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Tiivistelmä
Hyvä urheiluvaate on funktionaalinen ja visuaali-
sesti toimiva. Suunnittelin opinnäytetyössäni Fuppy 
-pienoisurheiluvaatemalliston, jossa yhdistyvät 
visuaalinen ja funktionaalinen tekstiilisuunnitte-
lu sekä käyttäjälähtöinen tuotesuunnittelu. Työn 
tavoitteena on etsiä kirjallisuuden tutkimisen ja 
materiaalikokeilujen kautta kuosillisia tekstiiliraken-
teita, jotka tukevat monipuolisesti liikkuvan käyttä-
jän kehon tarpeita. Työn produktio-osa on kahdesta 
asusta koostuva naisten urheiluvaatemallisto, joka 
esittelee prosessin aikana kehitellyt tekstiilimallit. 
Työssä käytän jo olemassa olevia vaatetusmaail-
man perusmateriaaleja, puuvillaa ja polyesteria, ja 
keskityn innovaatioissani ja materiaalikokeiluissani 
tekstiilirakenteisiin ja viimeistyksiin: kankaanpai-
nanta, värjääminen, bondaus-tekniikka. Rakenteissa 
keskityn jacquard-kudontaan sekä paino- ja muiden 
viimeistystekniikoiden käyttämiseen. Tutkimus-
kysymykseni on: miten luoda kuosillisia ratkaisuja 

Tutkimuskysymys: 
Miten luoda kuosillisia ratkaisuja 
urheiluvaatteen funktionaalisiin tar-
peisiin jacquard-kudonnan ja tekstii-
liviimeistysten keinoin?

Avainsanat: 
tekstiilisuunnittelu, vaatesuunnittelu, 
funktionaalinen vaatetus, urheilu-
vaate, materiaalitutkimus, kuosi-
suunnittelu, käyttäjälähtöinen tuote-
suunnittelu

urheiluvaatteen funktionaalisiin tarpeisiin jacquard-ku-
donnan ja tekstiiliviimeistysten keinoin.
 
Työni kattaa koko suunnittelun prosessin alun luonnos-
telusta aina materiaali-innovaatioiden toteuttamiseen 
valmiiksi tuotteiksi asti. Läpi prosessin hyödynnän sekä 
funktionaalista että visuaalista ajattelua ja suunnittelua. 
Tämä valinta vaikuttaa luonnollisesti lopputuloksiin. Ma-
teriaali-ideoideni innovatiivisuus ja tuoreus perustuvat 
juuri visuaalisen ja funktionaalisen näkökulman yhdistä-
miseen, sekä luoviin materiaali- ja rakenneratkaisuihin 
uudessa ympäristössä - urheiluvaatteissa. Esimerkiksi 
Flurry-takin kankaassa kuosisuunnittelun ja funktionaa-
listen materiaalien sovittaminen yhteen tuottaa esteetti-
sen funktionaalisen tekstiilirakenteen. Valmiiksi tuotteik-
si saattaminen teki lopputuloksista helposti kokeiltavia 
ja konkreettisia. Ne ovat mielestäni pelkkiin tekstiilinäyt-
teisiin verrattuna lähestyttävämpiä ja toimivuudeltaan 
paremmin testattavia.



H E L M I I N A  K A R H U M A A

Taiteen kandidaatin opinnäytetyö 
Muotoilun koulutusohjelma, Muotoilun laitos 

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu 
Aalto-yliopisto, 2019

Ohjaaja Petra Haikonen

FUPPY - pienoisurheiluvaatemallisto



F U P P Y

4

Kuva 1: Mallisto viikattuna.
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Vaatteella on aina funktio. Puettavana 
tuotteena sen tarkoitus on suojata, peit-
tää, lämmittää, viilentää, hengittää, tukea 
tai vaikkapa näkyä pimeässä. Samalla 
vaatteet ovat tapa ilmaista kantajansa 
tyyliä. Vaikka muodillisuus ja funktionaa-
lisuus ovat molemmat vaatteen perusomi-
naisuuksia, ne ovat monesti hyvin erillään 
toisistaan. Omistamme erikseen visuaali-
sesti kiinnostavat vaatteet ja käytännölli-
set funktionaaliset vaatteet. 

Minulle suunnittelijana taide, tiede ja tekniikka ovat 
päällekkäisiä, toisiaan tukevia ja inspiroivia näkökul-
mia ilmaisuun ja muotoiluun. Katson muotoilijana 
vaatetta tuotteena, jolla on käyttäjä tarpeineen, ja 
suunnittelen ratkaisun mahdollisimman monipuo-
lista muotoilu- ja materiaaliosaamista hyödyntäen – 
unohtamatta esteettisen lopputuloksen arvoa. 

Opinnäytetyössäni yhdistän visuaalista ja funktio-
naalista tekstiilisuunnittelua sekä käyttäjälähtöistä 
tuotesuunnittelua pienoisurheiluvaatemalliston 
Fuppy suunnittelussa. Keskityn työssäni kirjalli-
suuden tutkimisen ja materiaalikokeilujen kautta 
etsimään kuosillisia tekstiilirakenteita, jotka tukevat 
monipuolisesti liikkuvan käyttäjän kehon tarpeita. 
Opinnäytteeni produktio-osa on kahdesta asusta 
koostuva naisten urheiluvaatemallisto, joka esitte-
lee prosessin aikana kehittelemäni tekstiilimallit. 
Toinen malliston asuista on osa kurssiprojektia, jon-
ka yhdistin opinnäytteeni kanssa saadakseni aikaa 
laajemman kokonaisuuden luomiseen. Kurssin H&M 
x Aalto Active Wear -yhteistyöprojektissa syntynyt 
asu onkin kiinteä osa Fuppy-mallistoa, sillä opinnäy-

1. Johdanto tetyö- ja kurssiprojektini ovat hyvin päällekkäiset 
niin teemallisesti kuin ajallisestikin.

Opinnäytetyöni on luonteeltaan monipuolinen ja 
usean suunnittelun osa-alueen läpileikkaava. Kuten 
kuvasta 2 ilmenee, työni yhdistää teorian tutkimisen 
ja soveltamisen, materiaalitutkimuksen ja visuaali-
sen suunnittelun. Työssä näiden pohjalta toteutuu 
käyttäjälähtöinen tuotesuunnittelun prosessi eli 
urheiluvaatemalliston suunnitteluprosessi. Tällainen 
sisällöltään ja prosessiltaan laaja työ on mielenkiin-
toinen, mutta melko vaativa toteuttaa. Koen sen 
kuitenkin hyvin innostavana. 

Minulle muotoilutaustaisena tekstiilisuunnittelijana 
materiaalilähtöinen suunnittelu ja tekstiilinäyttei-
den ja -mallistojen tuottaminen on tutuinta tekstii-
lisuunnittelua. Opinnäytteessäni haluan kuitenkin 
ehdottomasti viedä tekstiilirakenneideani valmiiksi 
tuotteiksi saakka, jotta saan ne esille haluamallani 
konkreettisella tavalla ja jotta materiaalitutkimuk-
sen tulosten toimivuutta on helpompi arvioida 
käytännössä.
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Työni kokonaisvaltainen luonne ja tavoite viedä ideat 
valmiiksi vaatteiksi saakka asettavat työlle ajallisia 
rajoitteita. Siksi työn rajaamisessa olen tietoisesti jät-
tänyt tiettyjä näkökulmia tutkimukseni ulkopuolelle. 
Käyttäjäkseni olen valinnut hyötyliikkujat kilpatasoi-
sen urheilun sijaan pitääkseni funktionaalisen taus-
tatutkimuksen helposti hallittavissa rajoissa. Valinta 
on luonnollinen myös siksi, että olen kiinnostunut 
muodillisen visuaalisuuden ja funktionaalisuuden 
yhdistämisestä.

Myös materiaalien käytön rajaan tarpeeksi yksin-
kertaiseksi. Käytän olemassa olevia vaatetusmaail-
man perusmateriaaleja, puuvillaa ja polyesteria, ja 
keskityn innovaatioissani ja materiaalikokeiluissani 
tekstiilirakenteisiin ja viimeistyksiin. Näin jätän mate-
riaalien ympäristövaikutukset ja uudenlaisten tekstii-
likuitujen innovoimisen aiheeni ulkopuolelle. Raken-
teissa keskityn jacquard-kudontaan sekä paino- ja 
muiden viimeistystekniikoiden käyttämiseen. Jätän 
neulerakenteiden suunnittelun tietoisesti pois, sillä 
haluan mieluummin keskittyä kudonnan rakenteisiin, 
jotka eivät ole urheiluvaatteelle lähtökohtaisesti niin 
ilmeisiä.

Näen produktion ajankohtaisena ja oivaltavana kol-
mesta syystä. Ensinnäkin urheiluvaatteissa erilaiset 
funktionaaliset ominaisuudet tuodaan vaatteeseen 
yleensä yhteen ommeltuina eri materiaaleina, minkä 
huomasin urheiluvaateliikkeiden mallistoja läpi 
käydessäni. Materiaalien rakenteellisia innovaatioita 
on hyödynnetty hyvin vähän. Työni pyrkii täyttämään 
tätä aukkoa kuosillisten funktionaalisten rakenteiden 
keinoin. 

Toiseksi, osa urheiluvaatteista voi olla kevytliikkujan 
makuun turhankin teknisiä ja visuaalisesti kömpelöi-
tä vaatteiden rakenteen vuoksi. Ne eivät välttämättä 
viehätä tyylikästä ja luovaa ratkaisua etsivää kulutta-
jaa. Yritän omassa mallistossani löytää hyvän tasapai-
non visuaalisten ja funktionaalisen ominaisuuksien 
välille pitämällä molempia näkökulmia mukana läpi 
suunnitteluprosessin. Kolmanneksi, urheiluvaattei-
den kysyntä on kasvussa ja markkinassa on tilausta 
innovaatioille. Tarve liikunnallisuudelle yhteiskunnas-
sa lisääntyy, kun ihmisten hyöty- ja arkiliikunta vähe-
nee. Tyylikkäät ja rakenteellisesti oivaltavat vaatteet 
voivat innostaa ihmisiä nauttimaan liikkumisesta. 

teorian 
sovelta-
minen

materiaalitutkimus

käyttäjä-
lähtöinen

visuaalinen
suunnittelu

tuotesuunnittelu

Kuva 2: Visualisointi suunnit-
teluprosessin kokonaisval-

taisesta luonteesta.
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2. Funktionaalinen ja 
visuaalinen tausta-
tutkimus
Urheiluvaatemallisto Fuppy on paitsi 
visuaalinen produktio, myös teoreettisen 
taustatutkimuksen soveltamisen tulos. 
Mallistolla onkin vankat teoriaan pohjau-
tuvat funktionaaliset lähtökohdat. Minulle 
suunnittelijana selkeän visuaalisen inspi-
raation määrittäminen on myös hyvin 
tärkeää malliston yhtenäisen visuaalisen 
linjan löytämisen kannalta. 

Kuva 3: Malliston nimi 
Fuppy viittaa ideaan funk-
tionaalisesta happi-takista. 
Japanista ostamani raken-
nustyömiehen takki mukai-
lee perinteisten happi-tak-
kien mallia.
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2.1 Funktionaaliset tavoit-
teet ja teoriatausta

Käyttäjä

Minulle tuotemuotoilutaustaisena tekstiilisuunnitte-
lijana tekstiilin tai vaatteen suunnittelussa on luon-
tevaa soveltaa käyttäjälähtöisen tuotesuunnittelun 
työkaluja. Kun vaate ja sen tekstiilivalinnat suunni-
tellaan tietynlaista käyttöä varten ja tietynlaiselle 
käyttäjälle, alkaa prosessi automaattisesti käyttäjän 
tarpeiden kartoittamisesta. 

