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Muotoilun koulutusohjelman kandidaatin opinnäytteen aiheena 
on sisustus- ja vaatetustekstiilien erot ja miten kuoseja voidaan 
toteuttaa molempiin käyttötarkoituksiin tinkimättä kuosien
visuaalisista elementeistä. Opinnäyte koostuu 
kirjallisesta osasta ja laajasta produktio-osuudesta.

Kirjallinen osa vertailee alan kirjallisuuden avulla vaatetustekstiilien 
ja sisustustekstiilien esteettisiä eroja. Vertailun pohjalta on toteutettu 
kaksi kangasmallistoa – yksi sisustukseen ja yksi vaatetukseen. 
Produktion pohjalla on visuaalinen taustatutkimus ja seitsemän 
kuosia, joista jokaisesta kuosista on toteutettu 
kaksi kangasta, yksi kumpaankin mallistoon.

Produktion tavoitteena on ollut valmistaa mahdollisimman alkuperäisiä 
kuoseja muistuttavia kankaita, kuitenkin käyttötarkoitukset 
huomioiden. Jokaiselle kangasnäytteelle on annettu tarkoitus joko 
jonain olohuoneen sisustuskankaana, tai naistenvaatemalliston 
vaatetuskankaana. Kankaita on arvotettu kahdesta näkökulmasta: 
ensin miten kankaat toistavat värejä sekä kuoseja ja toiseksi, 
miten kankaat sopivat annettuun käyttötarkoitukseensa 
materiaalien ja esteettisten ominaisuuksien perusteella.

Produktio onnistui osoittamaan kankaiden suunnittelun
monimutkaisuuden. Tässä opinnäytetyössä on otettu huomioon 
kankaiden tekotapa, käyttötarkoitus ja visuaaliset elementit, mutta 
ei esimerkiksi lainkaan kustannustehokkuutta. Siitä huolimatta koko 
produktion suunnitteleminen alusta loppuun oli hyvin 
monivaiheinen. Suurin haaste produktion aikana oli 
löytää tasapaino visuaalisten elementtien ja teknisten 
vaatimusten välillä. Kaikki valmistetut kankaat ovat onnistuneita, 
mutta osa vaatisi vielä jatkokehittelyä ollakseen täysin toimivia 
käytössä. Kuosi on mahdollista toteuttaa eri käyttötarkoituksiin 
tietyin ehdoin: värit vaativat tarkempaa koordinointia sekä testausta 
onnistuakseen, kun taas kuosit oli helppo saada toistumaan 
painetuilla ja kudotuilla kankailla tarkoituksenmukaisesti. 
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1 Johdanto
Kuosi, eli toistuva kuvio, luo kankaalle ilmeen. 
Muotoilijat, graafikot tai tekstiilisuunnittelijat 
suunnittelevat kuoseja kankaille, mutta 
eivät välttämättä tule ajatelleeksi kuosillisen 
kankaan lopullista käyttötarkoitusta. 
Kankaiden materiaalivalinnat, valmistustapa 
ja viimeistykset vaikuttavat siihen, 
millaiseen käyttötarkoitukseen kangas 
soveltuu. Suunnitellessa kuoseja ja 
kudottaessa tai neulottaessa kankaita 
tulee usein itse suunnittelijana huomattua, 
että ideat muuttuvat toteutusvaiheessa. 
Suunniteltu kuosi muuttuu valmistustavan ja 
käyttötarkoituksen mukaisesti ja lopullisessa 
kankaassa toistuva kuosi saattaa vain 
etäisesti muistuttaa alkuperäistä ideaa. 

Suunnittelijat voivat luonnostella kuosejaan 
joko käsin tai tietokoneella, minkä vuoksi 
työstäminen on usein hyvin kaksiulotteista. 
Kun kuoseja sitten myydään yrityksille, 
jää toteutuksesta vastaaminen yleensä 
yrityksen suunnittelutiimille. Suunnittelutiimi 
tekee valinnat koskien toteutustapoja: 
materiaalivalintaa, raportin tai kuvion kokoa ja 
tekniikkaa.

Kuoseja suunnitellaan kankaisiin sekä 
vaatetukseen, että sisustukseen. 
Vaatetuskankaat eroavat merkittävästi 
sisustuskankaista, mutta molempiin voidaan 
suunnitella samankaltaisia kuoseja ja kuvioita. 
Toteutustavat muokkaavat sitä, miten kuosit 
toistuvat kankaalla.

Muotoilun koulutusohjelman kandidaatin 
opinnäytteeni aiheena on sisustustekstiilien 
ja vaatetustekstiilien erot ja miten 
kuoseja voidaan toteuttaa molempiin 
käyttötarkoituksiin tinkimättä kuosin 
visuaalisista elementeistä.

Tekstiilikirjallisuutta tutkiessani huomasin, että 
molempiin käyttötarkoituksiin löytyy runsaasti 
materiaaleihin pureutuvaa kirjallisuutta, mutta 
sisustus- ja vaatetustekstiilejä vertailevaa 
kirjallisuutta tai tutkimusta ei ole juurikaan 
tehty. Taustatutkimuksena opinnäytteelle 
vertailen molempien alojen kirjallisuutta. 
Vertailevan taustatutkimuksen pohjalta 
toteutan laajan produktio-osuuden osaksi 
opinnäytettä.

Produktio-osa koostuu seitsemästä eri 
kuosista, joista toteutan kangasnäytteet 
kahteen eri käyttötarkoitukseen – 
vaatetukseen ja sisustukseen. Tarkemmin 
naistenvaatemallistoon ja olohuoneen 
sisustukseen. Jokaisesta kuosista on siis 
toteutettu kaksi kangasta. Yksi kumpaankin 
käyttötarkoitukseen. 

Opinnäytetyöni produktio-osa on erityisen 
tärkeä henkilökohtaisella tasolla, sillä se 
selkiyttää käyttötarkoitusten merkitystä 
suunnittelutyössä. Vastaavanlaisia tutkimuksia 
materiaalien eroista ei ole juurikaan saatavilla, 
joten opinnäytetyön aiheeni voi olla tärkeä 
myös muille suunnittelijoille.

