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1. Johdanto
 

Painokangaskuosien historia on täynnä lukemattomia kuvituksia: kukkia, eläimiä, pintoja, orna-
mentteja… Vuosien varrella kuosien aiheet ovat saattaneet vaihdella elinympäristömme vaikutusten 
mukaan. Vaatteiden ja kankaiden on voitu korostaa omaa asemaa tai tyyliä. Värien ja kuosien valin-
nalla vaatteista ja kodista on ollut mahdollista tehdä oman näköinen.

kuva1: Luonnoksia 
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 1.1. Aluksi

Opinnäytetyössäni tarkastelen sisustus- ja vaatetus-
kuoseja. Havainnoin, onko vaatetus- ja sisustuskuo-
seilla eroja, ja millaisia ne erot ovat, jos niitä löytyy. 
Tarkastelen kuoseja historiallisesta näkökulmasta.  
 
Lähestyn aihetta tutkimalla erilaisia kuosityylejä 
ja kuosien käyttöä eri aikakausilta esimerkkien 
kautta. Valitsemani esimerkit linkittyvät tekstiiliteol-
lisuuden kehitykseen  ja painokangaskuosien histo-
riaa. Tapausten avulla tutkin,  miten kuoseja on 
käytetty sisustuksessa ja vaatetuksessa. Tarkastele-
mani esimerkit kuvaavat painomenetelmien edisty-
mistä ja painokangastekstiilien tuotannon kasvua. Ne 
kuvastavat kuosien moninaisuutta, kertovat millaisia 
kuoseja on tehty ja mitä on arvostettu sekä mihin 
tarkoitukseen tiettyjä kuoseja on suunniteltu.
 
Havainnoin, miten kuoseja on aikaisemmin käytetty 
ja miten aikakausien vallitsevilla tyylisuunnilla on 
ollut vaikutusta kuosien kuvitukseen? Opinnäytteen 
käytännön osuudessa suunnittelen kaksi kuosimallis-
toa. Mallistot ovat saaneet vaikutteita painokangas-
kuosien historiasta, siitä miten kankaita on koristeltu 
vaatteisiin sekä sisustukseen. Valitsemieni esimerkkien 
vaikutus näkyy suunnittelemissani kuosimallistoissa.
 
Opinnäytetyöni samaan aikaan sekä havannoi 
mennyttä että kuvastaa yhden suunnittelijan työpro-
sessia nykypäivänä. Opinnäytetyöni antaa noin 
kolmen sadan vuoden ajalta esimerkkejä siitä, miten 
ja millaisia kuoseja Euroopassa on tehty. Koen, että 
aiheen tutkimisesta on hyötyä tekstiilisuunnittelijoille, 
koska jokainen kuosisuunnittelija pohtii suunnitelles-
saan kuoseja niiden soveltuvuutta ja ominaisuuksia eri 
käyttötarkoituksiin. Opinnäytetyöni voi olla hyödyl-
linen ja ajatuksia herättävä niille, jotka haluavat 
perehtyä tekstiilien historiaan. Työni voi antaa suun-
nittelijoille uusia työkaluja ja ajatuksia, jotka voivat 
helpottaa kuosien suunnittelua.

 1.2. Tavoitteet ja 
tutkimuskysymykset

Jo pelkkä painokankaiden historia on niin kattava, 
että halusin keskittyä itseäni kiinnostaviin aiheisiin 
ja ilmiöihin.  Olen valinnut historiallisen tarkastelun 
kuvallisen materiaalin vapaamuotoisesti, koska 
tarkoituksena ei ole tehdä kattavaa historiallista tutki-
musta. Käyn läpi painomenetelmien kehitystä ja sitä, 
miten kuvitusten aiheet ovat vaihdelleet historian 
edetessä. Käsittelemieni esimerkkien avulla tutkin, 
millaisia kuoseja on mielletty vaatetuskankaisiin ja 
millaisia sisustukseen. Tutkimukseni pääkysymys 
onkin: millaisia vaatetus- ja sisustuskuosit ovat olleet 
1700-luvulta nykypäivään?
 
Analysoin kuosien suunnitteluprosessia kuosin 
käyttötarkoituksen kautta. Tarkastelen millai-
sia visuaalisia piirteitä kuoseissa on, ja hyödynnän 
havaintojani omassa suunnittelutyössäni. Tarkastelen 
kuosien eri ominaisuuksia ja käsittelen muun muassa 
seuraavia kysymyksiä: Millaisia painokangaskuoseja 
on käytetty sisustuksessa ja millaisia muodissa? Voiko 
sama kuosi sopia sekä vaatetukseen ja si-  sustukseen? 
Mitkä ovat ajattoman kuosin tunnusmerkit?
 
Haen omaan mallistooni inspiraatiota kuosien histo-
riasta havainnoimalla, miten Euroopassa on käytetty 
painokangaskuoseja 1700-luvulta nykypäivään. 
Noihin aikoihin Eurooppaan tuotiin ensimmäiset 
intialaiset painokankaat ja painokangasteollisuus 
syntyi (Bredif  1989). Pohdin esimerkiksi, onko aikai-
semmin tekstiilejä valmistettu erikseen vaatteisiin ja 
sisustukseen, vai onko käyttötarkoitus määritelty vasta 
kankaan valmistuksen jälkeen.
 
Yleisesti voi ajatella, että sisustuskankaiden pitäisi 
kestää enemmän aikaa niin tyylillisesti kuin laadullis-
esti. Vaatetuskuosien käyttösykli on ainakin nykyaikana 
paljon lyhyempi. Opinnäytetyön loppupohdinnassa 
esitän oman käsitykseni siitä, miten saadaan aikaan 
kuosi, joka kestää aikaa ja trendien muutoksia.
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1.3. Metodit ja tutkimuksen 
toteutus

 
 

Sisustus- ja vaatetuskuoseja ja niiden suunnittelupros-
essia on tutkittu aiemminkin, mutta eri näkökulmista. 
Esimerkiksi Aalto Yliopistossa Kaisa Korpua, Wilma 
Pellinen, Elina Laitinen ja Emmi Pakkanen ovat 
perehtyneet töissään suunnitteluprosessiin (Korpua 
2015; Pellinen 2015; Laitinen 2016; Pakkanen 
2014). Omassa opinnäytetyössäni lähestyn aihetta 
rajaamalla tutkimukseni painokangaskuoseihin ja 
havainnoimalla kuosien historiaa esimerkkitapauks-
ien avulla.
 
Työskentelyssäni hyödynnän practice led –
menetelmää. Suunnittelu ja tutkiminen kulkevat 
käsi kädessä ja tukevat toisiaan koko prosessin ajan. 
Kuosien teko on tärkeä osa tutkimuksen tekemistä. 
(Mäkelä 2007.) Tutkimukseni ohjaa kuosien teke-
mistä, ja suunnittelutyö tutkimusta. Teoriaosuudella 
on iso vaikutus suunnittelutyöhön, jossa se näkyy 
kuosien inspiraatiossa ja teknisissä ominaisuuksissa. 
Taiteellinen osuus taas tukee teoriaosuutta havain-
nollistamalla historiallisista esimerkeistä tekemiäni 
huomioita.  
 
Ratkaisuja tutkimuskysymyksiini etsin oman suunnit-
telun kautta. Vastaukset voivat olla visuaalisia, jolloin 
ne näkyvät kuosieni suunnitteluprosessissa tai valmiis-
sa kuoseissa.  Työssäni havainnoin ja analysoin sekä 
omaa suunnitteluprosessiani että kuosien historiaa. 
Keskityn aluksi teoriaan ja kirjallisuuteen, minkä 
jälkeen kuvailen lyhyesti suunnitteluprosessiani ja sen 
alkuaskelia. Esittelen suunnittelutyön lopulliset tulok-
set luvussa 5.
 
Oman suunnittelu- ja analyysityön rinnalla lähestyn 
aihetta laadullisilla tutkimusmenetelmillä. Teoriao-
suuden tiedonhankinta toteutui laadullisen tutkimuk-
sen menetelmin. Laadullinen tutkimus sisältää aina 
tulkinnan, ei absoluuttista totuutta. Tämä lähesty- 
mistapa sopii hyvin työhöni, koska tulokset pohjau-
tuvat henkilökohtaisiin havaintoihini. Tarkoitus ei ole 
käsitellä systemaattisesti kaikkia tekstiilien historian 

vaiheita tai tyylejä, vaan esittää tutkimukseni kannalta 
oleellisia havaintoja painokangaskuosien historiasta. 
(Alasuutari 2011; Tuomi & Sarajärvi 2000.)
 
Opinnäytetyöni historiallisessa osuudessa luotaan 
kiinnostavia ilmiöitä, joiden avulla syvennyn tarkem-
min miten ja millaisia kuoseja on tehty eri aikoina.   
Esittelen esimerkit tekstissä kronologisessa järjestyk-
sessä vanhimmasta uusimpaan. Yhdessä ne tarjoa-
vat kiinnostavan ikkunan kuosien tyyleishin eri aika-
kausilla. Valitsemani yritykset ja suunnittelijat ovat 
kiinnostavia ja aikaa kestäviä ilmiöitä painokangasku-
osien historiasta sekä oman tyylinsä pioneereja, jotka 
vaikuttivat muihin omana aikanaan ja myöhemmin. 
Esittelen valitsemani esimerkit tarkemmin luvussa 3.
 
Havaintoni kuosien historiasta näkyvät omissa kuoseis-
sani. Ne saattavat näkyä kuosien piirustustekniikoissa, 
raporttien koossa tai esimerkiksi värityksissä. Suun-
nittelin kaksi kuosimallistoa. Yhdessä ne muodostavat 
laajan ja monipuolisen kokoelman erilaisia kuoseja. 
Ajatuksena on, että molempia mallistoja voisi pienin 
muutoksin käyttää sekä sisustuksessa että vaatteissa.
 
Kuosimallistojen suunnittelun apuna käytin kahta 
moodboardia. Rakensin moodboardit kollaaseiksi 
minua kiinnostaneista kuvista ja väreistä. Moodboar-
dit perustuvat tekemääni trenditutkimukseen. Niissä 
näkyvät vahvasti historialliset esimerkit, joita käsit-
telen kirjallisessa osuudessa. Tein kollaasit tunnelmal-
taan varsin erilaisiksi, jotta sain tehtyä mahdollisim-
man laajan skaalan kuoseja. Esittelen kuosiperheet 
lineupissa, ensin aseteltuna mallien päälle ja sen 
jälkeen sisustustekstiileissä. 

Kokosin luonnoksiani kansioksi, jota käytän oman 
työn reflektoinnin apuna. Luonnoskirja on oival-
linen väline oman työn reflektointiin (Steed & 
Stevenson 2012, 54).  Tässä opinnäytetyöni kirjal-
lisessa osuudessa avaan suunnittelun etenemistä ja 
pohdin, miten havaintojani voisi hyödyntää suun-

kuva 2: Suunnitteluprosessi käynnissä testaillen eri luonnostelutekniikoita
nittelutyössäni yleisemminkin. Havainnoin, mitkä 
ominaisuudet tekevät kuosista sopivan vaatteisiin tai 
sisustukseen, ja miten ympärillä oleva kuosiperhe 
vaikuttaa yksittäisen kuosin sopivuuteen esimerkiksi 
sisustusprintiksi.

Oman suunnitteluprosessin edetessä tein havaintoja 
kuosien käyttötarkoitusten erossa niin omassa työssäni 
kuin historiallisissa esimerkkitapauksissa. Minulle on 
tärkeää vertailla ja havainnoida, ei tehdä liian suoria 
tai vahvoja päätelmiä siitä, miten kuosit pitäisi tehdä. 
Kuosien suunnitteluun ei ole yhtä oikeaa tapaa, vaan 
onnistuneeseen lopputulokseen on monia mahdollisia 
reittejä.
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2. Havaintoja kuosien historiasta
 

      
Meillä ihmisillä on tarve kaunistaa ympäristöämme. Ihoa, asuja tai kotia on vuosituhansien aikana 
koristeltu erilaisin kuvioin. Ajan kuluessa on opittu valmistamaan yhä hienompia tekstiilejä, joita on 
käytetty vaatteina ja kotien koristelussa. Tekstiilejä on valmistettu ja kuvioitu eri tekniikoilla. Niitä on 
esimerkiksi kirjailtu, kudottu, neulottu, maalattu ja painettu.
 
Tässä luvussa käsittelen kuinka käyttötarkoitus voi ohjailla suunnitteluprosessia.  Miten se näkyy 
esimerkiksi kuosin kuvituksessa, raportissa, värityksessä ja materiaalissa? Lisäksi pohdin, kuinka 
elinympäristömme muokkaavat käsitystämme kuosin halutuista ominaisuuksista sisustuksessa tai 
muodissa.
 
Kuosien historian laajuuden vuoksi olen rajannut tarkastelun painokangaskuoseihin. Miten kuoseja  
on valmistettu ja millaisia aiheita niissä on käytetty? Kuosien ulkonäköön vaikuttavat paljon 
esimerkiksi tekniset rajoitteet, elinympäristömme ja  vallitsevat trendit. Taiteen muotivirtaukset ja 
painotekniikan kehitys ovat vaikuttaneet siihen, mitkä kuosityylit ovat nousseet eri aikoina esille.

kuva 3: Englantilaisen tekstiilisuunnittelijan W
illiam

 K
ilburnin suunnittelem

a kuosi (1790)
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 2.1. Painokankaat Euroopassa
 
 

Painokankaiden valmistusmenetelmät ovat kehit-
tyneet valtavasti edellisten kolmensadan vuoden 
aikana aikana.  Painokangastekniikoiden kehityksessä 
voi nähdä, miten kulttuurien välinen kuilu kapeni 
matkustelun helpottuessa, ja kuinka tämä on vaikut-
tanut painokankaiden yleistymiseen ja tekniikoiden 
leviämiseen (Bredif  1989, 10). Eri puolilla maailmaa 
kehitettiin omia tekniikoita sekä tyylejä. Nykyiset 
painotekniikat ja kuvioinnit ovat yhdistelmä eri kulttu-
ureista. Tässä luvussa tarkastelen painomenetelmien 
kehitystä puisista blokkipainovälineistä digipainoon.

Kuosien tarina osaltani alkaa, kun painokankaiden 
tuonti Intiasta Eurooppaan alkoi 1600- ja 
1700-luvuilla. Painettujen kuosien laajamittainen 
valmistus on Euroopassa yllättävän uusi keksintö. 
Euroopassa kankaita oli kuvioitu vuosisatoja kuto-
malla ennen kuin painokankaat yleistyivät. Muualla 
maailmassa painokankaita on valmistettu huomat-
tavasti pidempään. Painokangastekniikan uskotaan 
kehittyneen joskus vuosien 2500-1500 eaa. välillä 
Intiassa, mistä se on myöhemmin levinnyt muualle 
maailmaan. (Bredif  1989, 10.)
 
Euroopassa kuvioita on painettu puisten blokki-
painojen avulla paperille ja kankaalle keskiajalta 
saakka, mutta värit, joita keskiajalla käytettiin, eivät 
kestäneet pesua.  Se teki painettujen kankaiden 
käytöstä hankalaa. Kehittymättömän tekniikan 
vuoksi painokankaiden käyttö varsinkin vaatteissa oli 
harvinaista. (Bredif  1989, 14; Ginsburg 1991, 46.) 
 
Löytöretkien jälkeen aasialaisia kankaita saapui 
Euroopan markkinoille. Merkittävin vaikutus lienee 
ollut brittiläisellä Itä-Intian kauppakomppanialla, 
joka toi painokankaita Eurooppaan. Kankaiden tuon-
nin seurauksena uudet  painotekniikat alkoivat levitä 
Eurooppaan. Kulttuurivaikutteiden  myötä euroop-
palainen painokangasteollisuus kehittyi nopeasti 
1700-luvulla. (Bredif  1989, 14; Ginsburg 1991, 46)
Euroopan tekstiilimarkkinoille tuotiin 1700-luvun 

alussa pieniä määriä intialaisia kankaita (Härkäpää 
2015). Tuolloin haluttiin kokeilla, miten eurooppa-
laiset suhtautuivat uusiin kuviointeihin. Kiinnostus 
uusiin kauniisiin painokankaisiin oli suuri niiden 
tullessa markkinoille. Intiasta tuotujen painettujen 
kankaiden ulkonäkö poikkesi piristävästi tutuista 
eurooppalaisista kankaista kirkkaiden värien ja kuvi-
oiden vuoksi. Lisäksi Intiassa kehitetyn painotekniikan 
vuoksi kankaita pystyttiin pesemään toistuvasti (Gins-
burg 1991, 41).   
 