Urheiluvaatemallistoni on suunniteltu tyylikkäille, 
joka päivä aktiivisille liikkujille. Koska minulla ei ole 
tässä projektissa resursseja testata ja tutkia mate-
riaalien ja rakenteiden soveltumista intensiiviseen 
kilpaurheiluun ja koska muodillinen vaatetuksen 

suunnittelu kiinnostaa minua, on keskittyminen 
katumuotiin ja keveään hyötyliikuntaan luonteva 
valinta. 

Koska visuaalisen ja funktionaalisen vaatetuksen 
yhteisvaikuttaminen on minua jo pidemmän aikaa 
kiinnostanut teema, olen vapaamuotoisesti haasta-
tellen ja empiirisesti tutkien kerännyt tietoa teeman 
ympäriltä. Monelle vaatteidensa materiaaleihin 
vähänkin enemmän perehtyneelle hengittävyys ja 
säältä suojautuminen ovat tärkeitä ominaisuuksia. 
Toisaalta esteettisyys on monella usein kriteerien 
kärkilistalla vaatetta valittaessa.

Määrittelemälleni käyttäjäryhmälle vaatemalleissa 
oleellista on, että ne näyttävät hyvältä ja suojaa-
vat säältä sekä helpottavat ja tukevat liikkumista. 
Näistä lähtökohdista olen ottanut mallistooni kolme 
erilaista funktionaalista tavoitetta: joustavuuden, 
kompression ja tuen vaihtelun luomisen; hikoilussa 
syntyneen kosteuden siirron ratkaisemisen; sekä 
tuulen- ja vedenpitävyyden ja hengittävyyden vaih-
televien tarpeiden huomioimisen. 
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Vaatetta on kiehtovaa ajatella osana kehoamme; 
funktionaalisena tuotteena, joka toimii yhteistyös-
sä kehomme kanssa ja täydentää sen toimintaa. 
Vaikka kehon peittäminen vaatteella johtuu usein 
sosiaalisista ja kulttuurisista syistä, on pukeutumi-
seen toki myös muita käytännön syitä: lämpimänä 
pysyminen, suojautuminen sateelta tai auringolta 
tai vaikkapa viileänä pysyminen. 

Koska vaate puettavana kappaleena on lähtökoh-
taisesti kontaktissa kehomme ja sen toimintojen 
kanssa, on funktionaalista vaatetta suunnitellessa 
otettava huomioon kehon toiminta. Mallistossani 
käyttökohteena on hyötyliikunta ja näin ollen kevyt 
urheilu ulkoilmassa. Siksi hikoilemisen ja lämmön 
haihtumisen alueiden paikantaminen sekä tuulen 
ja sateen huomioiminen ovat keskiössä mallistoni 
funktionaalisuutta tutkiessa. 

Ihmiskeho hikoilee eri tavalla eri kohdista. Voima-
kas hikoilemisen alue on yläselän alue lapaluiden 
välissä sekä erityisesti miehillä koko selän keskiosa 
alas saakka (Watkins & Dunne 2015,168). Selän hi-
koilemisen ja lämmön siirtymisen huomioiminen on 
helppoa nähdä myös tutkiskellessa olemassa ole-
vien urheiluvaatteiden materiaalivalintoja. Pyöräily-, 
juoksu- ja hiihtotakeissa on usein erillinen paneeli 
hengittävämpää kangasta keskiselän kohdalla, 
kun takki muuten on lähes tai täysin tuulenpitävää 
materiaalia. 

Samaan aikaan, kun urheiluun suunnitellun vaat-
teen täytyy hengittää selästä lämmön pääsyksi ulos, 
liikkeestä ja mahdollisesta tuulesta johtuva ilmavir-
ta edestä on hyvä eristää. Erityisen kriittinen alue 
tuulen suojaamisessa on rintakehän alue ja kaula 
(Hyötyläinen 2017). Yhtä lailla vedenpitävyyttä 
tarvitaan erityisesti hartiaseudulle; tuleehan sade 
lähinnä ylhäältä päin (Hyötyläinen 2017). Mallisto-
ni takkimalleissa tällainen monenlaisiin tarpeisiin 
vastaaminen on mahdollista, kun tavoitteena ei ole 
suunnitella vaatetta ääriolosuhteisiin vaan joka-

Ihmiskeho päiväiseen käyttöön. Tavoitteena ei ole täydellinen 
vedenpitävyys koko takin alueella tai täydellinen 
hengittävyys äärimmäisen kovaan treeniin. 

Yksi funktionaalisista tavoitteistani on myös tutkia 
joustavuuden sekä tuen tai kompression tarpeen 
vaihtelevuutta vaatteessa. Kompression hyötyvaiku-
tuksista liikkumisessa on hyvin monenlaisia näke-
myksiä, mutta erityisesti alaraajoille kompressiota 
pidetään yleisesti hyödyllisenä. Kompressio aktivoi 
verenkiertoa lihaksissa ja edistää näin paitsi urheilu-
suoritusta, erityisesti palautumista (Jakeman 2010). 
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Kompression voi nähdä myös miellyttävänä tukena 
ja jopa ulkonäöllisenä osana vaatetta. Vaikka komp-
ression fysiologinen hyöty esimerkiksi reisien, paka-
roiden ja vyötärön alueella perustuukin lihaksiston 
verenkierron aktivointiin (Jakeman 2010), toimii se 
samalla ryhtiä ylläpitävänä tukena ja kehon muotoja 
kiinteyttävänä puristuksena. Ainakin itse koen usein 
salilta urheilutrikoissa tullessani oloni jollakin tapaa 
alastomaksi, kun trikoot ovat reisien ja pakaroiden 
alueelta yhtä ohuet kuin muualtakin. Toisaalta taas 
liikkuvuuden ylläpitämiseksi, polvien kohdalla 
materiaalin täytyy olla hyvinkin joustavaa. Haluan-
kin kokeilla tällaisten ominaisuuksien muuttamista 
trikoomateriaalissa kankaanpainannan keinoin. 

 
Näen itse ihmiskehon toimintaan perustuvat vaat-
teen erilaiset funktionaaliset alueet kuin kuosina. 
Jos kehoon maalattaisiin värein erilaisia funktionaa-
lisia ominaisuuksia vaativat alueet, syntyisi siitä jo 
automaattisesti jonkinlainen kuosi ja visuaalinen 
efekti. Juuri tätä ajatusta hyödynnän mallistoni 
suunnittelussa niin funktionaalisena kuin visuaalise-
nakin lähtökohtana. 

Kuva 9: Erilaisten funktionaalisten 
alueiden hahmottelua luonnoksin.

kompressio/tuki

vedenpitävyys
hengittävyys

kompressio

tuulenpitävyys
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Yksinkertaisenkin kankaan suunnittelussa on monta 
tekijää ja lopullisen tekstiilin ominaisuudet, kuten 
tuntu, paksuus ja funktionaalisuus, syntyy monien 
valintojen jälkeen. Valittu kuitumateriaali on pohja 
tekstiilin ominaisuuksille. 

Valitsin mallistooni materiaaleiksi puuvillan ja 
polyesterin, jotka ovat tekstiiliteollisuuden käyte-
tyimpiä materiaaleja. Puuvilla on maailman kulute-
tuin tekstiilikuitu, jota tuotetaan vuosittain 22-27 
miljoonaa tonnia, kun taas polyesteri on tuotetuin 
kuitu lukien mukaan myös  tekokuidut. (Räisänen 
ym. 2017, 26; 74.) Molemmat kuidut ovat hyvin 
käytettyjä vaatetusteollisuudessa, mikä tekee niihin 
tutustumisen kiinnostavaksi aloittelevalle vaatetus-
tekstiilien suunnittelijalle. Kuitujen ominaisuudet 
ovat hyvin erialiset ja niillä on paikkansa tekstiilite-
ollisuudessa hyvin eri syistä. Tästä johtuen niiden 
yhdistäminen on erityisen kiehtovaa.

Puuvilla on katkokuitu, jonka kuidun pituus vaih-
telee 10 millimetristä 65 millimetriin (Räisänen 
ym. 2017, 11). Katkokuituisuus ja luonnonkuidun 
epätasainen rakenne tekevät materiaalista matta-
pintaisen, mitä on vaikeaa täysin imitoida tekokui-
tuja käyttäen. Luonnonmateriaalin hengittävyys on 
myös yksi syy käyttää puuvillaa vaatetusmateriaali-
na. Lisäksi puuvillan painavuus tekee materiaalista 
mukavan esimerkiksi takkimateriaaliksi; puuvilla 
kuuluu raskaisiin kuituihin ja sen paino on 1,54 g/
cm3 (Räisänen ym. 2017, 13). Koska haluan mal-
listoni vaatekappaleisiin mukavan käyttövaatteen 
tunnun, joka imitoi niin collegepaitoja kuin Japa-
nissa näkemiäni raskaita puuvillatakkeja, puuvilla 
mattapintaisena ja raskaana kuituna on looginen 
valinta yhdeksi perusmateriaaliksi. 

Polyesteri puolestaan eroaa oleellisesti puuvillasta 
ollessaan tekokuitu. Teollisesti tuotettavaa polyes-
teria voidaan valmistaa filamenttikuituna, jonka pi-
tuus on ääretön (Räisänen ym. 2017, 9). Funktionaa-
lisissa materiaaleissa filamenttikuidut ovatkin hyvin 
yleisiä, sillä niihin saadaan kuidun poikkileikkausta 

muuttamalla aikaan haluttuja ominaisuuksia. Lisäksi 
teollisesti tuotettu kuitu on hyvin tasalaatuinen. 
Filamenttikuiduille, kuten polyesterille, ominaisia 
piirteitä ovat laskeutuvuus, hyvä kulutuksen kesto, 
sileys sekä vähäinen nyppyyntyminen. (Räisänen 
ym. 2017, 11.) Oman mallistoni kannalta oleellinen 
polyesterin ominaisuus on sen hydrofobisuus; kuitu 
ei ime vettä itseensä, jolloin se kuivuu nopeasti ja 
siirtää kosteutta hyvin eteenpäin (Sinclair 105). Ur-
heiluvaatetukseen soveltuu erityisen hyvin polyes-
terin mikro- ja profiilikuidut, jotka pitävät vettä ja 
siirtävät kosteutta erityisen hyvin 
(Räisänen ym. 2017, 77).

Materiaalit
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Polyesteri on siis jo lähtökohtaisesti hydrofobinen 
kuitumateriaali, mikä tekee siitä hyvin soveltuvan 
mallistooni hikoilun kosteutta siirtäväksi materiaa-
liksi. Ihannetapauksessa valitsisin materiaalikseni 
erityisen hyvällä kosteudensiirto-ominaisuudella 
varustetun teknisen polyesterilangan. Kosteutta siir-
tävän polyesterin erityisen hyvä kosteudensiirtokyky 
perustuu kuvan 4 mukaiseen tekstiilikuidun poikki-
leikkauksen muotoon, joka edesauttaa kapillaari-il-
miötä ja maksimoi kuidun pinta-alan, jolta kosteus 
pääsee haihtumaan (Hyötyläinen 2017).

