitani, ja jouduinkin käyttämään siihen yllättävän paljon 
aikaa. Tein monesta vaatteesta monta versiota, sillä useimmissa ensimmäisissä versioissa oli 
ongelmia istuvuudessa. Vaikka malliston vaatteet eivät ole räätälöityjä,  halusin että ne ovat 
kuitenkin jonkin verran tyköistuvia. 

Mallistokokonaisuutta oli vaikea kunnolla hahmottaa, kun protoja ei oltu tehty lopullisista, 
työstetyistä materiaaleista. Protot eivät tuntuneet näyttävän oikein miltään, ja aloin epäilemään, 
että lopulliset vaatteet eivät näyttäisi hyvältä. Päätinkin melko pianhankkia kankaat, jotta pääsisin 
työstämään niitä. Pelkäsin, että muuttaisin mieltäni, sekä keksisin liikaa uusia asioita mallistoon, 
jolloin se saattaisi mennä taas uusiksi. Tajusin että aikataulussa pysymisen kannalta minun tulisi 
saada nopeasti kaikki protot valmiiseen kuntoon, ja aloittaa lopullisten materiaalien työstö, jotta 
saisin hyvissä ajoin mahdollisimman paljon vaatteita valmiiseen kuntoon. Nopea työskentely  
alkukeväästä takaisi sen, että loppukeväällä olisi tarpeeksi aikaa, jos ja kun mahdollisia muutoksia 
tulisi. 

17



4.3

Toteutus

Ennen tuotteiden lopullista toteuttamista, aloitin materiaalien painamisesta, värjäämisestä sekä 
niiden liittämisestä toisiinsa. Opin toista vuosikurssia käydessäni, että materiaalin värjääminen 
itse on haastavaa, ja tuntui melkein mahdottomalta saada oikeanlainen värisävy aikaiseksi. 

Harkinnan jälkeen päätin, että kankaiden värjäämisen sijaan ostaisin ne Lontoosta  
valmiiksi värjättynä, sillä halusin juuri oikean sävyistä, intensiivisen punaisen väristä  
materiaalia. Lisäksi tarvitsin ruutukangasta, mitä en kuitenkaan löytänyt oikean värisenä, 
joten päätin printata yksiväriselle materiaalille ruutukuosia. Löysin lähes kaikki materiaalit 
mallistooni Lontoosta, joten olin todella tyytyväinen, ja tuntui siltä että mallisto alkaa 
pikkuhiljaa muodostua paperilta konkreettiseksi. 

Villankankaan painamista varten tein lähes 1 m x 1 m kaavion ruutukuosilla. Kokeilin 
ensin painaa kokonaista pintaa sillä, siirrellen seulaa että printti ”heilahtaisi” vaatteessa. 
Tämän jälkeen kokeilin levittää väriä vain osalle painoseulasta. Näin sain aikaan rikkonaisen 
ruutupinnan, kuin kuvio olisi kulunut pois tai sen päälle olisi lentänyt jotain. Jottei pinta 
näyttäisi niin tasapaksulta, painoin edellistä ruutukuviota jäljitellen liimapastalla ruutukuviota 
niin, että pystyin tehdä flokki-pinnan osalle kuosia. Villakangastakissa huovutin kuvion päälle 
vielä neuletta, ja painoin samaa ruutukuviota neuleenkin päälle, sulattaen sen vaatteeseen. 

Pitkässä neulemekossa tein kaikki neulepalat erikseen ja huovutin epätasaiset raakareunat 
huovutusneulalla painettuun villakankaaseen. Painoin neulereunan päälle vielä uuden 
kerroksen ruutuprinttiä. Näin sain keskelle mekkoa illuusion siihen sulaneesta flanellipaidasta. 
Hyödynsin tätä tekniikkaa myös lisäprojektina tehdyssä Kenzo-collegepaidassa, jossa neule 
yhdistyy collegepaitaan, joka yhdistyy taas neuleeksi.