Vaikka kankaat olivat laadukkaita ja kauniita, olivat ne 
joidenkin makuun hieman liian värikkäitä ja eksootti-
sia. Niiden kuvioinnit olivat sen ajan eurooppalaiseen 
makuun osin liian erikoisia. Tämän seurauksena inti-
alaiset tehtaat alkoivat palkata avukseen ulkomaalai-
sia suunnittelijoita, joiden avulla ne pystyivät valmis-
tamaan Euroopan markkinoille paremmin sopivia 
kuoseja. (Bredif  1989, 10, 14.)
 
Painokankaiden suosiolla ja  yleistymisellä Euroopan 
markkinoilla oli myös seurauksia kudottujen 
kankaiden markkinoihin. Kankaan kutojat alkoivat 
huolestua kudottujen kankaiden myynnin hiljenty-
misestä. Niinpä esimerkiksi 1700-luvun Ranskassa 
ja Englannissa oli kiellettyä pitää päällään intialai-
sista kankaista ommeltuja vaatteita (Ginsburg 1991, 
41).  Kiellon vuoksi painettuja kuoseja käytettiin 
aluksi enemmän sisustuksessa. Kielto raukesi vasta 
1800-luvulla, minkä jälkeen painokangasteollisuus 
lähti hurjaan nousuun.
 
Eurooppalaisissa painokangastehtaissa  sylinteri- ja 
rotaatiopainokoneet sekä höyryvoiman käyttö alkoi-

vat yleistyä kovaa vauhtia 1800-luvun vaihteessa 
(Hefford 1992, 10). Teknisten edistysaskelien seurauk-
sena painokangasteollisuuden tuotanto ja markkinat 
kasvoivat huomattavasti.

Seurravan vuosisadan eli 1900-luvun alussa tekstii-
liteollisuus kehittyi huimaa vauhtia painotekniikoiden 
kehittyessä entisestään. Yksi uudistus oli kaaviopain-
anta eli laakapaino. Ensimmäisiä kokeiluja 
kaaviopainannalla tehtiin jo 1800-luvun puolivälin 
aikoihin, mutta se otettiin teolliseen käyttöön  vasta 
1930-luvulla. Kaaviopainon avulla kyettiin pain-
amaan kokeellisempia kuvituksia ja kankaiden väri-
tyksiä oli helpompi muuttaa ja testailla. (Ginsburg 
1991, 93; Pellonpää–Fors 2009, 21.) Laakapaino 
antoi mahdollisuuden uusille kokeiluille, abstrakteille 
kuvioille ja yhdistelmille, joita ei aikaisemmin osattu 
kuvitellakaan.
 
Rotaatiopaino kehittyi ja yleistyi huomattavasti 
laakapainotekniikan rinnalle 1950-luvulla. Rotataa-
tiopaino nopeutti huomattavasti kankaiden valmistu-
sta, mikä mahdollisti valmistusprosessin pysymisen 
mukana muodin nopeiden syklien perässä (Ginsburg 
1991, 93).

Tuntuu, että painotekniikat ovat osittain pysyneet 
melko samoina nykyhetkeen tultaessa, mutta itse 
painokoneet kehittyvät jatkuvasti nopeuttaen paino-
prosessia. Tällä hetkellä, eli 2010-luvulla rotaatio-
paino lienee yleisin painotekniikka, mutta digipaino 
yleistyy nopeasti. Digipainon yleistymisen syynä on 
esimerkiksi mahdollisuus painaa lähes rajattomasti 
värejä sekä raporttirajoitusten poistuminen.

kuva 4: Toile de Jouyn tehtaan tuotantoa 1800-luvulta
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2.2. Kuosityylit ennen ja nyt

 2.2.1. Suunnittelijan rooli ja reunaehdot

Se, millaisia kuoseja pidetään sisustuskuoseina ja mitä 
vaatetuskuoseina, on vaihdellut eri aikoina. Käsityk-
siin kuosien soveltuvuudesta eri käyttötarkoituksiin 
ovat vaikuttaneet esimerkiksi muotivirtaukset ja tait-
een tyylisuunnat. Niillä voi olla vaikutusta päätök-
siimme myös alitajuntaisesti. Emme välttämättä edes 
tiedosta kaikkia saamiamme vaikutteita. Kuosisuun-
nittelijan on mielestäni tärkeää seurata, miten ihmiset 
pukeutuvat, mitkä asiat heitä mietityttävät ja mitä 
muutoksia yhteiskunnassa tapahtuu. On myös tärkeää 
seurata, miten markkinat kehittyvät, jotta tiedämme, 
mikä milloinkin kiinnostaa asiakkaita. Suunnittelijan 
on hyvä osata havainnoida ympäristöään ja enna-
koida, mistä ihmiset pitävät  seuraavaksi (Pellonpää–
Fors 2009, 13). Koska tulevasta ei voi olla varma, 
suunnittelijan kannattaa luottaa omaan intuitioon 
sekä havaintoihinsa kuoseja suunnitellessaan.
 
Nimekkäiden suunnittelijoiden merkitys kuosien 
valmistuksessa kasvoi 1900-luvun alussa, kun taiteen 
ja designin ero pienentyi. Noihin aikoihin monet tait-
eilijat kuten esimerkiksi Sonia Delaunay, Raoul Dufy, 
Henri Matisse ja Picasso alkoivat tehdä yhteistyötä  
kankaiden valmistajien kanssa luodakseen kuoseja 
tekstiileihin. Näin taiteilijat saivat lisätienestejä ja 
heidän taiteensa oli helpommin saatavilla useammille 
ihmiselle. (Ginsburg 1991, 86.) Taiteen ja designin 
rajan hälventyminen nosti kuosien suunnittelijoiden 
merkityksen uudelle tasolle. Suunnittelijan käden 
taidoille ja visiolle annettiin enemmän painoarvoa.
 
Suunnittelijana olen pohtinut, onko painokangaskuo-
seilla ollut aiemmin tiettyä määriteltyä käyttötarkoi-
tusta heti suunnitteluvaiheessa. Samaa kuosia on voitu 
käyttää  muodissa ja sisustuksessa. Kenties valmista 
painokangasta on sovellettu eri tarkoituksiin ja asiakas 
on päättänyt valmistaa siitä mitä haluaa. Nykyään 
käyttötarkoitus on määritelty monesti tarkemmin jo 
suunnitteluvaiheessa. Tämän päivän tekstiiliyritykset 
ovat suoraan erikoistuneet vaatteisiin tai sisustukseen, 
jolloin suunnittelija tietää jo suunnitteluvaiheessa 

mihin tuotteeseen kuosia käytetään.
 
Sillä, mihin kuoseja käytetään, on usein vaikutusta  
suunnitteluprosessiin. Kuten Maija Pellonpää–Fors 
(2009, 10) toteaa: ”Käyttötarkoitus ohjaa suunnit-
telua”. Se, mihin kuosia käytetään, kuljettaa suunnit-
teluprosessia eteenpäin ratkaisten useita kysymyksiä. 
Käyttötarkoituksella voi olla vaikutusta esimerkiksi 
väritykseen, raporttiin, painotekniikkaan ja jopa 
kuvitusten aiheisiin. Käyttötarkoituksen ei kuiten-
kaan pidä antaa ohjata suunnittelijaa liikaa. Toisi-
naan epätavalliset ratkaisut voivat olla toimivimpia. 
Muotiin otetaan paljon vaikutteita sisustuksesta ja 
toisinpäin, jolloin voi syntyä yllättäviä hienoja havain-
toja ja uusia ratkaisuja (Griffin & Collins 2007, 101).  
 
Jos tekstiilisuunnittelija toimii freelancer-kuosisuun-
nittelijana, hän voi joutua  suunnittelemaan kuoseja 
tietämättä lopullisesta käyttötarkoituksesta mitään. 
Silti suunnitteluprosessin edetessä on tehtävä ratkai-
suja raportin, värityksen ja kuvituksen parissa. Kuosi 
voidaan tietoisesti suunnitella niin, että sen raportin 
kokoa on esimerkiksi helppo muuttaa isommaksi tai 
pienemmäksi. Suunnittelija voi katsoa, että esimerkiksi 
kuvioaihe ja väritys sopii moneen käyttötarkoituk-
seen. Voikin todeta, että valmis painokangas on kehit-
tynyt monien eri valintojen tuloksena (Pellonpää-Fors 
2009, 13).
 
Suunnittelutyön aikana käyttötarkoitus voi vaikut-
taa esimerkiksi lopulliseen materiaaliin, raportin 
kokoon ja väreihin. Painokangaskuosien ulkonäköön 
vaikuttavat myös monet tekniset ja tuotannolliset 
rajoitteet. Teknisiä rajoitteita voivat olla esimerkiksi 
painotekniikka ja materiaalin laatu, mutta myös 
hinta sekä tuotantokustannukset. Valmiin kuosin 
ulkonäköön johtaneiden päätösten takana on suuri 
määrä erilaisia tekijöitä, jotka eivät näy asiakkaalle ja 
joita suunnittelija joutuu pohtimaan prosessin aikana.

kuva 5: Painokangas m
ekkoon Englannista (1780-luku)

kuva 6: Painokangas Englannista (1790)
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  2.2.2. Kuvitukset
 
 

12). Minulle kukkakuosit näyttäytyvät usein ajat-
tomina kuoseina. Siihen vaikuttaa myös millaisella 
kuvitustyylillä kuosi on tehty.  Kukissa ja luonnossa 
on jotain rauhoittavaa, rentouttavaa, ja niitä pidetään 
kauniina.  Monet asuvat nykyään keskellä urbaa-
nia ympäristöä. Kenties luontoaiheiset somistukset 
kotona tai vaatteissa voivat antaa tunteen, että luonto 
on lähempänä.
 
Kukka-aiheiset kankaat olivat suosittuja jo 1700- 
luvun alkupuolelta lähtien. Yleistä kukkakuoseille oli 
chintz-tyylin käyttö kuvituksessa. Chintz-kankaille 
tyypillisiä olivat vaalealle kankaalle painetut kukka-
kuviot, jotka olivat leikattavissa kaikista suunnista (ns. 
all-over-printti).   Ajalle tyypillisiä olivat myös hyvin 
pienikuvioiset kukalliset painokankaat. Näitä kankaita 
käytettiin paljon vaatteissa, joko vuorikankaana tai 
päälliskankaana. (Hefford 1992, 11; Wilson 2001, 112) 
Samoihin aikoihin vallitseva taidesuunta oli rokokoo, 
jonka oleellisena osana oli luonnon kuvaaminen. Jo 
1700-luvulta asti on nähtävissä miten kuosit ja taide-
suuntaukset kulkevat rinnakkain. Taiteen vaikutus 
kuoseissa näkyy nykypäivänä värityksissä, muodoissa 
ja materiaaleissa (Griffin & Collins 2007, 55). Taide 
voi inspiroida designia ja design taidetta.
 
Kun painokankaat alkoivat yleistyä 1700-luvulla, 
painokangastekniikalla  jäljiteltiin erilaisia kuvioin-
titekniikoita, kuten kirjailutöitä, jacquard-kudottuja 
kankaita sekä damasti-töitä (Hefford 1992, 11, 12). 
Ihmiset olivat tottuneet kudottuihin ja kirjailtuihin 
kankaisiin, joten sellaisille oli kysyntää. Painokankaat 
olivat kumminkin halvempia ja nopeammin valmistet-
tavia kuin kudotut ja kirjaillut kankaat. Luulen, että 
lisätäkseen painokankaiden kysyntää, niiden valm-
istajat jäljittelivät kuvioinneissa kudottuja kankaita.

Luontoaiheisten kuosien keskiöön, kukkakuosien 
rinnalle, nousivat 1700-ja 1800-luvulla maisemakuo-
sit. Niissä saatettiin kuvata historiallisia tapahtumia 
ja yksityiskohtaisia hienoja maisemia (Wilson 2001, 

kuva 7: Painokangas 1760-luvulta Englannista

Vaikka kuosityylit ovat muuttuneet vuosisatojen 
aikana, kuosin merkitys painokankaalle on pysynyt 
samana. Kuoseilla voidaan kertoa tarinoita ja 
somistaa ympäristöä. Niillä saadaan näyttävyyttä 
vaatteisiin. Kuosien kuvioinneista löytyy valtavasti 
variaatioita. Ne voivat olla kerronnallisia ja niillä 
on voitu välittää tunnelmia, ajatuksia ja kuvauksia 
eri tapahtumista. Painokangas voi toimia myös vies-
tinnän välineenä:  pukeutumalla tai sisustamalla voi 
viestittää arvoistaan ja ihanteistaan (Pellonpää–Fors 
2009, 15). Kuosityyleillä voi olla katsojaan ja käyttä-
jään paljon suurempi vaikutus kuin moni huomaa.
 
Historian aikana kuvitusten aiheet ovat pysyneet 
samankaltaisina, mutta tyylit jolla ne on tehty, muut-
tuvat jatkuvasti. Jotkut kuosiaiheet, kuten kukkakuosit 
ovat miellyttäneet ihmisiä aina. Trendeistä riippu-
matta ne ovat olleet suosituimpia kuosin aiheita sekä 
sisustuksessa että muodissa vuosisatojen ajan. 

Sisustus- ja vaatetuskuosien kuvioiden aiheet eivät 
aina eroa paljoa toisistaan. Toisinaan kuosien aiheet 
sisustuksessa ovat olleet konservatiivisempia kuin 
vaatteissa (Ginsburg 1991, 36). Omien havaintojeni 
pohjalta olen jakanut kuosien kuvitukset kahteen 
kategoriaan: orgaanisiin ja geometrisiin. Ne voi jakaa 
myös esittäviin ja abstrakteihin kuoseihin.
 
1800-luvulla kuosin koolla ei ollut samalla tavalla 
merkitystä käyttötarkoitukseen kuin nykypäivänä. 
Toisaalta esimerkiksi ihmisaiheiset kuosit olivat 
käytettävissä vain sisustuskäyttöön. (Bredif  1989, 80.) 
Kenties aikaisemmin ihmistä kuvaavien kuvioiden 
käyttö oli luokiteltu liian radikaaliksi. Mietiskellessäni, 
millaisia kuosiaiheita nykyään käytetään, en näe isoa 
eroa sisustuksen ja vaatetuskuosien aiheissa. Kuosit 
kuvaavat omalla tavallaan eri aikojen ihanteita, asen-
teita ja mielipiteitä.
 
Kaikista painokankaista kukkakuoseja valmistetaan 
ja myydään eniten (Wilson 2001, 112; Wisbrun 2011, 
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113). Toile de Jouyn tehtaan tuotanto on mainio 
esimerkki tarinankerronnallisista maisemakuo-
seista. Esittelen Toile de Jouyn tehtaan tarkemmin 
seuraavassa luvussa.
 
Eurooppalaisessa taiteessa ja muodissa on 
1860-luvulta lähtien voimakkaasti nähtävissä inspi-
raation lähteenä japanilainen taide. Japanilainen tyyli 
yhdistyi myös 1800-luvun lopulla alkaneeseen Arts 
and Crafts-liikkeeseen. Kuosien kuvituksissa se näkyy 
hyvin esimerkiksi Libertyn, William Morrisin tai 
Wiener Werkstättenin tuotannoissa (Griffin & Collins 
2007, 74). Alkusykäyksen japanilaisen taiteen leviämi-
nen sai, kun 1858 Japani sopi kauppasopimuksista 
Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian kanssa. Tätä ennen 
Japani oli ollut vuosisatoja eristyksissä muusta maail-
masta. (Ginsburg 1991, 78.)
 
