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Lähtökohdat ja tavoitteet

Tämä opinnäyte keskittyy projektiin, jonka suunnittelin ja 
toteutin ollessani työharjoittelussa Kindware-nimisessä japa-
nilaisessa yrityksessä. Kindware on jo iäkäs perheyritys, jonka 
Health & Care -osasto suunnittelee ja valmistaa senioreille 
suunnattuja tuotteita, kuten kävelykeppejä, ostoskärryjä, niiden 
oheistuotteita sekä oloasuja. Asuin Tokiossa kuusi kuukautta 
työskennellen yrityksen toimistotiloissa Kanda-joen kupeessa 
Akihabarassa.
 Yritysyhteistyön tavoitteena oli luoda Kindwaren 
Health & Care -osaston arkistoihin kokoelma kuoseja, joita 
myöhemmin tultaisiin käyttämään heidän senioreille suunna-
tuissa tuotteissaan. Health & Care -osastolla työskentelivät 
lisäkseni suunnittelija sekä insinööri, jotka avustivat minua 
aihevalinnoissa ja vastasivat tuotesuunnittelusta. Kindwaren 
ajankohtaisimpia projekteja on North European Design Series 
-mallisto, jossa pohjoismaisten suunnittelijoiden kuoseja tul-
laan näkemään kävelykeppien varsissa ja seniorien ostoskär-
ryissä. Aiempina suomalaisina yhteistyökumppaneina ovat 
toimineet Finlayson sekä muotisuunnittelija Jani Maunula, 
viimeisimpänä minun edustamanani Aalto-yliopisto.
 Japanissa suomalainen pintasuunnittelu on tunnettua, 
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Marimekko on hyvinkin rakastettu ja Finlayson on levittäyty-
nyt Aasiaan lisensoimalla kuoseja japanilaisille valmistajille. 
Yritys toivoikin minulta eritoten suomalaistyylistä muotokieltä 
sekä aiheita. Etsittyämme yhteisymmärryksen siitä, mitä suo-
malaisuus muotoilussani tarkoittaa, päädyin rakentamaan koko 
konseptin Suomesta kantautuvien tarinoiden ympärille.
 Opinnäytetyöni kirjallisessa osuudessa käsittelen 
pääasiassa pintasuunnitteluprojektini prosessia. Pyrin perus-
telemaan pintojeni muotokieltä määrittelemällä suomalaisen 
pintasuunnittelun visuaalisuuden kulmakiviä ja tukeakseni 
produktiotani pohdin pintapuolisesti japanilaisen yrityksen ja 
kuluttajan näkökulmaa. Esittelen myös projektin aikana kehit-
tämäni tekniikan, jonka avulla luonnostelen ja viimeistelen 
käsinmaalatut pinnat tietokoneavusteisesti. Lopuksi esittelen 
vielä itse valmiin tuotteen, eli Kindwarelle suunnittelemani 
kolmenkymmenen kuosin malliston tarinoineen.



lyminen on johtanut intoon kokeilla ja löytää uusia muotoja ja 
tekniikoita.
 Mitä tarkoittaa paljon puhuttu ”taiteellisuus” suoma-
laisessa pintasuunnittelussa? Omasta näkökulmastani myös 
suomalainen pintasuunnittelu lähestyy taidetta käsityöläisyy-
den kautta. Vaikka kuosin funktio on loppupeleissä se, että sitä 
voidaan toistaa kankaassa loputtomasti, pyrkii suomalainen 
pintasuunnittelija häivyttämään massatuotannon maun. Tavoit-
teena on, että tuotteesta näkee sen takana olevan muotoilijan ja 
hänen persoonallisen kädenjälkensä.
 Pinnan toistuvuus hajotetaan orgaanisilla muodoilla 
ja värien tasapainolla. Perinteisissä painokangasmenetel-
missä kuosin värit on vähennettävä minimiin, mikä johtaa 
helposti teolliseen ulkomuotoon. Myös vektorigrafiikan ja 
tietokoneavusteisen työskentelyn tuomia rajoitteita käsitellään 
myöhemmin tässä opinnäytteessä. Minä ja monet muut pin-
tasuunnittelijat olemme vältelleet konemaisuutta käyttämällä 
viivatyöskentelyssä luonnosmaisia otteita. Kuten Laura Merz 
(2015, 59) tiivistää maisterin opinnäytetyössään Tuhat ja yksi 
otusta, ”tasainen viiva kertoo vähemmän tarinoita kuin sellai-
nen, josta ovat yhä aistittavissa piirtäjän käden liikkeet.” Vesi-
värimäiset väriliukumat ovat perinteisin painokangasteknii-
koin haastavia toteuttaa, mutta muodon ulkoreunan voi jättää 
eläväiseksi ja täten muistuttaa tuotteen käyttäjää ihmisestä sen 
takana.

Suomalaista pintasuunnittelua

Kindwaren toivomus oli, että heille suunnittelemani kuosit 
olisivat tyyliltään suomalaisia. Minua kuitenkin muistutettiin 
samassa hengenvedossa siitä, että minulla ja japanilaisella 
asiakkaalla voi olla aivan erilaiset näkemykset suomalaisesta 
muotoilusta. Erityisesti minua varoitettiin lankeamasta liian 
japanilaiseen pintasuunnitteluun, kaikki palaveripöydässämme 
istuvat myönsivät kahden kaukaisen maan välillä olevan mys-
tisen yhteyden.
 Japanin-matkani aikana ja sen jälkeen olen pyrkinytkin 
selvittämään, miten ulkomaalaiset, erityisesti japanilaiset, ja 
vastaavasti suomalaiset käsittävät suomalaisen tyylin. Olen 
pyrkinyt sanoittamaan määritettä muita taiteilijoita ja suunnit-
telijoita lainaamalla ja vertailemalla heidän lausuntojaan omiin 
ajatuksiini, sekä käyttämällä apunani ulkomaista kirjallisuutta. 
Ensin käsittelen skandinaavista muotoilua kokonaisuutena ja 
erottelen sieltä suomalaisen muotoilun erityispiirteet, lopuksi 
pohdin japanilaisen ja suomalaisen estetiikan samankaltaisuuk-
sia.