Tutkimuskysymykset koskevat 
kangasnäytteiden visuaalista ilmettä: (1) Onko 
mahdollista toteuttaa sama kuosi kahteen eri 
käyttötarkoitukseen säilyttäen alkuperäiset 
visuaaliset elementit molemmissa kankaissa? 
Ja (2) Miten toteuttaa yksi kuosi eri tekniikoilla 
kahteen eri käyttötarkoitukseen niin, että 
alkuperäinen kuosi toistuu molemmissa 
kankaissa mahdollisimman hyvin?

Tavoitteeni on tuottaa mahdollisimman 
alkuperäisiä kuoseja muistuttavat 
kangasnäytteet niin, että näytteiden 
käyttötarkoitusten vaatimukset täyttyvät. 
Hypoteesini kuitenkin on, että lopulliset 
mallistot eroavat toisistaan jonkin verran 
materiaalivalinnoista ja tekniikoista johtuvien 
ominaisuuksien, kuten värin toistuvuuden, 
vuoksi. Suurin haaste produktiossa on 
toteuttaa yhdestä kuosista kaksi eri kangasta 
niiden esteettiset ja tekniset vaatimukset 
huomioiden.



2 Taustatutkimus
Taustatutkimuksessani keskityn pääosin 
vertailemaan sisutus- ja vaatetustekstiilien 
esteettisiä eroja, mutta väistämättä myös 
niiden funktionaalisia eroavaisuuksia. 
Esteettisiksi piirteiksi luokittelen Textiles 
for Residental and Commercial Interiors –
kirjassakin mainitut ominaisuudet. Näitä ovat 
esimerkiksi tekstuuri ja tuntu, väri, kuvion tai 
kuosin koko, kuosin raportti, valon läpäisevyys 
ja laskeutuvuus. (Willbanks ym. 2014, 29)

Funktionaalisia piirteitä puolestaan ovat 
esimerkiksi paloturvallisuus, mittapysyvyys, 
staattisuus, pestävyys, nukkaantuminen ja 
kestävyys (Willbanks ym. 2014, 29). Kaikki 
ominaisuudet ovat tärkeitä tekstiileissä, 
jotka tulevat käyttöön niin vaatteessa kuin 
sisustuksessakin. 

Funktionaalisiin eroihin syvemmin 
perehtyminen ei ole kandidaatin 
opinnäytteessä tärkeää, sillä tekstiilistudioiden 
tekniset puitteet eivät täysin vastaa 
teollisuudessa käytettyjä tekniikoita. Kaikki 
produktiossa syntyneet kangasnäytteet ovat 
enemmän tai vähemmän prototyyppejä, 
kuitenkin mahdollisimman käytettäviä kankaita 
todellisuudessa.

2.1 Sisustus- ja 
vaatetustekstiilien erot

Tässä luvussa käsitellään tekstiileille 
ominaisia piirteitä ja piirteisiin vaikuttavia 
tekijöitä. Produktion luonteen vuoksi luku 
käsittelee erityisesti esteettisiä ja visuaalisia 
piirteitä. 

Määrittelen kankaiden esteettiset piirteet 
laajemmin, kuin vain silmillä havaittaviksi 
piirteiksi. Saksalaisen filosofin Baumgartenin 
mukaan estetiikka on aistittavien tunteiden 
tiedettä (Kivy 2004, 15). Estetiikka saatetaan 
arkikielessä usein mieltää vain silmin 
havaittavaksi. Henkilökohtaisesti minulle 
estetiikka tarkoittaa muutakin. Kuten sitä, miltä 
asiat tuntuvat tai mitä muita kuin näköaistillisia 
kokemuksia ne herättävät. Sen vuoksi olen 
luokitellut esteettisiksi piirteiksi muun muassa 
tunnun ja laskeutuvuuden. Asioita, joita 
voidaan arvottaa hyvin teknisesti, mutta joita 
voi myös havainnoida aistein.

TUNTU

Tuntu on tärkeä ominaisuus sekä vaatetus- 
että sisutuskankaissa, sillä molemmissa 
käyttötarkoituksissa tekstiilit saattavat olla 
ihoa vasten. Vaatetuksessa kankaiden tuntu 
on kuitenkin korosteisen tärkeä, sillä puemme 
vaatteet ihollemme. Vaatetuksessa täytyy 
muistaa myös vuorikankaan vaikutus tuntuun. 
Esimerkiksi karheamman takkikankaan 
sisäpuoli on harvoin suoraan ihoamme vasten, 
sillä vuorikangas suojaa sekä ihoamme, että 

alempia vaatekerroksia. Tuntuun vaikuttaa 
materiaalit ja kankaan sidokset.

LASKEUTUVUUS

Yleisesti kankaat, joissa on löyhempi rakenne 
laskeutuvat paremmin kuin kankaat, joilla 
on tiheämmin sidottu rakenne. Vertaillaan 
esimerkiksi satiinia ja organzaa; satiini 
sitoutuu löyhemmin ja on näin usein helposti 
laskeutuva, kun taas organzan sidos on usein 
palttina (ks. kuva 1), mikä tekee kankaasta 
jäykemmän. (Udale 2008, 134) 

Kuva 1 Kuvassa palttinasidos, jossa 
kudelanka sitoutuu tiukasti joka toisen 
loimilangan alle.

Kuvassa 2 on esitetty kahdeksanvartinen 
satiinisidos. Satiinissa kudelanka 
sitoutuu löyhemmin, vain esimerkiksi joka 
kahdeksannen loimilangan alle. Näin 
kude muodostaa lankajuoksuja, jolloin 
kangas on usein kiiltäväpintaisempi toiselta 
puolelta. Kangas laskeutuu helposti löydän 
sitoutuvuudensa vuoksi. (Stankard 2015, 275)



Kuva 2. Kuvassa kahdeksanvartinen 
satiinisidos, jossa kudelanka sitoutuu joka 
kahdeksannen loimilangan alle.

JOUSTAVUUS

Joustavuus on tärkeä vaatetuskankaiden 
ominaisuus, sillä kankaan joustavuus 
vaikuttaa muotoutuvuuteen. Joustava 
kangas voi myös tukea kehoa. (Udale 2008, 
136) Sisustustekstiileissä taas vastaavasti 
esimerkiksi verhoilukankaissa kangas ei saa 
joustaa, jotta se kestäisi paremmin käyttöä ja 
pysyisi paikoillaan. Joustavuuteen vaikuttaa 
kankaan rakenne ja usein neulerakenteet ovat 
joustavampia, minkä vuoksi neuleita käytetään 
paljon vaatetuksessa.