Japanilaisen taiteen pystyi hahmottamaan kuvituk-
sissa yksinkertaistetuimmissa ääriviivoissa, viivojen ja 
pilkkujen rytmeissä sekä uudessa geometrisemmassa 
tyylissä esittää kukkia (Fahr-Becker 1995, 16-17). Voi 
olla, että japanilaisen tyylin yhdistyminen euroop-
palaisen kuvitusten kanssa antoi eurooppalaiselle 

kuva 8: Japanilaishenkinen Wawes-kuosi vuodelta 1902 

 2.2.3. Koko ja raportti
 
 

kuvitustyylille sen uuden, modernimman tunnel-
man. Japanilaisen tyylin vaikutukset ovat edelleen 
läsnä 2000-luvun kuoseissa. Voisi olettaa, että japa-
nilaisen tyylin leviäminen Eurooppaan lähensi kulttu-
ureja keskenään. Aivan kuin intialaisen kuvitustyylin 
saapuminen oli saattanut tehdä pari sataa vuotta 
aikaisemmin 1700-luvulla.

Luonto on inspiroinut suunnittelijoita kautta aiko-
jen. Kukkien, eläinten ja muiden hahmojen lisäksi 
luonnossa toistuu pintoja, jotka ovat aina kiehtoneet 
ihmisiä. Kuoseja löytyy esimerkiksi sammaleesta, 
lehtien asettelusta ja eläinten turkeissa (Griffin & 
Collins 2007, 88). Luontoaiheiden suosio kuoseissa 
näkyy myös eläinprinttien  suosioissa. 1900-luvulla 
esimerkiksi leopardi-, tiikeri- ja seepra-printit ovat 
saavuttaneet klassikkokuosin aseman (Fogg 2006, 53). 
Ne nousevat tietyn ajan välein uudelleen ja uudelleen 
suosituimpien kuosien joukkoon ja niitä on pystytty 
muuttamaan värityksillä klassikoista modernimpaan 
suuntaan..
 
Ornamentti- ja geometriset kuosit ovat olleet myös 
suosittuja esittävien kuosien rinnalla. Ne ovat 
saaneet paljon vaikutteita islamilaisesta kulttuurista, 
jossa uskonnollisista syistä kuosien kuvituksissa ei 
käytetty eläin- tai ihmishahmoja (Wilson 2001, 113). 
Geometrinen kuosityyli miellyttää monia ihmisiä, 
koska se on helposti yhdisteltävissä eri sisustuksiin ja 
vaatteisiin.
 
Kuosityylit kehittyivät 1900-luvulla aiempaa 
monipuolisemmiksi. Kuoseissa näkyi yhä enemmän 
erilaisia tyylisuuntia sekä graafisia ja geometrisiä 
kuvituksia. Yleisesti suosittiin rohkeampia kokeiluja.  
Kuvitukset olivat abstraktimpia ja aiheet kuvastavat 
modernimpaa elämää. Seuraavassa luvussa esittelen 
muutosta tarkemmin. Esimerkiksi Wiener Werkstätte, 
Sonia Delaunay sekä Marimekko ovat hyviä esimerk-
kejä siitä, miten kuosityylit kehittyivät 1900-luvulla.

Painokangassuunnittelu jakautuu periaatteessa 
kahteen osaan: raportissa oleviin kuoseihin ja yksittäi-
siin placement-printteihin. Yksittäisiä kuvia käytetään 
enemmän muodin puolella, kun taas raportissa olevia 
kuoseja sekä sisustuksessa että muodissa (Pellon-
pää-Fors 2009, 10).
 
Placement-printtien valmistus on usein kalliim-
paa kuin raportissa olevien kuosien. Kangas, jonka 
koko pinta on peitetty toistuvalla raportilla, on 
monikäyttöisempi ja sopivampi vaihteleviin käyttötar-
koituksiin. Monet vaatetusalan yritykset käyttävät 
selkeästi enemmän raportissa olevia kuoseja, koska 
niiden valmistus on edullisempaa. Kankaan jokaista 
kohtaa voidaan hyödyntää ja hukkapaloja ei synny 
paljoa. Suuria placement-printtejä käytetään harkit-
sevammin, koska niitä tehdessä kankaan käyttötarkoi-
tus pitää yleensä olla selvillä.
 
Sisustuskuoseissa käytetään usein standardoituja 
raporttikokoja, ja kuosin koko on yleensä tarkasti 
mietitty valmiiksi jo suunnitteluprosessin alkuvai-
heessa  (Wilson 2001, 16). Esimerkiksi suunniteltaessa 
verhoilukuosia, on tärkeää miettiä miten suuri alue 
kuosin on tarkoitus peittää. Raportin koko saattaa 
vaihdella yrityksittäin, mutta yleisin koko on 64 sent-
timetriä. Raportti voi olla myös  paljon pienempi, 
kunhan se on jakautuu tasan suhteessa 64 senttimet-
riin. Lisäksi raportin koko voi olla 91,4 senttimetriä 
tai 101,8 senttimetriä, mutta näitä mittoja käytetään 
harvemmin. (Pellonpää–Fors 2009, 21). Laakapainoa 
hyödyntämällä voidaan tehdä jumbokuoseja, joita 
esimerkiksi Marimekko valmistaa. Marimekko on 
ollut monella tapaa kokeellinen, kun se on rohkeasti 
lähtenyt tuottamaan normista poikkeavia kankaita.
 
Sekä sisustus että vaatetuskuosien raporttien koko 
vaihtelee paljon. Voidaan sanoa, että yleensä sisustus-
kankaissa raporttikoko on usein iso, mutta tähänkin 
löytyy poikkeuksia. Sama pätee vaatteisiin. Jos suun-
nittelija haluaa luoda kankaan, jota voi käyttää 
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mahdollisimman monipuolisesti, paras vaihtoehto on 
suunnitella toimiva kuosi joka skaalautuu moneen eri 
kokoon
 
Käyttötarkoitus voi vaikuttaa raportissa niin kuvioiden 
asetteluun kuin raportin kokoon. Mitä useampaan 
suuntaan kangas on leikattavissa, sen monipuolisem-
min sitä voi yleensä käyttää. Vaatteissa ja sisustuksessa 
suositaan usein ainakin kahteen suuntaan leikattavaa 
kangasta hukkapalojen vähentämiseksi. Varsinkin 
vaatetuskuoseissa kuosin kuvioiden asettelun suunnit-
telulla on tärkeä tehtävä. Jos kuosissa on tyhjiä kohtia, 
ne voivat korostua valmiissa vaatteessa ja aiheuttaa 
turhaa leikkausjätettä. (Niinimäki & Saloniemi 2008, 
87; Pellonpää–Fors 2009, 108.)
 
Vaatteissa suosituin raportti on all-over-kuosi, jota 
voi hyödyntää miten päin tahansa. Tämän tyyp-
pisen raportin käyttö on kustannustehokkainta, koska 
kankaan jokaista kohtaa voidaan hyödyntää. Kangas, 
jossa kuosi kasvaa esimerkiksi alhaalta ylöspäin on 
suosittu verhokankaissa. (Pellonpää–Fors 2009, 108.) 
Nämä säännöt eivät mielestäni ole ehdottomia ja hyvä 
niin. Monesti jotain uutta ja hienoa löytyy, kun rajoja 
rikotaan ja kokeillaan rohkeasti uusia ratkaisuja.

 

  

kuva 9: All-over-kuosi Toile de Jouyn tehtaan tuotantonnosta 1800-luvulta 

2.2.4. Trendit ja väritys
 
 

Havainnoimalla mennyttä voi suoraan nähdä, miten 
yhteiskunnalliset muutokset ja hallitsevat tyylisuunnat 
ovat vaikuttaneet kuosien ulkonäköön. Niillä on ollut 
suuri vaikutus esimerkiksi kuosien kuviointiin, väri-
tyksiin, raportin kokoon, kuosien aiheisiin sekä kuvi-
tustyyleihin. Sama kuvitusaihe, esimerkiksi kukka-
kuosi, on muokattu kulloinkin vallitsevan muodin 
mukaiseksi. Väritys on valittu niin, että se lisää kiin-
nostavuutta ja miellyttää silmää. Vaikutteita on otettu  
esimerkiksi suosituista taidesuuntauksista.

Tuntuu, että jos muodissa otetaan vaikutteita vaikkapa 
arkkitehtuurista, se näkyy pian myös sisustuksessa. 
Sisustus ja muoti ottavat vaikutteita toinen toisistaan. 
Ne kulkevat käsi kädessä, toinen välillä askeleen edellä 
toista, mutta kummatkin menossa samaan suuntaan. 
Sisustuksessa ihmiset kaipaavat aika ajoin muutok-
sia, mutta myös pidempiaikaisia ratkaisuja. Osittain 
nykyäänkin, mutta varsinkin ennen massatuontantoa, 
sisustustuotteiden haluttiin kestävän vuodesta toiseen 
(Griffin & Collins 2007, 111). Tämä toi enemmän 
vaatimuksia sisustuskuoseille, koska vaatimuksena oli 
luoda ajaton ilme.
 
Trendeissä, kuten muutenkin kuosisuunnit-
telussa, sanomaton käytäntö on ottaa inspiraatiota 
menneisyydestä. Varsinkin muodissa inspiraatiota 
otetaan usein kahdenkymmenen vuoden sykleissä 
(Cadigan 2014, 114). 1990-luvulla inspiraatiota haet-
tiin paljon 1970-luvulta. 2000-luvulla 1980-luvulta, 
ja tällä hetkellä inspiraatiota otetaan paljon 90-luvun 
tyyleistä. Inspiraatio voi tulla tietenkin kauempaakin 
menneisyydestä. Suunnittelija voi huomaamattaankin 
luoda mielenkiintoisia yhdistelmiä kuosityyleistä, 
joihin pakkautuu vaikutteita useilta eri vuosikymme-
niltä.
 
Muodin puolella eri tyyleihin ja trendeihin voidaan 
reagoida nopeammin, koska ihmiset ovat valmiimpia
uudistamaan pukeutumistaan kuin sisustustaan. 
Nykypäivänä tilanne sisustuskuosien kohdalla 
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on hieman muuttunut, koska ihmisillä on 
mahdollisuus vaihtaa sisustustaan useammin. 
Sisustuksen ja muodin kuosien välimatka on 
näin kaventunut. Kuosien aiheet ja väritykset 
ovat lähellä toisiaan, ja ne reagoivat nopeasti 
toisiinsa.
 
Suunnittelijat suunnittelevat tulevaisuus 
mielessään. Trendien mukana muuttuvat 
myös ihmisten mieltymykset eri väreihin. Väri-
tys saattaa ratkaista ostopäätöksen ja väärällä 
värityksellä saattaa olla katastrofaalisia vaiku-
tuksia tuotteen myyntiin. Kangasta katsoessa 
väri silmään osuu ensimmäisenä, ja vasta sen 
jälkeen kuvio. Vaikka muodissa ja sisustuk-
sessa värit vaihtelevat usein trendien mukaan, 
perusvärit kuten sininen, vihreä, punainen ja 
keltainen pysyvät mukana jokaisessa trendissä. 
(Wilson 2001, 35, 80.)
 
Väreillä voi olla meihin yllättävän paljon vaiku-
tusta. Esimerkiksi keltainen ja punainen väri 
yhdistyy tuleen ja energiaan. Vihreä ja sininen 
väri rauhoittaa. Vihreä yhdistyy luontoon ja 
voi viestittää ympäristöystävällistä vaikutel-
maa. Sinistä väriä suositaan pankeissa, koska 
sininen väri viestittää vakautta ja muistuttaa 
meitä vedestä ja taivaasta. Vaaleanpunaisen 
sanotaan rauhoittavan aggressiivista ihmistä. 
Väreihin ja väriyhdistelmiin liittyy myös paljon 
uskomuksia ja oletuksia. Esimerkiksi punainen 
auto on nopeampi kuin sininen. Olemme 
lisäksi omaksuneet elämäämme vaikutte-
ita luonnossa nähtävistä väriyhdistelmistä. 
Esimerkiksi keltaisen ja mustan yhdistelmä on 
varoittaa luonnossa myrkyllisistä eläimistä, kun 
taas ihmiset käyttävät tätä yhdistelmää varoit-
tavissa liikennemerkeissä. (Griffin & Collins 
2007, 74; Wilson 2001, 34-36.)
 
Historiallisesti kankaiden värityksellä on vies-

titetty varallisuutta, koska värien käyttö oli 
kallista. Jos tekstiiliin oli käytetty paljon värejä 
taikka tiettyjä sävyjä, on niiden käyttö yhdistetty 
vaurauteen. Esimerkiksi violetti ja punainen 
ovat olleet vaurauden merkkejä, koska niiden 
väriaineiden valmistus ja painattaminen oli 
kallista. Tästä syystä ne yhdistetään usein 
kuninkaallisiin ja aatelisiin, joilla on ainoast-
aan ollut varaa käyttää niitä. (Griffin & Collins 
2007, 75, 141.) Nykyään kuosien värityksissä 
katsotaan myös hyvällä, jos kuosin painamiseen 
ei tarvita useita värejä. Mielenkiintoista on, että 
myös tänä päivänä värivalinnat liittyvät tuotan-
non edullisuuteen.
 
Suunnittelija voi muuttaa kuosin värityksen 
helposti esimerkiksi myynnin jälkeen, mutta 
alustavasti kuosin voi sovittaa moneen käyttötar-
koitukseen pitämällä värimäärän melko 
pienenä. Tällöin kuosi on myös helpommin 
myytävissä, koska yrityksille sen tuottaminen on 
edullisempaa. Kun kuosi saavuttaa myyntime-
nestystä, voidaan se usein pitää valikoimassa 
melko pitkään. Monesti silloin kuosin väritystä 
muokataan tai alkuperäisen värityksen lisäksi 
tehdään lisävärityksiä. Usein kuosin muok-
kaaminen esimerkiksi uudelleen värittämällä 
lisää myyntiä. Asiakkaille annetaan alku-
peräinen vaihtoehto ja sen lisäksi jotain uutta 
(Wilson 2001, 27).
 
Sisustuksessa ja muodissa käytetään myös 
kuoseja joissa voi olla paljon värejä. Digipainon 
jatkuvan yleistymisen myötä värirajoituk-
set poistuvat lähes kokonaan.  Digitaalisessa 
kangaspainossa on monia hyötyjä. Kuoseissa ei 
ole raporttirajoitteita, niitä voidaan valmistaa 
huomattavasti nopeammin kuin perinteisin 
keinoin painettua painokangasta. Suunnitel-
taessa digitaalisia painokankaita suunnittelijan 
ei tarvitse miettiä värirajoituksia, koska digi-

taalisesti painetut kuosit voivat sisältää jopa 256 eri 
sävyä. Digipaino on myös ympäristöystävällisempi 
keino valmistaa kangasta, koska sen painoprosessi ei 
vaadi niin paljon väriaineita, vettä tai energiaa kuin 
perinteinen tekstiiliteollisuus. (Wisbrun 2011, 151.)

Kaikilla on omat mieltymyksensä hyvistä väreistä. 
Siksi värin valinta on subjektiivinen asia (Pellon-
pää–Fors 2009, 131). Värit voivat olla myös kulttu-
uri- ja elinympäristöömme sidonnaisia. Eri maissa, 
eri aikoina on suosittu ja vältelty eri värejä. Itse ajat-
telen, että kuosien värityksissä voi noudattaa yleisiä 
käsityksiä, mutta toisaalta mitään ohjetta ei tule pitää 
ehdottomana. Käyttötarkoitus ja kohderyhmä voivat  
antaa reunaehdot ja pohjan suunnittelulle, mutta 
uskoisin, että kuosien värityksiä ohjaa taustalla eniten 
suunnittelijan oma mieltymys, yleiset trendit ja vasta 
viimeisenä käyttötarkoitus.

 
 

kuva 10: D
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kuva 11 ja 12: Marimekon kuosit Siirtolapuutarha ja Räsymatto

 
2.2.5. Kuosiperheet

 

Kotien sisustaminen yleistyi 1700-luvulla. Kotia 
koristeltiin sekä kudotuilla että painetuilla kankailla. 
Tärkeintä sisustuksessa oli kokonaisuuksien luomi-
nen. Jokainen kuosi tuki toista muodostaen yhtenäisen 
kokonaisuuden. (Ginsburg 1991, 36.) On mielen-
kiintoista huomata miten kokonaisuuksien luomi-
nen kankailla on jatkunut tähänkin päivään asti. 
Kuosikokonaisuutta tukee joko yhteinen väritys tai 
samanlainen kuviomaailma (Pellonpää–Fors 2009, 
131).
 
