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Opinnäytetyöni on kankaanpainotekniikan kehittely, jonka avulla kerron iltasadun.  

Lähtökohtana on tutkia, miten hyvin isokokoinen kuvio toimii painaessa, ja onnistuuko 

CMYK -värierottelumenetelmällä tehdyn rasteroidun kuvan painanta kankaalle. CMYK 

on väritila, jonka avulla monisävyisen kuvan voi rakentaa käyttämällä neljää sävyä: 

syaani, magenta, keltainen ja musta. 

Piirtämieni kuvien tarina perustuu isäni kertomaan iltasatuun kun olin lapsi. Tarinan 

pääosissa olivat lapset, jotka salaperäisten fakiirien johdolla seikkailivat läpi eri 

ulottuvuuksien aina Mikä mikä maahan saakka yrittäen päihittää ilkikuriset noidat.  

Toteutin varsinaiset painokankaat rasteripainotekniikalla. Näytteissä on kaksi itse 

suunnittelemaani kuvaa, joista toinen hyödyntää CMYK -värierottelua.  

Opinnäytteen kirjallisessa osuudessa käyn läpi kuvansuunnittelun ja kankaanpainon 

produktion eri vaiheet, mutta painotus on lähinnä luonnosprosessin ja taiteellisen 

ilmaisuni analysoinnissa. Käyn lyhyesti myös läpi symbolismia kuvituksessa, joka on 

voimakkaasti lähellä myös omassa työssäni.  

Avainsanat  kankaanpaino, rasteri, CMYK, iltasatu, sadut, taiteellinen ilmaisu, luonnosprosessi, 
kuvansuunnittelu, symbolismi
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1. Johdanto 

Opin melko myöhään lukemaan. Sen sijaan minulla oli tapana 

tutkia ja katsella satukirjojen ja sarjakuvien kuvitusta. Aikuisena 

olen selannut lapsuuteni kirjoja uudelleen, ja olen yllättynyt 

monesti niiden sisällöstä. Osittain siksi, että se saattoi olla 

ensimmäinen kerta kun luin mitä niissä todella tapahtui. Tietenkin 

osan juonista pystyi ymmärtämään pelkästään kuvien pohjalta 

(varsinkin sarjakuvien), mutta jotkin asiat muuttuivat aika tavalla. 

Jopa juoni saattoi viimein paljastua. Esimerkiksi muistan, kuinka 

luin Hergén Tintti -sarjakuvat ensimmäistä kertaa. Kuulin oman 

sydämeni sykkeen korvissani kääntäessä sivuja, vaikka kaikki oli jo 

ennalta tuttua. 

Mielenkiintoisesti kerronnallisuus oli melko merkityksetöntä 

varhaisessa lapsuudessa. Itse olin kiinnostunut lähinnä siitä 

saivatko kuvat minut nauramaan tai olivatko ne hienon näköisiä. 

Kaikki tapahtui jonkinlaisena sekamelskana, koska ajan ulottuvuus 

puuttui. Tieto joistain perusasioista riitti, kuten se, ketkä olivat 

’hyvikset tai pahikset’. Tämä muuttui vasta kouluikäisenä. 

Vaikka opin lukemaan melko myöhään, innostuin piirtämään 

todella varhain. Tapanani oli piirtää lempisarjakuvieni (Tove ja Lars 

Janssonin Muumipeikko sekä Charles M. Schulzin Tenavat) 
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paneeleita paperiarkeille. Lainasin melkein joka viikko sarjakuvia 

kirjastosta. Useasti samat sarjakuvat vielä todella moneen kertaan, 

sillä lähikirjaston valinta ei ollut kovinkaan suuri.  

Muistan, kuinka yritin piirtää erään lainaamani Muumipeikko 

-sarjakuvan ruutua. En saanut siitä millään näköistä, joten 

turhauduin. A4 -kopiopaperissa —oma vakioarkki tänä päivänä— 

näkyi moneen kertaan lyijykynällä väärin piirretty viiva. Yritin 

kumittaa niitä pois, mutta sain vain piirustuksesta entistä 

rypistyneemmän ja tuhruisen näköisen. Isäni neuvoi silloin, ettei 

sillä kumilla paperia tarvitse väkivalloin sorvata, kevyt kosketus 

riittää yhtä hyvin. Isä näytti sitten miten asia hoituu, ja oli tietenkin 

oikeassa. 

En kuitenkaan koskaan muista tätä neuvoa piirtäessäni.   

Tämä teknillinen sokeus pätee melkein kaikkeen mitä teen. Ja se 

tuli myös esiin tehdessäni opinnäytettä. Monessa mielessä koen, 

että työskentelyni on saanut vain lisää ”paheita”. Valmis kuva 

muodostuu edel leen rypistyneistä ja suttaantuneista 

piirrustuksista, mutta ne ovat myös nykyisin täydellistä 

paperisilppua, jotka on teipattu ja liimattu kehnosti yhteen. Itselleni 

se kuvankäsittelyohjelmien tuoma turva ”ainahan sitten fotarissa” 

on tehnyt piirtämisen luonteen laiskaksi ja oikoteitä hakevaksi.  

Käydessäni läpi ajan myötä kertyneitä piirrustuksiani huomaan, että 

se vapaus, joka helposti näkyy lasten piirustuksissa, on itselläni 

aina ollut hivenen hukassa. Siihen ehkä vaikuttaa, että piirtäessäni 
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tähtään laadullisesti samanveroisiin maalaukselliseen jälkeen kuin 

da Vinci. Ajattelin jo lapsena samoin kumittaessa turhaantuneena 

Muumi -piirroksiani. Tämä on tietenkin täysin hölmöä. 

Miks i main i ts in tämän? Tehdessäni taustatutk imusta 

opinnäytteeseen löysin sattumalta piirustusvihkon, joka kuului 

isoveljelleni kun hän oli nelivuotias. Vihko oli täynnä erilaisia 

olentoja, jotka nostattivat tuntemuksen ilosta ja luovuudesta. 

Innostuin ja piirsin veljeni hahmot itse opinnäytteen kuviin. Ehkä 

näin se mainitsemani ’vapaus’ tuli myös vihdoin omiin piirroksiini 

mukaan. 

  

Sarjakuvapiirtäjä Don Rosa, joka on tunnettu parhaiten Roope 

sedän hahmon kehittämisestä ja tyyliltään erittäin runsaista ja 

huumoriltaan hivenen likaisista kuvista, vastasi, kun häntä verrattiin 

jatkuvasti underground -sarjakuvataiteilija Robert Crumbiin, ettei 

osaa piirtää sen paremmin. Crumbin ja hänen ’samankaltaisuus’ 

johtui puhtaasti siitä, että he molemmat piirsivät sarjakuvia omaksi 

ilokseen ja ilman alan koulutusta. 

We drew comics for fun!  An artist who has studied his art, 

learns how to draw in the simplest possible manner, how to 

render an idea in just a few lines, those that are absolutely 

necessary, so that he can work as fast as he can, and to 

increase his income. To me, drawing had been a way of 

having fun in my spare time. Thus, the more time it took, 

the more spare time it filled... The more "useless and 

irritating details" I added in my drawings, the more fun I 

had. However, I will never be able to get rid of this 
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childhood habit... Thus, I will keep having this overloaded 

style, and I will always spend additional time to finish a 

story, to the detriment of my income. (Rosa, D. 2002. 

Komix -magazine.)  