HENGITTÄVYYS

Vaatetustekstiileiden erittäin tärkeä 
ominaisuus on, että vaatteet hengittävät. 
Hengittäviä materiaaleja ovat esimerkiksi 
eläin- ja kasvikuidut kuten pellava tai villa. 
(Suomen Tekstiili & Muoti)

KUVIO TAI KUOSI JA RAPORTTI 

Kuoseilla ja kuvioilla on iso rooli kankaiden 
visuaalisuudessa. Tekstiilejä on pitkään 
lajiteltu tyyleihin niiden kuvioiden perusteella. 
(Udale 2008, 96) Kuosin raportin, eli 
kuvion toistuvuuden, koko vaihtelee 
käyttötarkoituksen mukaan. Yhtäältä julkisten 
tilojen verhoilukankaisiin on hyvä valita 
pienikuvioinen kuosi, josta lika ei heti näy ja 
jossa kuvioalueet eivät kulu helposti puhki. 
Toisaalta verhoihin voi valita hyvin näyttävän 
isonkin kuosin. Vaatetuskankaiden kuosit 
ovat yleensä sen kokoisia, että kuosi toistuu 
vaatteessa muutaman kerran.

VALON LÄPÄISEVYYS / LÄPINÄKYVYYS

Valon läpäisevyys on erityisen tärkeä piirre 
verhoissa. Valon peitettävyys ja toisaalta 
sen läpäisevyys ovat avainasemassa 
verhoja valittaessa. Läpinäkyvyys on tärkeä 
ominaisuus myös vaatekankaissa. Voidaan 
valita, onko toivottavaa, että kankaasta näkyy 
läpi vai tarvitaanko esimerkiksi vuorikangasta.

2.2 Produktion esivalmistelut ja 
tekniset puitteet

Aalto yliopiston tekstiilin työpajojen puitteet 
mahdollistavat ja rajoittavat teknisesti 
kankaiden valmistusta. Suurin osa produktioon 
valmistuneista kankaista on ainakin 
jonkinasteisia prototyyppejä. Työpajoissa 
ei ole esimerkiksi käytössä joitain tiettyjä 
viimeistystekniikoita tai materiaaleja, joita 

voitaisiin käyttää kankaisiin alan teollisuuden 
yrityksissä. Produktion tuloksista kerrottaessa 
on kuitenkin avattu kunkin näytteen kohdalla, 
miten se voitaisiin mahdollisesti valmistaa 
käyttöön. Siispä, osa näytteistä saattaa olla 
visuaalisesti lopullista kangasta vastaava, 
mutta se ei esimerkiksi kestäisi käyttöä ja 
kulutusta yleisten standardien mukaisesti. 
Produktioon valiutui tekniikoita ja tapoja 
sen mukaan, mitä niistä on mahdollista 
toteuttaa työpajoissa. Työpajojen on käytössä 
kangaspuita: käsin kudottavia, mutta 
tietokoneavusteisia varsikangaspuita, TC-
kutomakoneita, joilla voidaan kutoa käsin 
jacquard-malleja ja teollinen kutomakone, 
jolla voidaan kutoa tiheitäkin kankaita täysin 
koneellisesti.

Painokangastudiossa on mahdollista värjätä, 
painaa ja viimeistellä kangasta. Kankaanpaino 
tapahtuu painokaavion avulla käsin painaen. 
Painoraportti tehdään ensin tietokoneella, 
jonka jälkeen kuvio tulostetaan kalvolle, joka 
valotetaan painokaaviolle. Painokaavioilla 
voidaan painaa reaktiiviväreillä, 
pigmenttiväreillä ja esimerkiksi liimapastalla 
kankaan pintaan kuvio. Lopuksi kangas 
voidaan viimeistellä esimerkiksi höyryttämällä, 
pesemällä, harjaamalla tai huovuttamalla.  

Erityisen teknisiä, esimerkiksi paloturvallisia, 
materiaaleja on heikommin saatavilla. 
Samoin kankaan viimeistelyssä käytettäviä 
päällysteitä ei ole juurikaan käytössä. 
Tällaisia ominaisuuksia tarvitaan erityisesti 
julkisen tilan sisustuskankaissa, kun halutaan 



hyvin kestäviä ja turvallisia käyttötekstiilejä. 
Produktioni keskittyykin erityisesti kankaiden 
visuaaliseen ja esteettiseen puoleen - sekä 
kodintekstiileihin ja vaatetuskankaisiin, 
joiden tekniset vaatimukset ovat mahdollisia 

toteuttaa tekstiilistudioiden puitteissa.

Kankaat toimivat alkuperäisenä ideana 
opinnäytteen kuoseille. 

Inspiraatiot kuosimallistoon niin 
tekstiilimallisto-kurssilla kuin 
opinnäytteessänikin tulevat asteroideista, 
avaruudesta, vintage-videopeleistä ja ns. 
screen glitcheistä, eli näytön häiriöistä.
Keräsin visuaalisen taustatutkimukseen 
kuvia muun muassa NASA:n satelliittikuvista 
asteroidien pinnoilta screen glitcheistä (katso 
kuvat 3 ja 4).

Visuaalisen taustatutkimuksen tehtyäni 
ryhdyin luonnostelemaan kuoseja ja 
kuvioita. Tekstiilimallisto-kurssille valmistui 
20 näytteen mallisto (katso kuva 5). 
Opinnäytteen produktioon valitsin vain osan 
kuoseista jatkotyöstettäviksi. Visuaalisen 
taustatutkimuksen ja tekstiilimallisto –kurssin 
pohjalta toteutin vielä uusia kuoseja sopimaan 
paremmin nimenomaan tähän produktioon.

Visuaalisen taustatutkimuksen merkitys 
on produktiossani yhtä tärkeässä roolissa 
kuin näytteiden käytettävyyskin. Minulle on 
tärkeää, että kankaiden visuaaliset elementit 
ovat lähes alkuperäisiä ideoita vastaavia.

3.2 Materiaalivalinnat

Valitsin materiaaleja ottaen huomioon 
muutaman eri näkökulman. Tärkein 
materiaalivalintoihin vaikuttava seikka on 
tietenkin niiden käyttötarkoitus. Toinen tärkeä 
huomioitava asia on värintoistuvuus. Lisäksi 

osa materiaalivalinnoista liittyy intuitioon 
visuaalisen taustatutkimuksen pohjalta.