Kuosiperheissä, kuten tuotekokonaisuuksissa, 
tuotteiden täytyy olla tarpeeksi erilaisia toisistaan, 
jotta ne eivät kilpaile liikaa keskenään. Kuosiper-
heeseen kuuluu pääkuosi ja tukikuoseja. Kuitenkin 
kaikkien kuosien täytyy olla itsessään tarpeeksi kiin-
nostavia ja hienoja, jotta ne toimisivat yksinäänkin 
(Pellonpää–Fors 2009, 136).  Mieleeni nousee 
esimerkki Marimekon Siirtolapuutarha- ja Räsymat-
to-kuoseista, jossa molemmissa on sama muotokieli, 
mutta ne ovat erilläänkin mielenkiintoisia (ks. kuvat 11 
ja 12). Olen huomannut, että kuosikokonaisuuksissa 
usein tukikuosi koostuu pääkuosin yksityiskohdasta, 
joka on muokattu uudeksi omaksi kuosiksi, niin kuin 
Siirtolapuutarha-kuosiperheessäkin.
 
Hyviä kuosikokonaisuuksia voi tehdä monin eri 
tyylein, mutta yhdistämällä yksityiskohtaiseen pääku-
osiin, yksinkertaisemman ja kenties graafisemman 
tukikuosin, voi helposti luoda toimivan kokonai-
suuden. Lisäksi pääkuosissa on yleensä eniten värejä. 
Muissa kuoseissa voi olla pääkuosista poimittuja 
värejä, jotka myös sitovat tukikuosit kokonaisuuteen. 
(Pellonpää–Fors 2009, 131).
 
Kuosikokonaisuudet tuntuvat olevan yleisemmin 
käytettyjä sisustuksessa kuin vaatteissa. Ihmiset 
aristelevat käyttää monia printtejä samanaikaisesti. 
Varsinkin vaatteissa kuviollisesta kankaasta tehtyyn 
vaatteeseen yhdistetään mieluummin yksivärinen 

vaatekappale, jolla asukokonaisuutta voi rauhoittaa. 
Sisustuksessa kuoseja on helpompi esittää eri pinnoilla 
ja eri tuotteissa, jolloin tilaan voi tuoda useita kuoseja. 
Kuosikokonaisuuksia suunnittelun lähtökohtana piti 
esimerkiksi 1900-luvun alussa vaikuttanut Wiener 
Werkstätte (Fahr-Becker, 1995).
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3.Esimerkkitapauksia 
painokangaskuosien historiasta

 
 

Valitsemani esimerkit valaisevat painokangaskuosien valmistuksen kehittymistä Euroopassa 
1700-luvulta nykypäivään. Esittelen tehtaita, taiteilijoita ja suunnitteluyrityksiä, jotka ovat vaikut-
taneet tekstiilien kehitykseen ja historiaan Euroopassa. Ne antavat monipuolisen kuvan eri kuosi-
tyyleistä Euroopassa viimeisen 300 vuoden aikana ja edustavat kuosityylejä klassisista kukkakuoseista 
moderneihin abstrakteihin kuoseihin.

Olen valinnut analysoitavaksi tapauksia, joiden koen edustavan kiinnostavasti eri aikakausia. Käyn 
lyhyesti läpi valitsemieni yritysten ja suunnittelijoiden taustaa ja esittelen kuosien kuvitusta sekä 
painotekniikkaa. Tuon esille jokaisen yhteydessä, miksi se on valittu edustamaan tiettyä otosta kuosien 
historiasta. Esittelen tapaukset historiallisessa aikajärjestyksessä, jotta painotekniikan kehityksen vaiku-
tus kuoseihin hahmottuu paremmin. Esimerkit avaavat, miten ja milloin blokki-, laaka-, rotaatio- ja 
digipaino ovat tulleet yleisiksi.

Keskityn havainnoimaan painokankaiden kuviomaailmaa. Kaikki tapaukset ovat mielestäni hyviä 
esimerkkejä ajattomien kuosien suunnittelusta. Kuvitusten lisäksi niistä näkyy myös kuosien käyttötar-
koitusten laaja kirjo. Lähes kaikki esittelemistäni yrityksistä ja taiteilijoista ovat tehneet tuotteita niin 
muotiin kuin sisustukseen. Näin ne kuvastavat hyvin sitä, miten kuoseja on käytetty erilaisiin tarkoituk-
siin.

kuva 13: Libertyn kukkakuosi Elderberry
kuva 14: Toile de Jouy- kuosi

kuva 15: W
iener W

erkstätte -kuosi (1915)
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3.1. Tapausten lyhyt esittely
 

Aloitan sukelluksen kuosien historiaan 1700-luvulla 
kehittyneellä Toile de jouy –tyylillä. Toile de jouy 
kuvastaa ranskalaista tekstiilitaidetta ja kerronnallista 
kuosityyliä. Englantilainen Liberty-yritys puolestaan 
edustaa klassisiin kukkakuoseihin keskittynyttä 
brändiä.  Itävaltalainen taiteilijoiden muodostama 
kollektiivi Wiener Werkstätte toi kukkakuosit uudelle 
vuosisadalle yhdistelemällä kukkia ja geometriaa . Se 
on osuva esimerkki Art Nouveau –tyylin taitajista. 
Pariisilaisen taiteilijan Sonia Delaunayn työt ovat 
täynnä mielenkiintoisia geometrisia muotoja ja väri-
yhdistelmiä. Wiener Werkstätte ja Sonia Delaunay 
myös lähensivät perinteisen taiteen ja käsityön rajaa.
 
Suomalainen suunnittelutalo Marimekko on 
esimerkki siitä, miten uusi ja vanha toimii samanaikai-
sesti. Marimekon kuoseista löytyy yhtä aikaa moder-
nia ja vintagea. Marimekko kuvaa myös painokangas-
teollisuuden kehitystä laakapainosta rotaatiopainoon 
1900-luvun puolesta välistä tähän päivään. Kreikka-
laisen vaatesuunnittelijan Mary Katrantzoun avulla 
liitän havaintoni tekstiilien historiasta nykypäivään. 
Katrantzoun tuotannossa kiteytyy 2000-luvun 
tekstiilisuunnittelu ja se, miten painotekniikka on 
kehittynyt perinteisistä painotekniikoista digipainoon.
 

 
 

3.2. Toile de jouy
 

kuva 16: Toile de Jouyn tehtaan tuotantoa
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Toile de jouy tarkoittaa suorana käännöksenä 
Jouyn kaupungin kankaita. Tekstiilien maailmassa 
sillä on kuitenkin laajempi merkitys: Toile de Jouy 
ilmentää kuparilaattakangaspainannan kehitty-
mistä, yksiväristä maisemallista kuosikuvitusta 
sekä menestyksellistä painokangasyritystä Ranskan 
Jouysta. Toile de jouy kuvaa kiinnostavalla tavalla 
ranskalaisen tekstiilitaiteen kehitystä.
 
Toile de jouyn tarina alkoi 1700-luvulla Oberkamp-
fin tehtaalla Jouy-en-Josas’n kaupungissa Ranskassa. 
Vuonna 1759 Ranskassa oli juuri mitätöity laki, 
joka kielsi kuvioitujen kankaiden käytön vaatteissa 
(ks. s.10). Samana vuonna perustettiin Oberkampfin 
tehdas. Se alkoi valmistaa puuvillaisia painokankaita. 
Valikoimassa oli monivärisiä kukkakuoseja sekä 
yksivärisiä maisemallisia ja tarinankerronnallisia 
kuoseja. Oberkampfin tehtaan kuoseissa on nähtävissä 
myös itämainen vaikutus. Kuvituksissa näkyy sekä 
intialainen että kiinalainen vaikutus. (Ginsburg 1991, 
46, 106).
 
Toile de jouy –painokankaiden tunnistettavin piirre 
lienee isot raportit, joiden kuvituksena on usein 
maisema tai kuvaus jostain tapahtumasta. Maisemat 
ovat tyypillisesti vaalealle pohjalle painettuja 
yksivärisiä kuvioita, joissa yksittäiset maisemapiirrok-
set näyttävät leijuvan vierekkäin. Tapahtumakuvauk-
set pohjautuvat otteisiin tositapahtumista, näytelmistä 
tai kirjallisuudesta. Työt ovat maalauksellisia ja täynnä 
yksityiskohtia. Kuviot painettiin mustalla, sinisellä tai 
punaisella värillä vaalealle kankaalle. Kankaan rapor-
tin tunnusmerkkeihin kuuluu myös tyylille ominainen 
ilmavuus ja asettelu. (Toiles de Jouy decoration 2005.)
 
Alun perin Oberkampfin tehtaan painotöissä käytet-
tiin puulaattoja, jotka kuitenkin korvattiin kuparilaa-
toilla. Uudistus mahdollisti painoprosessin nopeutta-
misen ja takasi erinomaisen laadun. Kuparilaatoilla 
voitiin tehdä kuvioinnista hyvin yksityiskohtainen 
ja kasvattaa raportin kokoa. (Bredif  1989.) Uusi 

tekniikka nopeutti painoprosessia ja kasvatti tuotan-
non määrää. Seuraava tekninen edistysaskel oli siirty-
minen laatoista kuparirotaatiopainoon 1800-luvun 
vaihteessa. Kuparirotaatiopainon avulla Oberkamp-
fin tehtaalla pystyttiin painamaan kangasta  selvästi 
aiempaa nopeammin. (Toiles de Jouy decoration 
2005.)
 
Vaikka Toile De jouy –tyyliin tunnetuin piirre on 
yksivärinen maalaismaisemaa kuvaava kangas, on silti 
tärkeää huomata, että Toile de jouy -tehtaan kankai-
siin luetaan mukaan myös Oberkampfin tehtaan 
värikkäät kukkakuosit, jotka itse asiassa muodostivat 
suurimman osan tehtaan tuotannosta. Niiden kauniis-
sa kukka- ja hedelmäkuvioissa näkyy intialainen 
vaikutus. Kukkakuoseja painettiin puulaitoilla, joiden 
avulla kuoseissa saattoi olla useita värejä. Toile de 
Jouy –fraasista on ajan kanssa muotoutunut merki-tys 
sekä tavaramerkille että tyylisuunnalle. (Bredif  1989, 
80, 128; Toiles de Jouy decoration 2005.)
 
Monet kankaat oli alun perin suunniteltu sekä vaate-
tus- että sisustuskäyttöön. Kankaita usein kuvitta-
neiden kukkakuosien ajateltiin sopivan molempiin 
tarkoituksiin. Myöskään kuosin koolla ei nähty olevan 
yhtä ratkaisevaa merkitystä käyttötarkoituksen kann-
alta kuin nykyään. Kumminkin kuosit, joissa oli 
ihmishahmoja, kuten ”perinteinen”  Toile de jouy 
–kangas, miellettiin ensisijaisesti sisustuskäyttöön 
(Bredif  1989, 24, 80).
 
Toile de Jouy –kuviointia on käytetty sisustus-
kankaiden lisäksi muun muassa astioissa ja tapeteissa, 
mutta eniten Toile de Jouy toki yhdistetään sisustus-
kankaisiin. Mielikuvaan voi vaikuttaa raportin suuri 
koko sekä kaksivärisen kankaan helppous sisustus-
kankaana. Kuoseissa on paljon yksityiskohtia ja ne 
ovat mielenkiintoisia katsella, mutta samalla rauhalli-
sia ja ”helppoja” kankaita. Rauhallisen ulkonäön tuo 
kuosin hillitty väritys.

kuva 17: Toile de Jouyn tehtaan tuotannon värikkäitä kukkakuoseja
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Sisustuksessa yhdisteltävyyden helppous voi olla valtti, 
koska sisustustuotteita ei välttämättä vaihdella usein 
ja on tärkeää, että kuosi kestää aikaa. Toile de jouy 
-tyyliä on hyödynnetty myös muodissa. Vuosisatojen 
aikana kuviointia on käytetty niin kenkiin kuin vaat-
teisiin. Vuonna 2013 ranskalainen muotitalo Carven 
esitteli nykyaikaisen version Toile de jouy -kuosien 
käytöstä. Kuoseissa näkyy voimakas vanhan ajan 
tunnelma, mutta juuri se, mihin kuosia käyttää, tekee 
siitä modernin. Kuvitus on myös tuotu lähemmäksi 
nykypäivää. Yhä edelleen Toile de Jouy mielletään  
sisustuskuosiksi, mutta ehkä juuri se voi tehdä siitä 
hyvän ja yllättävän vaatetuskuosin.
 
Toile de Jouyn  tyyli on kiehtonut ihmisiä vuosisatojen 
ajan. Samalla se kertoo painokankaiden valmistuksen
ja painotekniikan kehityksestä. Se, mikä on tehnyt 
Toile de Jouysta aikaa kestävän kuosityylin, on sen 
sopivuus useaan eri käyttötarkoitukseen. Tyyli on 
selkeästi tunnistettava, mutta helposti muunneltava. 
Se on kaunis, klassinen, yksityiskohdillaan huomion 
vangitseva ja valtavasti taitoa vaativa tekstiilien kuvi-
tustapa. Siitä on tullut ajaton klassikkokuosi.
 
Oberkampfin tehdas suljettiin 1843. Sen alkuperäis-
estä tuotannosta on säilynyt vain murto-osa. Jäljelle 
jääneitä kuoseja on ajan saatossa kopioitu ja matkittu 
paljon. Näistä kuoseista on muodostunut moniin 
myöhempiin taiteilijoihin vaikuttanut käsitys Toile 
de Jouy -kankaiden tyylistä. Muuan muassa englan-
tilaisen suunnittelijan William Morrisin töissä näkyy 
vaikutteita Operkamfin tehtaan tuotannosta ja sitä 
kautta myös Libertyn valikoimissa, jolle Morris suun-
nitteli valtavasti kuoseja. (Bredif  1989.)

 
 

 

3.3. Liberty
 
 

kuva 18: C
arvenin kevät 2013 näytös

kuva 19: Libertyn R
iikinkukkokuosi, suunnitellut A

rthur Silver 1887
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Liberty on Lontoossa sijaitseva tavaratalo, jonka 
perusti Arthur Lasenby Liberty vuonna 1875. Liber-
tyn toiminnan ydin on ollut alusta asti kankaiden 
myynti ja tuotanto. Liberty on tunnetuin kukalli-
sista kankaistaan sekä hienosta liiketilastaan. Liber-
tyn tyyliä kutsutaan usein perienglantilaiseksi sen 
pitkän perinteen ja historian vuoksi. Libertyn liik-
keessä myydään useita merkkejä. Sen lisäksi Liberty-
llä on oma mallisto, jonka kuoseja sovelletaan usei-
siin käyttötarkoituksiin. Omiin tuotteisiin kuuluu 
esimerkiksi kankaita sisustukseen ja vaatteisiin, sisus-
tusesineitä, tapetteja, paperitarvikkeita ja makeisia. 
(Fogg 2006, 28; Leigh 2013, luettu 23.3.2017)
 
Libertyn perustaja Arthur Liberty oli yksi ensimmäi-
sistä itämaisten kankaiden maahantuojista ja myyjistä 
Englannissa. Libertyn Englantiin tuomista kankaista 
tuli niin suosittuja, että hän ei pystynyt vastaamaan 
kankaiden suureen  kysyntään. Sen seurauksena 
hän suostutteli englantilaisia tekstiilivalmistajia tuot-
tamaan itämaiselta näyttäviä kankaita. Kankaiden 
valmistuksen pikkuhiljaa siirtyessä Englantiin tarve 
paikallisten suunnittelijoiden töille kasvoi. Tämän  
seurauksena alkoi esimerkiksi Libertyn tuottelias ja 
pitkä yhteistyö suunnittelijoiden William Morrisin ja 
Arthur Silverin kanssa. Paljon William Morrisin töitä 
myytiin Libertyllä. Arthur Silver puolestaan oli Liber-
tyn pitkäaikaisin suunnittelija, joka suunnitteli Liber-
tylle kuoseja 1880-luvulta 1960-luvulle (Ginsburg 
1991, 78-79; Fahr-becker 1995, 16.)
 