Mitä on skandinaavinen muotoilu?

Vaikka Skandinaavisen muotoilun historia on pitkä, on sen 
käsite yleistynyt maailmanlaajuisesti vasta Yhdysvaltoja ja 
Kanadaa 1950-luvun lopulla kiertäneen ”Design in Scandina-
via” -näyttelyn myötä (Fiell & Fiell 2002, 12). Skandinaavinen 
muotoilu onkin siitä asti ollut tunnistettavissa funktionaalisen 
koruttomasta mutta orgaanisesta muodostaan. Toisen maail-
mansodan jälkeiseen maailmaan olennaisesti vaikuttaneesta 
kylmän jäykästä Bauhausin funktionalismista puuttui koske-
tus ihmisluontoon. Pohjoismaiset muotoilijat täyttivät tämän 
aukon käyttäen pehmeitä muotoja ja luonnonmateriaaleja. 
(Fiell ym. 2002, 18) Materiaalivalintoihin ja koruttomuuteen 
vaikutti toki myös sotien jälkeinen pula resursseista. Tulevai-
suus näytti säästäväisyyden hyveeksi, tänä päivänä pohjois-
mainen muotoilu tunnetaan ekologisesta kestävyydestään. 
Pohjoismaisten muotoilijoiden sanotaan nähneen teollisen 
estetiikan vieraannuttavuuden, ja siksi säilyttäneen inhimillisen 
muodon (Fiell ym. 2002, 14).
 Skandinaavisen muotoilun käsite niputtaa sisälleen 
ruotsalaisen, suomalaisen, norjalaisen, tanskalaisen ja islanti-
laisen muotoilun. Jokainen on vaalinut muotoiluperinnettään 
eri tavalla, ja jokaisesta on löydettävissä omalaatuisia piirteitä. 
Näistä eroavuuksista huolimatta Pohjolaa yhdistää esteettinen 

kulttuuriperintö, joka juontaa juurensa yhteiseen näkemykseen 
hyvinvointiutopiasta (Fiell ym. 2002, 15).

Miltä suomalainen muotoilu näyttää?

Vuonna 2016 julkaistussa Suomen satavuotiasta itsenäisyyttä 
ennakoivassa kirjajulkaisussa nimeltään Tämä maa luonnehdi-
taan suomalaista muotoilua seuraavasti: ”Jos haluaa sujahtaa 
tarinaan yleisesti hyväksytystä raosta, täytyy puhua taiteelli-
suudesta, ekologisuudesta tai toiminnallisuudesta” (Melgin 
2016, 64). Poimin tekstistä tämän otteen, sillä siinä mainitaan 
osuvasti taiteellisuus ensimmäisenä ja haluan paneutua kysei-
seen arvoon tarkemmin.
 Suomalaisen muotoilun taiteellisuutta, jota on ajoittain 
myös kritisoitu epäskandinaavisesta elitismistään, on ylläpi-
detty esittelemällä uniikkeja taide-esineitä massatuotettujen 
tuoteperheiden rinnalla (Fiell ym. 2002, 36). Esimerkiksi 
Iittala myy liikkeissään käsityönä valmistettuja Oiva Toikan 
lasilintuja. Suomalaisen muotoilun taiteellinen uusiutuminen ja 
innovaatiopotentiaali ovatkin kiitosta siitä, että yritykset ovat 
tarjonneet muotoilijoille kosketuksen materiaaliin ja mahdol-
lisuuden toteuttaa luovia impulssejaan. Käsityöperinteen säi-



 Japanilainen ja suomalainen pintasuunnittelu ovat 
vaikuttaneet toisiinsa ajan saatossa, viimeistään 1960- ja 
1970-lukujen vaihteesta asti, kun Fujiwo Ishimoto ja Katsuji 
Wakisaka muuttivat Suomeen Marimekon suunnittelijoiksi 
(Marimekko 2017). Katsuji Wakisaka kertoo vuonna 1977 
Marimekolle suunnittelemansa Nietos-nimisen mallin ole-
van hyvä esimerkki kuosista, jonka nähdessään suomalainen 
sanoisi: ”tämä on suomalaista muotoilua”, mutta myös japani-
lainen toteaisi, että ”tämä on hyvin japanilainen kuosi.” Kuosin 
tunnelma on mystisen melankolinen, olemus herkkine viivoi-
neen ujo ja vaatimaton. Näillä ominaisuuksilla luonnehditaan 
usein niin suomalaisia kuin japanilaisiakin kansoja. (Wakisaka 
2015, 44) Silti kuosin koko kankaan levyinen mittakaava ja 
vaihteleva kontrasti värityksessä viestivät rohkeaa arastelemat-
tomuutta, joka mainitaan usein suomalaisen pintasuunnittelun 
ominaisuudeksi. Wakisaka ja Ishimoto ovat molemmat suun-
nitelleet suomalaista estetiikkaa paljon määritelleelle Marime-
kolle satoja kuoseja (Marimekko 2017). Näin japanilaiset muo-
toilijat ovat tuoneet näkemystään Suomeen 1970-luvulla, ja nyt 
Japanin Suomi-buumi inspiroi muotoilijoita siellä.
 Japanilaisessa ja suomalaisessa muotoilussa on perus-
tellusti jotain yhteistä. Olen maininnut jo maiden välisen kau-
pallisen yhteistyön ja kansojen stereotyyppisten kuvailujen 
yhtäläisyydet, mutta oman näkemykseni mukaan yhteys löytyy 
syvemmältä inspiraation juurista. Traditionaalinen japanilainen 