Valitsin työhöni langat, joilla saan mahdollisimman 
hyvin imitoitua haluamiani ominaisuuksia, kun tekni-
simmät langat eivät olleet tällä aikataululla saatavilla. 
Käyttämäni polyesterilanka ja puuvillalanka ovat 
molemmat Aallon tekstiilistudioiden lankavaraston 
materiaaleja. Puuvillalangat valitsin pitkälti vahvuu-
den ja tunnun perusteella. Polyesterille puolestaan 
vaihtoehtoja ei ollut kovinkaan paljon, sillä halusin 
langan olevan valkoista ja ilman erityisiä tehosteita, 
kuten ylikierrettä, ja 100% polyesteria. 

Kuva 4: Kuidun poikkileikkauksen muodolla 
voidaan edesauttaa kapillaari-ilmiötä lisäten 
materiaalin kosteudensiirtokykyä.

kosteuden 
siirtyminen



F U P P Y

13 

Tekniikat
Mallistoni materiaali-ideoissa käytän jacquard-ku-
dontaa ja tekstiilin viimeistystekniikoita visuaalisen 
funktionaalisuuden luomiseen. Hyvinkin perinteis-
ten ja useimmiten sisustustekstiileissä käytettyjen 
tekniikoiden, silkkipainannan ja jacquard kudon-
nan, käyttäminen funktionaaliseen suunnitteluun 
kiehtoo minua erityisesti. 

Kutomani takkikankaat ja niistä valmistetut takki-
mallit ovat mallistossani oleellisessa roolissa. Mal-
leissa toistuu toimikassidos, joka on yksi kudottujen 
kankaiden perussidoksista. Toimikkaassa loimi- ja 
kudelangat muodostavat kahden tai useamman 
langan juoksuja, jotka siirtyvät rivi riviltä oikealle 
tai vasemmalle muodostaen rakenteen, jossa on 
näkyvillä sidoksista syntyvä toimiviiva (Sinclair, 
2015, 272). Toimikkaan erialiset sovellukset mah-
dollistavat hyvin erialisia visuaalisia ja toiminnallisia 
tuloksia. Omissa malleissani ja materiaalikokeiluis-
sani toistuvat niin loimivaltaiset, kudevaltaiset kuin 
tasapainoisetkin toimikassidokset. 

Toimikaskankaiden lujuudesta johtuen sidosta 
käytetään usein työvaatteissa, farkuissa ja verhoi-
lukankaissa. Rakenne myös antaa lankojen liikkua 
toistensa ohi vapaammin verrattuna esimerkiksi 
palttinaan, jolloin kankaasta tulee plastisempi ja se 
palautuu hyvin rypyistä ja venytyksestä. (Sinclair 
2015, 273-275.) Juuri toimikkaan monipuolisuus 
ja taipuisuus tekee sidoksesta omaan mallistooni 
hyvin käyttökelpoisen. Lisäksi sporttimallistoa aja-
tellen pidän toimiviivan diagonaalin synnyttämästä 
visuaalisesta ilmeestä. 

Käyttäessäni jacquard-kudontaa, olen pystynyt 
myös yhdistelemään erilaisia rakenteita samaan 
tekstiiliin kuosillisina alueina. Jacquard-kudon-
nan kuosillisen kudonnan mahdollisuus perustuu 
koneen toimintaan, jossa jokainen loimilanka on 
niisitty yksittäin. Näin ollen kudoksessa jokaisen 
loimilangan nousua ja laskua voidaan säädellä ha-
lutulla tavalla. Tietokoneella piirrettyyn tiedostoon 
voidaan siis ohjelmoida erilaisia sidoksia mallin eri 
alueille muodostamaan kuosia. (Holyoke 2013). 

Kankaanpainannan malleissani käytän kaaviopai-
nanta, jossa seulalle toistetun kuosin läpi painoväri 
painetaan painopastan kanssa tekstiiliin. Kaaviopai-
nanta on hyvin yksinkertainen ja käytetyin kankaan-
painannan menetelmä. (Sinclair 2015, 515.) Reak-
tiivivärit, joita mallistoni tekstiileissä käytän sekä 
värjäämiseen, että painantaan, ovat hyvin pesua 
kestäviä värejä. Niiden kestävä tarttuminen tekstii-
liin perustuu kemialliseen kiinnittymiseen, jossa väri 
muodostaa tekstiilikuituihin molekyylitasolla kestä-
viä kovalenttisia sidoksia. (Räisänen ym. 2017, 197.) 
Reaktiivipainannan lisäksi käytän pigmenttipai-
nantaa, jossa pastaan sekoitettu pigmenttiväri jää 
kankaan pinnalle ja kiinnittyy kankaaseen lämmön 
avulla (Sinclair 2015, 509). Sovellan materiaalitutki-
muksessani pigmenttipainannalla kankaan pinnalle 
muodostuvaa kerrosta kankaan rakenteellisena 
elementtinä. Käyttämällä erikoispainopastoja saan 
tekstiilin pinnalle erityisen paksun ja lujan 
painokerroksen.
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2.2 Visuaalinen 
taustatutkimus

Inspiraatio Japanista
Funktionaalinen vaatetus osana muodillista pukeu-
tumista on ollut jo pidemmän aikaa minua kiehtova 
teema. Trendikäs aktiivinen elämäntapa ja sen näky-
minen lenkkareina ja juoksutrikoina katumuodissa 
on yksi näkökulma ilmiöön. 

Asuessani Tokiossa vaihto-opiskelijana japanilainen 
pukeutumiskulttuuri toi minulle vielä aivan uuden 
innostavan näkökulman funktionaaliseen –ja toi-
saalta erittäin epäkäytännölliseen– pukeutumiseen. 
Japanilaisessa kulttuurissa perinteet näkyvät vahvasti 
pukeutumisessa; kimonot, yukatat ja happi-takit 
ovat paitsi perinteisten festivaalien asuja, myös osa 
katumuotia. Samaan aikaan sporttiset tunnettujen 

brändien tuotteet ovat esillä katumuodissa. Perin-
nevaatteista, kuten kimonoista, funktionaalisuus on 
hyvin kaukana. Urheiluvaatteiden maailmasta kum-
puava katumuoti taas tuo joukkoon funktionaalisia 
vaatekappaleita.

Kun kimono tai mahdollisimman trendikäs katutyyli 
ovat enemmän muodillisia asuvalintoja, japanilai-
seen pukeutumiskulttuuriin kuuluu myös äärimmäi-
sen funktionaalinen varustautuminen. Paikalliset 
rouvat suojaavat kasvonsa auringolta hitsausmaskia 
muistuttavilla aurinkosuojilla ja käsivartensa irtohi-
hoilla. Kuumina päivinä ulkona työskentelevät mie-
het pitävät kaulassaan märkää pyyhettä pitääkseen 
itsensä viileinä. Tokiolaisen kotiyliopistoni puutarhu-
rit peittivät itsensä aurinkoisina päivinä pään päältä 
maahan laskeutuviin foliopintaisiin viittoihin heijas-
taakseen auringon polttavan säteilyn pois iholta. 

Samaiset puutarhatyöntekijät ja rakennustyöläiset 
pukeutuivat toisaalta omasta näkökulmastani hyvin 
epäfunktionaalisiin perinnetekstiileihin. Paikallinen 

työvaatetus, jossa perinteet ja univormukulttuuri 
ovat kiinteästi läsnä, kiehtoikin minua aivan erityises-
ti. Perinteiset paksut puuvillaan kudotut happi-tak-
kien erilaiset versiot toistuvat niin ravintolatyönte-
kijöiden työvaatetuksessa kuin rakennustyöläisten 
työtakeissakin. Takin malli on hyvin suoralinjainen ja 
paksu puuvillamateriaali epäilemättä kuuma Tokion 
kesän neljänkymmenen asteen helteessä.

Näitä työvaatteita ja perinneasuja ihastellessani mi-
nulle heräsi ajatus funktionaalisesta vaatteesta, joka 
ei näyttäisi funktionaaliselta; vaatteesta, jossa funk-
tionaalisuus on osa visuaalista ilmettä. Syntyi ajatus 
funktionaalisista kuoseista.
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Kuvat 5 ja 6:
Inspiraatiokuvia japanilaisesta 
perinteisestä työvaatetuksesta
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Indigo

Indigovärjäys on myös osa japanilaisia vaikutteita 
mallistoni visuaalisessa ilmeessä. Indigon sinistä 
saadaan Japanilaisesta indigo-kasvista, jonka syvän 
sininen väri on kiehtonut mystisenä värinä ihmisiä 
kaukaa historiasta saakka. Japanissa väri on saanut 
erityisen kulttuurillisen ominaispiirteen aseman. 
Kerrotaan, että eurooppalaiset vierailijat nimesivät 
sävyn ’japanin siniseksi’ vieraillessaan maassa ja 
nähdessään värin toistuvan laajalti pukeutumisessa 
ja kodintekstiileissä. (Japan National Tourism 
Organization 2015.)

Minua japanialisessa indigoperinteessä kiehtoo 
erityisesti sen alkuperä paitsi hienoston myös samu-
raiden asujen värinä. Ennen leviämistä laajemman 
yleisön käyttöön, indigoon pukeutuivat aristokraatit 
ja samurait (Japan National Tourism Organization 
2015). Itse näen samuraiden asut yhtenä japanilai-
sen työvaatekulttuurin osana ja siksi kiinnostavana 
värimaailman lähtökohtana mallistolleni. Kuva 7: Inspiraatiokuva, sinisen sävyihin muokattu 

kuva liekinleimauksista ottamistani kuvista.

Indigon tärkeys japanilaisessa kulttuurissa näkyy 
myös sanastossa. Japaninkielessä on oma sana in-
digon eri sävyille ja tummuusasteille; ’aijiro’ esimer-
kiksi tarkoittaa kaikista vaaleinta sinistä ja ’noukon’ 
kaikista tumminta laivastonsinistä (Anderson 2016).

Tästä sinisten sävyjen japanilaisesta perinteestä 
kumpuaa mallistoni yksinkertainen sinisävyinen lin-
ja. Haluan pitää mallistossani värimaailman selkeän 
niukkana myös päästääkseni tekstiilien rakenteelli-
suuden vaatteissa pääosaan. 
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Liike ja kuosillisuus

Kuva 8: Inspiraatiokuva, yhdistelmä liekinleimauksista 
ottamistani kuvista.

Vaikka mallistossani keskiössä on materiaalinen ja 
rakenteellinen kokeellisuus ja tutkimuksellisuus, on 
minulle teemojen käsitteleminen myös visuaalisina 
ilmiöinä luonteva osa suunnitteluprosessia. Koska 
japanilaisesta perinteestä kumpuavien vaatteiden 
muotokieli on hyvin linjakasta ja staattista, haluan 
tuoda joukkoon sporttimaailmaan viittaavaa liikettä 
kuosin avulla. Kuosillisuus on mallistossani oleelli-
sessa roolissa myös osana funktionaalisia rakenteita. 

Kuosisuunnitteluni inspiraation lähteitä ovat aiem-
malla kurssilla toiseen tarkoitukseen ottamani kuvat 
erialisista liekin leimahduksista. Näiden kuvien sat-
tumanvaraisuus ja orgaanisuus on hyvä vastapaino 
vaatekappaleiden systemaattiselle rakenteellisuu-
delle ja kaavoitukselliselle yksinkertaisuudelle. 
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3. Prosessi
Opinnäytteeni mallisto on saanut alkunsa 
yhdessä H&MxAalto Active Wear -yhteis-
työprojektissa suunnittelemani malliston 
kanssa. Mallistojen lähtökohdat ovat 
hyvin lähellä toisiaan ja H&MxAalto -pro-
jekti sijoittui myös ajallisesti opinnäytteeni 
prosessin alkupuolelle.