Morrisin ja Silverin töillä oli suuri vaikutus Liber-
tyn tyylin syntymiseen. Tunnistettavimpia merkkejä 
lienevät kukalliset kankaat ja pikkukukat, joissa näkyy 
itämainen vaikutus ja art nouveau. Liberty keräsi 
aikoinaan paljon mainetta art nouveau –tyylin taita-
jana. Tyylin alkuperäisenä kukoistusaikana 1900-
luvun vaihteessa, art nouveauta kutsuttiin esimerkiksi 
Italiassa nimellä ”Stile Liberty” (Ginsburg 1991, 78). 
Tämä kertoo mielestäni kuinka vahva asema Liber-
tyllä oli suunnittelumaailmassa jo pian yrityksen 
perustamisen jälkeen.  

Liberty on tehnyt yhteistyötä useiden eri brändien ja 
suunnittelijoiden kanssa. Se näyttää kuuluvan Liber-
tyn suunnittelustrategiaan. Libertyn tuotevalikoimista 
löytyy samanaikaisesti klassikkokuoseja sekä uutta 
tuotantoa. Klassikkokuoseja on esitelty yhteistyössä  
esimerkiksi Niken, Vanssin, Clarksin sekä Dr. Marten-
sien kanssa valmistetuissa kengissä.  Liberty on lisäksi 
tehnyt yhteistyötä muun muassa Leviksen, H&M:n 
sekä Acnen kanssa luoden uusia nuorille suunnat-
tuja tuotteita. Yhteistyöprojektien avulla perinteisille 
kuoseille löytyy jatkuvasti ystäviä uusista sukupolvista. 
Ehkä sen vuoksi Libertyn tyyli voi pysyä tunnistetta-
van samanlaisena. Toisaalta kuosien esittely monissa 
tuotteissa voi auttaa niitä nousemaan klassikkoase-
maan.
 
 
 

kuva 20-24: Libertyn yhteistyöesim
erkkejä
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3.4. Wiener Werkstätte

Itävalta-Unkarin pääkaupunki Wien oli 1800-1900 
-lukujen vaihteessa tieteen, taiteen ja kulttuurin kes-
kus. Luovat ihmiset kohtasivat kahviloissa ja ilmapiiri 
oli otollinen uuden luomiseen. Ennen ensimmäistä 
maailmansotaa Wienissä syntyi taiteilijakollektiiveja 
ja käsityöläisten taitoja korostavia yrityksiä, joista 
tunnetuimpia lienevät Wienin Secession ja Wiener 
Werkstätte. (Fahr-Becker 1995, 9-11)
 
Wiener Secession, joka oli taiteilijoiden ja suunnitteli-
joiden yhteinen yhdistys, aloitti toimintansa vuonna 
1897. Se perustettiin tukemaan modernia taidetta ja 
vastalauseeksi perinteistä, akateemista taidetta tuke-
neelle Wienin taideyhdistykselle. Wiener Secession 
antoi alkusykäyksen muillekin kollektiiveille, myös 
Wiener Werkstättenille (suomeksi Wienin työpajat). 
(HS 15.10.1998.)
 
Wiener Werkstätten perustajina oli monia Wiener 
Secessionissa vaikuttaneita taiteilijoita, kuten Josef  
Hoffmann ja Koloman Moser. He olivat myös 
Wiener Werkstättenin keskeisimpiä kuosisuunnitteli-
joita. Wiener Werkstättenissä työskenteli arkkitehtejä, 
kuvataiteilijoita, suunnittelijoita ja käsityöläisiä. Sen 
toiminta oli alusta asti laajaa - sen kautta suunniteltiin 
ja valmistettiin kokonaisia rakennuksia, huonekaluja, 
muoti- ja sisustustekstiilejä, metalli- ja nahkatöitä sekä 
kirjoja. (Vergo 1975; Woka 2017, luettu 2.2.2017.)
 
Wiener Werkstätte aloitti yritystoiminnan vuonna 
1903, tavoitteenaan luoda aikaa kestäviä, elegantteja 
ja toimivia tuotteita. Niillä täytyi olla selkeä käyttötar-
koitus. Wiener Werkstätte halusi kunnioittaa käsi-
työläisten taitoja ja taiteilijoiden omia visioita. Visiona 
oli valmistaa laadukkaita tuotteita rauhallisessa vauh-
dissa. Mitään ei tehty hätiköiden, vaan kaikki oli 
tarkasti mietittyä ja laadukasta. Yrityksen motto olikin: 
”on parempi työstää yhtä tuotetta kymmenen päivää, 
kuin valmistaa kymmenen tuotetta päivässä” (Fahr-
Becker 1995, 12). Wiener Werkstätten perustaminen 

oli osin vastareaktio samoihin aikoihin alkaneelle 
massatuotannolle. (Vergo 1975, 132; Woka 2017.)
 
Tinkimätön laadun tavoittelu aiheutti vuosien varrella 
Wiener Werkstättenille taloudellisia ongelmia. Massa-
tuotannolle ei kuitenkaan haluttu antaa periksi. Jokai-
seen tuotteeseen käytettiin niin paljon aikaa kuin se 
tarvitsi, mikä teki tuotteista kalliimpia kuin teollisesti 
valmistetuista tuotteista. Tämän seurauksena rahaa 
ei tienattu tarpeeksi, jotta liiketoiminta olisi ollut 
kannattavaa. (Fahr-Becker 1995, 12-13.) Yrityksen 
toiminta loppui 1930-luvulla, mutta se ei pysäyttänyt 
täysin Wiener Werkstättenin toimintaa. Vielä tänäkin 
päivänä sen kuoseja voi ostaa esimerkiksi Backhause-
nin kautta jacquard-kudottuina kankaina tai kangas-
kokonaisuuksina.
 

Wiener Werkstätten työllisti parhaimmillaan 
kymmeniä suunnittelijoita. Kankaiden valmistus 
alkoi virallisesti vuonna 1910, tosin kankaita oli jo 
suunniteltu aikaisemmin eri projekteihin. Wiener 
Werkstättenin omissa tiloissa painettiin kankaita tai 
niihin maalattiin käsin kuvioita. Toisen wieniläisen 
yrityksen, Backhausenin, tiloissa tehtiin Wiener Werk-

kuva 26: Wiener Werkstätte -kangas (1900-luvun alku)

kuva 25: W
iener W

erkstättenin knagas 1919-vuodelta. Suunnittelija D
agoberry Peche 
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stättenin kudotut kankaat. Yhteistyö Backhausenin 
kanssa toi molemmille yrityksille menestystä ja auttoi 
Backhausenia saavuttamaan asemansa tekstiilien 
valmistajana. (Fahr-Becker 1995, 190-192.)
 
Wiener Werkstättenin tyyli ilmentää 1900-luvun 
alussa suosioon tullutta Art Nouveau –tyyliä. Siinä 
yhdistyvät kauniisti geometria, luonto ja itämainen 
vaikutus. Art Nouveaulle ominaista olivat esimerkiksi 
kukkakuvioinnit neliöiden tai raitojen sisällä, selvät 
tyhjät alueet sekä timantin malliset asettelut tai kuviot 
(Fahr-Becker 1995, 82). Kenties kuovioiden geome-
trisuus nosti kukallisen tyylin uudelle vuosisadalle. 
Geometrian ja orgaanisten muotojen yhdistely luo 
modernin tunnelman. Art Nouveau nousi suosituksi 
sata vuotta sitten ja  on pysynyt suosittuna läpi vuosi-
kymmenien.
 
Art Nouveau ja monet 1900-luvun vaihteen taiteilijat 
ottivat myös paljon vaikutteita japanilaisesta kuvitus-
tyylistä. Japanilaisen kulttuurin suosio 1900-luvun 
alun Euroopassa näkyy hyvin esimerkiksi myös Wiener 
Werkstättenin tuotannossa suunnittelijoiden Josef  
Hoffmannin ja Koloman Moserin töissä. Japanilaisen 
kuvituksen tunnuspiirteitä olivat juuri orgaanisten 
ja geometristen kuvioiden yhdistely, mistä tuli myös 
ominainen piirre Art nouveau –tyylille. (Fahr-Becker 
1995, 16-18)
 
Wiener Werkstättenin valttikortti oli laadukkaiden 
ja kiinnostavien kankaiden lisäksi kokonaisuuksien 
hahmottaminen ja luominen. Kollektiivi suunnit-
teli ja valmisti taloja sisustuksineen ja viimeisine 
yksityiskohtineen (Fahr-Becker, 1995). Tekstiilien ja 
pintojen kuvioinneilla on merkittävä vaikutus tilan 
yhtenäistämiseksi ja viimeistelyssä. Samoja kuoseja 
käytettiin moniin käyttötarkoituksiin, kuten sisustuk-
seen, tapetteihin ja vaatteisiin sekä yhdistämään eri 
elementit kokonaisuuksiksi. Kuosien suunnittelussa 
on tärkeää miettiä tunnelmaa ja käyttötarkoitusta 
kokonaisuutena, mistä Wiener Werkstättenin tapa 

toimia muistuttaa.

Kuosien suunnittelu ulottui moniin eri tuotteisiin ja  
pintoihin, ei vain kankaisiin. Wiener Werkstättenin 
avulla voi nähdä miten kuosisuunnittelu on ulot-
tunut tekstiileistä pidemmälle ja kuosisuunnittelija 
voi toimia pintasuunnittelijana. Wiener Werkstätte 
rohkaisee huomaamaan miten tekstiilisuunnittelija 
voi toimia laaja-alaisesti muotoilun maailmassa.
 
Minulle Wiener Werkstätte on yritys, joka samaan 
aikaan inspiroi ja herättää kysymyksiä. Sen vahvuus 
oli tehdä aikaa kestäviä ja laadukkaita tuotteita, luoda 
kokonaisuuksia sekä hyödyntää kuosien suunnittelua 
kaikille pinnoille. Sen toiminta avasi varmasti muille 
tuleville yrityksille uusia mahdollisuuksia. Samaan 
aikaan tinkimätön periaate laadusta johti loppujen 
lopuksi yrityksen toiminnan loppumiseen.
 
Wiener Werkstätte korosti käsityöläisten taitoja, 
mutta ei kyennyt kilpailemaan hinnalla. Wiener 
Werkstätte on esimerkki taiteen ja kaupallisuuden 
yhdistämisen haasteista. Taiteilijaryhmän kohtalo 
herättää kysymyksen, pitääkö jossain vaiheessa toisen 
niistä antaa periksi toiselle. Ollakseen kannattava, 
yrityksen on pakko pohtia kuluttajien mieltymyksiä. 
Silloin taiteellisista vaatimuksista täytyy tehdä 
kompromisseja. Oikean tasapainon löytäminen on 
elinehto pitkän tähtäimen menestykselle. Monet 
muotitalot ovat tasapainotelleet saman asian kanssa 
ja ovat siinä tilanteessa tehneet ratkaisun myymällä 
esimerkiksi hajuvesiä ja silmälaseja, joiden avulla 
yrityksiin saadaan helposti tasainen tulonlähde.
 

 

 

kuva 27 ja 28: Wiener Werkstättenin suunnittelemia huonekokonaisuuksia
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3.5. Sonia Delaunay
 

Sonia Delaunay  (1885–1979) toimi taidemaalarina ja 
tekstiilisuunnittelijana 1900-luvun alkupuolella. Hän 
kuuluu 1900-luvun merkittävimpiin naistaiteilijoihin. 
Delaunayn työt tunnetaan parhainten abstrakteista 
muodoista ja rohkeista värien yhdistelyistä. Delaunay 
oli yhdessä aviomiehensä Robert Delaunayn kanssa 
abstraktin taiteen edelläkävijöitä ja heidän sano-
taan olleen tämän uuden tyylisuunnan perusta-
jia. Delaunay on ensimmäinen naistaiteilija, jonka 
töitä on ollut esillä Pariisin Louvressa hänen omana 
elinaikanaan.
 
Delaunay työt ilmentävät kuva- ja tekstiilitaiteen lin-
kittymistä. Kuosien kuvamaailma kytkeytyy vahvasti 
Delaunayn maalauksiin. Hänen kädenjälkensä 
kuosien kuvioinnissa ja värityksessä voi tunnistaa 
helposti. Hänen töissään näkyy selvästi oma vahva 
tyyli. Delaunay koki, että taiteilija voi hyödyntää mitä 

vain luonnostelutekniikkaa muotoilun kaikilta aloilta 
(Cohen 1988, 52).  
 
Vaikka Delaunay ehkä tunnetaan parhainten taide-
maalarina, hänen uransa tekstiilitaiteilijana on 
merkittävämpi. Delaunayn ensimmäisiä tekstiilisuun-
nittelutöitä oli tilkkutäkki, johon hän alkoi yhdistellä 
eri värisiä kangaspaloja synnyttäen abstraktin pinnan. 
Tilkkutäkki antoi Delaunayn tekstiilisuunnitteluille 
alkusysäyksen, jonka innoittamana hän alkoi suun-
nitella lisää tekstiilejä. Tekstiilit olivat hänelle uusi 
tapa luoda taidetta ja vapauttivat Delaunayn perin-
teisenä taiteen ilmaisumuotona pidetystä maalaustait-
eesta. Toisin kuin maalaukset, vaatteet olivat vapaasti 
ihmisten nähtävillä (Timmer  2011.)
 
Delaunay liikkui koko uransa ajan tekstiilien ja 
maalaustaiteen välillä. Delaunayn ura kuvitusten  

kuva 29: Sonia D
elaunay luonoksien keskellä

kuva 30: Sonia D
elaunayn suunnittelem

a tilkkutäkki
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parissa ulottuu muodin ja taiteen maailmasta myös 
sisustuskankaiden suunnitteluun, kirjansidontaan, 
autojen verhoiluun, veistoksiin, teatteri- ja eloku-
vapuvustukseen sekä julisteisiin (Cohen 1988, 15; 
Härkäpää 2015, luentomateriaali s.78).
 
Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Delaunay alkoi 
siirtyä enemmän maalaustaiteista kuosisuunnitteluun. 
Delaunayn ura vaate- ja kuosisuunnittelijana käyn-
nistyi kunnolla 1920-luvun alussa. Noihin aikoihin 
Delaunay  perusti yrityksen, Ateljee Simultaneousen, 
jonka tiloissa painettiin ja kudottiin kankaita. Yrityk-
sen tuotteista tunnetuimpia olivat kenties villaiset 
takit, joita koristivat Delaunayn suunnittelemat 
geometriset kuosit. (Cohen 1988, 189-191.) Samoihin 
aikoihin hän myös aloitti yhteistyön lyonilaisen silk-
invalmistajan kanssa, jolle Delaunay suunnitteli 50 
kuosin malliston (Härkäpää 2015, luentomateriaali, 
83).
 
Delaunayn kuoseissa toistuvat abstraktit ja graaf-
iset muodot. Tunnistettavin piirre Sonia Delaunayn 
töissä on värien rohkea käyttö. Yhdessä aviomiehensä 
kanssa Delaunay kehitti värien käytölle oman termin: 
simultanismin. Sen perimmäinen ajatus tulee värien 
yhdistelystä ja niiden vaikutuksista toisiinsa. Yhdessä 
he tutkivat, miten värit vaikuttavat toisiinsa ja miten 
värit liikkuvat yhdistelemällä eri värejä keskenään. 
Delaunay itse kuvaili värejä ”maailman ihona” (Tate 
Modern, luettu 20.1.2017). Kuosien taustalla näkyy 
voimakkaasti Delaunayn taito ja into värien yhdiste-
lyyn. Sonia Delaunay oli alansa monitaituri, joka on 
selvästi halunnut rikkoa rajoja, tuoda taiteen arkeen 
sekä kokeilla rohkeasti uutta.
 