Suomalaisen ja japanilaisen estetiikan 
yhtäläisyyksiä

Suunnittelija Leena Kisonen (Kauniste 2017) kutsui suomalai-
sen tekstiiliyrityksen Kaunisteen esittelyssä tyyliään nimellä 
”feminine clumsy”. Monet suomalaiset pintasuunnittelijat 
ovat suosineet naivistista estetiikkaa, mutta Kisonen kuvailee 
tyyliänsä lapsenomaisen sijasta naiselliseksi. Kisosen kuvaus 
luonnehtii mielestäni osuvasti sitä puolta suomalaisessa pinta-
suunnittelussa, josta japanilainen asiakaskunta on innoissaan. 
Kauniste onkin levittäytynyt muiden suomalaisten muotoilu-
talojen muassa Japaniin, missä Suomi jyrää katukuvaa. Japa-
nilaiset muotoilijat ovat inspiroituneita Suomesta, esimerkiksi 
kansainvälisesti tunnettu Issey Miyake mainitsee Vuokko 
Eskolin-Nurmesniemen tärkeäksi innoittajakseen ja kutsuu tätä 
”design-äidikseen” (Fiell ym. 2002, 181). Itse Japanin markki-
noihin tutustuessani törmäsin useisiin brändeihin ja liikkeisiin, 
jotka oli nimetty suomenkielisillä sanoilla, kuten ”Lelulaa-
tikko”, ”Maitoparta” tai ”Olohuone”. Jo pitempään tunnettuja 
japanilaisia brändejä ovat ”Minä Perhonen” ja ”Ehkä Söpö”. 
Nämä liikkeet myyvät luonnonmateriaaleista valmistettuja, 
minimalistisia vaatteita, ja niitä markkinoidaan kuvilla poh-
joismaisista maisemista.

Nietos, Katsuji Wakisaka, Marimekko 1977.
Kuva: The Museum of Fine Arts, Houston.

Leena Kisosen Kaunisteelle suunnittelemien keittiöpyyhkeiden 
kuva-aiheet on toteutettu paperia saksimalla.
Kuvat: Leena Kisonen, Kauniste.



taide ja sen aiheet pyörivät perinteisesti luonnon ja vuodenai-
kojen ympärillä. Vuodenaikojen vaihtuminen ja niiden sykli 
symboloivat ajan kulua ja hetken katoavaisuuden melankoliaa. 
Kuulostaako tutulta? Myös suomalainen kuvasto esittää melan-
kolian ylevinä luontokokemuksina. On luonnollista, että niin 
japanilaiset kuin suomalaisetkin perinteiset kuva-aiheet ovat 
liitettyjä vuodenaikoihin, mainostavathan molemmat neljää 
vuodenaikaa omanaan.
 Näkemykseni japanilaisesta ja suomalaisesta estetii-
kasta perustuvat pääasiassa Japanissa ja Suomessa muotoili-
joiden kanssa käymiini keskusteluihin ja tekemiini visuaalisiin 
havaintoihin. Näiden hypoteesien pohjalta voisi tehdä laajem-
paakin tutkimusta aiheesta, ja sille olisi varmasti kysyntää, 
mutta opinnäytteeni yhteydessä tavoitteenani on lähinnä tutkia 
produktioni kuluttajaa ja tukea aihevalintojani ja muotokieltä. 
 Löydettyäni valtavasti yhtäläisyyttä japanilaisen ja suo-
malaisen estetiikan välillä, oli minulle haaste erotella ne. Hei-
tin pallon yritykselle, joka sai ilmaista tunteensa luonnoksiani 
kohtaan ja kertoa, missä suomalaisen muotoilun raja alkaa. 
Seuraavassa luvussa käsitellään aiheenvalintaprosessiani.



japanilaisessa kuin suomalaisessakin perinteisessä kuvastossa.  
 Yritys innostui kuitenkin aiheista, joita selitin tarkem-
min kuvilla ja lyhyillä tarinoilla. Huomasin myyväni heille 
parhaiten sellaisia tarinoita, joihin pystyin liittämään omakoh-
taista mielenkiintoa tai kokemusta. Näin löytyi konsepti, josta 
sekä minä että yritys olimme innoissamme.
 Aloin etsiä inspiraatiota Suomen historiasta, paikoista 
joissa olin käynyt ja koti-ikävästä. Pyrin löytämään Helsingin 
kantakaupungista, Päijät-Hämeestä, soista ja saaristosta näkö-
kulmia, jotka eivät olisi tuttuja japanilaiselle, mutta suomalai-

Inspiraationa Suomi

Työharjoitteluni alussa sain kolme viikkoa aikaa tehdä luon-
noksia, joista muiden yrityksen tuotesuunnittelijoiden kanssa 
etsisimme parhaat antamaan suuntaa lopullisen kuosimalliston 
ilmeelle. Toistaiseksi emme rajanneet kuosien aihemaailmaa, 
vaan sain vapaasti hakea inspiraatiota mistä mielin. Luonnoste-
lin ja maalasin alkuun paljon abstrakteja muotoja, puutarhakas-
veja joita olin nähnyt Japanissa ja joitain trendikkäitä aiheita. 
Näitä nähdessään yrityksen suunnittelijat pohtivat, että vaikka 
tyylini oli sopiva, niin aiheet eivät tuoneet mieleen Suomea.  
 Jatkoin työskentelyä hakemalla figuratiivisempaa mai-
semaa, kuten merta tai Suomesta löytyvää kasvillisuutta. Useat 
aiheet kuitenkin torpattiin johtuen siitä, että samaa kuvastoa 
löytyy perinteisestä japanilaisesta muotoilusta. Aallokko, 
männyt ja neljä vuodenaikaa ovat aiheita, joita käsitellään niin 

Männyt ovat yhtä tärkeä osa niin 
Japanin kuin Suomenkin maisemaa.

Myrskyävä meri on yksi Japanin 
saarivaltion perinteisimmistä 
aiheista taiteessa. Minulle tämä ei 
tullut mieleenkään luonnostelles-
sani, ajattelin vain purjehtimista.