Koen oman työskentelyni samankaltaiseksi. Piirrän erittäin runsaita 

kuvia, joissa on ’likaisen huumorin’ sijaan paljon outoa 

symboliikkaa. Olen myös yhtälailla itseoppinut ja käytän 

työskentelyyni niin paljon aikaa kuin se vain vaatii. Tämän takia 

myös opinnäytteeni teko muuttui jonkinlaiseksi ikuisuusprojektiksi.  

 

Joten sarjakuvataiteilija Robert Crumbin legendaarisin sanoin: 

”keep on truckin’”* tai ehkä paremmin: 

*Crumb, Robert (1968) Zap Comix No. 1. Charles Plymell Edition. San Francisco, CA: Apex 

Novelties. 
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Kuva 1. Ressu -piirros, jonka tein ehkä neljä-vuotiaana.
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Kuva 2. Muumi -piirros. Piirsin Muumi ja Tenava aiheisia 

kuvia useita satoja. Säilytin niistä parhaimmat itse tehdyissä 

pahvikansioissa.
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Kuva 3. Ressu -piirros.



2. Tausta 

Tein ensimmäiset kokeilut rasterin käytöstä Materiaalitutkimus* 

-kurssilla. Tutkin, miten rasterin tiheys vaikuttaa kankaanpainossa 

kuosiin*, jonka monisävyisyyden illuusio perustuu CMYK 

-värierotteluun.  

Tutkimuksen aiheen sain Hilkka-Maija Fagerlundilta. Hän opetti 

kurssia, jonka aikana pääsi ensi kertaa tutustumaan painokankaan 

tekoon. Tein silloin melko kömpelöitä kokeiluja monisävyisistä 

kuoseista käyttämällä sabluunoita. Muistaakseni Maija sanoi: 

”Rasteri on hyvä keino tehdä useampi sävyisiä kuvia, ja se saattaisi 

sopia sinulle.” Ilmeisesti tämä toimi jonkinlaisena taikasanana, joka 

on johdattanut minut tähänkin. 

Olin kyllä tehnyt erilaisia kokeiluja monisävyisistä painetuista 

kuvista ennen kuin päädyin opiskelijaksi yliopistoon. Tein monia 

vuosia aikaisemmin epäonnistuneen kokeilun valottomillani 

painokaavioilla (ks liitteet s. 80). Silloin ajattelin yksinkertaisesti,  

päällekkäisillä eri värialueilla saisi monisävyisen kuvan. Mikä on 

täysin totta, ja kankaanpainossa myös yleisesti käytetty tekniikka. 

*Materiaalitutkimus -kurssi kuuluu taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelman muotoilun 
pääaineen pakollisiin kursseihin. Sen aikana opiskelija tutustui akateemisen tutkimuksen tekoon. 
**Kuosi on tyypillisesti tekstiileille suunniteltu koristekuvio. 
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Esimerkiksi Marimekon kuosit Unikko -tai Melooni ovat painettu 

osittain päällekkäin (Jackson, L. 2002. s.136). Painamastani 

kokeilusta tuli melko epämääräinen pääväreistä muodostunut 

kokonaisuus. Valitsin käyttämä värit puhtaasti sen perustiedon 

pohjalta, että kun sekoittaa keltaista, sinistä ja punaista keskenään 

saa kaikki muut sävyt. Tämän on jo moni oppinut pikkulapsena 

puuhastellessa vesiväreillä, jotka tulevat yleisesti niissä kuuden 

värinapin pakkauksissa. En sillon tiennyt, että tämä kokeilu oli jo 

lähel lä CMYK -vär ierotte lua. S i i täk in o l in jo kuul lut 

mustepatruunoita ostaessa, mutten osannut vetää näitä 

johtolankoja yhteen. Rasterikin oli jo ennestään tuttu 1950-luvulla 

painetuista Aku Ankka -lehdistä, joita olin lukenut lapsena. 

Joka tapauksessa tein Materiaalitutkimus -kurssin aikana useita 

näytteitä, joihin olin valinnut rasterin tiheyden väliltä 10 – 25 

pistettä tuumaa kohden (muistaakseni eräällä kuosisuunnittelun 

tunnilla mainittiin, että tiheydeltään yli 30 pistettä tuumaa kohden 

oleva kuva on toimivan painokaavion kannalta rajamailla).  

Tutkimuksen aikana tehdyt näytteet olivat lopputulokseltaan melko 

onnistuneita, joten päätin jatkaa tekniikan työstämistä kurssilla 

Vaihtuvasisältöiset projektit: Painokangas: väritykset ja esillepano. 

Painoin sen aikana kaksi kolmimetristä kangasta, joissa 

molemmissa käytin rasteria sekä toisessa lisäksi CMYK-

värierottelua. CMYK-kangas, joka perustui isäni iltasatuun, 

epäonnistui sävytyksessä, vaikka ilmenikin, että tekniikkaa voi 

käyttää jatkuvaan raporttiin*. Toinen kangas, johon olin suunnitellut 

*Raportti, tekstiileissä jatkuvasti toistuva kuviopinta. 
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90 x 90 cm kokoisen kuvion, onnistui paremmin.  

Näiden kokeilujen innoittamana päädyin tekemään opinnäytteen, 

j o k a k ä s i t t e l e e r a s t e r i a j a C M Y K - v ä r i e r o t t e l u a 

kankaanpainotekniikkana. Taiteellisesti halusin toteuttaa itse 

kuvissa jotain sellaista mikä olisi täysin vapaa kaikista niistä 

vaateista mikä kuuluu koulun kursseihin. Työt saivat nimet 

Itkupillipää ja Fakiirin hattu.  

Opinnäytteen kirjallisessa osuudessa keskityn tutkimaan omaa 

luomisprosessiani kuvan suunnittelussa sekä taiteellista ilmaisua, 

mutta analysoin myös valmistuneiden töiden teknillistä toteutusta 

ja kankaanpainon haasteita. 
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3. Satujen maailma 
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3.1. sadut pakotie todellisuudesta 

Sadut, tarut ja mytologia kiehtovat meitä kaikkia, oli se sitten isän 

tai äidin kertoma iltasatu tai sitten kansojen muinainen mytologia, 

kuten suomalaisille Elias Lönnrotin kokoama Kalevala. Suurin osa 

eurooppalaisista on kuullut kreikkalaisten taruston sankarillisista 

jumalhahmoista, kuten Hercules tai kertomuksen merenkävijöitä 

karille johdattaneista sireeneistä. Meille kaikille on myös tuttuja 

saksalaisten Grimmin vel jesten sadut tai s laavi laisen 

kansanperinteen hahmo Baba Yaga. Opimme lapsena 

moraaliarvoja saduista, kuten punahilkka tai kolme pientä porsasta. 

Ne saavat meidät nauramaan ja itkemään aina Rooman 

Colosseumilta, William Shakespearen Kesäyön unelmasta tämän 

päivän supersankarit -elokuviin asti.  

Saduissa itseäni kiinnostava puoli on, että ne sijoittuvat toden ja 

kuvitteellisen rajamaille. Yksi toistuvista satujen teemoista on 

todellisuudesta pakeneminen. Itselleni tästä nousee ensimmäisenä 

mieleen kuva, kun Liisa astuu peilin ja päätyy toiseen maailmaan 

Lewis Carrollin kirjassa Liisan seikkailut peilimaailmassa (engl. 