Kuosien suunnitteluun liitetään usein rajoituksia. 
Minulle Delaunayn töistä välittyy tunnelma, jossa 
rajoituksia ei liikaa mietitä. Esimerkiksi kuosien 
raporttien koot vaihtelevat pienestä valtavaan. 
Delaunayn malliluonnoksissa kuosit usein näyttävät 
olevan niin suuressa skaalassa, että raporttia ei näy. 

Raportin koko sai vaatteet näyttävät uniikeilta ja 
leikkisiltä. Sisustuksessa pystyy näkemään enem-
män raportin toistoa, mutta toisaalta silloin kyseessä 
on isompi pinta, jolloin suuren raportin voi nähdä 
helpommin. Kuosit toimivat hienosti niin sisustuk-
sessa kuin muodissa.
 
Sonia Delaunayn kuosit tuntuvat ajattomilta. Tutkies-
sani Delaunayn tuotantoa ajattelin, että kaikki nämä 
työt voisivat hyvin olla myynnissä tälläkin hetkellä. 
Voiko olla, että graafinen kuviomaailma ei vanhene 
ikinä? Graafisuus on yhtä aikaa mennyttä ja tulevaa, 
eikä liian sidoksissa yhteen hetkeen. Abstrakti 
geometrinen kuosimaailma sopii ajattomuutensa takia 
melkein mihin vain. Geometrinen kuvio on helposti 
yhdisteltävissä muihin kuoseihin. Sen saa näyttämään 
hyvältä mustavalkoisena tai eri väriyhdistelmissä.

Delaunayn työt tuntuvat huolettomilta. Värien 
käytölle ei ole rajoituksia, vaan niiden avulla kokeil-
laan uutta.  Kuoseista huokuu rohkeus. Voisin kuvi-
tella, että henkilö, joka laittaa päälleen Delaunayn 
suunnitteleman vaatteen, voi tuntea olonsa voimaan-
tuneeksi ja itsevarmaksi. Delaunayn sisustamaan 
huoneeseen astuessa voi kenties saada tunteen värien 
piristävästä vaikutuksesta. Tunnelma on myös leikkisä, 
mutta koska kaikille väreille löytyy oma paikkansa, 
tunnelma on myös hallittu ja rauhallinen. Minulle 
Delaunayn työt näyttäytyvät moderneina ja iloisina.
 
 

 

kuva 31: Kuoseja vaatteissa 1920-luvulla
kuva 32: Vaateluonnoksia
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3.6. Marimekko
 

Vuonna 1951 perustetun Marimekon toiminta lähti 
liikkeelle painokankaiden tuottamisesta (Wisbrun 
2011, 28). Tuotteiden valikoima kasvoi melko nope-
asti mekko- ja sisustuskankaista sisustuksen muihin 
tuotteisiin; ensin kankaisiin ja sitten muihin mate-
riaaleihin. Painokankaista alettiin pian valmistaa 
mekkoja, jotta Marimekon kankaat isoin kirkkain 
kuvioin olisi helpompi esitellä yleisölle. Marimekosta 
kehittyi nopeasti kansainvälisesti tunnettu yritys. 
Jo 1950-luvulla se laajensi toimintaansa ulkomaille 
Eurooppaan ja Amerikkaan. Kuosien omaperäisyys 
herätti paljon kiinnostusta joka puolella. (Niin-
imäki & Saloniemi 2008, 87; Arjavirta, Härkäpää, 
Kemell-Kutvonen & Sykkö 2012, 206.)
 
Marimekon tyylin keskiössä ovat kuviot, joita käyte-
tään useisiin käyttötarkoituksiin. Marimekon kuosien 
historiaan kuuluu varmasti tuhansia tyyliltään erilai-
sia kuoseja. Tästä huolimatta usein ihmiset puhuvat 
Marimekon tunnusomaisesta tyylistä, jossa kuosit ovat 
usein täynnä värejä ja ne on kuvitettu voimakkailla 
ja rohkeilla geometrisilla kuvioilla. Marimekko on 
tunnettu myös siitä, miten se hyödyntää omaa histo-
riaansa mallistoissaan (Griffin & Collins 2007, 140).  
Kuoseissa on monesti ajaton, joskin monille myös 
nostalginen tunnelma. Usein tuntuu, että Marimekon 
tyylissä yhdistyy saumattomasti moderni ja vintage.
 
Perustamisestaan lähtien Marimekko on tähdännyt 
siihen, että sen valikoimista löytyy tuotteita ihmisen 
elämän jokaiseen alueeseen: vaatekaappiin, keittiöön, 
ruokailuun ja petivaatteisiin. Marimekko kutsuukin 
itseään yhdeksi ensimmäisistä lifestyle-merkeistä. 
(Arjavirta, Härkäpää, Kemell-Kutvonen & Sykkö 
2012, 11.)
 
Vaikka Marimekko toimii vahvasti sekä designin 
että muodin parissa, kaiken taustalla pääpaino on 
painokankaiden kuvioinneissa. Samoja kuoseja 
käytetään sisustuksessa ja vaatteissa. Verhokankaassa 
ja mekossa voi nähdä saman kuosin samassa skaalassa 

tai muokattuna. Kuoseja on hyödynnetty yrityksen 
brändäyksessä
 
Käyttötarkoituksen muuttuessa Marimekon kuoseissa 
saatetaan usein muuttaa kuosin skaalaa. Unikko 
-kuosi on hyvä esimerkki siitä, miten kokoa muok-
kaamalla kuosin käyttöaika pidentyy ja siitä alkaa 
muodostua klassikkokuosi. Unikosta on jo pelkästään 
kankaina myytävänä kolme eri kokoa. Tällä tavoin 
useammalle löytyy joku Unikko-kuosin versio, josta 
pitää. Kuosien skaalaa muokataan varsinkin, jos 
kyseessä on astia. Kuosin kokoa ei kumminkaan aina 
muokata, vaikka kyseessä olisi pienempi esine kuin 
mihin kuosi on alun perin suunniteltu. Esimerkiksi, 
jos lopullisena tuotteena kuosille on laukku tai muu 
kodin tekstiili. Unikko -kuosi onkin esimerkki kuosista, 
jota on käytetty monipuolisesti eri käyttötarkoituksiin: 
mekkoihin, verhoihin, tyynyihin, sisustusesineisiin 
sekä tauluihin (Griffin &Collins 2007, 93).  
 
Hyväksi osoittautunutta ja myyntimenestystä saanutta 
kuosia kannattaa hyödyntää mahdollisimman paljon. 
Ajatusta hyödynnettiin jo 1800-luvulla Toile de Jouyn 
tehtaalla suosittuihin kuoseihin. Menestynyttä kuosia 
muokattiin eri taustoille, toisten kuosien päälle ja 
suurentamalla tai pienentämällä raporttia (Bredif  
1989, 80). Marimekon tapauksessa monia kuoseja on 
otettu käyttöön eri tuotteisiin, eri skaaloihin ja värei-
hin, mikä on vahvistanut yrityksen brändiä ja imagoa.
 
Vuosien varrella Marimekolla on painettu kankaita 
niin laaka- kuin rotaatiopainokoneilla. Se, että 
Marimekon kankaita painettiin myös käsin, muotou-
tui yhdeksi osaksi Marimekon tunnistettavaa tyyliä. 
Kuosien värityksissä ja kuvioinneissa pystyttiin hyödy-
ntämään esimerkiksi värien ylimenoja, jolloin kankaa-
seen saatiin syntymään uusi kuvio väreineen.  (Niini-
mäki & Saloniemi 2008, 144.) Tätä ominaisuutta 
hyödynnetään Marimekon kuoseissa nykyäänkin. 
Värien ei tarvitse asettua täsmällisesti viivojen sisälle, 
vaan kuosien epätäydellisyys tekee niistä kiinnostavia.

kuva 33: Juhannustaika-kangas, A
ino-M

aija M
etsola 2007
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Marimekon kuoseissa on skandinaavista pelkistettyä 
tunnelmaa, mutta toisaalta ne eivät ole lainkaan hillit-
tyjä tai pelkistettyjä. Kuosien tyyleissä löytyy täysiä 
toistensa vastakohtia. On geometrisiä ja orgaanisia 
kuoseja, on ornamentaalisia ja graafisia. Marimekon 
tyyli on muovaantunut ajan kanssa, mutta vastakkai-
sten tyylien yhdistely ja vahva visuaalinen ilme ovat 
pysyneet osana Marimekkoa. (Arjavirta, Härkäpää, 
Kemell-Kutvonen, Sykkö 2012, 14-35.)
 
Marimekon kuoseissa toistuu usein luontoteema. 
Luonto näkyy kankaiden nimissä, kuoseissa sekä 
muotinäytöksissä (Arjavirta, Härkäpää, Kemell-Kut-
vonen, Sykkö 2012, 11). Minulle Marimekon kuoseissa 
näkyy sama tyyli, jota Wiener Werkstätte alkoi aika-
naan tehdä yhdistelessään geometrisuutta  luontoon. 
Välillä kuoseissa on myös havaittavissa japanilai-
sia vaikutteita. Sonia Delaunayn  sekä Marimekon 
kuoseja yhdistää värien ja graafisen tyylin yhdistely.
 
Uskon, että Marimekon historialla on suuri merk-
itys sen asiakkaille. Marimekko hyödyntää ja ottaa 
paljon vaikutusta omasta historiastaan (Arjavirta, 
Härkäpää, Kemell-Kutvonen, Sykkö 2012, 216 ). 
Kuoseja nostetaan uusiokäyttöön yrityksen arkistoista 
uudelleen ja uudelleen. Se, että kuosit tulevat tutuiksi 
asiakkaille vuosien mittaan, synnyttää uusia klassikko-
kuoseja. Kenties Marimekon kuosien ajattomuuteen 
vaikuttaa myös se, että yrityksen sisällä palataan rohk-
easti takaisin vanhaan ja otetaan sieltä inspiraatiota. 
Tutun näkeminen herättää ihmisissä tunteita ja antaa 
miellyttävän nostalgisen tunteen.

 
 

 

3.8. Mary Katrantzou
 
 

kuva 35: M
ary K

atrantzoun näytös keväällä 2017

kuva 34: Maisema-kangas, Fujiwo Ishimoto 1982
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Kreikkalainen muotisuunnittelija Mary Katrantzou tuo 
katsaukseni kuosien historiasta nykypäivään ja kohti 
painokangaskuosien tulevaisuutta. Englannissa ja Yhdysval-
loissa opiskelleen Katrantzoun työt tunnetaan parhaiten 
voimakkaista ja värikkäistä kuvituksistaan, jotka on valmistet-
tu digipainotekniikalla. Katrantzoun ura lähti nopeaan 
nousuun hänen valmistuttuaan Central St. Martinsisin ylio-
pistosta 2008. Opiskeluajoista lähtien Katrantzoun töitä on 
yhdistänyt digikuosien käyttö mallistoissa. (Boyes 2012, luettu 
29.6.2017.)
 
Kuoseissa on monesti sekoitettuna abstraktia pintaa ja esittäviä 
aiheita. Katrantzoun suunnittelemien vaatteiden pääroolissa 
ovat kuosit. Vaatteet rakentuvat kuosien ympärille. Kuosi, 
väritys ja vaate suunnitellaan käsi kädessä (Katrantzou, 2017). 
Monesti kuosit vaikuttavat olevan placement-printtejä, jolloin 
kuosi on suunniteltu suoraan vaatteen mittoihin ja aseteltu 
oikealle kohdalle. Vaikka mallistojen vaihtuessa töiden tyyli 
saattaa muokkautua, kaikkia mallistoja yhdistää silti värien 
voimakas käyttö, uuden ja vanhan yhdistely  sekä place-
ment-printtien käyttö.
 
Katrantzoun mallistoissa on usein vahva teema. Välillä teem-
ana on ollut  antiikin kreikka, sitä ennen arkkitehtuuri ja sisus-
tus. Yhden malliston teemana olivat korut ja hajuvedet. Välillä 
kuoseissa on ollut nähtävillä 60- ja 70-lukujen psykedeelinen 
tunnelma. Uusimmissa mallistoissa näkyvät sadut ja niiden 
prinsessat. Lisäksi useita kuoseja yhdistellään toisiinsa vapau-
tuneesti. Mallistoissa näkyy leikkimielinen tunnelma kuosien 
asettelussa ja  yhdistelyssä sekä väreissä ja  kuvituksissa. 
 
Katrantzoun kuoseissa tekniikoiden ja tyylien yhdistely on 
kiehtovaa. Mallistojen kuoseissa näkyy välillä samanaikai-
sesti uusi ja vanha. Perinteinen ornamentti- tai ruutukuosi on 
saatettu tehdä uusiksi ja sen pariksi samaan vaatteeseen on 
yhdistelty jotain odottamatonta. Myös Katrantzoun suosima 
digipainotekniikka tuo kuoseihin uusia ulottuvuuksia. Kaksi-
ulotteinen kangas voi näyttää todella kolmiulotteiselta. Perin-
teiset kuosin aiheet näyttävät uusilta uudella tekniikalla valm-
istettuna.

Katrantzoun työt ovat esimerkkejä siitä, miten digipainoa voi 

parhaimmillaan hyödyntää. Placement-printtien asettelu on 
kekseliästä. Kuoseilla on haluttu ja pystytty hätkähdyttämään. 
Katrantzou on maininnut itse, että juuri kuosien vuoksi mallis-
tojen työstäminen on hidasta. Jokaisessa mallistossa on noin 40 
kuosia, jotka kaikki ovat melko monimutkaisia. (Boyes 2012, 
luettu 29.6.2017).
 
Vaikka Katrantzou ei ole itse suunnittelut kuoseja sisustuk-
seen, sisustus ja arkkitehtuuri näkyvät hänen töissään. Haus-
kaa on, että esimerkiksi vuonna 2012 Katrantzou suunnitteli 
malliston, jossa kuvitusten aiheena näkyivät erilaiset huoneet 
(Blanks 2011). Katrantzoun käyttämä tyyli ja tekniikka sovel-
tuisi mielestäni myös sisustuskäyttöön. Kankaista voisi tehdä 
esimerkiksi suuria verhoja tai tauluja. Ajatusta placement-ku-
osista voi hyödyntää myös sisustuksessa. Toki silloin se ei ole 
kustannustehokkain ratkaisu. Tällä hetkellä muodissa ja sisus-
tuksessa kuosit, joiden luonnoksina ovat valokuvat ja valm-
istettu digipainolla, ovat saaneet suosiota. Siinäkin mielessä 
Mary Katrantzoun työt ovat erittäin ajankohtaisia.
 
Painokankaiden yleistyessä 1700-luvulla tekstiilitehtaat jäljit-
telivät painetuilla kankailla muita tekniikoita käyttämällä 
esimerkiksi pitsiä muistuttavia kuvioita. Ideana oli tutustuttaa 
ihmiset painokankaiden käyttöön ja rohkaista heitä ostamaan 
uudenlaisia kankaita (Hefford 1992, 12). Näen paljon samaa 
Katrantzoun digiprinteissä. Kuoseissa on tarkkoja suuren-
nuksia punottujen kankaiden tai erilaisten arkisten esineiden 
yksityiskohdista, jotka näyttävät suurennettuna placementtinä 
kokonaan uudelta.
 
Vaikka digipaino on käytetty vuosikymmeniä, siihen totut-
telu vie aikaa. Kenties esimerkiksi Katrantzoun töiden avulla 
ihmiset totuttautuvat ajatukseen digiprinteistä. Toisaalta välillä 
koen, että digikuosien ja varsinkin Katrantzoun tyyli voi olla 
kuosisuunnittelijalle myös hyvin haastava. Ilman painome-
netelmien asettamia rajoitteita suunnittelija voi leikitellä 
kuosilla miten vain haluaa, kun rajoituksia ei ole. Mietin 
kuitenkin, voiko kuosi mennä helpommin pieleen ilman rajoit-
teita. Ehkä, mutta silti Katrantzoun menestyksen perusteella 
näkisin, että riskejä kannattaa ottaa ja kokeilla rohkeasti uutta.
 

kuva 36: Mary Katrantzoun näytös 2009 kuva 37: Mary Katrantzoun näytös 2012
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4. Oman suunnittelutyön 
raportointi

 
 
Oma suunnitteluprosessini alkoi kahden eri moodboardin suunnittelusta. Moodboardien avulla loin 
kaksi eri tunnelmaa, joita hyödyntämällä pystyin tekemään kaksi mahdollisimman erilaista ja samaan 
aikaan monipuolista kuosimallistoa. Moodboardien teko alkoi omasta intuitiosta ja havainnoistani. 
Suunnitteluprosessin edetessä lisäsin moodboardeihin vaikutteita kuosien historiasta sitä mukaa kuin 
tutkimus eteni.
 