Perhoset olivat kuvioinniltaan liian räikeitä. Kun japanilainen 
asiakas ajattelee suomalaista muotoilua, ajattelee hän simppe-
leitä muotoja.



asiakkaalle linkin jota seurata tekijään asti. Vaikka sattuman-
varaisuus maalaustekniikassa näkyisi viivan luonteessa, haluan 
silti kokonaisuuden olevan sommitelmaltaan huolellinen. Sitä 
varten kehitin tekniikan, jolla suunnitteluprosessin alusta asti 
voidaan hallita asetelmaa tietokoneavusteisesti.
 Aloitin tekemään kuoseja perinteisellä tekniikalla, jossa 
paperi leikataan neljään osaan ja paloja siirrellen piirretään 
tyhjäksi jääville alueille. Tekniikka on hyvä, mutta piirtäessä 
vain yhtä mallikertaa on hankala nähdä, miltä pinta näyttää 
toistettuna. Jos mallikerrassa on erikokoisia objekteja tai väri-
alueita hallitsemattomassa järjestyksessä, alkaa sen toistuvuus 
korostua. Satunnaisen omaisesti toistuvat värialueet näyttävät 
katsojan silmiin virtaavan luonnollisemmin, joten malliker-
rassa tulisi toistua samaa kokoluokkaa olevia saman värisiä 
alueita useampia kuin yksi. Tämän voi kokeneena toteuttaa 
piirtämällä kuosin mallikertaan suoraan paperille, mutta teh-
tyäni tämän pari kertaa huomasin sen olevan hidasta, joten 
kehitin näppärämmän tekniikan.

selle yllättävänkin arkisia. Taiteilijana pelkäsin, että päätyisin 
tehtailemaan ennestään tuttua turistimuotoilua poroineen ja 
lumihiutaleineen, mutta yritys olikin erittäin kiinnostunut kuu-
lemaan Saimaan tukinuitosta ja muusta taustatutkimuksesta. 
Jää nähtäväksi, että käyttääkö Kindware asiakkaille markki-
noidessaan samoja tarinoita, vai oliko tarinoilla tärkein rooli 
yrityksen sisäisessä vakuuttelussa.

Kaktuksista nyt ei ainakaan tule Suomi mieleen. Tämän luon-
noksen näytettyäni ymmärsin Kindwaren todella haluavan 
aiheiden liittyvän kotimaahani, ei vain tyylin.

Merimerkit ovat kansainvälisiä, eivätkä yhdisty suoraan Suo-
men merenkäyntiin.

Tietokoneavusteinen luonnostelu- ja 
viimeistelytekniikka

Tämän päivän pintasuunnittelussa tulee väkisinkin käyttää 
apunaan tietokonetta ja suunnitteluohjelmia. Painokangasteol-
lisuudessa käytetään painokaavioita, joiden avulla on hankalaa 
toteuttaa vesivärimäisiä väriliukumia ja kuosin mallikerran 
kokoa tulee pystyä skaalaamaan vapaasti, jotta se olisi moni-
käyttöinen tuotannossa. Näistä syistä kuoseihin rajataan väri-
määrä ja ne tehdään usein vektorigrafiikaksi. Näihin toimin-
toihin käytetään työkaluna varsin yleisesti Adoben ohjelmia, 
eritoten Illustratoria ja Photoshopia. Värivähennyksiä tehdessä 
ja värialueita vektoroidessa kadottaa herkästi yksityiskohdat, 
jotka tekevät käsinmaalatusta luonnoksesta mielenkiintoiset. 
Pintasuunnitteluprojektini aikana pyrin selvittämään, miten 
säilytän luonnoksen yksityiskohdat vielä värivähennysten ja 
vektoroinnin jälkeen.
 Piirrän ja maalaan mielelläni kuosieni aiheet käsin. 
Makuuni on raaka, eikä niin huoliteltu tyyli, jossa on luon-
noksenomaista hallitsemattomuutta ja sattumanvaraisuutta. 
Liian puhdas ja siloteltu viiva näyttää silmääni konemaisen 
persoonattomalta. Mielestäni persoonallinen ote kädenjäljessä 
on tärkeää taiteilijalle, mutta myös muotoilijalle, sillä se antaa 



 En ollut ennen juuri käyttänyt piirtopöytää tai piirtänyt 
tietokoneella, mutta päätin käyttää sitä luonnosteluun. Käy-
tin Adobe Photoshopia ja sen offset-toimintoa luonnostellen 
arkille kevyesti alueita, joissa haluan värien toistuvan. En 
kiinnittänyt vielä tässä vaiheessa huomiota viivojen tarkkuu-
teen, mutta täten sommittelin haluamani objektit oikeille pai-
koilleen. Photoshopilla työskennellessä on helppo täyttää yhtä 
mallikertaa suurempi arkki kuosilla ja tarkkailla, miltä pinta 
näyttää skaalattuna eri kokoisiksi.

 Saatuani mallikerran sommitelmaltaan sopivaksi, erit-
telin siitä yhden kappaleen jokaista siinä toistuvaa objektia ja 
tulostin kokonaisuuden paperille. Leikkasin paperista sapluu-
nan, ja ikään kuin siirsin luonnoksen maalauspaperille sen 
avulla. Minulla ei ollut käytössäni valopöytää, mutta sellainen 
ajaisi saman asian. Tietokoneella piirretty jälki ei koskaan 
näytä käsin maalatulta, sen imitoiminen on hyvin hankalaa 
koneellisesti, joten maalaan kuvan aina lopulta käsin. Maija 
Pellonpää-Forssin (2009, 112) sanoin, ”Tietokone on kuitenkin 

Mallikerran sommi-
telmaa on helppo tar-
kastella eri skaaloissa 
ja muokata, kun sen 
suunnittelee tietokoneen 
avulla.

apuväline ja painomallin sisältö ja ulkonäkö kumpuavat suun-
nittelijan ajatusmaailmasta ja persoonallisesta kädenjäljestä.”
 Käytän kuoseja maalatessani mielelläni sinistä, 
punaista, valkoista ja mustaa erotellakseni värialueet, sillä 
värivähennyksiä tehdessä Photoshopin magic wand-työkalu 
tunnistaa ne toisistaan erilleen helpoiten. Maalauspaperi usein 
kellertää hieman, eikä skannerikaan aina toista värejä optimaa-
lisesti, joten keltaista ja vihreää käytettäessä joutuu mahdol-
lisesti tekemään paljon yksityiskohtaista työtä tietokoneella 
erotellakseen värialueen. Harmaan värialueen magic wand-työ-
kalu haluaa useimmiten tulkita mustaksi tai valkoiseksi.
 Väriliukumat kannattaa minimoida valitsemalla tek-
niikka, jolla saa tasaisia värialueita, kuten akryylimaalit, 
peitevärit tai pullomusteet. Piirrettyäni ja maalattuani kuvan 
skannaan sen ja teen värivähennykset ja kaikki korjailut Pho-
toshopissa. Mielestäni Photoshop on paras sovellus kuvan-
muokkaukseen ja piirtämiseen. Siirrän kaikki objektit paikoil-
leen ja valmistan jatkuvan mallikerran. Täytän jälleen toisen 
dokumentin pinnalla ja poistan siitä ylimääräiset elementit.