Jo H&MxAalto -projektin aikana minulle oli 
selvää, että haluan jatkaa aiheen piirissä 
opinnäytteen tekemistä. Otinkin projek-
tissa tuotetun asun osaksi opinnäytteeni 
mallistoa, jolloin se yhdessä suunnittele-
mani uuden asun kanssa muodostaa nyt 
malliston Fuppy.

Kuva 9: Malliston 
tuottamisen prosessi.

Visuaalisen linjan 
hahmottelu Tekstiilimateriaaliin ja 

-rakenteisiin liittyvien 
ratkaisujen tutkimi-
nen ja valinta

Materiaali-
innovaatioiden 
esitteleminen 

tuotteissa
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3.1 Luonnostelu

Omassa työskentelyssäni visuaalinen ja 
materiaalitekninen suunnittelu ja ideointi 
kulkevat vahvasti yhdessä. Kuitenkin pro-
sessin alusta on erotettavissa luonnostelu-
vaihe, jossa oleellisin tavoite on malliston 
visuaalisen linjan löytäminen. Mallistoa ja 
kuoseja luonnostellessa käytin hyväkseni 
teoriataustaani sekä varhaisimpia 
materiaalikokeilujani.

Kuva 10: Inspiraatiokuva 
luonnosteluun.
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Vaatemallien luonnostelu

Mallistoni asuissa visuaalisesta tausta-
tutkimuksesta kumpuaa vaatemallien 
linjakkuus, joka henkii japanilaisten perin-
nevaatteiden suoralinjaista tyyliä. Myös 
yksinkertaisena pidetty väripaletti kum-
puaa japanilaisesta indigoperinteestä. Toi-
saalta katutyyliin ja urheiluvaatetukseen 
sovelletussa mallistossa väljien takkien ja 
kapeiden trikoiden kontrasti sekä kuosilli-
suus ovat oleellisessa roolissa. 

Kuva 11: Line up -luonnos.
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Asun 1 luonnoksissa hain rentoa väljän pusakan ja 
trikoiden yhdistelmää. Halusin pitää happi-takeista 
kumpuavan suoralinjaisuuden, mutta yhdistää sen 
rentoon collegetakin tunnelmaan. Syntyi hyvin 
suoralinjainen ja väljä takki Flurry. Nimi viittaa takin 
funktionaalisuuteen; takissa tärkeä materiaali-idea 
perustuu kaulan alueen, rintakehän ja hartioiden 
suojaamiseen sateelta ja tuulelta. 

Jo varhaisessa vaiheessa luonnostelin takille parik-
si kuosilliset trikoot, jotka tuovat veistosmaiseen 
väljään takkiin kontrastia sporttisella printillä ja 
kapealla mallilla. Koska takki ja sen funktionaaliset 
ideat ovat asun tärkein osa, halusin alaosan olevan 
enemmän takkia tukeva ja korostava vaate. Myö-
hemmin trikoot saivat printikseen kuosin Flow. 
Syntyivät Flow-trikoot.  

Kuva 12: Asun 1 luonnoksia.

Luonnosten edetessä päädyin pitämään takin 
hyvin lyhyenä korostaakseni sen väljyyttä leveys-
suunnassa. Lyhyt takki toi tilaa lantiolle ja syntyi 
idea työvaatemaailman valjaiden ja työkaluvöiden 
soveltamisesta laukuksi. Asu sai täydennyksekseen 
Clingy-reisivyölaukun, joka on katutyyliin visuaa-
lisesti sopiva ja samalla hyvin funktionaalinen. Se 
pysyy hyvin paikallaan hölskymättä pikaisenkin 
juoksupyrähdyksen aikana. 

H & M x A A LT O
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Kuva 13: Asun 2 luonnoksia.

Asun 2 luonnoksissa halusin pitää kiinni tiukemmin 
japanilaisten happi-takkien muodosta. Tavoittee-
nani oli luoda asu, joka muodostaa asun 1 kanssa 
kiinnostavan parin.

Luonnostelu lähti liikkeelle pitkälti ideasta luoda 
hyvin funktionaalinen happi- takki, Fuppy, josta 
malliston tarinakin saa alkunsa. Jacquard-kudonnan 
idea hengittävästä placement-kuosista puolipitkän 
takin selässä ohjasi myös asun luonnostelupro-
sessia. Myös tähän asuun luonnostelin alaosaksi 
yksinkertaiset trikoot, joissa tutkin kuosia enemmän 
rakenteellisena elementtinä. 

Ensimmäisissä luonnoksissani takki mukailee hyvin 
pitkälti happi-takkien muotokieltä suoralinjaisena 
yläreiteen ulottuvana takkina, joka kiinnitetään 
edestä kahdesta kohtaa solmien narukiinnityksel-
lä. Olin saanut H&MxAalto-projektissa hyödyllisen 
kommentin siitä, että mikäli en muokkaa japani-
laisten perinnetekstiilien malleja riittävästi urheilu-
vaatteiden suuntaan, voi mallisto helposti mennä 

liiankin voimakkaasti ulos funktionaalisen urhei-
lullisen vaatetuksen kategoriasta. Samaan aikaan 
halusin pitää takkimallissa riittävästi viitteitä pe-
rinneasuihin, jotta malliston tarina pysyisi mukana 
visuaalisessa ilmeessä. 

Luonnostelun edetessä ja prototyyppejä hyödyn-
tämällä hain takkiin sopivaa mallia. Kun ensimmäi-
sissä luonnoksissa olkasauma ja hiha ovat perinne-
takkeja mukaillen suorat, hain lopulliseen malliini 
enemmän muotoa ja toimivuutta hartioilta laskeu-
tuvalla olkasaumalla ja hihansuita kohti kapenevilla 
hihoilla. Lisäksi lisäsin kaulukseen piilotettavan 
hupun sekä lukkokiinnitykset eteen tuodakseni 
haluamaani funktionaalisen vaatetuksen henkeä.
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Kuva 14: Asun 2 luonnoksia.

Trikoiden kohdalla ideointi jäi ensimmäisissä luon-
nosteluvaiheessa vielä hyvin avoimeksi, sillä niiden 
kuosin suunnittelu tarvitsi pohjalle materiaalikokei-
luja. Alkuvaiheessa hahmottelin lähinnä alueet, joi-
hin haluan painetun kuosin avulla luoda tukevam-
pia tai joustavampia alueita. Tässä vaiheessa olin 
vielä myös avoin asua täydentävän trikoopaidan 
kuosin suhteen, sillä halusin suunnitella sen yhteen 
trikoohousujen kuosin kanssa myöhemmin.

Halusin täydentää asun vielä laukkuidealla, joka 
jatkaa Clingy-reisivyölaukun tarinaa valjaista ja työ-
kaluvöistä inspiroituneista asusteista. Asun 2 pieni 
laukku Hold syntyi melko nopeasti piirrellen ideasta 
yhdistää Clingy-laukun muotokieli urheiluasusteista 
tutun hauiksen kohdalle kiinnitettävän sykemittarin 
tai puhelinkotelon muotoon. 



F U P P Y

24 

Kuosien luonnostelu
Mallistossa oleellinen kuosi on soljuva liekeistä 
inspiraation saanut kuosi Flow. Tykästyin kauniis-
ti liukuviin harmaan skaaloihin mustavalkoisiksi 
muuttamissani liekkivalokuvissa ja kuosiluonnos 
syntyikin pitkälti sommittelemalla ottamiani ku-
via päällekkäin raportiksi. Eniten kokeiluja kuosin 
suunnittelussa vaati rasterin koon määrittäminen 
ja kuosin skaala. Printtaillessani paperille kuosia 
eri skaaloissa ja mallaillessa niitä suhteessa ihmis-
kehoon päädyin lopulta reilusti alkuperäisiä liekin 
leimauksia suurempaan skaalaan. Näin sain aikaan 
mielestäni sopivan kokoisia väriliukuja kuosiin sekä 
sopivalla tavalla trikoissa toistuvan raportin. 

Lisäksi lähdin toistamaan soljuvista liekeistä synty-
vää muotokieltä maalaten. Sattumanvaraisia muo-
toja muodostin käyttämällä hyvin märkää maalia ja 
antamalla nesteen muodostaa muotoja itsestään 
valuen ja läikkyen. Maalipinnat tein luonnoksiksi 
Flurry-takin placement-kuosia varten. 

Kuva 15: Flow-kuosin työstöä
yhdistelemälä ottamiani valokuvia.

H & M x A A LT O
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Kuva 15: Yksityiskohta placement-printtien luonnoksesta.
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Asun 2 trikoopaitaa ja -housuja varten luonnostelin 
kahta hyvin eri tyyppistä kuosia. Toisissa kuosiluon-
noksissa toistin Flow-kuosin soljuvuutta monografi-
an keinoin luodakseni pintamaisen pienen skaalan 
kuosin. Ajattelin hyödyntäväni kuosia mahdollisesti 
sekä trikoopaidassa, että trikoissa. Hyvin pian huo-
masin, että soljuvasta, pintamaisesta kuosista olisi 
hyvin hankalaa hahmottaa trikoisiin haluamaani 
funktionaalista vaihtelua. Lisäksi aloin kaivata solju-
ville placement-kuoseille sekä Flow-kuosille kont-
rastiksi graafisempaa ja yksinkertaisempaa kuosia.

Kuva 17: Kuosiluonnos.
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Lähdin liikkeelle graafisen jäljen etsimisessä piirtä-
mällä erilaisia muotoja käsin ja tietokoneella sekä 
leikaten muotoja paperista saksilla. Saksilla leikaten 
luonnostelu on minulle luonteva tapa tietynlaisen 
rennon, mutta jämäkän jäljen luomiseen. Myös 
tähän kuosiin sain mielestäni parhaiten sopivan 
rytmin leikattuja muotoja käyttämällä. Hahmottelin 
alustavan raportin hyvin yksinkertaisista suorakai-
teen muodoista. 

Kuoseja luonnostellessani päätin lopulta käyttää 
asun 2 trikoopaidassa Flow-kuosia, sillä kahden 
asun pienoismallisto ei tuntunut kaipaavan kolmea 
kuosia placement-printtien lisäksi. Soljuvaan trikoo-
kuosiin tekemäni luonnokset hyödynsin Fuppy-ta-
kin placementin luonnoksiksi. 

Kuva 18: Kuosilunnoksia.

F U P P Y
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3.2 Materiaalikokeilut
Tekstiilimallien kehitteleminen materiaali-
kokeilujen kautta on opinnäytteeni keskei-
sintä antia. Mallistossani on kolme erityi-
sen tärkeää materiaalikokeiluja vaatinutta 
tekstiilimallia. Fuppy-takin jacquard-ku-
dontaa hyödyntävässä tekstiilimallissa 
hain hengittävyyden ja tiiviyden vaihtelua 
sidosten vaihtelun avulla. Flurry-takissa 
taas tekstiiliin kuosillisuus ja samalla ve-
den- ja tuulenpitävyyden funktionaalisuus 
syntyy bondausta hyödyntäen, kun taas 
Backup-trikoissa erikoispainopasta toimii 
kompressiorakenteen muodostajana. Ra-
kenteiden kehittelemisen prosessi voidaan 
yksinkertaistaa kolmeen testikierrokseen.