Luonnosteluvaihe eteni osittain samanaikaisesti kirjoittamisen lomassa. Olin tehnyt kirjoittamisproses-
sin alussa luonnoksia, mutta suunnittelu käynnistyi toden teolla vasta, kun teoriaosuus oli rakentunut 
pidemmälle. Ottamalla luonnoksiini ja valmiisiin kuoseihin runsaasti vaikutteita tekstiilien historiasta  
sain sidottua suunnittelu- ja teoriaosuutta paremmin toisiinsa.
 

 
 

 

kuva 38: V
iuhka-kuosin väritysvaihtoehtoja (2017)
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4.1. Moodboardit ja 
historiallisten esimerkkien 

vaikutus
 

Halusin, että valitsemani esimerkit kuosien historiasta näkyvät 
moodboardeissa ja sitä kautta omassa suunnittelussani. Ensim-
mäinen moodboard, nimeltään Historical garden, on saanut 
paljon vaikutteita tekstiilien historiasta. Tunnelmaltaan se on 
mystinen, historiallinen ja jopa kuninkaallinen. Toinen mood-
board, Abstract Land, on tunnelmaltaan lähes vastakohta Histor-
ical Gardenille. Se on tyyliltään moderni, sporttinen, geometrinen 
ja abstrakti.
 
Historical garden on yksityiskohtainen, sävyltään tumma, 
maalauksellinen ja täynnä kukkia. Siihen sopivat hyvin kukka-
kuosit pieneksi ja isoksi skaalattuna. Siihen istuvat niin perin-
teiset ornamenttikuosit kuin myös maalaukselliset miljoonaväri-
kuosit. Väriskaala ulottuu tummista syvistä sävyistä vaaleisiin 
pastellisävyihin. Pastellit kirkastavat kuosien ilmettä, vaikkakin 
tunnelma pysyisi silti mystisen tummana. Historical Gardenin 
tunnelmaa tukevat esimerkiksi case-tapauksista Wiener Werkstät-
tenin, Libertyn ja Toile du Jouyn tyylit sekä Mary Katrantzoun 
valokuvaukselliset työt.
 
Myös Abstract Landiin sopivat kukkakuosit, kunhan ne ovat 
abstrakteja. Kuvitus muistuttaa katsojaa kukasta, vaikka esittää 
muuta. Tunnelmaltaan Abstract Land -moodboard on kevyempi 
ja raikkaampi kuin Historical Garden. Väriskaalassa on raikkaita 
sävyjä, vaikka ne ovatkin sävyltään aavistuksen likaisia. Sama 
pätee moodboardin tummiin sävyihin.
 
Abstract land –moodboardia tukevat hyvin case-tapauksista 
esimerkiksi Sonia Delaunayn, Marimekon sekä Mary Katrant-
zoun tyylit.  Vaikka tällä tavoin tapaukset on jaettu kahtia, on 
niiden kaikkien vaikutus nähtävissä molemmissa moodboardeissa.
 
Moodboardit ja esimerkkitapaukset vaikuttivat  paljon kuosien 
kuvitusten aiheisiin, väreihin, elementtien asetteluun raportissa 
sekä itse raportin kokoon. Kuoseissa vaikutus saattaa välillä näkyä 
selkeästi. En kuitenkaan halunnut tehdä omista kuoseistani liian 
samankaltaisia kuin esimerkkitapauksissani. Siksi vaikutus voi 
toisinaan näkyä voimakkaammin yksityiskohdissa ja kuosin väri-
tyksissä tai ajoittain vain tausta-ajatuksessa. Yksittäisissä kuoseissa 
saattaa olla vaikutteita useammasta esimerkistä kuosien histori-
asta. Avaan ajatusta tarkemmin jokaisen kuosin kohdalla.

kuva 39 ja 40: m
oodboardit 
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4.2. Kuosien suunnittelu

 

Luonnostellessa en rajoita luonnosteluani yhteen 
tekniikkaan. Pidän eri tekniikoiden kokeilemisesta. 
Tehdessäni luonnoksia tätä työtä varten käytin vahaliituja, 
vesivärejä, mustetta sekä kollaasitekniikka. Kokeilin myös  
marmoroida paperia käyttäen partavaahtoa ja akryyli-
maaleja. Uusien tekniikoiden yhdistely oli hauskaa. 
Esimerkiksi marmoroidessa pääsin kokeilemaan todella 
vanhaa kuviointitekniikkaa hyödyntämällä nykyaikaisia 
jokapäiväisiä asioita, kuten partavaahtoa. Kaiken kaik-
kiaan molemmissa kuosiperheissä ja teemoissa yhdistyy 
useamman eri luonnostelutekniikan käyttö.
 
Aloittaessani kuosien raporttien rakentamisen pidin jatku-
vasti mielessä ajatuksen siitä, että kuoseja voisi niiden väriä 
tai kokoa muokkaamalla käyttää joko sisustuksessa tai 
vaatteissa. Jos suunnittelija tekee kuoseja tietämättä mihin 
tuotteeseen kuosi päättyy, on todennäköisesti järkevintä 
käyttää standardikuosikokoja. Tein esimerkiksi omiin 
kuoseihini tietoisen päätöksen tehdä kaikki joko 32 tai 64 
senttimetrin raportteihin. Tarvittaessa saisin muokattua 
kuosia todella pieneksi tai isoksi. Tällöin uskon kuosin 
olevan mahdollisimman monipuolinen.
 
Kuosien raporttien koossa noudatetaan monesti käytän-
nönläheistä ohjetta. Jos tuote, johon kuosi tulee on pieni, 
pienen kuosiraportin mielletään sopivan siihen parem-
min. Mutta tähänkin on paljon poikkeuksia. Jumboku-
osit voivat sopia sekä vaatteisiin tai verhoihin. Kuosin 
ei tarvitse näkyä kokonaan, vaan on myös mielenkiinto-
ista esitellä kuosista vain yksityiskohtia. Omien kuosien 
kohdalla ajattelin, että kuoseja voi tarvittaessa suuren-
taa placement-printiksi. Halusin tehdä mahdollisimman 
monen kuosin väritykseltään ja värimäärältään helposti 
muokattavaksi. Lisäksi tein digikuoseja, joissa värejä on 
reippaasti yli kaksitoista.
 
Loppuen lopuksi valmistin seitsemän kuosin kokonaisuu-
det molempiin teemoihin eli yhteensä neljätoista kuosia. 
Halusin luoda kokonaisuuden niin, että erilliset kuosit 
toimivat sekä yksinään että yhdistettynä kuosiperheen 
minkä tahansa toisen kuosin kanssa.

kuva 41: A
rtyfloer-kuosin kokotestailua (2017)
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avulla yllättäviä kohtia.  Tekniikka itsessään sopi 
hyvin modernin ja vanhan tunnelman yhdistelmän 
takia molempien kuosiperheiden luonnosteluun.
 
Artyflower oli ensimmäisiä kuoseja, jonka sain 
valmiiksi. Sen avulla sain mahdollisuuden luoda 
kukkakuosin, joka sitoisi Wiener Werkstättenin tyylin 
lopullisiin kuoseihin. Vahvat ääriviivat ja kuosin 
maalauksellinen jälki toivat art nouveau -tyylin esille. 
Artyflower -kuosi on helposti skaalattavissa todella 
pieneksi tai isoksi. Se osaltaan edustaa ikuisesti suosit-
tuja pikkukukkakuoseja, joita on käytetty vaatteissa iät 
ja ajat.
 
Suunnittelemassani Leafy -kuosissa toistuvat sama 
tekniikka ja raportin skaalauksen idea kuin Arty-
flower-kuosissa. Kuosin  voi pienentää superpieneksi 
tai jättää todella isoksi. Kuosi on all-over-kuosi, jota 
voi katsoa mistä suunnasta tahansa. Leafyn tyyli tuli 
moodboardin vanhoista kukkamaalauksista, jossa 
kukat ilmestyvät näkyviin tummasta taustasta. Halusin 
luoda saman tunnelman ja syvyysvaikutelman.  Väri-
tykseltään Leafy on huomattavasti tummempi kuin 
muut kuosiperheen kuosit.  
 
Flowerpower edustaa kaikista kuoseistani kenties 
perinteisintä kukkakuosityyliä. Kukat ovat somia 
ja värikkäitä. Niiden tyyli muistuttaa minua Liber-
tyn kukkakuoseista. Perinteisen tyylin takia halusin 
tehdä Flowerpowerin todella isoon kokoon. Valmistin 
kuosin niin, että sen voi myös skaalata pieneksi, mutta 
sen alkuperäinen ja lopputuloksessakin näkyvä piirre 
on kuosin iso koko. On hauskaa, että perinteisempää 
aihetta ja tyyliä voi rikkoa helposti pelkästään muok-
kaamalla kuosin koko valtavaksi. Isossa koossa kukka-
kuosia voi hyvin käyttää sekä vaatteissa että sisustuk-
sessa.
 
Havainnoidessani painokangaskuoseja kolmen sadan 
vuoden ajalta huomasin, miten usein kuvituksissa oli 
yhdistelty kahta tai useampaa kuosia. Kuosin kuvi-

oiden sisällä näkyi toinen kuosi. Gardaline -kuosissa on 
nähtävissä sama ajatus. Köynnösten takana kulkevan 
varjon sisällä on toinen geometrinen raportti, joka 
näyttää hieman kudotulta rakenteelta. Ajatuksen 
takana oli myös tieto siitä, että painokankaiden alku-
taipaleella kuoseissa esitettiin muita valmistusteknii-
koita, jotta ihmisten oli helpompi siirtyä käyttämään 
painokankaita.
 

 

4.3. Historical garden –kuosit
 

Historical gardenissa toivoin saavuttavani yhdistelmän 
historiallisia tyylejä, jotka olisivat kumminkin 
moderneja. Tähän pystyin vaikuttamaan väreillä, 
kuosien yhdistelyllä ja kuvitusten asettelulla. Kuosi-
perheessä on paljon erilaisia kukka- ja lehtikuoseja 
sekä raitoja eri tekniikoin. Osa kuoseista on värityk-
seltään melko tummia. En silti halunnut, että kaikki 
kuosit olisivat  väritykseltään synkkiä.

Wallflower-kuosiin käytin mustan ja valkoisen lisäksi 
vain vähän muita sävyjä. Taustalla näkyy Toile de 
Joyun vaikutus moodboardissa. Toile de Joyussa 
kuoseilla on usein vaalea tausta ja kuviointi tehty 
yhdellä värillä. Wallflower-kuosi muistuttaa minusta 
myös tapetteja. Se kiehtoi minua, ja huomasin tapetti-
maisuuden avulla saavuttavani helpommin Historical 
gardenin tunnelman. Lopullisessa kuosissa on aavis-
tuksen sarjakuvamainen piirustustyyli, joka myös tuo 
kuosia nykypäivään.
 
Jouy -kuosi sai nimensä mukaisesti inspiraatiota Toile 
de jouy -tyylistä. Kuosin alkuperäinen idea oli tehdä 
erilaisista kukkakimpuista samanhenkinen kokonai-
suus kuin Toile de jouy -kuosit. Halusin, että kimp-
pujen väliin jäisi paljon tyhjiä kohtia ja että kuosi olisi 
täynnä mielenkiintoisia yksityiskohtia. Lopullinen 
toteutus ei kuitenkaan toiminut niin hyvin kuin olisin 
halunnut. Päädyin leikkimään kuosin motiiveilla ja 
melkein vahingon kautta lopulliseen tulokseen. Val-
miissa kuosissa on nähtävillä valon ja varjon leikkiä. 
Tunnelmallaan se sitoo Historical gardenin kuoseja 
yhteen. Joyu -kuosissa on nähtävissä monien kuosien 
elementtejä, jotka muodostavat yllättävän sattuman-
varaisen yhdistelmän hauskoja pintoja.
 
Marble -kuosi syntyi marmorointitekniikan avulla. 
Tiputin värejä partavaahtoon ja luonnostelin kuvioita 
liikuttamalla tikkua vaahdossa. Näin syntyi runsaasti 
mielenkiintoisia luonnoksia. Pidin paljon siitä, miten 
marmoroinnin avulla sain tehtyä pintoja, joissa on 
samaan aikaan systemaattinen toisto, mutta värin 



62 63

Wallflower

kuva 42: Wallflower-kuosi (2017)
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Jouy

kuva 43: Jouy-kuosi (2017)
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Marble

kuva 44: Marble-kuosi (2017)
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Artyflower

kuva 45: Artyflower-kuosi (2017)
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Leafy

kuva 46: Leafy-kuosi (2017)
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Flowerpower

kuva 47: Flowerpower-kuosi (2017)
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Gardaline

kuva 48: Gardaline-kuosi (2017)
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kuva 49: Lineup



78 79
kuva 50: Sisustus
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4.4. Abstract Land -kuosit

Abstract land –kuosiperheen kuosit ovat abstrakteja 
ja geometrisiä. Kuosiperheessä on keskenään eri 
tekniikoin ja tyylein tehtyjä kuoseja. Osaan kuoseihin 
halusin jättää moodboardissa näkyvää ilmavuutta, 
kun taas osa  edustaa moodboardin pintamaisia 
kuoseja. Abtraktit pinnat ovat välillä kovan geome-
trisiä ja välillä utuisia pehmeitä pintoja. Kuoseissa on 
nähtävissä paljon yksityiskohtia, jotka tekevät kuosip-
erheestä kiinnostavamman.
 
Viuhka -kuosissa halusin tavoitella moodboardin 
maalauksellista kädenjälkeä. Siksi luonnostelin kuosin 
vahaliiduilla. Työn jälki on mukavasti rosoista, mutta 
kumminkin yksityiskohtaista. Käytin samaa tekniik-
kaa kahteen muuhunkin kuosiin: Portaisiin sekä 
Koralliin. Käyttämällä samaa tekniikkaa useam-
massa kuosissa sain sidottuja kuosiperhettä yhteen. 
Viuhka on helposti muunneltavissa todella pieneksi 
tai isoksi. Se on myös jokaisesta suunnasta leikat-
tava kuosi. Tällä keinoin sain siitä mahdollisim-
man monipuolisen eri käyttötarkoituksiin. Viuhkan 
tyylissä yhdistyvät mielestäni perinteisen kukkakuosin 
tunnelma ja käyttösoveltuvuus sekä modernimman 
kuosin kuvitus. Inspiraatiota kuosiin toivat Wiener 
Werkstättenin ja Marimekon graafiset tyylit.
 
Portaat -kuosin kuviomaailma sai paljon vaikut-
teita Sonia Delaunayn suunnittelemasta viltistä, 
joka on nähtävissä moodboardissa. Siinä toistuu 
osin samankaltainen geometrinen kuviomaailma, 
jossa värit luovat vahvasti eri pintoja, tunnelmia ja 
syvyysvaikutelmia. Otin kuosiin vaikutteita myös 
Marimekosta. Alkuperäinen idea oli tehdä Portaat 
mahdollisimman isoon kokoon, mutta skaalates-
sani kuosin kokoa, innostuin todella pienestä koosta. 
Käytin raportissa vinottaista asettelua, joka toi kuosiin 
jotain uutta. Kankaan kuviota voi käyttää joko nouse-
vana tai laskevana. Tämäkin kuosi on periaatteessa 
leikattavissa jokaisesta suunnasta.
 
Marmorikartta –kuosiin otin vaikutteita Mary 

Katrantzoun töissä nähtävistä kuosien yhdistelystä 
sekä valokuvamaisesta kuvituksesta. Myös asettelul-
taan Marmorikartta kuvastaa Sonia Delaunayn töitä. 
Hyödynsin Delaunayn teoksissa nähtävää geome-
tristä asettelua. Oli mielenkiintoista käyttää perin-
teistä tekniikkaa, eli marmorointia, mutta hyödyntää 
luonnoksia lopullisessa printissä modernilla tavalla. 
Yhdistelmä kytkee palasia painokangaskuosien histo-
riasta moderniin tunnelmaan. 
 