Käsin maalattu luonnos, jonka sommitelma on valmiiksi sopiva 
jatkuvaksi pinnaksi.



 Vasta tämän jälkeen siirryn Adobe Illustrator-ohjel-
maan. Mikäli kuva sisältää sekä kulmikkaita että pyöreitä 
muotoja, esimerkiksi tarkkoja viivoja ja suuria värialueita, 
kannattaa niitä erotella erillisille dokumenteille Photoshopissa 
ennen niiden tuomista Illustratorin artboardille. Toisistaan eril-

Erotin Lokki-aiheisen kuosin mustat alueet erilliselle layerille. 
Näin voin muokata ja tarkkailla niissä olevia yksityiskohtia 
tarkemmin vektoroidessani niitä. 

lään niitä voi paremmin vektoroida luonnollisemmiksi käyt-
täen Illustratorin image trace-työkalun advanced settings-va-
lintoja.  
 Rajaan artboardin mallikerran kokoiseksi ja tois-
tan objekteja oikeille välimatkoille move-toiminnon avulla. 
Lopuksi erottelen samaa väriä olevat alueet omille layereilleen, 
jotta niitä on helppo hallita kerralla. Lopullinen vektoroitu tie-
dosto on järjestelmällinen ja väreiltään helposti muokattavissa.



kerrottiin myyvän Japanissa parhaiten, kun taas Suomessa 
maanläheisemmät sävyt mielletään turvallisiksi vanhuksille 
suunnatuissa tuotteissa. Maailmalla viime vuosina trendik-
käänä aksenttivärinä koettu keltainen puolestaan ei myy Japa-
nissa, sen sijaan olen suosinut ruskeampia okran sävyjä.
 Kuosit tulostetaan Kindwaren tuotteisiin digitaalisesti, 
joten suunnittelemieni kuosien mallikertojen suhteet ja koot 
vaihtelevat. Vaikka digitaalinen tekstiilitulostus mahdollistaisi 
väriliukumien vapaan käytön, on yrityksen helpointa kommu-
nikoida tehtaan kanssa, kun värit on vähennetty Pantone-sä-
vyiksi.
 Useimmat Kindwarelle suunnittelemani kuosit kas-
vavat yhteen suuntaan, eli niitä katsotaan yhdestä suunnasta, 
kuten vaikka maisemamaalausta. Yhteen suuntaan kasvavat 
kuosit ovat sopivia ostoskärryihin ja kävelykeppien varsiin, 
sillä molempien käyttöasento on vakio. Vaatetustekstiileiksi ne 
eivät sovellu yhtä hyvin, sillä kaavoja leikatessa saattaisi syn-
tyä hukkapaloja asettelun vaikeuden vuoksi. Siltä varalta, että 
Kindware haluaa joskus käyttää kuoseja myös vaatetuksessaan, 
olen valmistanut myös kuoseja, jotka kasvavat hajotetusti joka 
suuntaan.

Produktion esittely

Tässä luvussa esittelen yksitellen ja yhdessä kuosit, jotka val-
mistin Kindwaren arkistoihin. Jokaisella 30 kuosilla on pieni 
tarina, joka liittyy henkilökohtaiseen kokemukseeni Suomesta. 
Konseptin tuli olla minulle henkilökohtainen, kuten inspiraa-
tioni lähteet yleensä. Puhtaan fiktion kirjoittaminen on minulle 
haastavaa, mutta omista muistoistani kerään jatkuvasti taiteeni 
avulla omaelämänkertaa.
 Kuosien nimet ovat valikoituneet fonetiikkansa 
mukaan. Tahdoin nimien olevan suomenkielisiä, mutta sopi-
via japanilaiseen suuhun. Omaan mieleeni ovat ytimekkäät, 
maksimissaan kolmetavuiset nimet, joissa konsonanttien ja 
vokaalien välinen rytmi mukailee kuva-aiheen kulmikkaiden 
ja pehmeiden muotojen välillä. Suurin osa nimistä kuvaa mut-
kattomasti kuosin aihetta, mutta joukossa on tarkoitukseltaan 
runollisempiakin nimiä, kuten Sisu tai Repo.
 Olen tehnyt jokaisesta kuosista useita väriversioita, 
jotka palvelevat japanilaista asiakaskuntaa. Opinnäytteessäni 
esittelen henkilökohtaiset suosikkini. Japanilaisen ikäihmisen 
maku voi poiketa paljonkin suomalaisen seniorin preferens-
seistä, minkä huomasin keskustellessani värivalinnoista yrityk-
sen edustajien kanssa. Esimerkiksi pinkin ja vaaleanpunaisen 



Hain aiheekseni suomalaista kasvia, jota ei kasva Japanissa. 
Se ei ollut helppoa, sillä Japanin luonto on äärimmäisen moni-
muotoinen. Löysin etsimäni aiheen ruokakulttuurista, hillan 
marjoja pidetään Suomessakin arvokkaina juuri erikoisen kas-
vuympäristönsä ansiosta.

Taivas-nimisen kuosin tein Japanin-matkani viimeisinä päi-
vinä. Olin monta kertaa matkan aikana ihmetellyt Tokion 
ilman sakeutta, ilmaperspektiiviä ja tähdettömyyttä. Kaipasin 
kotiin ja ryhdyin jopa kansallismieliseksi runoiluissani. Hain 
palikkamaisella asetelmalla omaperäisyyttä klassiseen aihee-
seen.



Alitajuiset toiveeni lampaan villan kehräämisestä tiivistyivät 
tähän kuosiin. Perheelläni on lammastila, jonka villat pyrin 
keräämään, kunhan lampaat keritään syksyllä.