Materiaaleiksi valiutui luonnonkuituja ja 
tekokuituja sen mukaan, miten ajattelin niiden 
sopivan käyttötarkoitukseensa. Materiaalit 
vaihtelevat ylellisestä villasta halpaan 
polyesteriin, mikä sopii osaltaan myös 
visuaaliseen taustatutkimukseen. Kirkkaat 
värit ja halvat materiaalit miellän selkeästi 
glitch-efekteihin ja videopeliestetiikkaan, kun 
taas asteroidit ja tähtisumun miellän johonkin 
ylellisempään kuten mohairiin, kiiltäviin 
pintoihin ja nahkaan. Leikittelen näytteitä 
tehdessä elementeillä rohkeasti.

Materiaalivalinnat eri käyttötarkoituksiin tein 
esimerkiksi eri tekstiilikuitujen ominaisuuksien 
perusteella. Mohairia on kahdessa 
näytteessä; takkikankaassa ja huovassa. 
Suomen Tekstiili & Muoti –sivuston mukaan 
mohairin ominaisuuksia on kuidun lujuus, 
mutta pehmeä tuntu ja se, että materiaali ei 
nyppyynny tai sähköisty helposti (Suomen 
tekstiili ja muoti, Mohair). Siksi materiaali 
sopii hyvin takkiin ja huopaan, joiden 
molempien tehtävä on lämmittää, mutta 
samalla olla pehmeitä päällä. Mohairin tuntu 
on myös hauska kontrasti lurex-langalle 
takkikankaassa.

Lurex on kiiltelevää polyesterlankaa, jonka 
esteettinen arvo on sen visuaalisuudessa. 
Se ei tunnu iholla varsinaisesti hyvältä ja 
polyester ei varsinaisesti hengitä, mutta 
yhdistettynä luonnonkuidun kanssa, se on 

3 Produktio
Tässä luvussa käsittelen opinnäytteen 
produktio-osaa. Ensiksi käsittelen 
taustatutkimuksen pohjalta tehtyjä 
materiaalivalintoja, sitten produktion 
visuaalista taustatutkimusta ja lopulta 
kuosimalliston kuoseja ja värivalintoja.

3.1 Visuaalinen taustatutkimus

Produktion visuaaliset lähtökohdat saivat 
alkunsa tekstiilimallisto-kurssilla syksyllä 2018. 
Toteutin kurssille 20 kankaan malliston, jossa 
oli vahva oma visuaalinen taustatutkimus. 

Kuva 3 (Getty Images) Kuvassa ns. screen 
glitch.



varsin miellyttävän tuntuinen. Polyester 
materiaalina pystyy myös toistamaan 
luonnonkuiduilla vaikeasti toistuvan 
värin – neonkeltaisen, joka on tärkeä väri 
kuosimallistossani. 

Neonkeltaista väriä toistaa hyvin myös 
akryyli-villalanka, jonka olen valinnut 
kahteen kankaaseen. Akryyli on muilta 
ominaisuuksiltaan heikompi kuin esimerkiksi 
tunnultaan samankaltainen villa. Akryylikuidut 
ovat huonosti hengittäviä ja helposti 
nyppyyntyviä, mutta värinkestoltaan hyviä. 
Aurinko ei myöskään haurastuta väriä tai 
kuitua yhtä hyvin, sillä kuidun UV-valon kesto 
on hyvä (Suomen Tekstiili & Muoti, Akryyli).

Polyesteria on kudottujen näytteiden lisäksi 
yhdessä vaatetuskankaassa sen hyvien 
ominaisuuksien vuoksi. Polyesterikuitu 
ei rypisty ja sillä on hyvä mittapysyvyys. 
(Suomen Tekstiili & Muoti, Polyesteri) 
Produktiossa käyttämäni kangas on sileän 
tuntuinen ihoa vasten ja sopii tarkoitukseensa 
hyvin.

Produktiossani on myös esimerkiksi puuvillaa 
ja pellavaa, joiden ominaisuudet kasvikuituina 
ovat lujuus, kestävyys ja hengittävyys 
(Suomen Tekstiili & Muoti, Pellava, Puuvilla). 
Verhokankaaksi valittu pellavakangas myös 
kiiltää kauniisti kuidun kiillon vuoksi. Kuva 4 (NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research 

Institute)
Kuvassa NASA:n satelliittikuvaa Pluton pinnalta heinäkuussa 2015.

3.3 Värit ja kuosit

Kuosit ovat saaneet inspiraationsa 
visuaalisesta taustatutkimuksesta. Värit 
on määritelty intuitiivisesti tekstiilimallisto-
kurssin näytteiden pohjalta. Mallistossa oli 20 
näytettä, joten värejäkin mahtui mallistoon 
laajempi kirjo. Opinnäyte produktiossa 
kuoseja on yhteensä vain seitsemän, mikä 
rajoittaa värien määrää. Jotta kokonaisuus 
olisi mahdollisimman tasapainoinen täytyy 
malliston väreissä pitää tummia, vaaleita 
ja välisävyjä. Malliston värikartta on melko 
yksinkertainen (ks. kuva 6).

Vaikka produktion lähtökohtana on 
kuosimallisto, halusin mukaan yhden 
yksivärisen kankaan, joka toimii yhdistävänä 
tekijänä kaikkien kuosien välillä. Kaikki kuosit 
luonnosteltu joko käsin tai tietokoneella.



Kuva 6 Produktion kuosimalliston värikartta.

Kuva 5 Tekstiilimallisto –kurssin loppunäyttely. 20 kankaan mallisto, joka toimi 
lähtökohtana opinnäyteproduktiolle.
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3.4 Toteutus

Kuosit on toteutettu kankaille joko 
värjäämällä, painamalla tai kutomalla. 
Kudonnassa tietokoneelle tehty kuosi ajetaan 
kutomakoneelle sidospiirroksin (ks. kuva 7) ja 
teollinen kutomakone lukee sidokset ja kutoo 
kankaan kuosin mukaisesti (ks. kuva8).

Kankaanpainannassa on käytetty 
painokaavioita. Painokaavioihin valotetaan 
kehyksiin pingotetulle kankaalle 
painoraportti, joka painetaan käsin kankaalle. 
Produktiossani olen käyttänyt kahta 
painokaaviota. Toinen, jossa on Pluto-kuosin 
painoraportti ja toinen, jossa on Space 
bacteria-kuvion painoraportti.