Koralli -kuosin alkuperäinen idea syntyi mood-
boardissa esillä olevista luontoaiheisista pintakuvista, 
jotka ovat rauhallisen vähäsävyisiä. Olin ajattelut 
Korallin koon alun perin isoksi, mutta samoin kuin 
Portaat -kuosissakin, tämäkin kuosi osoittautui toimi-
van hienosti myös pienessä koossa. Koralli-kuosi on 
kahteen suuntaan kasvava kuosi, mutta toisaalta sen 
pystyisi asettelemaan vaatteeseen myös laskevana 
kuviona. Koralli rauhoittaa kuosiperheen tunnelmaa, 
mutta tuo siihen paljon yksityiskohtia.
 
Olin suunnitellut Itiöt –kuosin jo aikaisemmin. Koin, 
että sen tyyli sopi Abstract land –teemaan niin hyvin, 
että halusin ottaa sen mukaan opinnäytetyöhöni. 
Verrattuna aiempaan versioon muokkasin Itiöiden 
värejä, skaalaa ja raporttia. Käytin luonnostelussa 
mustetta. Luonnoksissa oli läpinäkyvyyden tunnetta, 
jota hyödynsin myös valmiissa kuosissa. Päällekkäin 
aseteltuna luonnokset luovat vaikutelman monien 
solujen lähikuvasta. Lisäksi Itiöt -kuosi toimii abstrak-
tina kukkakuosina. Lopputulos sopii kuosiperheeseen 
mitä mainioimmin.
 
Geokukka -kuosi kehittyi kollaasitekniikalla 
tekemästäni luonnoksesta. Se syntyi leikkaamalla 
paloja paperista, johon olin jo luonnostellut erilaista 
graafista pintaa. Tämä ajatus ohjasi kuosin rakentam-
ista myös koneella. Halusin yhdistää kahta eri kuosia. 
Toinen kuoseista on esillä toisen sisällä. Geoku-
kassa yhdistyy sama ajatus kuin Gardaline -kuosissa. 
Geokukan avulla sain välitettyä moodboardin raikasta 

tunnelmaa jättämällä kuosiin tarkoituksella paljon 
valkeita tyhjiä kohtia. Kuosin tyyli sai inspiraatiota 
Marimekon ja Mary Katrantzoun tyyleistä.
 
Kuplat -kuosi on versio pallokuosista, jossa pallojen 
ääriviivat haihtuvat ja eri värit sulautuvat toisiinsa. 
Ottamalla sen mukaan sain opinnäytetyöhöni yhden 
pilkkukuosin. Kuplat tuo kuosiperheeseen raikkautta. 
Vaikka siinä on vaalea tausta, sain luotua tavoittele-
maani syvyysvaikutelmaa, jota olin nähnyt monissa 
kuoseissa painokankaiden historiassa.
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Viuhka

kuva 51: Viuhka-kuosi (2017)
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Portaat

kuva 52: Portaat-kuosi (2017)
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Marmorikartta

kuva 53: Marmorikartta-kuosi (2017)
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Koralli

kuva 54: Koralli-kuosi (2017)
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Itiöt

kuva 55: Ititöt-kuosi (2017)
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Geokukka

kuva 56: Geokukka-kuosi
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Kuplat

kuva 57: Kuplat-kuosi (2017)
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kuva 59: Sisustus
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 5. Yhteenveto
 
 

kuva 60: G
ardaline-kuosi (2017)
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Opinnäytetyössäni havainnoin millaisia sisustus- ja 
muotikuosit ovat olleet ja ovat nyt. Tiettyyn käyttötar-
koitukseen tähtäävässä suunnittelutyössä on paljon  
valmiiksi annettuja reunaehtoja, mutta myös kirjoit-
tamattomia sääntöjä. Oli palkitsevaa havaita sisustus-
kuosien ja vaatetuskuosien väliltä kirjoittamattomia 
sääntöjä, joita noudattamalla kuosi voidaan mieltää 
eri käyttötarkoituksiin. Mutta vieläkin mielenkiin-
toisempaa oli oivaltaa, miten vähän eroavaisuuksia 
kuitenkin on, koska mitkään säännöt kuosin tyylistä 
eivät ole ehdottomia. Selaillessani otoksia painokan-
gaskuosien historiasta huomasin, ettei kuosien 
käyttötarkoituksessa ole ollut tarkkoja sääntöjä siitä, 
millaisia sisustus- ja vaatetuskuosien pitäisi olla.
 
Painokangaskuosien historiaa tarkastellessa voi 
huomata miten kuosien kuvitusten tyylit ovat vapau-
tuneet 1700-luvusta, mutta toisaalta osa nykypäiväi-
sistä kuoseista ovat täysin samanlaisia kuin kolme 
sataa vuotta aikaisemmin. Loppuen lopuksi muutos 
painokankaiden tyyleissä ja ominaisuuksissa on ollut 
pienempi kuin oletinkaan. Esimerkiksi kukkakuosien 
asema niin sisustuksessa kuin muodissa on saman-
lainen.  Kuosien aiheille ei tunnu olevan enää lain-
kaan rajoituksia, eikä niitä erityisen paljon ennenkään 
ollut. Tuntuu, että painokangaskuosien ulkonäkö ja 
lopulliset käyttötarkoitukset tulevat aina suunnitteli-
jan ja asiakkaan omasta henkilökohtaisesta mielty-
myksestä.
 
Vaikka tekstiiliteollisuudessa kehitellään koko ajan 
uusia innovaatioita ja tekniikoita, arvostetaan histo-
riaa valtavasti palaamalla ja ottamalla siitä inspiraa-
tiota. Kuosien kuvitusten aiheita kierrätetään (Gins-
burg 1991, 9). Olen joskus kuullut sanottavan, että 
kaikki kuosiaiheet on jo keksitty. On minun tehtäväni 
suunnittelijana tehdä ne omalla tyylilläni ja keksiä 
vanhaan aiheeseen uuden näkökulman. Kenties 
suunnittelija voi ottaa rohkeasti inspiraatiota siitä 
mitä on jo tehty, mutta soveltaa se uudella tavalla 
työhönsä. Vanhojen kuosiaiheiden hyödyntäminen 

uudella tavalla ei saisi kumminkaan olla suora kopio 
jo tehdystä.
 
Nykypäivänä suunnittelijan on tärkeää kiinnittää 
huomiota myös siihen, että kangas on ekologisesti 
mahdollisimman kestävä. Tämä tarkoittaa minulle, 
että raportin rakenteeseen täytyy kiinnittää huomiota, 
jotta tuotteen valmistuksessa ei syntyisi hukkapaloja. 
Koen myös, että välillä ekologisuuteen voi vaikuttaa 
myös mahdollisimman monipuolisella kuosilla. Mikäli 
kuosi on ajaton, voi se parhaimmillaan antaa mille 
vain tuotteelle pidemmän käyttöajan. Samaan aikaan 
tiedostan kumminkin, ettei tällaista ei voi välttämättä 
ennustaa etukäteen.
 
Koska en löytänyt sisustus- ja vaatetuskuoseissa isoja 
eroja, se johdatti minut ajatukseen suunnitella kuosit 
mahdollisimman monipuolisiksi. Kuosit ovat helposti 
muokattavissa ja väritettävissä uudelleen eri käyttötar-
koituksiin. Suunnittelin kaikki omat kuosini niin, että 
niitä on helppo skaalata pienemmäksi tai isommaksi. 
Tämän ajatuksen taustalla oli pohdinta siitä, miten 
kuosit voisivat sopia hyvin sekä sisustukseen että vaat-
teisiin, mutta myös kestää aikaa. Kuosien raportin 
helpolla muokattavuudella kuosiperheen ulkonäköä 
saa myös muutettua helposti sopivammaksi eri 
käyttötarkoituksiin.
 
Työn edetessä innostuin aiheestani yhä enemmän. 
Tapauksiin perehtyminen oli inspiroivaa. Sain paljon 
uusia kuosi-ideoita. Samaan aikaan kuosien historia 
antoi hyvät kehykset suunnittelulle. Jos suunnittelutyö 
tuntui olevan jumissa, saatoin palata kuosien histo-
riaan hakemaan uutta inspiraatiota.

Kuosien suunnittelu samanaikaisesti kirjoittamisen 
kanssa ei ollutkaan niin helppoa, kuin olin alun perin 
ajatellut. Kirjoittamiseen keskittyminen vei oman 
aikansa, enkä silloin halunnut katkaista kirjoittamisen 
flowta. Samoin suunnitteluvaiheessa oli helpompaa 
keskittyä useammaksi päiväksi vain kuosien suun-

nitteluun. Palasin ajoittain kirjoittamisen pariin kun 
kuosiperheet alkoivat hahmottua. Sen jälkeen liikuin 
edestakaisin kirjoittamisen ja suunnittelun välillä. 
Näin sain suunnittelun ja kirjoittamisen tukemaan 
toisiaan.

Poimin painokankaiden historiasta vaikutteita, jotka 
näkyvät moodboardeissa ja sitä kautta kuoseissasi. 
Kaikki kuoseja koskevat ratkaisuni perustuvat siihen, 
mistä itse pidin ja kiinnostuin. Omat havaintoni eivät 
ole välttämättä yleistettävissä. Käytin omien kuosieni 
aiheina esimerkiksi kukkia, raitoja ja palloja. Kaikki 
ne ovat kuvitusaiheita, jotka havaintojeni perustella 
tuntuvat toistuvan muotivirtauksista riippumatta. 
Erityisesti haluaisin korostaa kukkakuosien  jatkuvaa 
suosiota, minkä pyrin tuomaan esiin kuoseissani esit-
tämällä perinteisiä ja moderneja kukka-aiheita.
 
Johdannossa kysyin, mikä tekee kuosista ajattoman. 
Varmaa vastausta en osaa sanoa. Mutta kenties yksi 
vastaus voisi olla, että ihmisestä riippumattomien 
aiheiden, kuten luonnon ja kukkien tai geometris-
ten muotojen kuvaaminen mahdollistaa ajattoman 
tunnelman helpommin, kun taas ihmisen tekemien 
aiheiden kuvaaminen sitoo kuosien heti johonkin 
tiettyyn aikaan ja paikkaan. Klassikkoaseman saami-
sessa auttaa myös, jos kuosi on mahdollisimman 
monikäyttöinen. Sitä voi muokata isommaksi ja piene-
mmäksi. Sen väritystä voidaan muuttaa vuodenaikoi-
hin ja vuosiin sopivaksi. Mitä useampiin tarkoituksiin 
kuosia voi käyttää, sitä todennäköisemmin siitä syntyy 
klassikko. Ja silloin se tavoittaa suuremman yleisön.
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Tiivistelmä 
Opinnäytetyössäni havainnoin painakangaskuosien historiaa. Tarkastelen, millaisia sisustus- ja 
vaatetuskuoseja Euroopassa on tehty 1700-luvulta nykypäivään asti. Pohdin, onko vaatetus- ja 
sisustuskuoseilla eroja, ja millaisia ne erot ovat, jos niitä löytyy. Hyödynsin työskentelyssäni prac-
tise led –menetelmää, jossa suunnittelu- ja tutkimusvaiheet tukevat toisiaan työskentelyprosessin 
edetessä. Teoriaosuuden rinnalle suunnittelin kaksi kuosimallistoa, jotka saivat paljon vaikutteita 
työni tutkivasta osuudesta.  

Havainnoin erilaisia kuosityylejä ja kuosien käyttöä eri aikakausilla esimerkkien kautta. Olen 
valinnut kuusi esimerkkisuunnittelijaa tai -yritystä, jotka linkittyvät tekstiiliteollisuuden ke-
hitykseen ja painokangaskuosien historiaan. Tarkastelemani esimerkit kuvaavat painomenetelmi-
en edistymistä ja painokangastekstiilien tuotannon kasvua. Ne kuvastavat kuosien moninaisuutta, 
kertovat millaisia kuoseja on tehty ja mitä on arvostettu sekä mihin tarkoitukseen tiettyjä kuoseja 
on suunniteltu. 

Kuosisuunnittelua ohjasi ja inspiroi havaintoni painokangaskuosien historiasta. Kaikki kuoseja 
koskevat ratkaisuni perustuvat siihen, mistä itse pidin ja kiinnostuin. Huomasin, että kuosin lo-
pullinen käyttötarkoitus ei anna tarkkoja rajoja suunnittelulle, vaan se enemmänkin ohjeistaa 
suunnittelijaa käteviin ratkaisuihin. Koska en löytänyt sisustus- ja vaatetuskuoseissa isoja eroja, se 
johdatti minut ajatukseen suunnitella kuosit mahdollisimman monipuolisiksi. Kuosit ovat helposti 
muokattavissa ja väritettävissä uudelleen eri käyttötarkoituksiin.  

Suunnittelin kaikki omat kuosini niin, että niitä on helppo skaalata pienemmäksi tai isommak-
si.  Lisäksi halusin, että kuosien väritykset voisi helposti vaihtaa. Tämän ajatuksen taustalla oli 
pohdinta siitä, miten kuosit voisivat sopia hyvin sekä sisustukseen että vaatteisiin, mutta myös 
kestää aikaa. Kuosien raportin helpolla muokattavuudella kuosiperheen ulkonäköä saa myös muu-
tettua helposti sopivammaksi eri käyttötarkoituksiin. 

Opinnäytetyöni tärkeimpiä tuloksia ovat, että sisustus- ja vaatetuskuosien väliltä ei löytynyt odo-
tetun kaltaisia eroja, ja että kukat, raidat ja pallot ovat kuvitusaiheita, jotka toistuvat vuodesta toi-
seen. Ne ovat myös tyypillisiä klasikkokuoseille. Kenties siksi, että ihmisestä riippumattomien ai-
heiden, kuten luonnon ja kukkien tai geometristen muotojen kuvaaminen mahdollistaa ajattoman 
tunnelman luomisen.  

Työni voi olla hyödyllinen ja ajatuksia herättävä niille, jotka haluavat perehtyä tekstiilien histori-
aan. Työni voi antaa suunnittelijoille uusia työkaluja ja ajatuksia, jotka voivat helpottaa kuosien 
suunnittelua. 
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Abstract 
In my thesis I’m observing the history of textile prints from the 1700 until today. I’m also having a 
closer look on what kind of prints have been used for interior or for fashion purposes. Have there 
been any differences between fashion and interior prints? If there has been, what kind of differ-
ences are they been? For working I used practise-led method. In the thesis the design process and 
the research gave a lot of support to each other. I also designed two separate print collections that 
got a lot in influence from the research part.  

I observed a lot of different prints from different eras. I wanted to have a better understanding 
on how prints have been used in the past and present. I did my observing via six different exam-
ples from the print history in Europe. All of the examples are linked to the textile industry, to its 
development and growth. All of the examples also reflect the versatility of prints, how prints have 
been used and what has been valued.  

My design process got a lot in inspiration from the history of textile prints. But in the end, all 
the decisions made for the prints are based on what I liked and what I thought to be interesting. I 
noticed that the end use of the print doesn’t always give strict guidelines for the design process. It’s 
more likely to give subtle directions to help you to get convenient solutions.  

Because I didn’t find huge differences between interior and fashion prints, it led me to the idea 
of designing all my prints very versatile. That meant that the prints should be easy to modify for 
different uses by scaling and colouring. I designed all the prints so that they can be easily scaled 
either bigger or smaller and then coloured differently. The idea behind this was that this way the 
prints could easily be used in either for clothing or for interior and also that they would be more 
timeless designs.  

The most important results of the thesis were the notion that there wasn’t that many differences 
between fashion and interior prints than I had expected. Also I observed that there were some mo-
tifs like flowers, stripes and dots that are favoured year after year. These motifs were typical in 
prints that have been people’s favourites and turned into classics. Maybe these motifs and shapes 
that can be found in the nature can enable a timeless feeling on the design. 

I believe that my work can be useful and bring new thoughts for people who wish to have a deep-
er look in the history of textile prints. It can give designers new tools and ideas that can help with 
designing prints.  
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