Olin nuorempana talovahtina Kruununhaassa asunnossa, jonka 
ikkunat näyttivät sisäpihalle. Aikani kuluksi seurasin reittiä, 
jonka sadevesi kulkee katolta ränniä pitkin. Kuosia varten 
tein rännistä loppumattoman, halusin perspektiivivaikutelman 
katoavan sen avulla.



Tein ensimmäisen väriversion rentukkakuosista sen alkupe-
räisessä värissään, kirkkaan keltaisena. Se hurmasi yrityksen 
suunnittelijat, mutta he kertoivat keltaisen olevan Japanissa 
kuluttajalle liian rohkea valinta kaupan hyllyllä. Tällä hetkellä 
Japanin konttorissa suunnitellaan keppejä vaaleanpunaisten 
rentukoiden kera.

On etuoikeus, että jo lapsena voi oppia paljon vedenalaisesta 
elämästä ilman sen ihmeempiä sukellusvälineitä. Vesikasvien 
liikehdintä järven pohjassa on hypnoottista katseltavaa. Tässä 
kuosissa on paljon kerroksia, mutta muotokieli on yksinkertai-
nen. Valitsin väriversioihin lähisävyjä, jotta vaikutelma veden-
alaisesta maastokuviosta säilyisi.



Suomessa vierailleet japanilaiset, joihin törmäsin, muistivat 
eritoten Helsingin mukulakivitorit. Omassa mielessäni yhdistin 
ne paksuihin puluihin, jotka ovat vallanneet torialueet. Tein 
kyyhkysten sommitelmasta palikkamaisen ja abstrahoin niiden 
sulkien värialueita.

Puolukat tekevät syksyittäin metsiin niin tasaisen varpupeit-
teen, että siitä tulee väkisinkin mieleen tekstiilikuosi. Innostuin 
tekemään puolukoista yksinkertaisen ja monikäyttöisen pilkku-
kuosin.



Kesäinen kukkakuosi syntyi sattumalta, kun luonnostelin eri-
laisia kukkia pienelle paperille. Tein niistä kirjavan kuosin, 
josta putkahtelee niityn silmiinpistävimpiä kukkia.

Pidin hauskana ideaa, jossa piirrän hyvin yksinkertaistetusti 
puumateriaalia. Väritysten tekeminen puolestaan oli hankalaa, 
sillä esimieheni toivoi värien olevan kuin koivun kaarnassa ja 
versioita oli oltava neljä. Värien piti löytyä Pantone-kartasta ja 
olla realistisia mutta toisistaan eroavia.



Ajatus jäänmurtajista ja Helsingistä tuli muistellessa Riikka 
Juvosen kuvakirjaa nimeltään Apu, urhea jäänmurtaja. Jään-
murtajat, kuten muutkin laivat, nimetään ihmisten mukaan ja 
täten niille saattaa mielessään kehittää kokonaisen persoonalli-
suuden.

Palaan maalausteni aiheissa usein Saaristomerelle ja sen 
sileille kallioille. Nummi-kuosissa vuorottelevat maise-
manomaisesti heinää, kanervaa, kalliota sekä vesilammikkoa 
kuvaavat raidat.



Saimaa-kuosi syntyi, kun näin ilmakuvan järvessä uitettavista 
tukkipinoista. Ne oli laskettu veteen järjestelmällisesti, mutta 
vesi oli kuljettanut niitä erikoisiksi muodostelmiksi. Kuosi on 
päälle päin abstrahoitu, mutta tarina tuo siihen jotain erityistä. 
Se toimi erityisen hyvin kävelykeppien varsissa, joten tee-
timme keppien ja kärryjen prototyypit Saimaa-kuosisina.

Mattojen ryppyinen olemus muistuttaa maalaistalon eteisestä, 
jossa kengät ovat polkeneet kulmat vinksalleen. Räsymattojen 
satunnainen raidoitus ja paksujen kuteiden pullistelu loimen 
välistä antoivat idean pilkulliselle vaikutelmalle.



Takiaisen piikikkäässä muotokielessä on mielestäni särmää. En 
ollut varma uppoaisiko aihe japanilaiselle kuluttajalle, joten 
abstrahoin sitä. Erilaisilla värityksillä kuosiin saa enemmän tai 
vähemmän särmikkään vaikutelman.

Ajatuksenkulku timoteiaiheisen kuosin syntymiseksi lienee 
kulkenut kyseisen kasvin miellyttävän nimen kautta mansikka-
heinään. Koin tarpeelliseksi lisätä mallistoon kevyen raidalli-
sen ja vapaasti käänneltävän kuosin.



Japanilaiset osaavat arvostaa maaseudun estetiikkaa. He näke-
vät rypsipellot kauniina, sen sijaan että miettisivät vain niistä 
valmistettavaa ruokaöljyä. Tämän kuosin piirsin taiteellisessa 
kriisissä. Auttaakseni luonnosteluprosessia ostin lasten vaha-
liitupaketin, jolla luonnostelin aiheita. Vahaliitujen jättämää 
rosoista viivaa oli hankalaa saada näyttämään vektoroituna 
autenttiselta, etenkin skaalattuna suureksi, mutta olen tyytyväi-
nen liitujen antamaan inspiraatioon.

Ruoka-aiheinen kuosi oli villi ajatus, mutta esimieheni tarttui 
siihen nähtyään luonnoksen. Reikäleipä ei ole japanilaiselle 
tuttu konsepti, mutta leivonnaiskuosit ovat.



Tupa-kuosi leikittelee perspektiivillä ja taustavärin roolilla. 
Idea seinälautojen ja valkoisten ikkunankarmien korostami-
seen löytyi todella punamultamaalista, jonka sävy hallitsee 
maaseudun maisemaa.

Koen hyvin mielenkiintoiseksi, että olemme valinneet kan-
salliskasviksemme marjan, josta saa vatsanväänteitä. Kielon 
lehtien muoto on mielestäni kaunis. Halusin hyödyntää sitä 
odottamattomalla tavalla kuosin sommitelmassa, joten asette-
lin niitä symmetrisesti keskittymällä niiden väliin jäävän tilan 
muotoon.



Ketunleivän kukkien terälehdet ovat herkät ja lähes läpikuulta-
vat, joten korostin niitä ohuella ääriviivalla. Kontrastina asette-
lin sydämenmuotoiset lehdet taustalle suurina värialueina.