Kuva 19: Materiaalinäytteitä 
prosessin varrelta.
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Ensimmäisissä materiaalikokeiluissa 
hahmottelin ideoideni toimivuutta luon-
nosmaisesti löytääkseni suunnan, jota 
lähteä rakenteissa hakemaan.

Testikierros 1

Kuva 20: Materiaalinäytteiden lajittelua.
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Flurry-takin pohjamateriaali oli minulle hyvin selkeä 
jo alusta alkaen. Halusin käyttää käsin kutomaa-
ni kangasta, jonka kaksinkertaisessa sidospistein 
yhdistetyssä rakenteessa alapuolen polyesteri 
toimii kosteutta iholta siirtävänä funktionaalisena 
kerroksena ja yläpuoli on mattapintaista puuvil-
laa. Kankaan kokonaispaksuus on lähellä tavallista 
college-neulosta, mikä tekee siitä sopivan rentoon 
anorakkiini. Toimikassidos kankaan molemmin 
puolin tekee materiaalista myös hyvin laskeutuvaa 
ja plastista. 

Takin funktionaalinen idea perustuu tuulitakkima-
teriaalin bondaamiseen kuosillisesti alueelle, jossa 
tuulen- ja vedenpitävyyttä erityisesti tarvitaan. En-
simmäisissä materiaalikokeiluissa kiinnitin pohjama-
teriaaliin ohutta polyesteriulkoilukangasta melting 
base -painopastan avulla. Ongelmaksi muodostui 
kuitenkin kankaan epätasainen kiinnittyminen ja 
reunojen purkautuminen. Lopputulos ei ollut myös-
kään täysin vedenpitävä. 

Materiaali 1 Materiaali 2 Materiaali 3
Kompressiota muodostavan trikooprintin funktio-
naalinen tavoite oli luoda joustavuutta muokkaavia 
tukevia alueita trikoolle paksun painopastan avulla.

Ensimmäiseksi kokeilin erilaisten painopastojen 
venytyksen kestoa painamalla yksinkertaisia testiku-
oseja trikoolle. Kokeilin pigmenttien peittopastaa, 
melting basea ja kohopastaa. Kohopastalla sain 
aikaan hakemani kestävän rakenteen. 

Fuppy-takin kudotussa rakenteessa kaksipuoleinen 
rakenne on toimii funktionaalisesti samalla tavalla 
kuin Flurry-takin pohjamateriaali. Hain kuitenkin 
Fuppy-takkiin paksumpaa ja jämäkämpää rakennet-
ta ja lisäksi kuosillista hengittävää aluetta selkään 
jacquard-tekniikalla.

Ensimmäisissä TC-koneella kutomissani testitil-
kuissa kokeilin kaksikerroksista rakennetta, jossa 
polyesteri- ja puuvillakuteet muodostavat omat 
kangaskerroksensa. Hengittävänä alueena toimivan 
kuosin kohdalla paksu puuvilla muodostaa filku-
pé-rakenteen ja polyesteri sitoutuu yhteen kaikkien 
loimilankojen kanssa. Käyttämällä paksua merseroi-
tua puuvillaa hain voimakasta kontrastia puuvilla- ja 
polyesteripuolten tuntuun. Lopputuloksessa hapsut 
olivat mielestäni liiankin paksuja ja filkupé- kohdissa 
jäljelle jäävä sidos liiankin harva. Lisäksi värjäyksen 
jälkeen merseroidun puuvillan kiilto vähensi hake-
maani puuvillan mattapintaisuutta.

H & M x A A LT O
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Teknisen polyamidiulkoilukankaan vär-
jääminen ei tuottanut haluttua tulosta 
kankaan viimeistyksistä johtuen.

Melting base -pastalla bondatessa kiinnit-
tyneeseen materiaaliin jäi epätasaisuuksia.

Pigmenttipeittopastalla paina-
essa painojälki ei ole tarpeeksi 
paksua kestääkseen venytystä.

Lämpökohopastalla painojälki 
on hyvin paksua ja vetolujaa.

Melting base -painopasta 
tuotti oletustani huomattavasti 
heikomman rakenteen.

Satiinisidos lankajuoksujen alla 
tuotti liian harvan sidoksen.

Paksun puuvillalangan hapsuista tuli 
mielestäni liiankin pörröisiä.

Kuvat 21-23: Varhaisia 
materiaalikokeiluja.

Materiaali 1 Materiaali 2 Materiaali 3
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Seuraavissa materiaalikokeiluissa minul-
la oli jokaiselle materiaalille jo selkeämpi 
tavoite, mitä lähteä kokeiluista hakemaan. 
Flurry-takin materiaalille etsin toimi-
vampaa bondaamiskeinoa, Fuppy-takin 
tekstiiliin sopivaa lankayhdistelmää ja 
Backup-trikoolle kartoitusta kuosin vaiku-
tuksesta rakenteen muuttumiseen.

Testikierros 2

Kuva 24: Kohopastan kuosin 
prototyyppejä.
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Lisätäkseni vedenpitävyyttä ja rakenteen tasaisuut-
ta kokeilin tekstiililiimakalvoa kankaiden bondaami-
seen. Tekniikka osoittautui toimivaksi. Koska kalvo- 
ja kangaskappaleita oli vaikeaa kohdistaa tarkalleen 
päällekkäin, päätin leikata kuosin kalvosta muuta-
maa milliä laajempana kuin kankaasta, jotta kalvo 
jää tuulitakkikankaan ulkopuolelle tarkoituksenmu-
kaisesti. Samalla pääsin eroon päälikankaan reunan 
rispaantumisongelmasta.

Materiaali 1 Materiaali 2 Materiaali 3

Löytääkseni paksuudeltaan sopivan lankaparin 
muutin seuraavissa testeissä käyttämääni puu-
villaalankaa, sillä polyesterilangalle ei ollut saata-
vissa käyttämääni lankaa parempia vaihtoehtoja. 
Tein uusia koetilkkuja samalla sidoksella käyttäen 
huomattavasti ohuempaa kampapuuvillaa kutoen 
molempia lankoja kaksinkertaisina. Tällä tavalla sain 
nopeutettua kutomista pitäen silmällä koko takin 
kankaan kutomista. Lankojen paksuuksien suhde 
toisiinsa osoittautui varsin toimivaksi ja koevärjäys 
uudelle langalle toimi myös moitteetta. 

Mallia analysoidessani huomasin sidoksen kaipaa-
van vielä lisäkehittelyä. Olin ajatellut kaksikerroksi-
sen rakenteen muodostavan ikään kuin vuorikan-
kaan puuvillakudoksen taustalle. Sain ohjaajaltani 
huomautuksen, että tällaisella rakenteella sisäpuo-
len polyesterikerroksesta voi tulla roikkuva. Samalla 
pohdin sitä, että polyesterin ja puuvillan välillä ei 
voi olla liikaa ilmaa eristeenä, jos haluan, että kos-
teus siirtyy mahdollisimman nopeasti ihoa vasten 
olevasta polyesterista ulkopinnan puuvillaan. 

Kokeilin erilaisten kuosien ja painetun pinta-alan 
määrän vaikutusta trikoon jousto-ominaisuuksiin 
painamalla useita erilaisia näytteitä kohopastal-
la. Tukevaan rakenteeseen tarvittavan painetun 
pinta-alan määrä osoittautui yllättävän suureksi. 
Lisäksi selvisi, että kuosin on hyvä muodostaa vaa-
kasuunnassa limittäin meneviä alueita esimerkiksi 
pysty- tai vaakaraidan sijaan sopivan napakkuuden 
aikaansaamiseksi. Kokeiden perusteella päädyinkin 
muokkaamaan alustavaa kuosiani diagonaaliseksi 
ja käyttämään erityistä tukea tarvitsevilla alueilla 
isompia painettuja alueita. 
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Leikkaamalla tekstiilikalvon pintakangas-
ta laajemmaksi vältyin kankaan purkau-
tumiselta ja kohdistusongelmilta.

Kuosit, joissa elementit asettuvat limit-
täin toisiinsa nähden osoittautuivat 
käyttökelpoisimmiksi.

Uudella lankayhdistelmmällä sidosyh-
distelmän toimivuus parani ja lankajuok-
suista tuli visuaalisesti miellyttäviä.

Kuvat 25-27: Materiaalikokeiluja.

Materiaali 1 Materiaali 2 Materiaali 3
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Kolmansissa materiaalikokeiluissa pystyin 
jo keskittymään visuaalisen ilmeen ja 
rakenteiden tunnun hienosäätämiseen.

Testikierros 3

Kuva 28: Jacquard-kokeilujen 
kaksipuolinen rakenne.
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Löytääkseni sopivan väriyhdistelmän pohjakankaan 
ja pinnalle bondatun polyesterikankaan välille tein 
pohjakankaalle kattilavärjäystestin kolmella eri 
sävyllä. Lopulliseksi polyesterikankaaksi päädyin 
lopulta käyttämään vuorikangasta, joka on tun-
nultaan riittävän lähellä ohutta ulkoilukangasta. 
Sopivan värisen ulkoilukankaan löytäminen kan-
gaskaupoista ei onnistunut ja teknisten materiaa-
lien värjääminen osoittautui niiden viimeistyksistä 
johtuen hankalaksi. 

Materiaali 1 Materiaali 2 Materiaali 3

Tein testejä kaksipuoleisesta rakenteesta sekä 
sidospistein yhdistettyinä kaksikerroksisina raken-
teina, että kaksipuoleisina kaksikudejärjestelmää 
soveltavina rakenteina. Pidin edelleen kiinni toimi-
kassidoksesta, sillä se toimi hyvin ja se sopi diago-
naalin toimiviivan myötä visuaalisesti mallistooni. 
Leikittelin myös ajatuksella luoda erityisen tiivis ja 
tuulenpitävä sidos yhdistämällä sidokseen palttinaa 
nurjan puolen polyesterikuteeseen luomaan tiivistä 
tuulenpitävää rakennetta. Käsin kutomieni tes-
tien perusteella toimivimmalta ratkaisulta vaikutti 
kaksinkertainen kangas, jossa kerroksia yhdistävät 
sidospisteet muodostavat väljän toimiviivan sidos-
ten toimiviivaa vastaan. Lisäksi aloin pohtia mahdol-
lisuutta jättää filkupé alueet leikkaamatta ja pitää 
lankajuoksut roikkumaan kankaan pinnalle. Hengit-
tävyyttä testaillessa leikkaamisella ei ollut juurikaan 
merkitystä.

Löytääkseni sopivan painopastan värin ja pohja-
kankaan tein kokeita eri pohjille peittovalkoisella ja 
värittömällä kohopastalla. Koetilkuissa käyttämääni 
ohutta polyesteritrikoota en onnistunut löytämään 
tummansinisenä, joten käytin puuvillasekoitetri-
koota. Kokeilin painamista myös löytämälleni hyvin 
napakalle vaaleansiniselle polyesteritrikoolle, mutta 
kankaan tiivis rakenne esti painopastan pääsyn 
tarpeeksi syvälle neulerakenteeseen eikä tukevaa 
efektiä syntynyt. Päädyin käyttämään pohjana 
puuvillasekoitetta, joka osoittautui parhaaksi vaih-
toehdoksi mallintamaan haluamaani lopputulosta. 
Vaikka alun perin olin ajatellut painavani kuosin 
tummansiniselle tummansinisellä, päädyin lopulta 
käyttämään peittovalkoiseen kohopastaan sävytet-
tyä sinistä, sillä väritön painopasta sammutti sinisen 
sävyt oudon harmahtaviksi.
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Kartoittaakseni mahdollisuuksiani kutoa lopullinen 
materiaalini teollisuuskoneella kudoin samat raken-
teet vielä teollisella kutomakoneella sekä yksinker-
taisella että kaksinkertaisella langalla.
Teollisuuskoneella tehdyissä kokeiluissa mukava yl-
lätys oli se, että lankajuoksut tulivat niin siisteinä ja 
tasaisina, että pystyin hyvin luopumaan niiden leik-
kaamisesta joutumatta pohtimaan liian epäsiistien 
ja roikkuvien lankajuoksujen funktionaalisuutta. 