Through the Looking-Glass, ilmestynyt vuonna 1871). Meillä on 

kaikilla toiveita ja haaveita mitä haluamme toteuttaa, mutta 

lukuisista eri syistä johtuen ne eivät koskaan realisoidu. Itse koen, 

että sadut (ja taide) toimivat tälle halulle eräänlaisena lääkkeenä.  
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Silloin kun Freud vielä vaikutti, hänen tutkimustyöstään Die 

Traumdeutung innostunut tohtori Franz Ricklin kuvasi kirjassaan 

Wishfulfillment and symbolism in fairy tales (1915), kuinka juuri 

ihmisen kyky haaveilla on yksi toistuvista satujen rakenteista. 

There are countless fairy tales which when submitted to 

analysis and taken as a whole are found to represent the 

most splendid wish structures. Innumerable fairy tales, as 

well as myths and legends, tell us about magic gifts, 

objects and qualities, which the human wish-phantasy has 

created. (Ricklin, F. 1915. s.12) 

Tämä on kiehtova ajatus, ja yksi teema mitä haen omassa työssäni. 

Mielenkiintoisesti se toimii samalla myös motivaationa itse 

työskentelyyn. 

  

3.2. symbolismin salat  

Kuviin voi kätkeä paljon muutakin kuin sen mitä siinä varsinaisesti  

tapahtuu. Symbolismin avulla voi kertoa monella tasolla eri asioita, 

ja yhdistää ne menneeseen. Ne luovat mielikuvia, vaikka niitä ei    

*Die Traumdeutung (1899) suomeksi Unien tulkinta on Sigmund Freudin kirjoittama kirja, jota 
pidetään yhtenä psykoanalyysin perusteoksina. 
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välttämättä tiedosta. Englantilainen filosofi ja matemaatikko Alfred 

North Whitehead, aloitti teesinsä Symbolism, Its Meaning and 

Effect (1927) kirjoittamalla: 

There is one great difference between symbolism and 

direct knowledge. Direct experience is infallible. What you 

have experienced, you have experienced. But symbolism is 

very fallible, in the sense that it may induce actions, 

feelings, emotions, and beliefs about things which are mere 

notions without that exemplification in the world which the 

symbolism leads us to presuppose. — Successful high-

grade organisms are only possible, on the condition that 

their a symbolic functionings are usually justified so far as 

important issues are concerned. But the errors of mankind 

equally spring from symbolism. It is the task of reason to 

understand and purge the symbols on which humanity 

depends. (Whitehead, A. 1927. s. 6) 

Symbolien tulkinnan monimuotoisuus ja niiden käytön luoma 

mahdollisuus käsitellä huomaamattomasti suuriakin asioita on 

erittäin mielenkiintoista ja taiteellisesti puhuttelevaa. Siksi käytin 

niitä tehokeinona luomaan syvyyttä piirtämiini kuviin. 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4. Isän iltasadusta luonnoksiksi  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Kuva 4.  Melkein kaikki kuvat 

ovat piirretty löytämilläni 

lapsuuteni kynillä.
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Kuva 5.  Isän sadun 

muistiinpanoista skannattu 

sivu. Mukana on myös joko 

minun tai veljeni piirustuksia 

(tai kummankin).



4.1. iltasatu 

Isälläni ja äidilläni oli tapana vuoro-öin kertoa ja lukea satuja 

minulle ja isoveljelleni. Eräänä iltana isäni kertoi sadun Makkara 

Makkaraisesta, joka tapasi kännikalan. Jompi kumpi heistä putosi 

kuoppaan. Nauroin paljon, ja halusin kuulla lisää seuraavan kerran 

kun oli jälleen isän vuoro. Silloin Makkara sai pikkusiskon, jonka 

nimeksi tuli Nakki Nakkimakkara.  

Tarina alkoi vaatimattomasti kuvauksena lapsista, jotka viettivät 

aikaansa koulun jälkeen antikvariaatissa, jota piti mystillinen vanha 

mies. Pikkuhil jaa se kuitenkin paisui moniulotteiseksi 

aikamatkailuksi Fakiirien ja Mikä Mikä maan välillä. Jossain 

vaiheessa tarina kävi niin monimutkaiseksi, että isän piti alkaa 

kirjoittaa muistiinpanoja ylös. Yleensä hän itse nukahti satua 

kertoessaan, ja monesti jouduin tökkimään hänet hereille 

saadakseni kuulla lisää. Tästä johtuen muistiinpanoista tuli melko 

vaikealukuiset. 

Lapsena kuvittelin iltasadun sinä minä isä oli ne nimennyt. Makkara 

Makkarainen ja hänen pikkusisarensa Nakki Nakkimakkara olivat 

eläviä makkaroita. Sadussa oli myös muita lapsihahmoja, kuten 

Spagetti Spagettilainen ja Tompsu Tompsulainen, jotka olivat 

Makkara Makkaraisen luokkatovereita.  
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Yhtä tärkeinä hahmoina lasten lisäksi olivat Fakiirit, jotka johdattivat 

lapset eri seikkailuihin. Fakiireilla oli taikavoimia ja muita kykyjä 

taipumustensa mukaan. Jokaisella fakiirilla oli omat luonteensa; 

yksi heistä oli laiska, toinen taas hullu ja niin edelleen. Fakiirit olivat 

nimetty usein eri värien mukaan, kuten Keltainen, Sininen, Vihreä 

tai Musta Fakiiri. Poikkeuksena oli Hullu Fakiiri. 

Fakiirien arkkiviholliset olivat pahat ja ilkikuriset noidat. 
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Kuva 6.  Toinen isän sadun 

muistiinpanoista skannattu 

sivu.



4.2. sadusta kuvaksi  

Antropomorfiset hahmot ovat saduissa perinteikkäitä, kuten susi 

sadussa Punahilkka tai Mikki hiiri ja Aku Ankka. En kuitenkaan 

halunnut tehdä hahmoista kävelevää ”Subway -mainosta”, joten 

päädyin piirtämään kuvat melko klassisesti. Siksi kävelevistä 

makkaroista tuli ihmislapsia. Päähahmot kulkevat nimellä poika ja 

tyttö. 

Aloin luonnostelemaan kohtauksia lukiessani isäni muistiinpanoja. 

Melko pian päädyin muutamaan kohtaukseen, jotka puhuttelivat 

minua eniten.  

Joskus näen erittäin kirkkaasti selvältä tuntuvia kuvia. Mutta kun 

alan työstämään mielikuvia fyysisempään muotoon, huomaan 

nopeasti, että työ ottaa jälleen oman suuntansa. Ja ne niin ’selvältä 

tuntuvat kuvat’ muuttuvat pian hyvin epäselviksi. Yksi syy tähän on 

tietenkin omat rajoitteet. Muista syistä en ole niin varma. Itselleni 

nämä ovat mystisiä ja jopa henkisiä asioita. Siksi nämä edellä 

mainitut teemat esiintyvät myös itse valmiissa kuvissa. 

  

Tapanani on piirtää lyijykynäpiirroksia, jotka siirrän tietokoneelle 

joko skannaamalla tai valokuvaamalla (koosta riippuen) 

jälkikäsiteltäväksi. Kuvat ovat käsitelty Adobe Photoshop 
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-ohjelmassa, jolla väri- sekä muut virheet ovat korjattu. Lopullinen 

väritys on tehty myös Photoshopissa.   
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Kuva 7. Keskeneräinen piirros.
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Kuva 8. Piirros. Olen itse asiassa 

parempi piirtämään esineitä ja  

rakennuksia. Ajattelin, että kun 

saan sen vaikean osuuden, eli 

hahmojen piirtelyn, tehtyä ehdin 

syventyä s i ihen mikä käy 

luontevammin. Toisin kävi.
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Kuva 9. Luonnos, jonka päälle on läikkynyt jotain. Läikkää on 

innokkaasti lähdetty leikkaamaan irti, mutta  silti kuvaa ei ole 

koskaan korjattu. Luonnoksen aikana muistan innostuneesti 

sanoista vapaamuurarit ja kreivi, jotka  

löytyivät isän muistiinpanoista 

(ks kuva 5 s. 21).