Minulla ei ole aiempaa kokemusta ompelusta muuten, kuin sinä aikana mitä Aallossa olen 
oppinut, joten vaatteiden kokoaminen ja viimeistely on aina ollut aikaa vievää. Kun protot 
olivat siinä kuosissa, että voisivat mennä lopullisista vaatteista, ja materiaalit olivat ainakin 
osittain valmiita, aloitin vaatteiden valmistuksen oikeista materiaaleista. Malliston ompeluvaihe 
oli omista odotuksistani huolimatta nopea ja melko helppo. Aloitin ompelun vaatteista, joiden 
protot olivat selkeimpiä ja materiaalit valmiita. Kun olin saanut painettua villakangasta, 
ompelin siitä samalla kaavalla housut, sekä malliston pitkän takin. Työstin näitä kuitenkin 
pitkään vielä myöhemmin materiaaleilla ja värjäyksellä. Mallistoon tuli myös neuletta moniin 
yksityiskohtiin ja kokonainen neulevaate, joita varten valmistin yksinkertaista neuletta 
käsikoneilla. 
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Mallistoon tuli myös muutama käsin virkattu vaatekappale, jossa käytin samaa paksua lankaa 
kuin malliston neuleissa. Idea niihin tuli muotoilusta, jossa leikkelin palasia irti valmiista 
virkatusta paidasta. Yläosat on virkattu käyttäen 2- ja 3-langankierron pylväs-rakennetta, 
jossa joka neljännen kerroksen jälkeen on ketjusilmukkakerros antamaan vaatteeseen 
ryhtiä. Sattumanvarainen pylväiden suurentaminen ja tihentäminen sai aikaan valuvan ja 
epäsäännöllisen, verkkomaisen pinnan, jota vaatteeseen hain. Molemmat virkatut yläosat ovat 
tehty hyödyntäen paidan ja mekon peruskaavoja, ja lisänä niissä on pieni virkattu pystykaulus.  

Verkko-teema jatkuu mustassa täysipitkässä mekossa. Pystykauluksellisessa mekossa on sivussa 
suuri halkio, jonka peittää verkko. Idea sivu-verkkoon tuli taustatutkimuskuvieni unisieppareista. 
Mekko näytti kuitenkin liian siloitellulta muihin vaatteisiin verrattuna, joten tein sen päälle ison, 
suurireikäisen verkon. 

Malliston pikkumekon tein yksinkertaisella yöpaitamaisella slip on-mekon kaavalla, ja ompelin 
sen kaksipuoleiseksi, jotta toisella puolella on kukkapitsikangas, ja toisella puolella silkkikangas. 
Spray-maalasin vaatteen helman pitsipuolelta mustalla. Kun käänsin mekon toisin päin, 
silkkipuolelle ilmestyi mustalla toisen puolen pitsin ääriviivat, ja sai aikaan efektin, jossa musta 
kukkakuosi haihtuu yksiväriseen silkkiin.

Kun tuotteita alkoi syntymään, katsoimme ohjaajan kanssa yhdessä niitä kokonaisuutena. 
Vaatteet eivät näyttäneet tässä vaiheessa olevan kaikki samasta aivan maailmasta. Huomasin, 
että olin keskittynyt ehkä hieman liikaa yksityiskohtiin vaatteissa, enkä niinkään nähnyt 
mallistoa suurempana kokonaisuutena. Tuntui siltä, että suurin ongelmani tulisi olemaan 
malliston yhteneväisyys, ja miten vaatekappaleet pystyttäisiin laittamaan asukokonaisuuksiksi 
keskenään. Mallisto tarvitsi lisää yhdistäviä tekijöitä, kuten värimaailman tasoittamista, sekä 
toistuvia elementtejä. Punainen väri oli tässä vaiheessa vähän liiankin dominoiva, niin kuin olin 
aluksi halunnutkin. Se tuntui kuitenkin vievän huomiota liikaa muista asioista, joten käytin 
liukuvärjäystä spray-kangasvärillä tuomaan lisää mustaa vaatteisiin, sekä painoin niihin lisää 
mustaa ruutukuviota.