Kaikki kankaat on teollisella kutomakoneella 
tehtyjä näytteitä lukuun ottamatta toteutettu 
käsin. 

Kuva 7 Esimerkki kaksipuoleisen kankaan 
sidospiirroksesta. Koko 32x32 pikseliä.

Kuva 7 Aalto-yliopiston teollinen kutomakone 
kutomassa mallistoni kankaita.



4 Tulokset
Tässä luvussa käsittelen molempia 
tekstiilimallistoja erikseen. Keskityn 
molempien mallistojen materiaaleihin ja 
toteutustapoihin näytekohtaisesti. Arvotan 
kangasnäytteitä kahdesta eri näkökulmasta. 
Ensin miten kuosi toistuu kankaan 
pinnalla ja toiseksi, miten kangas vastaa 
käyttötarkoitustaan. 

Valitsin produktion jokaiselle kangasnäytteelle 
funktion. Olohuoneen tekstiileille oli 
funktioita kuten verhoilukangas, verho ja 
tyynynpäällinen. Kun taas vaatetuksen 
kankaiden funktioita olivat esimerkiksi 
mekkokangas, takkikangas ja housukangas. 
Valitsin jokaiselle kankaalle kuosin 
intuitiivisesti, jolloin sain vaihtelevuutta 
kankaiden välillä. Esimerkkinä ruutukuosi, 
josta valmistui jämäkkä verhoilukangas 
sisustukseen, sekä pehmeä ja paksu 
takkikangas vaatetukseen. 

Jokainen kuosi on numeroitu (1-14) ja 
kankaan yhteydessä on info-kortti, jossa on 
kankaan tekniset tiedot.

4.1 Tekstiilimallisto vaatetukseen

Vaatetusmalliston seitsemän kangasta 
seitsemässä eri kuosissa. Seuraavaksi 
erittelen jokaisen kankaan käyttötarkoituksen 
ja materiaalit sekä toteutustavat.





P L U T O 

Kuosi toistuu kankaalla erittäin hyvin, mutta 
viimeistyspesuissa kankaan valkoiset 
osat värjäytyivät painoväristä vaalean 
siniseksi. Vaikka värjäytyminen ei ollut 
tarkoituksenmukaista kankaan pinta näyttää 
silti hyvältä ja painokuosin erottaa hyvin. 
Puuvilla materiaalina sopii trikoohousuihin 
hyvin, sillä se hengittää jonkin verran ja on 
kestävä. On hyvä, että housut ovat joustavat, 
sillä ne ovat ihonmyötäiset. Sen vuoksi 
trikooneule sopii materiaaliksi näihin housuihin.
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Materiaali: puuvillatrikoo (CO)

Toteutustapa: kankaanpainanta

Resepti + toteutusvaiheet: Selluloosan 
reaktiiviväripainopasta (Pellonpää-Forss 2016, 
149), värit Br. Red F 3B 1% ja Br. Blue R. Spec. 3% 
(värin määrä suhteessa painopastan määrään). 
Painopasta ja värit sekoitettu ja painokaavion 
avulla painettu kankaalle. Kun kangas on 
kuivunut, se on höyrytetty n. 30 minuutin ajan, 
jonka jälkeen kangas on viimeistyspesty. Ensin 
kylmä huuhtelu, sitten kankaan keittäminen n. 
10 minuuttia ja uudestaan kylmähuuhtelu.

Kuosi: PLUTO 

Raportin koko: 24cm x 52cm 

Viimeistys: kankaan höyrytys
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C L U S T E R

Kankaasta tuli juuri oikealla tavalla 
tiheä, mutta laskeutuva. Ohutta 
Lurex-lankaa olisi ehkä voinut olla 
kaksinkertaisesti, jotta  väri   olisi   
toistunut   voimakkaampana. Materiaalit 
koituivat yllättävän  haastaviksi, 
mutta  kuosi  toistuu kankaalla juuri 
niin kuin pitikin. Yllättävä yksityiskohta 
oli kuosin kolmiulotteisuus, 
varsinkin kun kangas oli höyrytetty 
ja Daytona-lanka kutistui hieman. 

D a y t o n a -lanka soveltuu 
hamekankaaksi  sen ominaisuuksien 
vuoksi. Daytona on kevyt lanka 
joka kutistuu hieman höyryttäessä, 
mutta ei esimerkiksi ryppyynny 
helposti ja tuntuu pehmeältä 
ihoa vasten (Uppingham Yarns).
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Loimi: Merseroitu CO, valkoinen

Kude: Daytona, valkoinen (PP100%) ja Lurex, 
keltainen (PES100%) Nm 65

Kuosi: CLUSTER

Raportin koko: Viimeistyksien jälkeen 
todellinen koko kankaalla 53cm x 88cm

Tiheys: Loimen tiheys 40 lankaa/cm, kuteen 
tiheys 24 lankaa/cm

Viimeistys: höyrytys
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P I X E L 
 
Kankaasta tuli juuri niin paksu ja
joustava, kuin odotinkin. Värjäyksellä 
kankaan pinta elävöityi entisestään, 
mikä oli positiivinen yllätys. Kangas 
on tarkoitettu paksummaksi 
paitamateriaaliksi. Pyrin saamaan 
kankaasta neulemaisen sen 
joustavuudella. Kuteen suuntaan 
kangas venyykin kiitettävästi. Materiaali 
toimisi ikään kuin collegemaisesti 
paitana, vaikka se onkin kudottu.
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Loimi: Veera, valkoinen (huopuva WO 100% )
tex 55 x 2 ja Icon, valkoinen (CV 70 % PES 30 
%) Nm 50/2

Kude: Fashion, valkoinen (CV)

Kuosi: PIXEL

Raportin koko: 1,5cm x 2 cm

Tiheys: Loimen tiheys 14 lankaa/cm, kudelanka 
kudottu tuplana 12 x 2 lankaa/cm

Sidokset: Twill ja satiini

Tekovaiheet: Kutomisen jälkeen kangas 
värjätty käsin kattilassa selluloosan 
värjäysohjeella (Pellonpää-Forss 2016). 
Pigmentit Remazol Ultra Red RGBN 0,6% 
ja Remazol Blue RGB 1,4% (värin määrä 
suhteessa kankaan kuivapainoon). Kangasta 
ei ole juuri käännelty värjäyksen aikana, jotta 
väri tarttuisi epätasaisemmin.