Terho-kuosi edustaa yksinkertaista kuosia, joka rauhoittaa 
muuta mallistoa. Siinä on iso rooli taustavärillä ja sen värityk-
set ovat maanläheisiä.



Tätä tarinaa varten tein tutkimusta kyselemällä suomalai-
silta ystäviltäni neuvoja. Heille tuntui jääneen lapsuusajoilta 
monenlaisia tarinoita siitä, kenen munia muovitetut heinäpaalit 
olivat. Kuosi on varsin abstrahoitu, eikä siitä välttämättä tule 
ollenkaan mieleen heinäpaalit, mutta halusin tarinan olevan 
humoristinen ja osuva.

Kuten pulutkaan, lokit eivät ole erityisen hyvässä maineessa 
helsinkiläisten keskuudessa. Minulle lokit symboloivat meren-
rannan tunnelmaa. Tästä syystä valitsin aiheeksi naurulokit, 
niiden nimi kuitenkin viittaa positiiviseen mielialaan. Halusin 
kuosissa luonnehtia lokkiparven liikehdintää. Sain suunnitella 
mallikerran ja piirtää lokit monia kertoja ennen kuin vaiku-
telma oli toivomani.



Mielessäni oli kuosi, jossa olisi useampi elementti viestimässä 
liikkeen suuntaa. Päädyin ilmaisemaan tämän rasterimaisella 
turkilla ja oravien juoksuaskelilla.

Vanhankaupunginselän luontopolku on minulle inspiraation-
lähde. Tarvon sinne kotoani Viikistä jokseenkin kerran vuo-
denajassa katsomaan kasvillisuuden värin muutoksia. Kuosissa 
tahdoin luoda kerroksellisuutta, joten käytin ruokoja maala-
tessa kuivahkoa sivellintä, poiketen pitkospuista.



Koivupuun merkitystä Suomikuvan markkinoinnissa ei voi 
väheksyä, joten haastoin itseni keksimään tuoreen tavan käsi-
tellä valkoisia runkoja. Toin mukaan geometriaa, ensimmäi-
senä kuosista erottaa vain valkoisten palikoiden muodostamat 
raidat, mutta kun niiden raoista kurkottavat oksat näkee, huo-
maa enää koivut.

Idea neuleaiheiseen kuosiin tuli jo ensimmäisellä työskentely-
viikolla, ja se säilyi yksinkertaisuutensa ansiosta. Kuosissa on 
vain kaksi väriä ja sitä on mahdollista skaalata hyvin pieneksi. 
Korkeat kontrastierot tuottavat kuitenkin hankaluuksia, esimer-
kiksi mustavalkoisena kuosia katsomalla saa helposti päänsär-
kyä. Värien on siis hyvä olla tummuudeltaan ja kirkkaudeltaan 
lähes saman tasoisia.



Tässä kuosissa hain kerroksellista vaikutelmaa. Toteutin tämän 
piirtämällä pihlajan oksien kerrokset erillisiksi ja yhdistämällä 
ne vasta tietokoneavusteisesti.

Eläinkuosini vaikuttavat ensisilmäyksellä suloisilta ja lapsek-
kailta, mutta kun niiden tunnelmaa analysoi tarkemmin, ne 
kuvaavat jännittyneitä hetkiä.





Lopuksi

Kandidaatin opinnäytetyöksi projektini oli laaja, olinhan Toki-
ossa puoli vuotta kolmenkymmenen kuosini kimpussa. Vielä 
Suomeen palattuani minun oli tutkittava, pohdittava ja keskus-
teltava lähes vuosi löytääkseni sanat ilmaisemaan ajatuksiani. 
En silti myönnä lipsuneeni ajankäytössä projektin aikana. 
Tämä oli minulle tilaisuus oppia ja luoda jotain, mikä on itsel-
leni tärkeää. Niin työn produktiivinen kuin kirjallinenkin osuus 
ovat opettaneet minulle tulevan ammattini kannalta tärkeitä 
taitoja.
 Kindware oli unelmieni työpaikka. Minulle annettiin 
paljon aikaa taustatutkimuksen tekemiseen ja luonnosteluun, 
eikä valmiisiin tuloksiin hätiköity. Viikoittaisissa muotoi-
lutapaamisissa seurasimme edistymistäni ja keskustelimme 
jatkosta, ja minun harvoin tarvitsi olla epävarma onnistumises-
tani. Pääsin työni puitteissa ulos toimistolta messuille seuraa-
maan tekstiiliyritysten tulevia mallistoja sekä toisinaan inspi-
roitumaan paikallisiin tapahtumiin. Tällä hetkellä Kindware 
teettää tehtaalla prototyyppejä kävelykepeistä ja kärryistä, joita 
suunnittelemani kuosit koristavat.
 Työharjoittelun myötä on vain vahvistunut, että tulevai-
suudessa haluan tehdä töitä kuosisuunnittelun parissa. Jatku-

van pinnan sommittelu ja maalaaminen ovat intohimoni. Pin-
tasuunnittelijan työnkuvasta on sanottu, että jatkuva aiheiden 
suoltaminen on tuskaisaa, enkä voi sitä itsekään täysin kiel-
tää. Oltuani Japanissa kuukausia alkoivat Suomen maisemat 
näyttää häilyviltä, eikä ollutkaan enää helppo löytää nokkelia 
aiheita. Tästä kriisistä minut nostattivat uudet tekniikkakokei-
lut sekä Yleisradion elävä arkisto, ne antoivat minulle puhtia. 
Heikosta hetkestä huolimatta nautin työni jokaisesta vaiheesta.
 Nyt kun olen tutustunut Japanin markkinoihin ja näh-
nyt, miten Suomi siellä myy, olen entistä kiinnostuneempi 
tähtäämään kansainväliselle uralle. Tukipisteeni tulee silti ole-
maan aina Helsinki ja leimani suomalainen muotoilu.
 Tekemäni toiston myötä olen oppinut työskentelemään 
tehokkaammin, nyt minulla on jo aloittaessani selkeä kuva 
siitä, mitä olen luomassa. Näen päässäni tarkemmin malliker-
rat ja viivojen luonteet, ja näin osaan valita oikeat työvälineet. 
Myös maalaustekniikkani on kehittynyt kymmenien luonnos-
ten ja kerrosten myötä. Olen aina ollut tietoinen omasta tyy-
listäni, mutta se on kaivannut jo pitkään rennompia otteita ja 
itsevarmuutta. Tietokoneohjelmien kanssa aloitin amatöörinä, 
mutta nyt voin sanoa hallitsevani omiin tarkoituksiini sopivan 
teknologian.
 Vaikka minulla on yleisesti ollut hankaluuksia kertoa 
sanoin se, mitä kuvallisesti taiteen ja suunnittelun avulla pys-
tyn esittämään, onnistuin mielestäni tiivistämään oikeat asiat 