 29

Kuva 10. Minun piti liittää 

unieni hahmoja ja maisemia 

satuun. Tässä on eräs niistä 

nimeltä Jogi.
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4.3. painokuvioiden käsittely Photoshopissa 

CMYK  

Päävärit luokitellaan additiivisiin sekä substraktiivisiin väreihin. 

Kummatkin mallit käyttävät kolmea pääväriä, joiden avulla 

synnytetään muita sävyjä. CMYK on lyhenne sanoille Cyan, 

Magenta, Yellow ja Key (avainväri, eli musta). CMYK-värierottelu 

perustuu CMY väritilaan, joka muodostaa substraktiivisten värien 

ryhmän: syaani, magenta ja keltainen. Substraktiiviset värit 

peittävät valoa vaaleammalta pinnalta luoden mustan, ja siksi se 

soveltuu hyvin väritulostamiseen. (Fraser, B., Murphy, C. & Bunting, 

F. 2005. s. 19-53) Se soveltuu myös näin ollen myös 

kankaanpainoon, sillä useasti painettavat kankaat ovat vaaleita. 
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Kuva 11.  Substraktiiviset värit.



Rasteri  

Rasteri kehitettiin 1800-luvun loppupuolella. Ensimmäinen 

valokuva, joka muodostui pienistä  pisteitä, painettiin the New York 

Daily Graphic -lehdessä 4. maaliskuuta 1880 (A Scene in 

Shantytown). Kuvassa käytetyn rasteroidun kaavion keksijä oli 

Stephen H. Horgan. Kaupallisen tuotantoon rasterin kehitti 

Frederik E. Ives vuonna 1881. (Meggs, P. & Purvis, A. 2016. s.166)  

Rasteri muodostuu pienistä pisteistä, jotka ovat toisiaan lähellä 

olevissa riveissä. Pisteiden koko vaihtelee sen mukaan minkälaisia 

sävyjä halutaan luoda. Nykystandardeissa on kuitenkin yleisempää 

vaihtaa pisteiden tiheyttä rajatulla alueella koon sijaan. Pisteiden 

määrä vaikuttaa sävyyn. Mitä enemmän ja lähekkäämin niitä on, 

sen tummempi sävy saadaan pisteillä aikaiseksi. Ja päin vastoin, 

sitä vähemmän ja harvemmin pisteitä on, sen haaleampi sävy. 

Pisteiden ei tarvitse olla pyöreitä; ne voivat olla myös neliöitä tai 

viivoja. (Johansson, K. & Lundberg, P. & Ryberg, R. 2011. s. 251) 
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Photoshop 

Valmiin kuvan värisävyt pitää erottaa toisistaan erillisiksi tasoiksi, 

jotta saa painokaavioihin toimivat positiivifilmit aikaiseksi. Siihen 

käytin Adobe Photoshopin toimintoja.  

Kuva pitää muuttaa CMYK-väritilaan, jolloin sen jakaminen eri 

kanaviksi on mahdollista. Photoshopin channel-komento jakaa 

kuvan sävyt neljään eri tasoon: cyan, magenta, yellow ja key 

(black). Komento jakaa kuvan värikanavat automaattisesti omiin 

Photoshop-tiedostoihin. Tämän jälkeen ne voi muuttaa 

rasteroiduiksi kuviksi halftone screen -komennolla. 

Huomioitava on, että kuvaa tehdessä valitsee oikean kulman, jonka 

mukaan rasterin pisteet liikkuvat. Tämä on tärkeää siksi, etteivät 

pisteet kohdistuisi toistensa päälle ja välttäisi Moiré -ilmiön* syntyä. 

Kun värierottelu ja rasterointi ovat valmiit voi kuvista koostaa 

positiivifilmin. 

*Moiré -ilmiössä niin sanottu linjarasteri on joko epäedullisessa kulmassa tai tiheyssuhteessa 

toiseen rasteriin tai seulakankaaseen nähden, mutta myös painettavan tekstiilin sidos voi 

aiheuttaa moirén. (Pellonpää-Forss, M. 2009. s.188) 
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Taulukko 1. Kulmat, jonka 

mukaan rasteria pisteet 

liikkuvat Adobe Photoshopin 

Halftone screen -komennossa



4.4. ensimmäiset kuvioluonnokset 

Itkupillipää  

Muistiinpanoista löytyi kohta, joka tapahtui toisessa ulottuvuudessa  

sijaitsevassa kuningaskunnassa. Siellä joskus kauan sitten oli 

postimerkkitaiteilija piirtänyt kuninkaasta postimerkin, jonka Hänen 

ylhäisyytensä koki herjaavaksi. Rankaisuna taiteilijan pää mestattiin 

irti. Kuitenkin noitien loitsun avulla pää ja keho jäivät henkiin. Pää 

jätettiin hiekkakasaan unohtumaan ja keho lähetettin pakkotöihin. 

Paljon myöhemmin Fakiirit ja lapset saapuivat kuningaskuntaan 

seuratessaan noitien jälkiä ja sattumalta kävelivät sen hiekkakasan 

ohi, jonne pää oli jätetty.  

Sain heti kohdasta selvän mielikuvan. Halusin piirtää kuvan 

mahdollisimman pyöreästä päästä, jolla olisi muutamia yli 

korostettuja piirteitä, kuten silmät tai suu. Piirtäessä kuva otti  

kuitenkin oman ohjansa ja noiksi piirteeksi nousivatkin hahmon 

tukka ja parta. Piirsin myös hahmon kasvoille hieman kupruilevaa 

ja hiekkamaista pintaa, koska pää oli lojunut hiekkakasassa pitkän 

aikaa. 
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Lisäsin kuvaan Tarot-kortteja  suuresta arkanasta, sillä ne useasti  

okkultismiin ja noituuteen.* Kuvittelin, että sadun noidat olisivat 

kironneet taiteilijan niiden avulla. Piirsin Tarot-korttien kuvituksessa 

esiintyvät ihmishahmot päättömiksi. Valitsin paholaisen, papittaren 

ja itse tuomion sopiviksi kirouskorteiksi. Kortit myös peittävät 

taiteilijan kasvojen vasemman puolen mikä nähdään yleisesti 

luovuuden ja henkisyyden puolena. Postimerkkitaiteilijan 

tapauksessa se onkin erittäin sopivaa, sillä hän tekee luovaa työtä. 

Piirsin hahmon hivenen auki olevaan suuhun yhden postimerkin, 

jossa on kuninkaan sijasta vääristynyt kuva itsestäni. Tämä on 

tietenkin vitsi, sillä onhan taiteilija eräällä tavalla hahmojensa 

ruhtinas, joka on vastuussa niiden kohtalosta. 

Kuvassa on myös Kaikkinäkevä silmä, joka on tuttu monille 

Kristinuskoa tai mytologiaa tutkiville Jumalan kolminaisuutta 

etsittävänä symbolina. Kaiken lisäksi taiteilija itkee. Ehkä sen takia, 

että hän voi katsoa maailmaa vain järjen kautta. Työ saikin 

nimekseen Itkupillipää. 