3



G L I T C H  B A R S
 
Kangas on tarkoitettu kevyeksi 
takkikankaaksi ja käytössä sille 
ommeltaisiin vuori. Takkikankaasta 
tuli ihanan pehmeä ja paksu. Malli jää 
kuitenkin osaltaan prototyypin tasolle, 
sillä se sitoutuu jopa liian löyhästi. 
Ollakseen kestävä takkikangas, tämän 
näytteen tulisi olla tiukemmin sitoutuva 
ja lurex-langan voisi mahdollisesti 
korvata paksummalla langalla, jotta 
neonkeltainen väri toistuisi paremmin. 
Kankaan pinnassa on kuitenkin 
miellyttäviä tuntuja, kun lurex-lanka 
ja mohair vaihtelevat ruuduissa. 
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Loimi: Merseroitu CO, valkoinen

Kude: WM, valkoinen ja Lurex, keltainen 
(PES100%) Nm 65
 
Kuosi: GLITCH BARS

Raportin koko: 40,6 cm x  12,2 cm

Tiheys: Loimen tiheys 40 lankaa/cm, kuteen 
tiheys 20 lankaa/cm

Viimeistys: höyrytys ja mohairin harjaus
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N E B U L A 
 
Väri toistuu viskoosilla hieman 
sinisempänä kuin suunnittelin. Kangas 
sopii hyvin vaatteeksi viskoosin hyvien 
ominaisuuksien vuoksi. Viskoosikuitu 
on hengittävä ja pehmeä iholla 
(Suomen Tekstiili & Muoti, Viskoosi).
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Materiaali: CV

Toteutustapa: Värjätty pesukoneessa

Resepti + toteutusvaiheet: Värjätty 
pesukoneessa ohjelmalla, joka on tarkoitettu 
selluloosakuitujen värjäämiseen. Väripigmentit 
ovat Br. Red F3b (1%) ja Br. Blue Spec. 
(3%), pigmenttien määrä suhteessa kankaan 
kuivapainoon.

Kuosi: yksivärinen (NEBULA)

Raportin koko: ei raporttia

Viimeistys: kangas silitetty 
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N O   S I G N A L 
 
Puuvillatwill on pehmeä ja muotonsa 
hyvin säilyttävä, joka sopii hyvin 
housukankaaksi. Puuvilla on kuituna 
hyvä housuihin sen kestävyyden 
vuoksi. Raitaa oli yllättävän hankalaa 
painaa kaaviolla ja jos se painettaisiin 
teollisesti, voitaisiin se tehdä 
rotaatiokaaviolla, jolloin raita ei katkea 
välissä, jos kaaviot eivät kohdistu.
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Materiaali: (CO) Twill

Toteutustapa: Värjätty ja painettu

Resepti + toteutusvaiheet: Puuvillakangas 
on värjätty kattilassa käsin selluloosakuitujen 
värjäysohjeella (Pellonpää-Forss 2016) 
Värjäykseen käytetty pigmenttejä Br. Violett 
5R gran 0,2% ja Br. Orange 3R 0,06%, 
pigmenttien määrät suhteessa kankaan 
kuivapainoon. Sen jälkeen kankaan pintaan 
painettu peittovalkoisella pigmenttivärillä 
painokaavion avulla. Pigmenttivärin kuivuttua 
kangas lämpöprässätty värin kiinnittämiseksi.

Kuosi: NO SIGNAL

Raportin koko: 5,5cm pystyraita (2,25cm/ 
raita)

6



S P A C E   B A C T E R I A 
 
Kreppikangas on ohut ja kauniisti 
laskeutuva. Sen takia se sopii 
käyttötarkoitukseensa mekkokankaana. 
Kuosit toistuvat kankaalla kauniisti, 
vaikka pigmentti- ja lämpöliimapasta 
jämäköittävätkin kangasta hieman. 
Ne toisaalta myös tekevät kankaasta 
läpinäkymättömän, mikä tarkoitta sitä, 
ettei vuorikangasta tarvittaisi. Kangas 
on sileä ja hyvän tuntuinen ihoa vasten.
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Materiaali: Vaaleanpunainen kreppikangas 
(PES)

Toteutustapa: Kankaanpaino

Resepti + toteutusvaiheet: Ensin kankaalle 
painettiin pigmenttivärien kuultopastalla Pluto-
kuosi. Kuultopastaan sekoitettiin 2% sinistä 
pigmenttidispersiota ja 2% kylmänpunaista 
pigmenttidispersiota. Kankaan kuivuttua 
väri kiinnitettiin lämpöprässillä. Sen jälkeen 
kankaalle painettiin Space Bacteria-kuosi 
lämpöliimapastalla (Melting base). Liimapastan 
kuivuttua kankaalle asetettiin hopean 
värinen folio, joka kiinnitettiin uudelleen 
lämpöprässäämällä. 

Kuosi: SPACE BACTERIA

Raportin koko: Kankaalla on kahden 
painokaavion kuviot päällekkäin. Alla oleva 
kuosin raportin koko 24cm x 52cm ja päällä 
olevan raportin koko on 37cm x 56cm 
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4.2 Tekstiilimallisto sisustukseen

Tässä esittelen sisustukseen tarkoitetun 
tekstiilimalliston yksitellen, kuten 
vaatetuskankaidenkin kohdalla. Näytteiden 
numerointi jatkuu vaatetuskankaista (1-7) 
sisustuskankaisiin (8-14). 