Olin jonkin verran kuljettanut taustatutkimuksessani mukana partiomerkkejä. 
Taustatutkimuksessani oli myös hautakivimerkkejä, jotka muistuttivat partiomerkkien 
symboleja. Tämä yhteensattuma sopi mallistoni teemaan, ja tein muutaman kangasmerkin 
hautakivimerkeistä testiksi. Ne tuntuivat irrallisilta ja päälleliimatuilta. Kuitenkin viimeisessä 
tapaamisessa ennen lopullisia sovituksia kokeilimme ohjaajan kanssa kangasmerkkejä vaatteisiin, 
ja ne tuntuivatkin sopivan niihin hyvin. En kuitenkaan olisi saanut brodeerattua niin montaa 
merkkiä niin nopealla varoitusajalla, joten kangasmerkit meinasivat jäädä kokonaan pois. Lopulta 
päätin käyttää merkeissä kohopainantaa. Tein hautamerkeistä ”leimoja”, jolla painoin farkkua, 
ja leikkasin merkit irti. Merkkien lisäksi tein vaatteisiin pinssejä kuva-aiheilla, joita löytyi 
taustatutkimuksestani, ja kiinnitin niitä kangasmerkkien sekaan.

Viimeiseen sovitukseen olin tehnyt yhden verkkomekon joustavasta tylliverkosta stailausta 
ajatellen, sillä se tuntui kiinnostavalta idealta mutta en ollut varma sopisiko se mallistoon. Se 
kuitenkin sopi moneen asuun, ja näytöstä edeltävinä päivinä viimeistelin vaatteet ompelemalla 
muutaman verkkomekon. Viimestelin muutaman näistä verkoista koristenauhoituksella. 
Nauhoituksen idea tuli omista kengistäni, johon olin tehnyt pentagrammi-nauhoituksen, ja se 
tuntui sopivan malliston vaatteisiin silmiinpistävänä yksityiskohtana. 
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5.0

Mallisto

Lopullinen mallisto on yhteensä kuuden asukokonaisuuden naistenvaatemallisto.  
Mallistoon kuuluu neljät housut, kolme mekkoa, kolme yläosaa sekä yksi takki. Lisäksi mallisto 
stailattiin Näytös 16 varten hupuilla sekä Converse-tennareilla. 

Käytin punaista ruutuprinttiä takissa, yksissä housuissa sekä kokopitkässä  neulemekossa. 
Sama printti näkyy malliston farkuissa valkoisena. Kaksissa muissa housuissa käytin valmista 
ruutukangasta, johon painoin päälle pigmenttiväriä seulalla sekä avokaaviolla, ja jonka yhdistin 
yksiväriseen mustaan materiaaliin hapsuttamalla. Mustassa mekossa on suuri verkko päällä, 
ja verkko jatkuu kahdessa asussa suurireikäisenä virkattuna yläosana. Lisäksi mallistossa on 
housujen parina silkkimekko, sekä mustasta ohuesta verkosta tehty neule.Kolmessa asussa on 
asukokonaisuuksien päällä ohut joustava tylliverkko, ja yhteensä viidessä asussa on nauhoilla tehty 
pentagrammi kuvio edessä tai takana. 

Malliston tärkeimpiin fyysisiin elementteihin kuuluvat materiaalit. Niiden kautta vaatteet 
välittävät taustatutkimuksestani tutun tarinan, ja voimakas punainen väri tuo mallistoon 
shokkielementin, joka näkyy mallistoani inspiroivissa elokuvissa.
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Kuvat: Guillaume Roujas
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Kuvat: Guillaume Roujas
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6.0

Johtopäätökset

Koen onnistuneeni tavoitteessani siitä, että saisin valmiiksi malliston, joka tuntuu omanlaiselta. 
Tavoitteenani oli välittää kauhuelokuvien tunnelma vaatteisiin, ja uskon siinä onnistuneeni. 
Halusin luoda malliston, jossa ennen kaikkea näkyy sen taustalla oleva tarina. Onnistuin myös 
siinä, että annoin itselleni tarpeeksi haastetta, enkä valinnut aina helpointa tapaa tehdä asioita. 

Mallistossa näkyvät ne elementit, jotka olivat tavoitteenani projektin alussa. Yksi näistä 
elementeistä oli visuaalisten lähtökohtien näkyvyys. Minulla oli kolme visuaalista lähtökohtaa, 
kauhu, nuoruus ja kauneus. Halusin kaikkien kolmen olevan mallistossa selkeästi ja tasapainoisesti 
esillä. Uskon onnistuneeni luomaan kauhun tunnelman mallistoon melko hienovaraisesti. Koen 
myös siinä näkyvän nuoruuden, ilman että se on lapsellinen. Toinen tärkeistä elementeistä oli 
ollut silmiinpistävät yksityiskohdat. Ne toteutuivat pinssien ja merkkien kautta, ja niistä tulikin 
yksi malliston hallitsevimmista elementeistä. Halusin myös mallistooni käsityön tuntua, mutta 
koska minulle ei ole kertynyt tämän suurempaa tuntemusta materiaaleista, olin epävarma omista 
kyvyistäni valmistaa niitä itse. Sain kuitenkin melko yksinkertaisesti neulottujen ja virkattujen 
yksityiskohtien kautta sitä tuntua mallistoon, jota olin hakenutkin. 