Kuvan koko: leveys 70 ja korkeus 77 senttimetriä. Itkupillipää on 

myös kuva, jossa käytin CMYK-värierottelua. Rasterin tiheys on 24 

pistettä tuumaa kohden. 

*Tarot-korttien historia ulottuu jo 1400-luvulle. Magiaa niillä on harjoitettu noin 1700 

-luvulta alkaen. Pohjois-Italiassa kehitetty pakka on ilmeisesti se mitä nykyisin käytetään 

ennustusvälineenä. Tarot -korteista löytyy symboliikkaa Kabbalasta ja Egyptin teologiasta. 

(Dell, C. 2017. s. 362~365) 
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Kuva 12. Postimerkkitaiteilija. Valokuva 

lyijykynäpiirroksesta. 
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Kuva 13. Valmis kuva väritettynä, ja rasteroituna. Kuvassa lukuisia virheitä, 

kuten nenän ja suun mittasuhteet. Värivaihdokset eivät ole sujuvia, esimerkiksi 

karvan ja ihon kohdalla. Myös sävytyksessä on selviä ongelmia, kuten alahuuli 

on liian punainen. Tarot-korttien väritys paikoin keskeneräinen ja lattea. 



Fakiirin hattu  

Muistiinpanoissa oli muutamin lyhyin sanoin kuvattu, kuinka Hullu 

Fakiiri käytti matkustamiseen loitsimaansa lentävää hattua. 

Kohtauksessa hän lensi yksin selässään taikareppu. Lapset menivät 

sadussa repun sisään, koska se pystyi muuttamaan kaiken kokoa. 

Päätin kuitenkin lisätä piirtäessä Hullun Fakiirin matkakumppaniksi 

iltasadun päähahmot pojan ja tytön. Toinen lisäys oli iso koira, jota 

sadussa ei ole. Tämä on tietenkin pieni nootti kaikille satujen ja 

tarinoiden uskollisille eläin kumppaneille, kuten Astrid Lindgrenin 

Saariston lapset (1964) kirjan Pampula ja Laivuri, tai sitten Hergén 

Tintti ja Milou, tai Tenavien Jaska Jokunen ja Ressu. 

Kolmantena lisäyksenä oli, että Hullu Fakiiri loitsii pojan 

piirustusvihkon, joka on tietenkin johdannossa mainitsema veljeni 

vihko, hahmot henkiin. Kuvan voisi tulkita näkemyksenä isästäni 

johdattamassa minut ja veljeäni seikkailuun hullunkurisilla 

saduillaan. Onhan sekin jonkinlaista loihtimista.  

Kuvasta löytyy myös kätkettyjä kuvia, kuten käärmeen, joka syö 

häntäänsä*, symbolin ontosta maasta ja jopa loitsun Mustasta 

Raamatusta. 

*Ouroboros kuuluu alkemian kuvastoon ja se tunnetaan ikuisen kiertokulun symbolina. Magiassa 

ympyrä piirretään velhon ympärille suojatakseen häntä pahoilta voimilta. (Dell, C. 2017. s. 159) 
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Nimi Fakiirin hattu on referenssi Tove Janssonin muumikirjaan 

Taikurin hattu (1956). 

Halusin kokeilla painaa mahdollisimman suurta kuvaa. 

Ensimmäisenä ajatuksenani oli kolmen metrin kangas, joka 

muodostaisi yhden kuvan. Painokaavioita riittävällä tiheydellä oli 

kuitenkin vain kokoon 80 x 90 cm saakka koulun painotyöpajassa. 

Kuvan koko: leveys 140 ja korkeus 150 senttimetriä. Fakiirin hatun 

alkuperäinen versio on mustavalkoinen. Kuvan rasteroinnin tiheys 

on 27 pistettä tuumaa kohden. 
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Kuva 14. Hullu Fakiiri, poika ja tyttö.
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Kuva 15. Tulkinta hahmoista, 

jotka ovat veljeni lapsena 

piirtämässä vihkossa.
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Kuva 16. Veljeni vihko.
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Kuva 17. Veljeni piirros, joka löytyy kuvitettuna myös valmiista kuvasta. 

Otus on vasemmassa yläkulmassa oleva kuolaava kissa (ks kuva 20 s. 

45).
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Kuva 18. Aukeama vihkosta. 

Hahmot ovat valmiissa kuvassa 

vasemmassa a lareunassa 

lentävässä lentokoneessa (ks 

kuva 20 s. 45).
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Kuva 19. Valmis rasteroitu kuva Fakiirin hattu. Kuvaan jäi monia virheitä. 

Häiritsevimpiä tekijöitä ovat fakiirin oikea käsi sekä kuolaavan kissan korvat. Valo ei 

tule myöskään selvästi tietystä suunnasta, joten varjot menevät miten sattuu. Yksi 

harmillisimmista ongelmista on, ettei hattu näytä liikkuvan. Itse asiassa koko kuva on 

hyvin staattinen, vaikka sen pitäisi kuvata liikettä.



5. Kuvioiden painaminen 

5.1. painokaaviot 

Positiivifilmi 

Positiivifilmi on seulan valotuksessa käytetty kalvo, jossa mustat 

värialueet estävät UV-valon pääsyn sen alla olevilta pinnoilta. 

(Pellonpää-Forss, M. 2016. s. 34). Positiivifilmit ovat tulostettu Aalto-

yliopiston PrintLabissa. 

Painokaavio 

Kaikki käyttämäni seulat olivat tiheydeltään 54-63 y, joten 

valotusaika oli 2300 units. Käyttämäni valoutusemulsio oli Azocol 

Poly -p lus S -RX. UV-va loa käytetään va lotusemuls ion 

kovettamiseen. Valotusemulsio levitetään painokaavioon kourulla 

ohuena kerroksena (1+1). Valotuksen jälkeen alueet, josta UV-valo 

ei päässyt läpi, pestään irtoava emulsio pois haalealla vedellä. 

Pesun jälkeen painokaavio on valmis käyttöön. (Pellonpää-Forss, M. 

2016. s. 34-36). 
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Kuva 20. Itkupillipään positiivifilmit. Ylä-oikealta: cyan, magenta. Ala-

vasemmalta: yellow ja key (black).



5.2. materiaalit 

kankaat 

Suurin osa kankaista on pellava pohjaisia. Kankaiden valintaan 

vaikutti niiden tiheys, tuntu ja käytettävyys sen osalta miten väri 

leviää kankaalle. En valinnut kuituja, joihin väripigmentti leviäisi 

liikaa, jotta itse painetuista kuvista tulisi mahdollisimman selkeitä. 

Käytin myös kankaita, joiden materiaalista en ole täysin varma. 