S P A C E    B A C T E R I A

Kangas on tarkoitettu paksuksi, hieman 
pimentäväksi verhoksi. Nukkamainen pinta 
mikroplyysi-kankaassa yhdessä pigmenttivärin 
ja folion kanssa tekee kankaasta tarpeeksi 
läpinäkymättömän. Folio verhokankaassa ei 
ole tekemälläni taustatutkimuksella perusteltua, 
vaan lähinnä kokeilu, voisiko se toimia. 
Ainakin foliot heijastavat valoja sisätilassa, 
mutta toimivat esteenä ulkoa tulevalta valolta.
Molemmat kuosit toistuvat hyvin kankaalla. 
Kankaan nukan alla oleva puuvilla tekee 
kankaasta venymättömän, mikä helpottaa 
kankaanpainantaa ja raportin kohdistamista.
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Materiaali: Mikroplyysi, pohjalla puuvillakangas, 
johon on kiinnitetty liimalla nukka

Toteutustapa: Kankaanpaino

Resepti + toteutusvaiheet: Kankaalle 
painettu painokaaviolla pigmenttiväreillä 
(pigmenttikuultopasta ja sininen 
pigmenttidispersio1% ja kylmänpunainen 
pigmenttidispersio1%) Väri on kiinnitetty 
kankaaseen lämpöprässillä, minkä jälkeen 
toisen painokaavion avulla painettu 
lämpöliimapasta kankaalle. Pastan kuivuttua 
kankaalle on asetettu hopeinen folio ja 
kangas folioineen lämpöprässin alle, jolloin 
lämpöliimapasta aktivoituu ja kiinnittää folion 
kankaalle.

Kuosi: SPACE BACTERIA

Raportin koko: Kankaalla on kahden 
painokaavion kuviot päällekkäin. Alla oleva 
kuosin raportin koko 24cm x 52cm ja päällä 
olevan raportin koko on 37cm x 56cm



P I X E L 
 
Tämä kangas aiheutti eniten haasteita 
produktion aikana. Kankaan kutistumisen 
jälkeen pyrin töpöttelemään lämpöliimapastaa 
kolmiulotteisen kankaan koholla oleviin 
ruutuihin. Tosiasiassa lämpöliimapasta tarttui 
kaikkialle ja matoksi tarkoitetusta kankaasta 
tuli melko jähmeä. Toisaalta lopputulos näyttää 
jännittävältä, mutta en tiedä toimisiko se 
todellisuudessa käyttötarkoituksessaan. Tämä 
jäi näytteistä selkeästi eniten prototyypin tasolle.

9



Loimi: Veera, valkoinen (huopuva WO 100% )
tex 55 x 2 ja Icon, valkoinen (CV 70 % PES 30 
%) Nm 50/2

Kude: Valkoinen ylikierteinen villalanka (WO) 
ja Icon, valkoinen (CV 70 % PES 30 %) Nm 
50/2

Kuosi: PIXEL

Raportin koko: 1,5cm x 2,3cm

Tiheys: Loimen tiheys 14 lankaa/cm, kudelanka 
kudottu tuplana 12 x 2 lankaa/cm

Sidokset: Twill ja satiini

Tekovaiheet: Kankaan kutomisen jälkeen 
kangas on värjätty kahteen kertaan, ensin 
selluloosan värjäysohjeella ja toisen kerran 
villan värjäysohjeella (Pellonpää-Forss 2016). 
Pigmentit Pigmentit Remazol Ultra Red RGBN 
0,6% ja Remazol Blue RGB 1,4% (värin määrä 
suhteessa kankaan kuivapainoon). Kangas 
kutistui värjäyksessä, jonka jälkeen avokaavion 
jälkeen kankaan pintaan on töpötetty 
lämpöliimapastaa. Pastan kuivuttua kankaalle 
on asetettu violetti folio, joka kiinnitettiin 
kankaalle lämpöprässin avulla.
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G L I T C H  B A R S 
 
Kangas on tarkoitettu verhoiluun. Kudottaessa 
kankaan tiheys nostettiin maksimiin, 
jolloin kankaasta tuli tarpeeksi tiheä ja luja 
verhoilutarkoitukseen. Sidokset ovat satiineja, 
koska molempien lankojen väri täytyi saada 
mahdollisimman intensiiviseksi. Toisaalta 
lankajuoksut eivät ole liian pitkiä, jotta kangas 
ei nyppyyntyisi tai kuluisi puhki helposti. 
Kuosi toistuu todella hyvin ja kankaasta 
tuli juuri niin napakka, kuin toivoinkin.
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Loimi: CO, valkoinen

Kude: Auracryl, keltainen (WO70%, PAN 30%) 
Nm 1/15 ja Glitter, vaaleanpunainen (PAN, CV, 
PES, PA)

Kuosi: GLITCH BARS

Tiheys: Loimen tiheys 40 lankaa/cm ja kuteen 
tiheys 24 lankaa/cm

Raportin koko: 3,6cm x 3cm

Viimeistys: höyrytys
 
Kudottu teollisella kutomakoneella.
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P L U T O 
 
Tekonahka on tarkoitettu verhoiluun ja tämä 
näyte toimii produktiossa prototyyppinä. Jos  
tämä valmistettaisiin teollisesti, kuosi voitaisiin 
painaa aidolle nahalle painoväreillä, jotka 
on tarkoitettu nahalle. Tällaisia tekniikoita 
ei ole käytössä tekstiilin työpajoillamme, 
joten näyte imitoi lopputulosta. Nahkaa 
käytetään verhoiluun paljon ja siksi tämäkin 
näyte toimisi hyvin sisustuskäytössä.  
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Materiaali: Valkoinen tekonahka (PP)

Toteutustapa: Kankaanpaino

Resepti + toteutusvaiheet: Kuultopasta ja 
2% pigmenttidispersiota (1:3 kylmän punainen 
ja 2:3 sininen) sekoitettu ja painettu kankaalle 
painokaaviolla. Kankaan kuivuttua väri 
kiinnitetty lämpöprässillä.

Kuosi: PLUTO

Raportin koko: 52cm x 24cm



N E B U L A 
 
Väri toistuu pellavakankaassa kauniisti ja 
pellavakuidun kiilto tuo kankaaseen lisää 
ilmettä. Pellavaa ei ole kudottu liian tiheästi, 
joten kangas on hyvin läpikuultava. Se on 
tarkoitettu ohuemmaksi verhoksi. Vaikka 
molempien mallistojen yksiväriset kankaat 
värjättiin samassa pesukoneessa, pellava 
värjäytyi hieman punaiseen taittuvana ja 
viskoosi enemmän siniseen taittuvana.
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Materiaali: LI

Toteutustapa: Värjätty pesukoneessa

Resepti + toteutusvaiheet: Värjätty 
pesukoneessa ohjelmalla, joka on tarkoitettu 
selluloosakuitujen värjäämiseen. Väripigmentit 
ovat Br. Red F3b (1%) ja Br. Blue Spec. 
(3%), pigmenttien määrä suhteessa kankaan 
kuivapainoon.