Malliston tekoprosessin aikana jouduin tekemään paljon päätöksiä, joiden takia mallistosta 
ei välttämättä tullut ihan sen näköinen kuin olin aluksi suunnitellut. Malliston valmistusaika 
oli rajattu, joten päätin, että työstän malliston kankaita itse vain osittain, enkä aloita kaikkien 
valmistusta aivan tyhjästä. Jouduin monen kompromissin takia päätymään vaihtoehtoihin, jotka 
eivät olleet ensisijaisia, mutta otin vastoinkäymiset vastaan haasteina. 

Mallisto valmistui aikataulussa, vaikka työskentelyni olikin välillä hieman epätasaista. 
Työskentelin välillä tehokkaammin, ja välillä otin myös hieman etäisyyttä, jotta huomaisin, jos 
työskentelytavoissani olisi jotain muutettavaa. Puolivälissä malliston syntyä tuntui, ettei se ollut 
tarpeeksi hyvä. Vertasin sekä valmistuvaa mallistoani että myös työskentelytapaani muihin, ja 
ajoittain oma tapani suunnitella ja toteuttaa asioita tuntui tehottomammalta. Opin kuitenkin sen, 
ettei luovassa työssä ole mitään yhtä oikeaa työskentelytapaa päästäkseen tiettyyn lopputulokseen.

Lopputulos on lähellä sitä, mitä olin suunnitellutkin, mutta viimeiset muokkaukset, kuten 
irtohuput sekä runsaat liukuvärjäykset nitovat malliston asut yhteen. Olen erityisen tyytyväinen 
siihen, että pystyin melko onnistuneesti yhdistämään raskaita ja kevyempiä materiaaleja 
keskenään, luoden mallistoon sopivasti monipuolisuutta. 
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Olisin kuitenkin toivonut mallistooni enemmän materiaalien saumatonta vaihtelua. Tein 
kokeiluja materiaalien liukuvasta muutoksesta, mutta tähän mallistoon en kuitenkaan ehtinyt 
löytää tarpeeksi siistiä tapaa toteuttaa tätä ideaa. Jatkossa haluaisinkin työstää pidemmälle 
materiaalikokeiluja, jotta voisin itse valmistaa mielenkiintoisempia kangasyhdistelmiä. 

En suunnitellut mallistoa kovinkaan paljon kaupallisuutta miettien. Sen lisäksi, että olisin 
voinut keskittyä enemmän mallistossa materiaalikokeiluihin, olisin malliston lopullisessa 
toteutusvaiheessa voinut ommella vaatteet huolellisemmin. Olen kuitenkin sitä mieltä, että 
vaatteet ovat enemmän konseptuaalisia kuin käyttöön tarkoitettuja, joten vaikka halusin valmistaa 
vaatteet huolellisesti, se ei ollut yksi prioriteeteistani. Toki malliston vaatteissa on pohjalla jokin 
valmis käytettävä vaate, mutta en muuten miettinyt kovinkaan paljon niiden käytettävyyttä. 
Halusin keskittyä tarinan ja tunnelman luomiseen. Mallistoa voisi kuitenkin käyttää lähtökohtana 
kaupalliselle mallistolle, sillä siinä on paljon helposti käytettäväksi muutettavia vaatekappaleita. 

Seuraavassa mallistoprojektissa aion keskittyä enemmän muotoihin, sillä vaikka materiaalien 
työstö kiinnostaakin minua, haluaisin kokeilla myös muunlaista lähtökohtaa vaatteiden 
suunnittelussa. Opin omasta tyylistäni suunnitella ja työskennellä mallistoprosessin aikana, ja 
uskallan jatkossa tehdä päätöksiä luottaen omaan harkintakykyyni. Tulevaisuudessa malliston 
suunnittelu tulee olemaan helpompaa, koska tunnen itseni nyt paremmin suunnittelijana.
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