Pigmentillä painaessa kuitutyypillä ei ole niin suurta merkitystä, 

sillä pigmentti tarttuu melko hyvin kaikkiin kuituihin sekä niiden eri 

sekoituksiin. (Pellonpää-Forss, M. 2016. s. 85) 

värit 

Käytin kankaanpainantaan pigmenttivärejä, koska niiden käsittely 

ja viimeistely ovat nopeaa. Kuultopastaan, johon väripigmentti 

sekoitetaan, tarvitsee harvoin lisätä esimerkiksi paksunnosainetta 

tai ohennetta. (Pellonpää-Forss, M. 2016. s. 88-95) 
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5.3. kankaanpainanta 

Itkupillipää  
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Kuva 21. Itkupillipään eri versiot ovat  painettu aina samassa järjestyksessä noudattaen 

CMYK väritilaa, eli cyan, magenta, yellow ja viimeisenä key (black). Kuvassa näkyy miltä 

painetun kankaan prosessi näyttää. Ylä-oikealta: cyan. Seuraava: cyan + magenta. Ala-

vasen: cyan + magenta + yellow. Viimeinen: cyan + magenta + yellow + key, josta 

muodostuu täysi sävyinen kuva.
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Kuva 22. Näytteiden eri värisävyjä. Järjestys Itkupillipää 0.0 ja 0.1. ja Itkupillipään käärinliina.
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Kuva 23. Kankaat oli teipattava mahdollisimman hyvin 

painopöytään, jotta välttäisi kohdistusvirheitä.



Fakiirin hattu 

Fakiirin hattua tehdessä täytyi noudattaa järjestystä, joka helpotti 

mahdollisimman paljon kohdistusta. Kankaiden tehdas leveys on 

usein noin 140 - 150 cm. Painettavan kuvan ollessa mitoiltaan noin 

140 x 150 cm, on ensimmäinen painokaavion sijoituksen oltava 

mahdollisimman tarkka, jotta kuva mahtuisi kankaalle. 

  

Kankaat ovat painettu käsin käyttämällä ikkunalastaa raakelina*. 

Kankaat piti kiinnittää painopöytään erittäin runsaalla 

teippikerroksella, jotta vältti kankaiden kutistumista. 

Käsin painaessa huomioitavaa on raakelin kulma, vetojen määrä 

sekä, kuinka kovaa pitää painaa raakelia tai telaa. Pyrin aina 

samaan vetojen määrään saadakseni mahdollisimman tasaisen 

lopputuloksen. 

*raakeli on käsin painettujen tekstiilien oleellisimpia työkaluja. Sen avulla kuljetetaan väriä 

painokaaviossa (Pellonpää-Forss, M. 2016. s.15). 
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5.4. viimeistely 

Näytteet ovat viimeistelty lämpöprässillä 3 x 20 sekuntin ajan noin 

160 asteen lämpötilassa. Kuiva väripinta kuumennetaan korkeassa 

lämpötilassa, jotta painovärin sisältämä kiinnitysaine, eli binderi, 

pehmenee ja väripigmentit kiinnittyvät kankaan pintaan. 

(Pellonpää-Forss, M. 2016. s. 39) 
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6. Valmiit 
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Kuva 24. Itkupillipää
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Kuva 25. uninen Itkupillipää 
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Kuva 26.  kurttunen Itkupillipää
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Kuva 27.  Erivärinen Itkupillipää 
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Kuva 28.  Itkupillipää 0.0.
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Kuva 29.  Itkupillipää 0.1.
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Kuva 30.  Käärinliina Itkupillipää 
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Kuva 31.  Fakiirin hattu



7. Havaintoja 
  

7.1. Itkupillipäästä 

 

Painaessa on hyvä huomioida, että kankaat kutistuvat. Jonka 

seurauksena jokaisen painokerran välillä syntyy pieniä 

kohdistamisvirheitä. Mitä useampi kerros väriä on, sitä vaikeampaa 

kohdistaminen on. Tämän takia joutuu päättämään, minkä mukaan 

kohdistaa seuraavan painokerran, jotta saa mahdollisimman hyvän 

lopputuloksen.  

Painovärin vahvuudella, eli siihen sekoitetun pigmentin määrällä, 

on myös vaikutus kuosiin. Kuosin ollessa 77 x 70 cm, niin se kulutti 

hyvin paljon painoväriä (noin 40 – 50 grammaa yhtä painokertaa 

kohden, vaikka painaessa on painokaavioon hyvä laittaa noin 70 

grammaa väriä, jottei väri lopu yllättäen kesken).  

Huomasin, että ohuempi harsomainen kangas, kuten artic wool, tai 

sitten paksumpi kangas, kuten hamppu tai pellava, ovat hyviä 

painopohjia monisävyiselle ja kerroksiselle rasterille. Yllättävää 

olikin, kuinka hyvin ohuet kankaat toimivat painaessa. 

Mahdollisesti yksi syy siihen on, ettei tekstiilikuitu ime niin paljon 

väriä minkä takia kangas ei kutistu niin paljon. Esimerkiksi hyvin 

venyvä kangas, kuten viskoosi jersey osoittautui erittäin vaikeaksi 
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painokaavioiden kohdistamisen kannalta. Tekstiili kutistui ja venyi 

jokaisen painokerran jälkeen huomattavan määrän, jonka 

seurauksena syntyi selviä kohdistusvirheitä. Jouduin aina eri 

painokertojen jälkeen asettelemaan kangasta uudelleen, jotta 

seuraava kerta onnistuisi. Virheet eivät ole kovinkaan häiritseviä, 

mutta tarkemmasta kuvassa ne saattavat olla li iallisia. 

Yksinkertaisempaan tai pienikokoisempaan kuvaan viskoosi 

jerseyn tapainen kangas saattaisi kuitenkin sopia. Muuten 

painamastani kankaassa (ks kuva 24 s. 55) toistuu värit todella 

hyvin. 
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Kuva 32.  Yllä oleva kuva 

on näytteestä Itkupillipää. 

A l l a o n I t k u p i l l i pään 

käärinliina. Havaittavissa 

on kuinka venyvä kangas 

vaikuttaa kohdistukseen.



Kerroksellista rasteria painaessa kannattaa käyttää kuultavaa 

painopastaa, jotta kuva onnistuisi sävyltään mahdollisemman 

hyvin. Tietenkin voi käyttää hivenen peittopastaa, tai esimerkiksi 

kohopastaa sekoitettuna kuultopastaan. Kohopastan kanssa on 

huomioitava, miten monessa painokerrassa sitä käyttää 

saadakseen haluamansa efektin. Kurttuinen Itkupillipää näytteessä 

(ks kuva 26 s. 57) sitä oli sekoitettu kolmeen eri väripastaan, jotta 

sain mahdollisimman tasaisen kohoaman aikaiseksi. Rasterin 

ongelmana on se, että kuvan muodostuessa pienistä pisteitä, 

pastan kohotessa tekstiileistä saattaa tulla hyvin oudon näköisiä, 

sillä vain yksittäiset pisteet kohoavat. Tietenkin olisi voinut tehdä 

erikseen halutuista alueista sabluunan, jota olisi käyttänyt välttäen 

vastaavat ongelmat. 
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Kuva 33.   

Miltä kohopasta näyttää 

painettuna. Kasvojen 

ihoon pasta sai aikaan  

ulotteisuutta. Alla näkyy 

m i t e n s e v a i k u t t a a 

m u u t e n e r i k o h t i i n 

kuvassa.



Värikokeilujen tekeminen onnistui hyvin CMYK:n avulla. Kuvan voi 

tehdä esimerkiksi yhdellä värillä, jonka sävyttää. Käytin itse mustaa 

kokeilussa Erivärinen Itkupil l ipää (ks kuva 28 s. 58). 

Lopputuloksesta ei tullut täysin harmoninen, koska yhdestä 

värisävystä tuli liian tumma. Kuitenkin oikein sekoitetuilla väreillä 

saa erittäin toimivia kankaita. Sävykokeiluja voi tehdä myös 

murretuimmilla sävyillä, kuten näytteessä Uninen Itkupillipää (ks 

kuva 25 s. 56). Suositeltavaa on kokeilla suuntaa antavia 

värikokeiluja tietokoneella.  