Kuosi: ei kuosia

Raportin koko: ei raporttia

Viimeistys: kangas höyrytetty 
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N O   S I G N A L  
 
Kangas on tarkoitettu tyynyliinaan. Raidoissa 
on käytetty kohopastaa, joka tuo kolmiulotteista 
efektiä kuosiin. Vaikka kohopasta on 
hauska lisä, tämän kuosin kohdalla olisin 
ehkä kaivannut lisää aikaa toteuttaa 
erilaisia kokeiluita esimerkiksi kutomalla. 
Puuvillakangas sopii sisustuksessa 
moneen ja se sopii myös tyynyliinaksi.
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Materiaali: (CO) Twill

Toteutustapa: Värjätty ja painettu

Resepti + toteutusvaiheet: Puuvillakangas 
on värjätty kattilassa käsin selluloosakuitujen 
värjäysohjeella (Pellonpää-Forss 2016) 
Värjäykseen käytetty pigmenttejä Br. Violett 5R 
gran 0,2% ja Br. Orange 3R 0,06%, pigmenttien 
määrät suhteessa kankaan kuivapainoon. Sen 
jälkeen kankaan pintaan painettu kohopastalla 
painokaavion avulla. Kohopastan kuivuttua 
kangas lämpöprässätty, kunnes kohopasta 
reagoi kuumaan ja kohoaa. 

Kuosi: NO SIGNAL

Raportin koko: 5,5cm pystyraita (2,25cm/ raita)



C L U S T E R
 
Mohairin ja villa-akryylisekoitteen vuoksi 
huovaksi tarkoitettu kangas on todella pehmeä. 
Harjattu mohair tuntuu mukavalta ihoa vasten 
ja huopa on lämmin. Kuosi toistuu kankaassa 
hyvin ja neonkeltainen väri taittaa valkoisen 
mohairin väriä kivasti vaaleanpunaiseen.
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Loimi: Merseroitu CO, valkoinen

Kude: WM, valkoinen ja Auracryl (WO70%, 
PAN 30%) Nm 1/15

Kuosi: CLUSTER

Raportin koko: Viimeistyksien jälkeen 
todellinen koko kankaalla 56cm x 110cm

Tiheys: Loimen tiheys 40 lankaa/cm, kuteen 
tiheys 20 lankaa/cm

Viimeistys: höyrytys ja mohairin harjaus



5 Lopuksi
Opinnot tekstiilin kursseilla ovat muotoilun 
kandidaatin koulutusohjelmassa keskittyneet 
pääosin aina kangasmallistojen suunnitteluun. 
Vaikka periaatteessa kangasmallistoja 
suunnitellaan ikään kuin toimimaan johonkin 
käyttötarkoitukseen, silti kankaista ei 
käytännössä tehdä mitään tuotteita. Koen, että 
tämän vuoksi kandidaatin opinnäytetyöni aihe 
oli melko haastava. Erityisesti vaatetustekstiilit 
haastoivat suunnittelua, sillä vaikka puen 
vaatteita ylleni joka päivä, en ole koskaan 
valmistanut vaatteita. Kaikki produktion 
kankaat onnistuivat joka tapauksessa omiin 
henkilökohtaisiin tavoitteisiini nähden hyvin.

Kaikista suurin haaste produktion aikana oli 
huomioida kankaiden visuaaliset elementit 
ja käytettävyys tasapuolisesti. Oli pidettävä 
mielessä omat visuaaliset tavoitteet, mutta 
myös näytteiden käytettävyys. Tasapainon 
löytäminen osoittautui haasteellisimmaksi, 
mutta myös opetti produktion aikana eniten. 

Kuosit toistuvat kankailla hyvin ja kuten olin 
ne suunnitellutkin. Kuosien osalta produktio 
on siis erittäin onnistunut. Värit olivat paikoin 
haastavaa saada juuri oikeiksi. Materiaalista 
riippuen väri saattoi toistua ihan eri sävyisenä 
sisustuskankaassa, kuin vaatetuskankaassa. 
Tämä johtui eri kuitujen värjäytyvyydestä ja 
esimerkiksi värien optisesta sekoittumisesta. 
Väri muuttuu hieman riippuen siitä, mihin 
toiseen väriin se on rinnastettu.

Opin produktion aikana, että oma taustani 
kuvataiteen tekemisessä saattoi vaikuttaa 
prosessiin jollain tapaa. Kuvataiteita 
opiskellessani työskentelytapani oli hyvin 
intuitiivinen ja impulsiivinen. Kankaiden 
tekeminen on mielestäni kaikkea muuta. Olen 
oppinut, että kankaita kutoessa tärkeää on 
testien tekeminen, jotta löytää oikeat sidokset 
ja materiaalit. Painokankaissa vaaditaan 
puolestaan kärsivällisyyttä ja ennakointia. 
Materiaali pitää ikään kuin nähdä valmiina jo 
ennen työstöä.

Produktio onnistui osoittamaan kankaiden 
suunnittelun monimutkaisuuden. Tässä 
opinnäytetyössä on otettu huomioon vain 
kankaiden tekotapa, käyttötarkoitus ja 
visuaaliset elementit, mutta ei esimerkiksi 
lainkaan kustannustehokkuutta. Siitä 
huolimatta koko produktion suunnitteleminen 
alusta loppuun oli hyvin monivaiheinen. 
Vaiheiden eritteleminen saattaisi hyödyttää 
jatkossa suunnittelutyötä. 

Produktion kaikki kankaat ovat käytettäviä, 
mutta osa selkeästi vielä prototyyppien tasolla. 
Jos toteuttaisin produktion uudelleen, valitsisin 
vähemmän kuoseja ja toteuttaisin enemmän 
testejä eri materiaaliyhdistelmistä, tekniikoista 
ja sidoksista. Tällainen asetelma mahdollistaisi 
odottamattomampia materiaalikokeiluja ja 
riskinottoja. 

Opinnäyte onnistui vastaamaan 
tutkimuskysymyksiin. Kuosi on mahdollista 
toteuttaa eri käyttötarkoituksiin. Tosin tietyin 
ehdoin: värit vaativat tarkempaa koordinointia 
sekä testausta toistuakseen mahdollisimman 
hyvin. Kuosit oli helppo saada toistumaan 
painetuilla kankailla tarkoituksenmukaisesti 
ja kudotuissa kankaissa samoin, pienen 
hienosäädön jälkeen.
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