Yllätys teollisuuskoneella kudotuissa näytteissä oli 
myös se, että niissä puuvillan ja polyesterin erilainen 
käyttäytyminen tuli selvemmin esiin ja kaksinker-
taisissa kankaissa sidospisteet alkoivat muodostaa 
rakenteeseen ryppyjä ja kiristymiä. Kaksikudejär-
jestelmällä tehty kaksipuoleinen rakenne sai aikaan 
kaksikerroksista kangasta siistimmän ja ryhdikkääm-
män rakenteen. Lisäksi sen tiiviys oli jopa korkeampi 
kuin palttinasidoksella varustetulla kaksikerroksisel-
la kankaalla, joten päätin käyttää sitä sekä lanka-
juoksu-placementin ympärillä takakappaleessa että 
etukappaleessa ja hihoissa. Samalla sain testattua 
lopulliseen kankaaseen sopivan kuteen tiheyden 
30 lankaa/cm.

Palttinasidos taustalla 
toimikkaan tilalla vaikutti 
yllättävän vähän kankaan 
tuulenpitävyyteen.

Käsinkudottujen testien 
perusteella kaksinkertainen 
sidospistein yhdistetty raken-
ne vaikutti toimivimmalta.

Teollisuuskonetta silmällä-
pitäen kudoin rakenteet yk-
sinkertaisella langalla, koska 
kudonta-aika ei teollisesti 
kudottaessa ole ongelma. 
Myöhemmin palasin takaisin 
kaksinkertaisen langan 
sidokseen visuaalisista syistä 
ja tekstiilin tuntua ajatellen.

Kuva 29: TC2-koneella kudo-
tun näytteen värjäämätön 
veriso sekä värjätyn kankaan 
oikea ja nurja puoli.

Materiaali 3
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Kokeilin polyesterimateriaalin bondaa-
mista eri sävyisiksi värjäämilleni pohjille 
löytääkseni sopivan väriyhdistelmän.

Väritön kohopainopasta osoittautui 
luonnonväriseksi, joka sammutti sinisen 
sävyt harmaan ja ruskean sävyiksi.

Lopulliseksi yhdistelmäksi valikoitui sininen 
painoväri tummansiniselle trikoolle.

Teollisuuskoneella kutoessa kaksinkertaiset rakenteet 
muodostivat kankaaseen yllättävän voimakkaita kiristy-
miä, jotka eivät täysin hävinneet viimeistykssäkään.

Kaksikudejärjestelmään perustuva kaksipuolei-
nen toimikassidos osoittautui parhaaksi ryhdik-
kyydeltään, paksuudeltaan ja tasaisuudeltaan.

Kuvat 30-32: Materiaalitestejä.

Materiaali 1 Materiaali 2 Materiaali 3
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3.3 Tekstiilit tuotteiksi

Saadakseni kehittämäni materiaalit esille 
osana mallistoa, tein ne valmiiksi tuotteik-
si luonnostelemieni asujen pohjalta. Tämä 
materiaali-ideoiden työstäminen käytet-
täviksi vaatteiksi asti oli olennaista, jotta 
ratkaisujen funktionaalinen ja visuaalinen 
toimivuus tulee ilmi. Ilman sitä kokonai-
suus olisi jäänyt liian abstraktiksi. 

Minulle kaavoittaminen ja vaatteiden ompelu on 
hyvin uutta, sillä muotoilutaustaisena tekstiilisuun-
nittelijana olen keskittynyt kurssiprojekteissa tekstii-
limallistojen suunnitteluun tehden tekstiilimalleista 
näytteitä lopullisten tuotteiden sijaan. Koska myös 
opinnäytteessäni materiaali-innovaatiot ovat kes-
kiössä, pidin vaatemallit tarpeeksi yksinkertaisina.

Kuva 33: Prosessikuva 
Flurry-takin materiaalin 
työstöstä.
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Asu 1
Flurry-takin kaavan pohjaksi piirsin kaavan vanhas-
ta anorakistani. Muokkasin kaavaan hupun tilalle 
kauluksen ja lisäsin takkiin huomattavasti leveyttä. 
Tein kokonaisesta takista yhden prototyypin ja 
kauluksesta kaksi lisäprotoa löytääkseni sopivan 
istuvuuden. 

Piirsin lopullisen kaavan digitaaliseen muotoon, 
jotta sain sommiteltua sen avulla leikkuutiedostot 
tekstiililiimakalvolle ja ulkoilukankaalle. Bondasin 
vektoritiedoston mukaan leikkurilla leikatut muodot 
värjätylle pohjakankaalle ja ompelin takin kokoon.

Flow-trikoille otin kaavan koulun kaavakaapis-
ta ja kokeilin kaavan toimivuuden sovittamalla 
prototyyppitrikoita mallille sovituksessa. Painoin 
Flow-kuosin puuvillasekoitetrikoolle reaktiiviväreillä 
ja ompelin trikoot höyrytetystä ja viimeistyspestystä 
materiaalista.

Kuvat 34 ja 35: Asun 1 
prototyyppien sovitus.

Clingy-laukun kaava syntyi hyvin kokeilullisesti 
ensin paperista nitojan avulla rakennellen, sitten 
ommeltujen prototyyppien avulla. Sovituksen 
avulla etsin sopivan kulman laukun kiinnitysvöille, 
jotta laukku olisi mahdollisimman mukava puettu-
na ja pysyisi yllä myös juostessa. Ompelin laukun 
puuvillakanvasista, jossa on vettä ja likaa hylkivä 
viimeistys.
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Asu 2
Fuppy-takin kaava syntyi soveltaen Japanista os-
tamani työtakin mittoja. Tein mallista prototyypin, 
jonka pohjalta muokkasin perinnetakista pidem-
män ja istuvamman version. Istuvuutta parantaak-
seni muutin olkasaumaa hartialta laskeutuvammak-
si ja hihaa hihansuita kohti kapenevaksi. Koska tein 
mallista huomattavasti alkuperäistä väljemmän, 
muokkasin takakappaleen alaspäin kapenevaksi 
hävittääkseni liiallista telttamaisuutta. Takkia varten 
kudoin teollisuuskoneella yhteensä noin kolme 
metriä kangasta ja ompelin takin sijoittaen lanka-
juoksuista muodostuvan kuosin takin selkään.

Kuvat 36 ja 37: Asun 2 valmis-
tamisen prosessikuvia.
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Kuva 38: Backup-trikoiden painokuosin rakenne.

oikea lahje vasen lahje

painokaavio 1

painokaavio 2

painokaavio 3

Backup-trikoille ja Flow-trikoopaidalle otin kaavat 
koulun kaavakaapista ja kokeilin kaavojen toimivuu-
den sovittamalla prototyyppitrikoita mallille. Trikoo-
paidan kaavaa muokkasin kainalosta suuremmaksi 
sekä hihoista ja helmasta lyhemmäksi. Painoin 
Flow-kuosin puuvillasekoitetrikoolle reaktiiviväreillä 
ja ompelin paidan höyrytetystä ja viimeistyspes-
tystä materiaalista. Backup-trikoissa käytin kolmi-
osaista painoseulaa, joista kuvan 38 mukaisesti sain 
painettua kaavaltaan toistensa peilikuvia olevat 
lahkeet. Prässikiinnityksen jälkeen ompelin trikoot 
kohopastan tukevoittamasta trikoosta.

Hold-laukun kaava syntyi paperista rakennellen ja 
nopeiden ommeltujen prototyyppien avulla. Valitsin 
laukkuun tarpeeksi kapeat kiinnitysremmit ja lukot, 
jotta laukun saisi istumaan sekä olkavarteen että 
sääreen. Laukun koon määrittelin niin, että sinne 
mahtuu puhelin ja pieni rahakukkaro. Halusin pitää 
laukun taskumaisen pienenä. Prototyyppieni perus-
teella ompelin laukun puuvillakanvasista, jossa on 
likaa ja vettä hylkivä viimeistys.
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Kuvat 39 ja 40: Tekstiilien värjäämisen 
prosessikuvia.
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4. Tulokset
Prosessini tuloksena syntyi kahden asun 
urheiluvaatemallisto fuppy. Malliston 
asu 1 koostuu takista, trikoista ja reisivyö-
laukusta. Asuun 2 kuuluu takki, trikoopai-
ta, trikoot sekä sääreen tai olkavarteen 
kiinnitettävä laukku.

Malliston materiaali-ideoiden materiaali-
näytteet ja tietokortit ovat opinnäytteeni 
liitteinä.

Kuva 41: Valmis vaate. 
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4.1 Mallisto
Fuppy-pienoisurheiluvaatemallisto on kau-
niisti funktionaalinen naisten mallisto päi-
vittäiseen käyttöön ja hyötyliikkumiseen. 
Malliston funktionaalisten elementtien vi-
suaalisuus ja kuosillisuus tekevät vaatteista 
houkuttelevia asuja niin kevyeen urheiluun 
kuin päivittäiseen pukeutumiseen.

Malliston ydintä ovat vaatteissa esiintyvät tekstiili-
rakenneinnovaatiot. Kudotuin rakentein ja tekstiilin 
viimeistyskeinoin luodut kuosilliset funktionaali-
set ratkaisut vastaavat urheilu- ja ulkoiluvaatteen 
funktionaalisiin tarpeisiin kevyen liikkujan näkökul-
masta.  

Malliston yksinkertaiseen indigonsävyjen väripalet-
tiin pienen vihjeen funktionaalisten työvaatteiden 
maailmasta tuovat pienet huomiovärikeltaiset 
yksityiskohdat vaatteiden sisällä.

Kuva 42: Asut 1 ja 2.
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Kuva 44: Vaatteet mallien yllä.
Kuva 45: Malliston line-up ja väripaletti.

Asu 1 Asu 2
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Kuvat 46 ja 47:
Asut edestä ja 

takaa.
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Kuva 48.
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Fuppy-takki
Fuppy-takki on malliston sydän ja tarinan 
alku; funktionaalinen versio perinteisestä 
happi-takista. Funktionaalisesta näkökul-
masta mallissa oleellista on hengittävyy-
den vaihtelun luominen takin eri osiin.

Selästä hengittävän takin rakenne perustuu jac-
quard-kudonnan keinoin luotuun hengittävään 
placement-kuosiin. Selän kuosialueella sidosraken-
ne on huomattavasti hengittävämpi, kun pintaker-
roksen puuvillalankojen tiivis toimikassidos aukeaa 
löyhiksi lankajuoksuiksi. Funktionaalisuutta takki-
malliin tuovat myös kaulukseen kätkeytyvä huppu 
ja takkikankaan kaksipuoleinen rakenne, jossa 
nurjan puolen polyesteri toimii kosteutta siirtävänä 
kerroksena. 

4.2 Tuotteet

Kuva 49: Fuppy-takki.



F U P P Y

50 

Takakappaleen kuosillinen 
lankajuoksuista muodostuva 
alue luo hengittävän efektin 
takin selkään.