Painoin suurimman osan kokeiluista pyrkien käyttämään värejä, 

jotka olisivat lähellä CMYK-värisävyjä kuvankäsittelyohjelmassa, 

sillä halusin painettujen kankaiden olevan mahdollisimman lähellä 

alkuperäistä kuvaa. Huomasin kuitenkin, että se mikä toimii 

tietokoneen näytöllä ei välttämättä onnistu kankaalla. Esimerkiksi 

jouduin sekoittamaan magentan hivenen murretummaksi 

karmiininpunaisella, vaikka loisteväripigmentillä siitä sai melkein 

identtisen kuvakäsittelyohjelman magentan kanssa. 

CMYK-värierottelua käyttäessä pitää ottaa huomioon, mitä 

värisävyjä kannattaa korostaa haluamassaan lopputuloksessa. 

Esimerkiksi painoin aina CMYK-väritilan järjestyksen mukaan, 

jolloin syaani on ensimmäinen painettava sävy. Kolme muuta 

värikerrosta tulee sen päälle. Sen takia kannattaa tehdä 

ensimmäisestä painoväristä vahvempi (sekoittaa enemmän 

pigmenttiä väriin), jotta saa tasapainoisemman lopputuloksen.  
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Huomasin myös, että kannattaa esimerkiksi talouspaperilla poistaa 

liiallinen painoväri. Tämän konstin avulla voi tuoda yksityiskohtia tai 

aikaisemmin painettuja värejä esille päälle tulleiden sävyjen alta. 

Esimerkiksi halusin korostaa Itkupillin poskella vierivää kyyneltä, 

joten töpöttelin paperilla sen kohdalta muita painokerroksia pois, 

näin ensimmäisen painokerroksen syaani tuli paremmin esille. 

Tehdessäni kurssille Vaihtuvasisältöiset projektit: Painokangas: 

väritykset ja esillepano CMYK-värierottelulla kankaan, painoin jopa 

uuden kerroksen samalla sävyllä, jolloin kerrokset menivät 

seuraavassa järjestyksessä: C-M-Y-K-C. Tässä on kuitenkin se vaara, 

että kankaasta tulee liian vahamainen ja yksityiskohdista epäselviä  

(mikä tietenkin tapahtui). Tästä johtuen kannattaa olla tarkka kuvan 

väritasapainosta, ennen kuin lähtee painamaan. Itse opin tämän 

vasta näitä kokeiluja tehdessä.  
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Kuva 34. Kokeilussa luulin löytäneeni täydellisen magentan, sillä se 

näytti juuri tietokoneen kuvakäsittelyohjelman sävyltä. Kuitenkin 

painettu lopputulos olikin täysin epäonnistunut. Laiton liikaa 

loisteväripigmenttiä. Näyte on pesty pesukoneessa 40 celsius 

-asteessa. 



7.2. Fakiirin hatusta 

Saadakseni koko kuvan painettua jouduin tekemään neljä eri 

painokaaviota. Tästä seurasi monia ongelmia.  

Ensimmäinen ongelma tuli positiivifilmiä suunnitellessa. En ollut 

varma kannattaisiko tehdä osista, joista kokonainen kuva 

muodostuu, ”palapelimäisiä” vai jakaisinko kuvan yksinkertaisesti 

neljään osaan. Päädyin jälkimmäiseen vaihtoehtoon, sillä halusin 

kuvasta mahdollisimman ison. Ajattelin, että kohdistaminen 

saattaisi olla helpompaa, jos leikkaus olisi suora. Pienen suoran 

viivan peittäminen painovärillä tuntui myös yksinkertaisemmalta. 

Tämä osoittautui todeksi. Peitin näytteessä Fakiirin hattu 

kohdistuksessa syntynyttä millin heittoa vain maalaamalla mustaa 

väriä sen päälle siveltimellä.  

Tietenkin järkevintä olisi ollut suunnitella koko kuva täysin eri 

tavalla jo piirtäessä, koska täl laisenaan se jäi melko 

epäkäytännölliseksi. 

Käsin painaessa painojälkeen vaikuttaa miten tasaisesti ja montako 

kertaa liikuttaa raakelilla väriä painokaaviossa, ja kuinka kovaa 

painaa raakelia. Painolastan koolla on myös vaikutus. Jos lasta on 

pienempi kuin painokaavio, se levittää hivenen epätasaisesti värin 

kankaalle; joihinkin alueisiin tulee enemmän väriä ja toisiin taas  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Kuva 35. Ylä-vasemmalla ”palapelimäisesti” jaettu kuva, joka seuraisi 

luontevalta tuntuvia kuvan rajauksia, kuten hahmon ääriviivoja. Oikealla suoraan 

neljään osaan jaettu kuva. Alla Fakiirin hatun positiivifilmit. Lisäsin muutaman 

”lukon”, joilla kokeilin helpottuisiko kohdistus. 



vähemmän. Samalla raakelin ollessa iso, voi sen hallinta 

kokemattomalle painajalle olla liian haasteellista. Painovirheitä 

lisää myös työtason ja seulan epätasaisuus. 

Ensimmäisessä kokeilussa Fakiirin hattu epäonnistuminen nro 1 (ks 

liitteet s. 81) tein liian monta värin kuljetusta johtuen siitä, että lasta 

lipesi kädestä. Tein tämän seurauksena kolme vetoa värin kanssa 

edestakaisin ja sen lisäksi vielä puhdistusvedon ilman maalia. Tästä 

johtuen vasemmasta alareunasta tuli liian tumma.  

Seuraavassa näytteessä Fakiirin hattu epäonnistuminen nro 2 (ks 

liitteet s. 82) painoin kaikki yhdellä maalivedolla, jonka jälkeen tein 

puhdistusvedon. Lopputulos oli täysin epäonnistunut, kuten 

kuvassa näkyy. Kaikista painokerroista tuli melkolailla eri sävyisiä, ja 

niistä huomaa selvästi, että kuvan painamiseen on käytetty neljää 

painokaaviota.  

Onnistuin viimein kokeilussa Fakiirin Hattu saamaan tasaisen 

lopputuloksen. Käytin siinä kahta vetoa värillä.  

Tämän kaiken voisi tietenkin välttää isolla seulalla ja paremmin 

rakenteellisesti suunnitellulla kuvalla. Mutta loppujen lopuksi 

onnistui se näinkin. Tietenkin tämä perustuu vain täysisävyisellä 

mustalla tehtyihin kokeiluihin. Voisin kuvitella painoväreillä, jotka 

ovat murretumpia ja haaleampia, painovirheiden korjailun olevan 

paljon haasteellisempaa. 
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Kuva 37.  Fakiirin hattu epäonnistuminen 

nro 2. Jokainen painokerta eroaa sävyltään.

Kuva 36. Fakiirin hattu epäonnistuminen nro 1 sekä Fakiirin hattu rinnatusten. 



8. Johtopäätökset  

Sain melkolailla halutun lopputuloksen käyttämilläni tekniikoilla. 

Rasteri ja CMYK-värierottelu sopivat hyvin kuviin, joissa haluaa 

korostaa yksityiskohtia ja monisävyisyys tuo lisää kuvaan jotain 

oleellista. Tekniikoilla voi painaa kookkaita kuvia onnistuneesti 

luoden elävän näköisiä lopputuloksia. Tietenkin tämän kaiken voisi 

yksinkertaisesti tehdä tekstiilitulosteilla, mutta painetun kankaan 

elävyys ja jäljen sattumanvaraisuus pienine virheineen tekee 

kuvista kiinnostavia ja puhuttelevia. Se kaikki työ ja vaiva, mitä 

käsin painetun kankaan tekoon kuluu, näkyy, ja se on jotain todella 

arvokasta ja korvaamatonta. 