kuosieni tarinanpätkiin. Olen kehittynyt kertojana ja itseni 
ilmaisijana. Tämän kirjallisen opinnäytetekstin puskeminen on 
myös johtanut siihen, että vihdoin koen pystyväni puhumaan 
taiteesta ja muotoilusta pelkäämättä sanovani jotain hölmöä. 
Tiedonhaku ja omien mielipiteiden työstäminen on antanut 
itseluottamusta ja tietyllä tapaa myös uskottavuutta. Uskon 
saaneeni vastauksia kysymyksiin suomalaisen muotoilun ole-
muksesta ja selvittäneeni syitä siihen, miksi japanilaiset ovat 
niin kiinnostuneita siitä.
 Mielestäni voin myös sanoa onnistuneeni työnannos-
sani, kuosimallisto on muotokieleltään yhtenäinen ja tyyliltään 
suomalainen, kuitenkin suunnattuna japanilaiseen makuun. 
Aiheista välittyy kokemani Suomen tunnelma, muttei ylilyö-
dyn kansallisromanttisesti. Ne esittelevät kauniita kukkia, 
suloisia eläimiä ja kauniita maisemia lapsekkaan naivistisesti, 
muttei suinkaan naiivisti. Kuosit on myös viimeistelty huolel-
lisesti, vaikkakin jättäen ikään kuin omana allekirjoituksenani 
merkkejä käsityöstä.
 Minulta on usein pyydetty tutorointia mallikerran 
rakentamiseen ja vektorointiin, mistä syystä olen kuvaillut 
suunnitteluprosessiani ohjemaisessa muodossa. Olen pyrkinyt 
kiinnittämään ohjeita rakentaessani huomion seikkoihin, joista 
minulta usein on kysytty. Toivon ja uskon opinnäytetyöni hyö-
dyttävän muita pintasuunnittelusta kiinnostuneita opiskelijoita.

Kindwaren ostoskärryjä senioreille.
Kuva: Yuji Yamane.
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Tiivistelmä 
Kandidaatin opinnäytetyö Kuoseista käsittelee projektia, jonka toteutin työharjoittelussa Kindwa-
re-nimisessä yrityksessä Japanissa. Projektini aikana loin kokoelman kuoseja, joita tullaan käyt-
tämään Kindwaren valmistamissa senioreille tarkoitetuissa apuvälineissä, kuten kävelykepeissä ja 
ostoskärryissä. 
Yritys toivoi minun suunnittelevan tyyliltään suomalaisia kuoseja, ja varoitti minua siitä, että jos-
kus suomalainen ja japanilainen estetiikka voivat olla melko samankaltaisia. Perustellakseni käyt-
tämääni muotokieltä käsittelen opinnäytteessäni suomalaisen visuaalisuuden kulmakiviä. Esitän, 
että suomalainen pintasuunnittelu usein korostaa suunnittelijansa persoonallista kädenjälkeä jät-
tämällä lopputuotteeseen merkkejä luonnosmaisuudesta. 
Erittelen myös suomalaisen ja japanilaisen estetiikan välisiä yhtäläisyyksiä antamalla esimerkkejä 
japanilaisista, jotka ovat vaikuttaneet suomalaiseen pintasuunnitteluun, sekä vastaavasti suoma-
laisista suunnittelijoista, jotka ovat menestyneet Japanissa. Useat Kindwarelle näyttämäni luon-
nokset olivat heidän mielestään aiheiltaan liian japanilaisia, joten ehdotan opinnäytteessäni myös, 
että suomalaisen ja japanilaisen estetiikan yhtäläisyydet juontavat syvälle perinteisiin inspiraation 
lähteisiin. Tämän hypoteesin pohjalta olisi tarpeellista tehdä laajempaa tutkimusta, mutta opin-
näytteessäni sen rooli on lähinnä tukea produktiota. 
Kindware oli erityisen kiinnostunut kuoseista, joiden aiheet kertoivat tarinoita minun kokemuksis-
tani kotimaastani, joten kuosimalliston konseptiksi valikoitui Suomi. Avaan opinnäytteessäni 
suunnitteluprosessiani kertomalla konseptin luonnista ja aihevalinnoista. Esittelen yritykselle 
kuosieni yhteyteen kirjoittamani 30 lyhyttä kertomusta Suomesta ja kerron jokaisesta vielä tar-
kemmin. 
Lisäksi esittelen projektin aikana kehittämäni tekniikan, jonka avulla luonnostelen ja viimeistelen 
perinteisin tekniikoin maalaamani kuvat jatkuviksi pinnoiksi tietokoneavusteisesti. Käytän suun-
nitteluun Adoben Photoshop- ja Illustrator-ohjelmia. Henkilökohtaisten mieltymyksien sekä suo-
malaisen pintasuunnittelun merkeissä pyrin kehittämään tietokonetyöskentelyäni niin, että vekto-
rigrafiikasta ja värivähennyksistä huolimatta lopullisten kuosien viivasta voi aistia luonnosmai-
suutta. 
Lopuksi opinnäytetyössäni nähdään kaikki 30 Kindwarelle suunnittelemaani kuosia tarinoineen, 
sekä omaa reflektointiani opinnäytteeseeni. Pohdin oppimistani kertoen projektin olleen hyödylli-
nen omaa uraani tarkastellen. Myös yritys on erittäin tyytyväinen harjoittelun tuottamiin tulok-
siin. 
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