Kaksipuolisessa toimikasrakenteessa 
sisäpuolen polyesteri toimii kosteutta 
iholta siirtävänä kerroksena.

Kuva 50: Fuppy-takki takaa.
Kuva 51: Takin materiaalit ja 
rakenne.
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Takki kiinnittyy 
edestä pikalukoilla.

Kaulukseen kätkeytyy kuminau-
hakiristyksin säädettävä huppu.

Kuvat 52-54: Takin rakenne- ja detaljikuvia.
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Kuvat 55 ja 56: 
Fuppy-takki 

edestä.
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Flurry-takki
Flurry-takin rento ja väljä malli sopii 
katupukeutumisen tyyliin, mutta henkii 
linjakkuudellaan myös malliston japa-
nilaisvaikutteita. Takin kuosillinen ker-
roksittainen rakenne tekee siitä toimivan 
urheiluun myös sateisemmalla ja tuuli-
semmalla säällä.
Flyrry-takin pohjamateriaalissa toimikasrakenne 
tuo kankaaseen taipuisuuden ja laskeutuvuuden. 
Kaksinkertainen rakenne muodostaa nurjalle 
puolelle funktionaalisen kostetta siirtävän polyes-
terikerroksen. Kuosillisesti rintakehän, kauluksen 
ja hartioiden alueelle bondattu tekstiilikalvo ja 
ulkoilukangasmateriaali muodostavat tuulen- ja 
vedenpitävän alueen.
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Kuva 57: Flurry-takki.
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Pohjakankaan pinnalle bondattu 
tiivis polyesteripalttina yhdessä 
tekstiilikalvon kanssa muodos-
taa tuulen- ja vedenpitävän 
rakenteen.

Kuva 58: Flurry-takin rakenne 
kuvat ja materiaalit.

Kuva 59: Takki edestä.
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Polyesterin ja puuvillan erilaisen 
värjäytyvyyden vuoksi rakenteen 
kaksipuolisuus korostuu tekstiilissä 
myös visuaalisesti.

Helman kuminauhakiristys 
lisää takin muokattavuutta.

Kuvat 60-62: Takin rakenne- ja detaljikuvia.
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Kuvat 63 ja 64:
takki edestä ja 

takaa.
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Backup-trikoot

Backup-trikoot antavat kantajalleen hy-
vän tuen napakalla rakenteellaan. Diago-
naalinen, rytmikäs kuosi henkii liikkeen 
tuntua visuaalisesti, mutta toimii samalla 
funktionaalisena osana 
tekstiilirakennetta.

Puuvillasekoitetrikoiden pinnalle kohopastalla pai-
nettu kuosi napakoittaa trikoiden neulerakennetta 
ja tuo vaatteeseen kompression ja tuen ominai-
suuden. Trikoiden kuosi on suunniteltu niin, että 
se antaa enemmän myöten polvista liikkuvuuden 
lisäämiseksi ja toisaalta muodostaa pakaroiden ja 
lantion alueelle erityisen vahvan tuen.

Kuva 65: Lähikuva 
Backup-trikoiden 
materiaalista.
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Painetun pinta-alan vähene-
minen jättää joustoa polven 
kohdalle.

Isommista painoalueista 
koostuva kuosi yläreisissä tuo 
tuen pakaroille ja reisille.

Kuva 66: Backup-trikoot.
Kuva 67: Trikoiden rakenne-

kuvat ja materiaalit.
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Kuvat 68-69:
Backup-trikoot.
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Flow-trikoot

Flow-trikoot ja -trikoopaita tuovat mallis-
toon visuaalista liikkeen tuntua kuosillaan. 
Liekinleimausten sattumanvaraisuudesta 
ja soljuvuudesta inspiraation saanut kuosi 
flow sopii hyvin urheiluvaatekontekstiin.

Puuvillasekoitetrikoolle painettu Flow-kuosi kestää 
hyvin useitakin pesuja, sillä kemiallisesti kuituun 
kiinnittyvät reaktiivivärit sitoutuvat materiaaliin 
hyvin kestävällä tavalla.
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Kuva 70: Flow-kuosi 
trikoolla.
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Puuvillasekoitetrikoolle painettu 
Flow-kuosi toistuu malliston 
molemmissa asuissa.

Kuva 71: Flow-trikoovaatteet.
Kuva 72: Flow-trikoosta valmistettujen 
vaatteiden rakennekuvat ja materiaali. 
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Kuva 73: Flow-trikoopaita. 
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Työkaluvöistä ja urheiluasusteista inspi-
raation saaneet laukkumallit Clingy ja 
Hold ovat visuaalisesti hyvin katu-uskot-
tavia. Kiinnitysvöillä tiiviisti kehoa vasten 
puettavat laukut pysyvät päällä hölsky-
mättä reippaassakin juoksuvauhdissa.

Clingy- ja Hold-laukut kiinnittyvät molemmat kehoa 
vasten kahdella kiinnitysvyöllä, mikä estää niitä 
liikkumasta ja hölskymästä kävelyn tai juoksun ai-
kana. Laukut on valmistettu vettä ja likaa hylkivästä 
puuvillakanvasista ja pikalukot tekevät niiden päälle 
pukemisen erityisen helpoksi.

Clingy ja Hold -laukut
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Kuva 74: Malliston laukut.
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Laukut kiinnittyvät tukevasti ylle 
pikalukoilla.

Kaksipuolisessa toimikasrakenteessa 
sisäpuolen polyesteri toimii kosteutta 
iholta siirtävänä kerroksena.

Kuva 75: Laukkujen rakenne-
kuvat ja materiaali.

Kuva 76: Laukut mallin yllä.
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Kuva 77: Laukkujen 
rakennekuvia.

Kuva 78: Laukut.
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Kuvat 79-81: Laukkujen detaljikuvia.
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4.3 Tulosten arviointi
Fuppy-malliston vaatteet ja asusteet ovat 
ennen kaikkea tulos teoriataustaa sovel-
tavalle materiaalitutkimukselleni. Ma-
teriaali-innovaatioideni prototyyppeinä 
ne osoittavat, että tekstiilirakenneideani 
toimivat konkreettisissa tuotteissa ilahdut-
tavan hyvin. Prosessissa syntyi siis varsin 
käyttökelpoisia, funktionaalisia ja visuali-
sesti toimivia  vaatteita. Koska kyseessä on 
ensimmäinen prototyyppimallisto, siinä 
on luonnollisesti useita ongelmakohtia ja 
tarvetta lisäkehittelylle. 

Kuva 82: Fuppy-malliston tuotoksia.
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Kuva 83: Asu 2 takaa.

Fuppy-takissa kudotusta rakenteesta muodostuva 
materiaalin kuosillinen hengittävyyden vaihtelu 
osoittautui toimivan rakenteellisesti erittäin hyvin. 
Kokeillessa puhaltamista kankaan läpi puuvilla-
lankajuoksujen kohdalta ja tiiviimmän toimikasra-
kenteen kohdalta huomaa selvän eron materiaalin 
hengittävyydessä. Tämä olikin Fuppy-takin oleellisin 
rakenneidea, joten olen tulokseen tyytyväinen. 
Toisaalta olisin halunnut saada aikaan tuloksia myös 
kokeiluistani luoda takkiin kolmas sidos, josta muo-
dostuu etukappaleeseen erityisen tuulenpitävä alue 
rintakehän alueelle. Ajatus syntyi kuitenkin vasta 
prosessin loppuvaiheilla enkä saanut haluamiani 
tuloksia varhaisissa kokeiluissani, joissa hyödynsin 
tiivistä palttinasidosta kankaan nurjalla puolella. 

Flurry-takissa visuaalinen efekti on mielestäni 
hyvin onnistunut. Materiaalin tuntu on toisaalta 
esimerkiksi tavallisiin coutattuihin ulkoilukankaisiin 
verrattuna todella paksu ja jäykkä, mikä huonontaa 
istuvuutta. Sain kehitettyä rakenneidean kuitenkin 
siinä mielessä toimivaksi, että kalvon ja pintakan-
kaan yhdistelmä tuottaa tavoittelemani funktion 

ja rakenne ei aiheuta esimerkiksi pintakankaan 
rispaantumista. Tuotantokelpoiseksi idean viemi-
nen vaatisi kuitenkin esimerkiksi kalvon paksuuden 
kehittelemistä.

Backup-trikoissa perusidea, tuen muodostuminen 
joustamatonta painopastaa käyttäen, toimii ilmei-
sen hyvin. Koska juuri kuosillisen tukirakenteen 
prototypointi oli minulle tuotteessa oleellisinta, olin 
valmis visuaalisista syistä tinkimään pohjamateriaa-
lista. Vaikka rakenteesta saa käsityksen hyvin myös 
puuvillasekoitetrikoolla, olisivat trikoot paremmin 
nähtävinä urheiluvaatemaailman tuotteena, jos 
pohjamateriaali olisi esimerkiksi tekninen polyeste-
ritrikoo. Sain kuitenkin aikaiseksi mielestäni kiin-
nostavasti rakenteen mahdollisuuksia osoittavan 
lopputuleman. 

Malliston laukut Clingy ja Hold ovat mielestäni 
kiehtova lisä materiaali-innovaatioihin pohjautuvien 
vaatteiden rinnalla. Vaikka niiden irrallisuus muusta 
mallistosta huoletti minua prosessin kuluessa, koen, 
että ne jatkavat hyvin muodillisesti funktionaalista 
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Kuva 84: Asu 1 liikkeessä. 

konseptia. Laukut ovat myös toimineet muuten erit-
täin hyvin käyttäessäni niitä kävellessä ja juostessa, 
mutta Clingy -laukku alkaa vähitellen kiertyä eteen 
enemmän kuin visuaalisessa mielessä sen haluaisin. 
Malli tarvitsisi siis vielä kehittelyä täydellisemmän 
istuvuuden löytymiseksi. 

Flow-kuosiin olen malliston tärkeänä visuaalisena 
elementtinä hyvin tyytyväinen. Skaala ja rasteripai-
nona toteuttamani liu’ut toimivat mielestäni hyvin 
urheiluvaatekontekstissa. Ratkaisuni painaa kuosi 
puuvillasekoitetrikoolle reaktiivivärein perustuu 
pesunkestävyyteen ja haluun pitää materiaalit 
mattapintaisina. Kuitenkin olisi ehkä ollut funktio-
naalisempaa käyttää tekokuituista urheilutrikoota 
pohjamateriaalina ja painaa kuosit dispersioväreillä, 
mikä olisi luultavimmin parempi valinta todellista 
kaupallista urheilumallistoa ajatellen.

Kaiken kaikkiaan pääsin mallistossani mielestäni 
rakenteiden ja tekniikoiden toimivuuden puolesta 
kiitettäviin tuloksiin. Kokonaisuudessaan mallisto 
on eheä ja esittelee materiaali-ideani riittävän realis-
tisessa muodossa. 
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5. Reflektio
Opinnäytteeni tuloksena syntynyt 
Fuppy-mallisto konkretisoi työssä tuotetut 
materiaali- ja rakenneinnovaatiot käy-
tössä testattaviksi prototyyppivaatteiksi. 
Käyttökelpoisiksi vaatteiksi muotoillut 
prototyypit ovat helposti lähestyttäviä – 
ne voi pukea päälleen kokeillakseen niiden 
toimivuutta. Luonnostelun, teoriataustan 
hyödyntämisen ja materiaalikokeilujen 
kautta syntynyt mallisto on näyte koko-
naisvaltaisesta suunnittelutavastani.