Taiteelliselta kannalta olisin halunnut tehdä kolmannen kuvan 

tähän sarjaan, joka kuvaisi enemmän miljöötä. Oma huono 

aikataulutus esti tämän. Kuvissa on myös liian monta virhettä, jotta 

olisin täysin tyytyväinen visuaaliseen lopputulokseen. Ajattelin 

jossain vaiheessa, että mitäs jos painaisin vain rasteroituja 

lapsuuden piirroksia. Olisin päässyt paljon helpommalla, ja ehkä 

saanut jossain mielessä esteettisesti toimivampia kuvia. Koen, että 

itsensä haastaminen on kuitenkin hyvä asia. Eihän muuten koskaan 

kehity tekijänä, jos ei viitsi edes yrittää. Jos piirtää klassisesti näkee 

nopeasti kaikki tekemänsä virheet, ja näistä lukuisista virheistä sekä 

niiden analysoimisesta olenkin oppinut todella paljon.  
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Huomasin sattumalta, Itkupillipään suhteen, että samankaltaisia 

kuvia on Jeesuksen käärinl i inan kuvauksissa, etenkin 

ortodoksisessa kirkkotaiteessa (Jeesuksen pää on maalattu 

valkeaan lakanaan). Olin jo tässä vaiheessa tehnyt suurimman osan 

painokokeiluista. Siihen, miksi Itkupillipää muistutti näitä 

uskonnollisia kuvia, saattoi vaikuttaa alitajuntani, sillä pidän 

Kristinuskoon liittyvän maalaustaiteen grafiikasta —varsinkin 

renessanssin ajalta— ja olin pyrkinyt hivenen samankaltaiseen 

jälkeen symboliikan käytöllä ja klassisella piirrostyylillä. Kenties jos 

kuvaa jotain symbolisesti päätyykin samankaltaisiin ratkaisuihin. 

Kaikista positiivisin huomio oli, että kankaanpaino elävöittää omaa 

staattista piirrosjälkeäni tekien niistä jopa maalauksellisia. En ole 

koskaan osannut maalata. En myöskään silloin kun olin pikku tyttö, 

joka tavoitteli Muumipeikon jäljennöksillään Rembrandtia ja da 

Vincia. Mutta vihdoin huomaan, että ehkä sekään unelma ei ole 

täysin mahdoton. 
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Kuva 38. Valmiit  painetut 

kankaat vieretysten.
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Kuva 39. Itkupillipään käärinliina.
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Kuva 40. Muumi -piirros.
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Kuva 41. Prosessin aikataulu visuaalisesti esitettynä. Ilmoittauduin 

opinnäyteseminaariin lokakuussa 2017. Painoin kankaat kahdessa lyhyessä 

sykäyksessä 2019.
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Kuva 42.  Ensimmäisiä värikokeiluja painokaavioilla.
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Kuva 43.  Fakiirin hattu epäonnistuminen nro 1
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Kuva 44.  Fakiirin hattu epäonnistuminen nro 2



Tuotekortit 

Uninen itkupillipää 

kangas: pellava LI tai hamppu 
painopasta: TRANSPARENT PASTE / A5001 
pigmentit:  
- loisteväripigmentti 245 
- suhde 2/4 loisteväripigmentti 410, suhde 1/4 Imperon navy blue F-G 20g/kg ~Emotuotanto mariininsininen, 

suhde 1/4 Imperon red 20g/kg ~Emotuotanto karmiininpunainen 
- suhde 2/3 Imperon yellow K-R 20g/kg, suhde 1/4 loisteväripigmentti 410  
- suhde 1/2 Imperon red K-B 20g/kg ~Emotuotanto karmiininpunainen,  suhde 1/2 Imperon Black K-FBB 60g/kg 

~Emotuotanto musta 

Itkupillipää 
kangas: merino interlock white (1284) (mulesing free) 100% WO 220g / m2 
painopasta: TRANSPARENT PASTE / A5001 
pigmentit:  
- loisteväripigmentti 245 
- loisteväripigmentti 410  
- loisteväripigmentti 120 
- Imperon Black K-FBB 60g/kg ~Emotuotanto musta 

kurttunen itkupillipää 
kangas: viskoosi jersey CV 
painopasta: ”TURBO” / KOHOPASTA / EXP 9001, EXP9020, TRANSPARENT PASTE / A5001 
pigmentit: 
- loisteväripigmentti 245 
- loisteväripigmentti 410  
- loisteväripigmentti 120 
- Imperon Black K-FBB 60g/kg ~Emotuotanto musta 

Käärinliina Itkupillipää  
kangas: artic wool 
painopasta: TRANSPARENT PASTE / A5001 
pigmentit:  

- suhde 3:4 loisteväripigmentti 284, suhde 1:4 Imperon red K-B 20g/kg ~Emotuotanto karmiininpunainen 
- loisteväripigmentti 410  
- loisteväripigmentti 120 
- Imperon Black K-FBB 60g/kg ~Emotuotanto musta 

Erivärinen Itkupillipää  

kangas: puuvillabatisti, valk. ART 754 1005 cotton 70 g/m2 toimittaja Iisalmen kangastukku 
painopasta: TRANSPARENT PASTE / A5001 
pigmentti:  
- Imperon Black K-FBB 60g/kg ~Emotuotanto musta 

1. painokerta pigmenttiä pastasta n. 1:5 
2. painokerta pigmenttiä pastasta n. 1:7 
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3. painokerta pigmenttiä pastasta n. 1:10 
4. painokerta täyssävy 

Itkupillipää 0.0 

kangas: pellava LI 
painopasta: TRANSPARENT PASTE / A5001 
pigmentit:  
- suhde 3:4 loisteväripigmentti 284, suhde 1:4 Imperon red K-B 20g/kg ~Emotuotanto karmiininpunainen 
- loisteväripigmentti 410  
- loisteväripigmentti 120 
- Imperon Black K-FBB 60g/kg ~Emotuotanto musta 

Itkupillipää 0.1. 

kangas: sekoite pellava LI 
painopasta: TRANSPARENT PASTE / A5001 
pigmentit:  
- suhde 3:4 loisteväripigmentti 284, suhde 1:4 Imperon red K-B 20g/kg ~Emotuotanto karmiininpunainen 
- loisteväripigmentti 410  
- loisteväripigmentti 120 
- Imperon Black K-FBB 60g/kg ~Emotuotanto musta 

Fakiirin hattu epäonnistuminen nro 1 

kangas: pellava sekoite LI 
painopasta: TRANSPARENT PASTE / A5001 
pigmentti:  
- Imperon Black K-FBB 60g/kg ~Emotuotanto musta 

Fakiirin hattu epäonnistuminen nro 2 
kangas: pellava sekoite LI 
painopasta: TRANSPARENT PASTE / A5001 
pigmentti:  
- Imperon Black K-FBB 60g/kg ~Emotuotanto musta 

Fakiirin hattu 3 

kangas: hamppu muslin  
painopasta: TRANSPARENT PASTE / A5001 
pigmentti:  
- Imperon Black K-FBB 60g/kg ~Emotuotanto musta 
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