Suunnitteluprosessi ja produktio olivat kokonai-
suutena kunnianhimoinen ja haastava projekti. 
Hyvin kokonaisvaltaisena tuotoksena projekti vaati 
laajaa ja luovaa teorian, testaamisen ja tuotannon 
taitojen soveltamista. Lisäksi suunnitteluprosessin 
hallitseminen oli vaikeaa. Mielestäni onnistuin sekä 
suunnitteluprosessin että lopputuloksen osalta 
hyvin. Prosessi pysyi pääosin hallinnassa, ja lopulli-
sissa tuotteissa näkyy monipuolisen suunnittelun ja 
tiedon soveltamisen jälki. 

Tietoinen valintani prosessin luonteeksi oli vahvasti 
funktionaalista ja visuaalista ajattelua ja suunnitte-
lua yhdistävä prosessi. Myös materiaali-innovaatioi-
den toteuttaminen valmiiksi tuotteiksi oli harkittu 
valinta produktioksi. Prosessin ja produktion rajaus 
ja laatu vaikuttivat merkittävästi lopputulosten mie-
lekkyyteen. Materiaali-ideoideni innovatiivisuus ja 

tuoreus perustuvat juuri visuaalisen ja funktionaali-
sen ajattelun ylläpitämiseen läpi koko prosessin. Esi-
merkiksi Flurry-takin kankaassa kuosisuunnittelun ja 
funktionaalisten materiaalien sovittaminen yhteen 
tuottaa samaan aikaan esteettisen ja funktionaali-
sen tekstiilirakenteen.

Tekstiilimallien vieminen valmiiksi tuotteiksi puo-
lestaan toi lopputulokset helposti testattavaan ja 
ymmärrettävään muotoon. Koen, että valmiit puet-
tavat tuotteet ovat tekstiilinäytteisiin verrattuna 
konkreettisempia, lähestyttävämpiä ja toimivuudel-
taan paremmin kokeiltavissa. Produktion luonteen 
valinta oli siis onnistunut. 

Rajaukseen liittyvät valinnat toivat prosessiin ja 
lopputuloksiin myös ongelmakohtia. Koska en kes-
kittynyt suunnittelussa ja tutkimisessa vain yhteen 
materiaaliin syvällisesti paneutuen, mallistoni ma-
teriaali-ideat ovat vielä prototyyppiasteella. En ole 
esimerkiksi suunnitellut kompression intensiteettiä 
tai sijoittamista keholle tarpeeksi tarkasti voidakseni 
pitää sitä valmiina fysiologisesti toimivana tuottee-

5.1 Oman prosessin 
arviointi
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na. Minulla on tässä vaiheessa vasta prototyyppi, 
joka sovitettaessa tuntuu tuovan miellyttävän tuen.

Opin projektissa hyvin paljon. En ole aiemmin 
vienyt tekstiilimallistojani tuotteiksi saakka, joten jo 
vaatteiden tuottaminen, vaatemalliston suunnittelu 
ja tekstiilinäytteiden tuominen isompaan skaalaan 
opetti paljon mallistoajattelusta, kaavoituksesta, 
prototypoinnista ja teollisesta kutomisesta. Yllättä-
vän isoksi haasteeksi prosessin varrella muodostui 
teknisten materiaalien löytäminen kangaskaupois-
ta, mikä pakotti tekemään kompromisseja ja poh-
timaan, mikä missäkin prototyypissä on tärkeintä 
saavuttaa ja mistä ominaisuuksista puolestaan voi 
tinkiä.

Prosessista minulle erityisen antoisan teki sen mo-
nipuolisuus ja eroavuus aiemmista projekteistani. 
Koen, että prosessin varrella löysin minulle teks-
tiilisuunnittelussa tärkeimpiä intohimon kohteita. 
Huomasin, että minun erityinen mielenkiintoni on 
juuri teknisiä tekstiilejä soveltavassa tuotesuunnit-
telussa, jossa tiede, taide ja tekninen rakenteellisuus 
yhdistyvät minua kiehtovalla tavalla. 

5.3 Mahdollisuuksia 
jatkotutkimukselle

Koska opinnäyte on laajuudeltaan hyvin rajattu koko-
naisuus, lopputulos on samalla vasta alku laajemmalle 
tutkimukselle. Koen, että mallistossa on elementtejä, 
joista voisi olla mahdollista jatkaa kehittelyä. 

Työssäni rajasin tietoisesti pois ympäristöystävällis-
ten tulevaisuuden materiaalien kehittämisen, mitä 
haluaisin myöhemmin ehdottomasti soveltaa opin-
näytteessäni löytämiini tekstiilirakenteisiin. Polyes-
teri ja puuvilla ovat hyvin käyttökelpoisiksi koettuja 
materiaaleja, ja oli opettavaista ja kiinnostavaa tutkia 
niiden ominaisuuksia, mutta seuraava askel voisi olla 
samankaltaisen funktionaalisuuden etsiminen esimer-
kiksi uusista selluloosamuuntokuiduista. Myös neu-
leen rajasin tekniikoistani pois, ja olisikin kiinnostavaa 
soveltaa Fuppy-takin jacquard-rakennetta neuleen 
keinoin. 

Myös opinnäytetyönä valmistuneen malliston jat-
kokehittely ja tutkiminen olisi kiinnostavaa. Vaikka 
prototyypeissäni materiaali-innovaatiot tuntuvat 
toimivan hyvin, tiedostan myös, että puolen tunnin 
juoksulenkki tai muutaman päivän koekäyttö eivät 
vielä takaa rakenteiden toimivuutta tai käytettä-
vyyttä pitkällä ajanjaksolla. Vaikka kulutuskestävyys 
ja rakenteiden toimivuus vaikuttavat hyvältä, vaatisi 
pidemmän käytön toimivuus lisää kokeiluja ja tutki-
musta. Tästä olisikin kiinnostavaa jatkaa tutkimista. 
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7. Liitteet
Liite 1: Tekstiilinäytteiden 
tietokortit
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sidos 1

sidos 2

Kudottu rakenne
Sidokset
Jaquard-kudonta
Sidos 1: kudevaltainen ja loimival-
tainen toimikas, kaksikudejärjes-
telmä
Sidos 2: loimivaltainen toimikas / 
lankajuoksut

Loimen tiheys
40 lankaa/cm
Loimen materiaali
100% CO Nm 75/2

Kudemateriaalit
    Kude 1: 100% CO Nm 26/2
    Kude 2: 100% PES Jet Tex 50
Kuteen tiheys
Kudottaessa 15+15 lankaa/cm, 
viimeistysten jälkeen 16+16 lan-
kaa/cm
Kuteiden kudontajärjestys
1,1,2,2

Viimeistykset
Kattilavärjäys
Kattilavärjäyksen värjäysliemi
Vesi (25°C): 20xkankaan paino (g)
Glaubersuola: 25g/l
Kalsinoitu sooda: 4g/l
Reaktiiviväri Remazol Ultra 
Red RGB: 0,4% kankaan 
kuivapainosta
Reaktiiviväri Remazol Blue Navy: 
1,6% kankaan kuivapainosta

Viimeistyspesut
Kylmähuuhtelu, 10 minuutin 
keitto ja uusi kylmähuuhtelu 
kunnes väriä ei enää lähde.
Pesu huuhteluaineella. 
Silitys kahdella pisteellä.

Jacquard-raportin koko 
60cm x 105cm
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Kudottu rakenne
Sidos
Kudevaltainen ja loimivaltainen 
toimikas, kaksikudejärjestelmä

Loimen tiheys
40 lankaa/cm
Loimen materiaali
100% CO Nm 75/2

Kudemateriaalit
     Kude 1: 100% CO Nm 26/2
     Kude 2: 100% PES Jet Tex 50
Kuteen tiheys
Kudottaessa 15+15 lankaa/cm, 
viimeistysten jälkeen 16+16 lan-
kaa/cm
Kuteiden kudontajärjestys
1,1,2,2

Viimeistykset
Kattilavärjäys
Kattilavärjäyksen värjäysliemi
Vesi (25°C): 20xkankaan paino (g)
Glaubersuola: 25g/l
Kalsinoitu sooda: 4g/l
Reaktiiviväri Remazol Ultra 
Red RGB: 0,4% kankaan 
kuivapainosta
Reaktiiviväri Remazol Blue Navy: 
1,6% kankaan kuivapainosta

Viimeistyspesut
Kylmähuuhtelu, 10 minuutin 
keitto ja uusi kylmähuuhtelu kun-
nes väriä ei enää lähde.
Pesu huuhteluaineella. 
Silitys kahdella pisteellä.
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Kudottu rakenne
Sidos
Kaksinkertainen toimikas

Loimen tiheys
30 lankaa/cm
Loimen materiaali
100% CO Nm 75/2

Kudemateriaalit
Kude 1: 100% CO 36x2 Tex
Kude 2: 100% PES Jet Tex 50
Kuteen tiheys
Kudottaessa 18+18 lankaa/cm, 
viimeistysten jälkeen 21+21 lan-
kaa/cm
Kuteiden kudontajärjestys
1,2

Viimeistykset
Kattilavärjäys
Kattilavärjäyksen värjäysliemi
Vesi (25°C): 20xkankaan paino (g)
Glaubersuola: 25g/l
Kalsinoitu sooda: 4g/l
Reaktiiviväri Remazol Ultra Red RGB: 
0,6% kankaan kuivapainosta
Reaktiiviväri Remazol Blue Navy: 1,4% 
kankaan kuivapainosta

Viimeistyspesut
Kylmähuuhtelu, 10 minuutin keitto ja 
uusi kylmähuuhtelu kunnes väriä ei 
enää lähde.
Pesu huuhteluaineella. Silitys kahdella 
pisteellä.

Bondaus
Bondauksen materiaalit
Ohut polyesteripalttina, Eurokangas
Tekstiililiimakalvo
Kiinnitys
Prässäys 150 °C 2x20 sekuntia
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Materiaali 
Puuvilla-polyamidi-elastaanitri-
koo 
75% CO, 20%PA, 5%EA, Värjätty, 
Karnalux

Viimeistykset
Pigmenttipainanta
Väri
PGM35001 Mariininsininen, 
PGM50001 Kirkas vihreä ja 
PGM01001 Musta
Sekoitettu silmämääräisesti 
Painopasta
Expanduro Lämpökohopasta 
Ex9000 WHITE, Seriväri

Kiinnitys 
Prässäys 140°C 30 sekuntia kerrallaan 
kunnes pasta kohoaa
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Materiaali 
Puuvilla-polyamidi-elastaanitri-
koo 
75% CO, 20%PA, 5%EA, Värjätty, 
Karnalux

Viimeistykset
Reaktiivipainanta
Painoväri
0,4%  Remazol Ultra Red RGB
1,6%  Remazol Blue Navy
98% Painopasta

Painopasta 
Vesi (200C): 340g/kg
Urea: 100g/kg
Natriumbikarbonaatti: 25g/kg
Rapidoprint XRg: 15g/kg
+Vesi (200C): 15g/kg
Lamitex M5: 25g/kg
+Vesi (200C): 475g/kg

Kiinnitys ja viimeistyspesut
Höyrytyksen kesto 30 min, 
rakettihöyrytys.
Viimeistyspesuina kylmähuuhte-
lu, 
10 minuutin keitto ja uusi kylmä-
huuhtelu kunnes väriä 
ei enää lähde.
Silitys kahdella pisteellä.
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